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Z PREDMLUVY AUTORA 

Dtv-Atlas hudby rna uvadet do vMniho oboru hudby ana omezenem prostoru (ve zhustene podobe5 po
skytnout pi'ehled zakladu a dejin hudby. Pokousf se pi'itom hudbu pi'edstavit nazorne, pomocf notovYch 
pi'fkladu, grafickYch zobrazenf hudebnfch struktur a dalsfch jednotlivYch aspektu. Atlas je elenen na sys
tematickou a historickou cast; dejinam je vyhrazen nejvetsf prostor, i kdyz systematicka cast je probrana 
rovnez dukladne. v tomto ostatne spoefva historienost hudby: temei' vsechny jejf jevy majf sve historicke 
mfsto. 

Cleneni na jednotliva obdobi v historicke easti je jednou z mnoha moznostf uspoi'adanf latky, ktera 
se ve svem mnohostrannem yYvoji vzpfra jak heslovitemu znaeenf epoch, tak ostremu vedenf hranie mezi 
nimi. 

Pro lepsf pi'ehled byly podle moznosti vytvoi'eny tematicke jednotky 0 jedne obrazove a jedne textove 
strane. Obs:ihly jmenny a vecny rejsti'fk, abecednf k1fe k tematicky uspoi':idane latce, umoziiuje pak 
vyuzfvat Atlas jako pi'frueku. 

Muj srdeeny dfk pati'f Guntheru Vogelovi, ktery jasnou a s textem harmonicky spojenou formou vytvo
i'i1 nazorne i1ustrace, Ekkehardu Abromeitovi za vyhotovenf notovYch pi'fkladu a Dr. Ruth Blume za lek
torovanf. 

KarIsruh , na jare Wsarykova univerzita 
Filozoficka fakulta. ustav hudebni vedy 

prir.c. 

Sign. 
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Ulrich Michels 

Kniha prof. U1rieha Miehelse (*1938), nemeckeho muzikologa, ale take k1aviristy a germanisty, se od 
doby sveho vzniku (I. dt11977, II. dfl1985) stala velice popularnf a zaroveii odborne respektovanou. Pi'e
k1ady dnes jiz do deseti jazykU (veetne napi'. japonstiny) svMef mj. i 0 jejf vyvazene podobe, pomerne rov
nomerne pojednavajfcf vsechny vYznamnejsf hudebnf kultury. Na mfste je otazka, efm se Encyklopedickj 
atlas budby (u mnichovskeho nakladatele jako dtv Atlas Musik) stal ve svetovem kontextu tak ojedinel)'m 
a do znaene mfry bezkonkurenenfm titulem? Na rozdtl od rozs:ihlych mnohosvazkovYch encyklopedii je 
Atlas zalozen na velmi kvalitnfm a odborne vysoce cenenem vy'beru informacf a jeho zasadnfm pi'fnosem je 
prave tematizace zpracovane latky. Akcentem na nazornost - cela polovina knihy je venovana barevne 
i1ustrujfcfm pi'fkladum, schematum atd. - se knize iispesne dai'i vysvetlit odborne hudebnf vYrazy, kte
re by jinak v pouhe slovnf podobe easto pi'edstavovaly pro laika nepi'ekonatelnou pi'ekazku. Dfky tomuto 
zpracovanf je Encyklopedickj atlas budby ureen laikUm i odbornfkilm, at uz jako pi'frueka k obeasnemu 
nahJednuti, nebo jako ucebnice, jejfz podrobne prostudovanf umoziiuje zisk:inf velmi solidnich znalosti 
z teorie a dejin svetove hudby. 

Encyklopedickj atlas budby je soueastf i'ady atlasu, ktere stejnou formou zpracovavajf dalSf vMnf 
obory. V prave tak nazorne podobe si tedy muzete doslova "prohlednout" napr. svetove dejiny, architektu
ru nebo filosofii ... Mohlo by se zd:it, ze hudba - kvilJi jf nejvlastnejsf, tj. znejici podobe - bude ve srov
n:inf s jin)'mi obory v nevyllOde. Je tomu vsak prave naopak a hudba se radf k wbec nejiispesnejsfm svaz
kUm cele fady. 

BlfZe 0 realizaci eeskeho vydanf pojednavame v edienf poznamce. 

V Praze, zai'f 2000 Redakce eeskeho vyd:inf 

Z PŘEDMLUVY AUTORA 

Div-Atlas hudby má uvádět do vědního oboru hudby a na omezeném prostoru (ve zhuštěné podobě) po
skytnout přehled základů a dějin hudby. Pokouší se přitom hudbu představit názorně, pomocí notových 
přiKladů, grafických zobrazení hudebních struktur a dalších jednotlivých aspektů. Atlas je členěn na sys
tematickou a historickou část; dějinám je vyhrazen největší prostor, i když systematická část je probrána 
rovněž důkladně. V tomto ostatně spočívá historičnost hudby: téměř všechny její jevy mají své historické 
místo. 

Clenění na jednotlivá období v historické části je jednou z mnoha možností uspořádání látky, která 
se ve svém mnohostranném vývoji vzpírá jak heslovitému značení epoch, tak ostrému vedení hranic mezi 
nimi. 

Pro lepší přehled byly podle možnosti vytvořeny tematické jednotky o jedné obrazové a jedné textové 
straně. Obsáhlý jmenný a věcný rejstřík, abecední klíč k tematicky uspořádané látce, umožňuje pak 
využívat Atlas jako příručku. 

Můj srdečný dík patří Guntheru Vogelovi, který jasnou a s textem harmonicky spojenou formou vytvo
řil názorné ilustrace, Ekkehardu Abromeitovi za vyhotovení notových příkladů a Dr. Ruth Blume za lek
torování. 

KarIsruh , na jare M)ilsarykova univerzita 
Filozofická fakulta. ustav hudebni vědy 

Přír.č. 

Sign. 
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PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNí 614 G - 01 

Ulrich Michels 

Kniha prof. Ulricha Michelse (*1938), německého muzikologa, ale také klavíristy a germanisty, se od 
doby svého vzniku (I. dt11977, II. díl 1985) stala velice populární a zároveň odborně respektovanou. Pře
klady dnes již do deseti jazyků (včetně např. japonštiny) svědčí mj. i o její vyvážené podobě, poměrně rov
noměrně pojednávající všechny významnější hudební kultury. Na místě je otázka, čím se Encyklopedický 
atlas hudby (u mnichovského nakladatele jako dtv Atlas Musik) stal ve světovém kontextu tak ojedinělým 
a do značné míry bezkonkurenčním titulem? Na rozdtl od rozsáhlých mnohosvazkových encyklopedií je 
Atlas založen na velmi kvalitním a odborně vysoce ceněném vy'běru informací a jeho zásadním přínosem je 
právě tematizace zpracované látky. Akcentem na názornost - celá polovina knihy je věnována barevně 
ilustrujícím příkladům, schématům atd. - se knize úspěšně daří vysvětlit odborné hudební výrazy, kte
ré by jinak v pouhé slovní podobě často představovaly pro laika nepřekonatelnou překážku. Díky tomuto 
zpracování je Encyklopedický atlas hudby určen laikům i odborníkům, ať už jako příručka k občasnému 
nahlédnutí, nebo jako učebnice, jejíž podrobné prostudování umožňuje získání velmi solidních znalostí 
z teorie a dějin světové hudby. 

Encyklopedický atlas hudby je součástí řady atlasů, které stejnou formou zpracovávají další vědní 
obory. V právě tak názorné podobě si tedy můžete doslova "prohlédnout" např. světové dějiny, architektu
ru nebo filosofii ... Mohlo by se zdát, že hudba - kvůli jí nejvlastnější, tj. znějící podobě - bude ve srov
nání s jinými obory v nevyllOdě. Je tomu však právě naopak a hudba se řadí k vůbec nejúspěšnějším svaz
kům celé řady. 

Blíže o realizaci českého vydání pojednáváme v ediční poznámce. 

V Praze, září 2000 Redakce českého vydání 
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8 SEZNAM SYMBOLU A ZKRATEK 

T6niny: 
Mala pismena = mollove 
Vellci pismena = durove 
napf.: a = a moll; A = A dur 

Znacky hannonick-ych funkci (zaJdadni): 
T tonika (I. stupen) 
-8' neuplna subdominanta (II. stupen) 
D stndava dominanta (II. stupeii) 
m tonikodominanta (III. stupen) 
S subdominanta (IV. stupen) 
o dominanta (V. stupen) 

.$I'" subtonika (VI. stupen) 

..B" neuplna dominanta (VII. stupen) 

0 7 dominantni septakord 
S6 subdominanta s pi'idanou sextou (Sixte ajoutee) 

Zvlastni znacky: 
(D) Oznaceni (kulatYmi zavorkami) docasneho vyboceni z t6niny, mezifunkce, tj. funkce 

vztahujid se k jinemu stupni nez tonice (zde napf. mimotonruni dominanta) 
< zvYseni 0 pUlt6n 
> snizenf 0 pillt6n 

Zkratky: 
(srov. teZhudebni nazvoslovi na s. 70-81) 

A alt c. cislo 
acc. accompagnato c. (ces.) cesk)i 

(tez accelerando) 
ad. a dalsf 0 Oeutschilv katalog 
ad lib. ad libitum Schubertova dila 
aj. a jine, a jini D.C. dacapo 
ak akustickY dB decibel 
alegor. alegorickY dech. dechovY 
amat. amaterskY dir. dirigent 
amer. americk)i divad. divadelni 
AmZ Allgemeine musikalische Zeitung domino dominanta (-nantnf) 
anglo anglickY dopr. doprovod 
anglo r. anglick)iroh dram. dramatickY 
ant. antickY duch. duchovnf 
apod. apodobne dyn. dynastie 

B bas Ed. Vat. Editio Vaticana 
b. buben e!. elektrickY 
b. c. basso continuo estet. estetickY 
b. klar. basklarinet evang. evangelickY 
bar. baroknf event eventurune 
Bar baryton evr. evropskY 
baset. r. basetovY roh 
bib!. biblickY f. folio (list) 
Bib!. Vat. Vatik:inslci knihovna fag. fagot 
BWV Bach-Werke-Verzeichnis filos. filosofickY 

(Seznam BachovYch del) fl. fletna 
c.f. cantus firmus flag. flazolet 
cemb. cembalo fro francouzskY 
drk drkevni fragm. fragment, -:iTni 
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Tóniny: 
Malá písmena = mollové 
Velká písmena = durové 
např.: a = a moll; A = A dur 

Značky hannonických funkcí (základní): 
T tonika (I. stupeň) 
-8' neúplná subdominanta (II. stupeň) 
D střídavá dominanta (II. stupeň) 
m tonikodominanta (III. stupeň) 
S subdominanta (IV. stupeň) 
O dominanta (V. stupeň) 

.$I'" subtonika (Vl. stupeň) 

..B" neúplná dominanta (Vll. stupeň) 

0 7 dominantní septakord 
S6 subdominanta s přidanou sextou (Sixte ajoutée) 

Zvláštní značky: 
(O) Označení (kulatými závorkami) dočasného vybočení z t6niny, mezifunkce, tj. funkce 

vztahující se k jinému stupni než tonice (zde např. mimotonální dominanta) 
< zvýšení o půltón 
> snížení o půlt6n 

Zkratky: 
(srov. též hudební názvosloví na s. 70-81) 

A alt č. číslo 
acc. accompagnato č. (čes.) český 

(též accelerando) 
ad. a další O Oeutschův katalog 
ad lib. ad libitum Schubertova díla 
aj. a jiné, a jiní o.c. dacapo 
ak akustický dB decibel 
alegor. alegorický dech. dechový 
amat. amatérský dir. dirigent 
amer. americký divad. divadelní 
AmZ Allgemeine musikalische Zeitung domin. dominanta (-nantní) 
angl. anglický dopr. doprovod 
angl. r. anglický roh dram. dramatický 
anI. antický duch. duchovní 
apod. a podobně dyn. dynastie 

B bas Ed. Vat. Editio Vaticana 
b. buben el. elektrický 
b. c. basso continuo estet. estetický 
b. klar. basklarinet evang. evangelický 
bar. barokní event eventuálně 
Bar baryton evr. evropský 
baset. r. basetový roh 
bibl. biblický f. folio (list) 
Bibl. Vat. Vatikánská knihovna fag. fagot 
BWV Bach-Werke-Verzeichnis filos. filosofický 

(Seznam Bachových děl) fl. flétna 
c.f. cantus firmus flag. flažolet 
cemb. cembalo fr. francouzský 
círk církevní fragm. fragment, -ární 
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gb. genenilbas lit. literatura, literarni 
greg. gregorianskY liturg. liturgickY 

Iyr. lyrickY 
h. housle 
h. t. hudebni teorie mad'. madarskY 
h. v. hudebni veda max. maxim:ilni 
h.-hist. hudebne-historickY melod. melodickY 
h.-t. hudebne-teoretickY mezin. mezimirodni 
h.-v. hudebne-vedny mi. mladS! 
harf. harfa, harfory 
harm. harmonie, harmonickY N Newton (1 N = 105 dyn) 
hebr. hebrejsky n. nad 
hist. historickY n.,nn. nasledujici strana, 
hi. hlas, -hlasy, hlavni nisI. strany (roky) 
hob. hoboj n.1. naSeho letopoctu 
Hob. Hobokenuv katalog Haydnova dila nahr. nahravka 
hud. hudebni naboz. nabozenskY 
humanist. humanistickY nar. nirodni 

nistr. nistroj, -ory 
charakt. charakteristickY nem. nemeckY 
chor. chor:ilni niz. nizozemskY 
chrim. chrimory not. pi'. notory pi'iklad 
chrim. h. chrimova hudba NZfM Neues Zeitschrift fur Musik 
chromat. chromatickY 

ob. obecny 
impres. impresionistickY obd. obdobi 
instr. instrumentace, instrument:ilni obr. obrazek 
it. italskY obs. obsazeni 

op. opus (dilo) 
jazz. jazzory orch. orchestr, orchestr:ilni 
jednod. jednoduchy orig. origin:ilni 
jednotl. jednotliry 

Pa Pascal (1 Pa = 1 N/ml) 
kat. katolickY paralel. paralelni 
kb. kontrabas pik. pikola 
kfag. kontrafagot poco pocatek, pocatecni 
k1ar. k1arinet pokr. pokracovani 
k1as. k1asickY pol. polovina 
k1av. (k1.) k1avir, k1avirni polit. politickY 
k1av. k1avesory poz. pozoun 
kolor. koloraturni prel. preludium 
kom. h. komorni hudba premo premiera 
komp. kompozice, kompozicni protest. protestantskY 
konc. koncert provo provedeni 
koncert. koncertantni pi'. pi'iklad 
kp. kontrapunkt, -ickY pi'. n.1. pi'ed naSim letopoctem 
ki'est. ki'est'anskY psychol. psychologickY 
kt. kontratenor puv. puvodni, puvodne 
kuIt. kulturni 
KV Kochel-Verzeichnis rec. recitativ 

(Seznam Mozart0vYch del) renes. renesancni 
kyt. kytara resp. respektive 

rev. revize 
lat. latinskY romant. romantickY 
les. r. lesni roh rkp. rukopis 
lid. lidory rus. ruskY 
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gb. generálbas lit. literatura, literární 
greg. gregoriánský liturg. liturgický 

lyr. lyrický 
h. housle 
h. t. hudební teorie maď. maďarský 
h. v. hudební věda max. maximální 
h.-hist. hudebně-historický melod. melodický 
h.-t. hudebně-teoretický mezin. mezinárodní 
h.-v. hudebně-vědný ml. mladší 
harf. harfa, harfový 
harm. harmonie, harmonický N Newton (1 N = 105 dyn) 
hebr. hebrejsky n. nad 
hist. historický n.,nn. následující strana, 
hl. hlas, -hlasý, hlavní násl. strany (roky) 
hob. hoboj n.1. našeho letopočtu 
Hob. Hobokenův katalog Haydnova díla nahr. nahrávka 
hud. hudební nábož. náboženský 
humanist. humanistický nár. národní 

nástr. nástroj, -ový 
charakt. charakteristický něm. německý 
chor. chorální niz. nizozemský 
chrám. chrámový not. př. notový příKlad 
chrám. h. chrámová hudba NZfM Neues Zeitschrift fiir Musik 
chromat. chromatický 

ob. obecný 
impres. impresionistický obd. období 
instr. instrumentace, instrumentální obr. obrázek 
it. italský obs. obsazení 

op. opus (dílo) 
jazz. jazzový orch. orchestr, orchestrální 
jednod. jednoduchý orig. originální 
jednotl. jednotlivý 

Pa Pascal (1 Pa = 1 Nim') 
kat. katolický paralel. paralelní 
kb. kontrabas pik. pikola 
lďag. kontrafagot poč. počátek, počáteční 
k1ar. klarinet pokr. pokračování 
klas. klasický pol. polovina 
k1av. (kl.) klavír, klavírní polit. politický 
k1áv. klávesový poz. pozoun 
kolor. koloraturní prel. preludium 
kom. h. komorní hudba prem. premiéra 
komp. kompozice, kompoziční protest. protestantský 
konc. koncert prov. provedení 
koncert. koncertantní př. příklad 
kp. kontrapunkt, -ický př. n.1. před naším letopočtem 
křesť. křesťanský psychol. psychologický 
kt. kontratenor pův. původní, původně 
kult. kulturní 
KV Kochel-Verzeichnis rec. recitativ 

(Seznam Mozartových děl) renes. renesanční 
kyt. kytara resp. respektive 

rev. revize 
lat. latinský romant. romantický 
les. r. lesní roh rkp. rukopis 
lid. lidový rus. ruský 
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rytm. rytmielql tymp. tympany 
i'ee. i'eelql 

ume!. umeleelql 
s (sek.) sekunda upr. uprava 
S, sopr. sopran, -ovy 
s. strana V. vers 
sax. saxofon v. veta 
sbor. sborovy v. b. vellql buben 
seen. seenielql var. variaee 
sev. severni varh. varhany, varhanni 
ski. skladatel, -e ve. violoncello 
sm. smycee, smyceovy vedl. vedlejsi 
son. sonata, sonatova yen. venovano 
so!. solovy vid. videnslql 
srov. srovnej via (vly) viola, -Iy 
st. starsi vok. volcilni 
sto!' stoleti vyd. vydano, vydani 
sti'. sti'edni VYzn. vyznamny 
sti'edov. sti'edovelql 
SV souborne vydani W Watt 
sv. svazek 
sinf. sinfonie zal. zalozen, zalozil 
symf. symfonie, symfonielql zakl. zakladatel 
span. spanelslql zakl. zakladni 

zap. zapadni 
T tenor zav. zaverecny 

tuna zm. zmenseny 
t. takt zv. zvetseny 
temat. tematielql zvuk. zvukovy 
tr. trubka 
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rytm. rytmický tymp. tympány 
řec. řecký 

uměl. umělecký 

s (sek.) sekunda úpr. úprava 
S, sopr. soprán, -ový 
s. strana V. verš 
sax. saxofon v. věta 

sbor. sborový v. b. velký buben 
scén. scénický var. variace 
sev. severní varh. varhany, varhanní 
skl. skladatel, -é ve. violoncello 
srn. smyčce, smyčcový vedl. vedlejší 
son. sonáta, sonátová věn. věnováno 

sól. sólový víd. vídeňský 

srov. srovnej vla (vly) viola, -ly 
st. starší vok. vokální 
stol. století vyd. vydáno, vydání 
stř. střední význ. významný 
středovo středověký 
SV souborné vydání W Watt 
sv. svazek 
sinf. sinfonie zal. založen, založil 
symf. symfonie, symfonický zakl. zakladatel 
špaň. španělský zákl. základní 

záp. západní 
T tenor záv. závěrečný 

tuna zrn. zmenšený 
t. takt zv. zvětšený 

temat. tematický zvuk. zvukový 
tr. trubka 
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Pojem "hudba" je odvozen z i'eckeho slova mtisike 
(!10VOlKf], obsahuje mtisa, muza), jfmz reck-y 
starovek nejprve cMpal poezii, hudbu a tanec ja
ko jednotny celek, pozdeji hudbu samu. V prubehu 
dejin se spojenf hudby s i'ecf a tancem utvai'elo sta
le nove (pfseo, balet, opera atd.). Na druhe strane 
se vyvfjela instrumentalnf hudba jako autonomnf 
hudebnf jev, pokud nebyla - jako programnf hud
ba - svazana s mimohudebnfmi udiilostmi. 

Hudba obsahuje dva prvky: akustick-y material 
a duchovnf myslenku. Obojf nestojf jako forma 
a obsah izolovane vedle sebe, nYbrZ se v hudbe 
spojuje do uceleneho tvaru. 

Akustick-y material procMzf ryberem a usporada
nfm jako predhudebnf prfpravou, aby se mohl stat 
nositelem duchovnf myslenky: z rozmanitosti prf
rodnfch zvuku se vybfrajf t6ny. Struktura t6nu (ra
da vyssfch harmonick-ych) jiz vykazuje jiste uspo
radanf, ktere t6n pi'edurcuje k roli nositele du
chovnfbo ryznamu. Ve stejnem smyslu a v zajmu 
obecneho dorozumenf clovek t6ny porada do in
tervalu, t6norych systemu, uZivanych t6n0vYch rad 
atd., ktere tfm nab9vajf specificke kvality. Zapojenf 
rozSfi'eneho akustickeho materiiilu ve dvacatem 
stoleti (napi'. hluky) vedlo tu a tam k informacnfm 
potfZim, protoze chybel platny system predbezneho 
srozumenl. - T6n vaze hudbu na casory prubeh, 
jejf znenf na pi'ftomny okamzik. Z delky t6nu, dru
hu taktu, rytmu atd. vyrustajf dalSf principy uspo
radanf a kompozicnf moznosti. 

Duchovnf myslenka pretvarf akustick-y material 
v hudebnf umenl. Zapojenfm duchovnf slozky zfs
kava hudba sve dejiny. To platf zejmena pro vfce
hlasou zapadnf hudbu poCfnaje 12. stoletfm, mene 
uz pro nektere lidove hudebnf praktiky (co mozna 
nejverneji tradovane zvyky) a pro mimoevropskou 
hudbu. 

Dejiny hudby jsou pi'itom do jiste mfry autonomnf: 
dejiny skJadebnych technik, forem, ticha, druhu 
atd. Duchovnf slozka v dejinach vaze hudbu take 
na vseobecne kulturne- a duchovne-dejinne poza
ill. Hudba zaznfva jako ryraz a gesto sve doby, jen 
tak ji Ize pIne cMpa\. 

Vedomf dejinnosti hudby nebylo vzdy stejne silne. 
Az do 19. stoletf byla vzdy toho casu modernf hud
ba utvarena v samozi'ejmem vztahu k minuIe tra
dici. Teprve romantismus si uvedomil dejinnost 
v procesu vedomeho osvojovanl. 

Uvod: Hudba a dejiny hudby 11 

Dnes je historickii hudba aktuiilnf v dvojfm smyslu: 
Dfky ryzkumu dejin hudby, ktery pocfna v 19. 
stoleti, se dejiny hudby nabfzejf jako soubor, 
s nfmz Ize disponova\. Edice, rykJady a provade
nf zajiS(ujf zivotne nazfriinf tohoto materiiilu. 
Historicka hudba pi'itom srym znenfm v soucas
nosti zfskava nory smyslory obsah: stava se so
ucastf nasf doby. Vsti'fcnost vilci historicke 
hudbe je mene pi'ekvapiva nez nejruznejsf uza
vi'enost vilci hudbe soudobe. Prostor aktualnf, 
tedy dnes znejicf hudby zahrnuje - ocividne 
v ramci toho, jak clovek nove cMpe sebe sarna 
a sve dejiny - take hudbu historickou. A prave 
ona dnesnf hudebnf zivot dokonce dalekosiihle 
ovlada, coz nelze pozorovat v Ziidnem jinem sto
letl. To je plodne, pokud provozovanf historicke 
hudby neprobfba jako sterilnf napodoboviinf, 
nYbrZ vede k zivotne, subjektivnf interpretaci. 
Druhou aktualnost zfskava historicka hudba df
ky hudebnehistoricke tradici, ktera se vleva i do 
modernf hudby dvacateho stoletf, aniz by mohlo 
by! pi'edem posuzovano jejf historicke mfsto 
a jejf smeroviinl. Dejiny hudby pusobf dokonce 
i tam, kde slouzf necemu novemu jako podkJad 
nebo protip61. 

Jelikoz se hudba realizuje zvukem, je nejpi'imeren
ejsf interpretacf hudby interpretace znejfcf. Smys
lory a duchovnf prozitek hudby se stupouje spoje
nfm emocf, fantazie a sfly zazitku. 
Teoreticke studium hudby a jejfch dejin se oproti 
tomu musf omezovat na jednotlive aspekty. Muze 
pi'itom do znacne mfry objektivne znazoroovat da
ta a fakta, hudebnf formy, styly atd. Navfc se musf 
jeste pokouset vylozit obsah hudby a jejf charakter. 

S pomocf odpovidajfcf terminologie Ize takto do 
jiste mfry rystizne popsat a vysvetlit tvar bachov
ske fugy. Problematictejsf je uz rykJad jejfbo ob
sahu (napi'. "znazornenf poi'adku sveta") 
a jejfbo specifickeho vyzai'ovanf (napi'. "naplne
na bolem"). 

Jde zde take 0 (historicky oduvodnenou) objekti
vitu. V souladu s jejf povahou vyUs(ujf ovsem vyKJa
dy a charakteristiky do subjektivity. Slovnf vyKJad 
hudby je proto casto omezovan, aby byl uchriinen 
pred fantazfrovanfm. Pro hudebnfka a posluchace 
je subjektivita pocitu a fantazie podmfnkou, ne
zbytnou k stiile novemu ozfviinf uz zname a histo
ricke hudby. 

Pojem "hudba" je odvozen z řeckého slova músiké 
(!10VOlKÝ], obsahuje músa, múza), jímž řecký 
starověk nejprve chápal poezii, hudbu a tanec ja
ko jednotný celek, později hudbu samu. V průběhu 
dějin se spojení hudby s řečí a tancem utvářelo stá
le nově (píseň, balet, opera atd.). Na druhé straně 
se vyvíjela instrumentální hudba jako autonomní 
hudební jev, pokud nebyla - jako programní hud
ba - svázána s mimohudebními událostmi. 

Hudba obsahuje dva prvky: akustický materiál 
a duchovní myšlenku. Obojí nestojí jako forma 
a obsah izolovaně vedle sebe, nýbrž se v hudbě 
spojuje do uceleného tvaru. 

Akustický materiál prochází výběrem a uspořádá
ním jako předhudební přípravou, aby se mohl stát 
nositelem duchovní myšlenky: z rozmanitosti pří
rodních zvuků se vybírají tóny. Struktura tónu (řa
da vyšších harmonických) již vykazuje jisté uspo
řádání, které tón předurčuje k roli nositele du
chovního významu. Ve stejném smyslu a v zájmu 
obecného dorozumění člověk tóny pořádá do in
tervalů, tónových systémů, užívaných tónových řad 
atd., které tím nabývají specifické kvality. Zapojení 
rozšířeného akustického materiálu ve dvacátém 
století (např. hluky) vedlo tu a tam k informačním 
potížím, protože chyběl platný systém předběžného 
srozumění. - Tón váže hudbu na časový průběh, 
její znění na přítomný okamžik. Z délky tónu, dru
hu taktu, rytmu atd. vyrůstají další principy uspo
řádání a kompoziční možnosti. 

Duchovní myšlenka přetváří akustický materiál 
v hudební umění. Zapojením duchovní složky zís
kává hudba své dějiny. To platí zejména pro více
hlasou západní hudbu počínaje 12. stoletím, méně 
už pro některé lidové hudební praktiky (co možná 
nejvěrněji tradované zvyky) a pro mimoevropskou 
hudbu. 

Dějiny hudby jsou přitom do jisté míry autonomní: 
dějiny skladebných technik, forem, ticha, druhů 
atd. Duchovní složka v dějinách váže hudbu také 
na všeobecné kulturně- a duchovně-dějinné poza
dí. Hudba zaznívá jako výraz a gesto své doby, jen 
tak ji lze plně chápat. 

Vědomí dějinnosti hudby nebylo vždy stejně silné. 
Až do 19. století byla vždy toho času moderní hud
ba utvářena v samozřejmém vztahu k minulé tra
dici. Teprve romantismus si uvědomil dějinnost 
v procesu vědomého osvojování. 

Úvod: Hudba a dějiny hudby 11 

Dnes je historická hudba aktuální v dvojím smyslu: 
Díky výzkumu dějin hudby, který počíná v 19. 
století, se dějiny hudby nabízejí jako soubor, 
s nímž lze disponovat. Edice, výklady a provádě
ní zajišťují životné nazírání tohoto materiálu. 
Historická hudba přitom svým zněním v součas
nosti získává nový smyslový obsah: stává se so
učástí naší doby. Vstřícnost vůči historické 
hudbě je méně překvapivá než nejrůznější uza
vřenost vůči hudbě soudobé. Prostor aktuální, 
tedy dnes znějící hudby zahrnuje - očividně 
v rámci toho, jak člověk nově chápe sebe sama 
a své dějiny - také hudbu historickou. A právě 
ona dnešní hudební život dokonce dalekosáhle 
ovládá, což nelze pozorovat v žádném jiném sto
letí. To je plodné, pokud provozování historické 
hudby neprobíhá jako sterilní napodobování, 
nýbrž vede k životné, subjektivní interpretaci. 
Druhou aktuálnost získává historická hudba dí
ky hudebněhistorické tradici, která se vlévá i do 
moderní hudby dvacátého století, aniž by mohlo 
být předem posuzováno její historické místo 
a její směřování. Dějiny hudby působí dokonce 
i tam, kde slouží něčemu novému jako podklad 
nebo protipól. 

Jelikož se hudba realizuje zvukem, je nejpřiměřen
ější interpretací hudby interpretace znějící. Smys
lový a duchovní prožitek hudby se stupňuje spoje
ním emocí, fantazie a síly zážitku. 
Teoretické studium hudby a jejích dějin se oproti 
tomu musí omezovat na jednotlivé aspekty. Může 
přitom do značné míry objektivně znázorňovat da
ta a fakta, hudební formy, styly atd. Navíc se musí 
ještě pokoušet vyložit obsah hudby a její charakter. 

S pomocí odpovídající terminologie lze takto do 
jisté míry výstižně popsat a vysvětlit tvar bachov
ské fugy. Problematičtější je už výklad jejího ob
sahu (např. "znázornění pořádku světa") 
a jejího specifického vyzařování (např. "naplně
na bolem"). 

Jde zde také o (historicky odůvodněnou) objekti
vitu. V souladu s její povahou vyúsťují ovšem vyKla
dy a charakteristiky do subjektivity. Slovní vyKlad 
hudby je proto často omezován, aby byl uchráněn 
před fantazírováním. Pro hudebníka a posluchače 
je subjektivita pocitu a fantazie podmínkou, ne
zbytnou k stále novému ožívání už známé a histo
rické hudby. 
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Skenováno pro studijní účely

Teoreticke uvahy 0 hudbe lze sledovat hluboko do 
staroveku. Ve vyspelych kulturach patri nedilne 
k tomu, co hudbu pozvedlo z pouhych tradovanych 
praktik (usus) k uvedomele utvarenemu umeni 
(ars). Teorie se proto specifickYm zpusobem podi
Ii na hudbe, zvIaste pak na hudbe evropske. 
Vsechny teoreticke otazky kiadene hudbe a vsech
no vedeni 0 ni lze shrnout pod pojem hudebni ve
da. Obecnejsi pojem hudebni teorie (opak: hu
debni praxe) doznal v minulem stoleti zuzeni, kte
re neodpovida puvodnimu reckemu pojmu theoria 
jakozto nazfrdnf a rejlexe: znamena od te doby 
vlastne jen nauku 0 harmonU, kontrapunktu 
a hudebnfeh Jormdeh. Vzorem byly ostatni ducho
vedne a umenovedne discipliny. 

VedeckY narok se realizuje zejmena v bdddnf. 
V nem se vytvofila oblast historicke hudebni 
vCdy (dijiny hudby: JOHANN NIKOlAUS FOR
KEL, FRAN<;OIS JOSEPH FETIS, OTTO JAHN, 
AUGUST WILHELM AMBROS, FRIEDRICH CHRY
SANDER, PHILIPP SPITTA, GmDO ADLER, ALFRED 
EINSTEIN, HEINRICH BESSELER, MANFRED Bu
KOFZER, CARl DAHLHAUS) a vedle ni tzv. syste
matickll hudebni veda (HERMANN HELM
HOLTZ, CARl STUMPF, HUGO RIEMANN, CURT 
SACHS, ERNST KURTH, JACQUES HANDSCHIN, 
AlAN P. MERRIAM) zahrnujici discipliny, ktere 
nejsou orientovany primarne historicky. Vysled
ku hudebnevedneho badani vyuziva - krome ry
uky hudby na vsech stupnich vzdelavani - ze
jmena hudebni interpretace (zvlaste v oblasti 
stare hudby), kritika a publicistika. 

Schema dilcich hudebnevednych disciplin na pro
tejsi strane podava orientacni prehied a je samo
zrejme jen jednou z vice moznosti: 
Predmetem hudebni historiografie jsou dijiny 
hudby od nejstarsich dob po soucasnost, jez jsou 
zkoumany a vykiadany z hlediska 

- historickYch a stylovYch epoch 
- narodu, zemi, mest a regionu 
- skiadatelskYch skol a smeru 
- tvftrcich osobnosti a jejich del 
- hudebnich druhU a instituci 
- hudebnibo mysleni a nazirani 
- provozovaci praxe, interpretace a recepce. 

Zakladnim predpokladem a nedilnou soucasti 
vsech hudebne historickYch vyldadu je heu
ristika, tzn. evidence, klasifikace a kritika hudeb
nich pramenu, jakoz i jejich vydavani podle pres
ne stanovenych pravidel (= kriticke edice). 
Hudebni paleografie (nauka 0 hudebni notaci) 
se zabYva popisem a rykladem ruznych notacnich 
systemu evropske hudby, jejichZ znalost je opet 
podminkou spravneho cteni a kritickeho vydavani 
hudebnich pramenu. 
Hudebni ikonografie vyhledava a vykiada rytvar
na vyobrazeni hudebnich nastroju, provozovani 
hudbyapod. 

HUDEBNI VEDA 13 

Organologie (nauka 0 hudebnich nastrojich) 
studuje hudebni nastroje vsech historickYch epoch 
a hudebnich kuItur a tridi je z hlediska stavby, zpu
sobu hry, ladeni apod. 
Hudebni akustika zkouma fyzik:ilni zakiady hud
by, hudebnich nastroju a prostoru; elektroakus
tika se zabYva problemy zvukoveho zaznamu, jeho 
prenosu a reprodukce, jakoz i produkce hudeb
nich zvukU elektronickou cestou. 
Hudebni fyziologie se zabYva stavbou a funkci 
lidskeho sluchu a hlasu. 
Hudebni psychologie zkouma psychologickY 
proces hudebniho slyseni, otazky hudebnibo nada
ni a hud. rychovy. ZabYva se tez ucinem hudby 
a hudebnibo dila na cloveka. Hudbu pritom sledu
je v jednotlirych slozkach jeji struktury i jako celek 
a vsima si i moment:ilnibo psychickeho stavu po
sluchace. 
Hudebni teorie (vcetne poddisciplin - kontra
punktu, harmonie, hud. forem atp.) se zabYva ziko
nitostmi vy'beru a usporadani t6noveho materi:ilu, 
event. v uzsim smyslu pravidly vypracovani hudebni 
vety z hlediska vedeni hlasu, harmonie, melodie, 
rytmu, instrumentilnibo obsazeni a formy, tak jak 
se projevuji v tvorbe ruznych stylorych epoch, skia
datelskYch skol i jednotlirych autoru. 
Hudebni estetika se taze na zakonitosti a pod
minky hudebnibo krisna a na to, v cern spociva 
umeleckY narok hudebnibo dila. 
Hudebni sociologie zkouma a vyklada hudbu ja
ko soci:ilni jev, ktery vyrUsta z podminek dane spo
lecnosti (spolecenske a generacni vrstvy, instituce 
apod.) a zpetne na ni pusobi. 
Etnomuzikologie zkouma lidovou i umelou hud
bu mimoevropskYch narodu, narodnostnich sku
pin (mensin) a kuItur; lidovou pisni a lid. hudbou 
evropskYch narodu a regionu se zabYva hudebni 
folkloristika. Etnomuzikologie patrila drive k tzv. 
srovndvacf hudebnf vide, ktera srovndvala ne
evropske hudebni projevy s evropskYmi; delo se 
tak (od dob osvicenstvi) zcisti z presvedceni 
o nadrazenosti evfopske tradice a zcisti z nedostat
ku vhodne terminologie pro hudebni projevy ji
nych kuItur. 
Hudebni pedagogika je zpravidla povaZovana za 
samostatnou disciplinu; zabYva se cill, metodami 
a problemy hudebni rychovy na vsech stupnich 
skol i mimo skolu. 

K prednim predstavitelum ceske hudebni vedy 
(historiografie, estetiky a teorie) patrili OTAKAR 
HOSTINSKY (1847-1910), jeho zaci ZDENEK 
NEJEDLY (1878-1962), OTAKAR ZICH (1879 az 
1934) a VlADIMiR HELFERT (1886-1945), a d:ile 
JOSEF HUTTER (1894-1959), MIRKO OCADUK 
(1900-1964), JAN RACEK (1905-1979), ANTONtN 
SYCHRA (1918-1969), JAROSIAV POHANKA (1924 
aZ 1964) a MILAN POSTOLKA (1932-1993). 

Teoretické úvahy o hudbě lze sledovat hluboko do 
starověku. Ve vyspělých kulturách patří nedílně 
k tomu, co hudbu pozvedlo z pouhých tradovaných 
praktik (usus) k uvědoměle utvářenému umění 
(ars). Teorie se proto specifickým způsobem podí
lí na hudbě, zvláště pak na hudbě evropské. 
Všechny teoretické otázky kladené hudbě a všech
no vědění o ní lze shrnout pod pojem hudební vě
da. Obecnější pojem hudební teorie (opak: hu
dební praxe) doznal v minulém století zúžení, kte
ré neodpovídá původnímu řeckému pojmu theoria 
jakožto nazírání a reflexe: znamená od té doby 
vlastně jen nauku o harmonii, kontrapunktu 
a hudebních formách. Vzorem byly ostatní ducho
vědné a uměnovědné disciplíny. 

Vědecký nárok se realizuje zejména v bádání. 
V něm se vytvořila oblast historické hudební 
vědy (dějiny hudby: JOHANN NIKOIAUS FOR
KEL, FRAN<;OIS JOSEPH FÉTlS, OTTO JAHN, 
AUGUST WILHELM AMBROS, FRIEDRICH CHRY
SANDER, PHlLIPP SPITTA, GmDO ADLER, ALFRED 
EINSTEIN, HEINRlCH BESSELER, MANFRED Bu
KOFZER, CARI DAHLHAUS) a vedle ní tzv. syste
matická hudební věda (HERMANN HELM
HOLTZ, CARI STUMPF, HUGO RlEMANN, CURT 
SACHS, ERNST KURTH, JACQUES HANDSCHIN, 
AlAN P. MERRIAM) zahrnující disciplíny, které 
nejsou orientovány primárně historicky. Výsled
ků hudebněvědného bádání využívá - kromě vý
uky hudby na všech stupních vzdělávání - ze
jména hudební interpretace (zvláště v oblasti 
staré hudby), kritika a publicistika. 

Schéma dílčích hudebněvědných disciplín na pro
tější straně podává orientační přehled a je samo
zřejmě jen jednou z více možností: 
Předmětem hudební historiografie jsou dějiny 
hudby od nejstarších dob po současnost, jež jsou 
zkoumány a vykládány z hlediska 

- historických a stylových epoch 
- národů, zemí, měst a regionů 
- skladatelských škol a směrů 
- tvůrčích osobností a jejich děl 
- hudebních druhů a institucí 
- hudebního myšlení a nazírání 
- provozovací praxe, interpretace a recepce. 

Základním předpokladem a nedílnou součástí 
všech hudebně historických vyKladů je heu
ristika, tzn. evidence, klasifikace a kritika hudeb
ních pramenů, jakož i jejich vydávání podle přes
ně stanovených pravidel (= kritické edice). 
Hudební paleografie (nauka o hudební notaci) 
se zabývá popisem a výkladem různých notačních 
systémů evropské hudby, jejichž znalost je opět 
podmínkou správného čtení a kritického vydávání 
hudebních pramenů. 
Hudební ikonografie vyhledává a vykládá výtvar
ná vyobrazení hudebních nástrojů, provozování 
hudby apod. 

HUDEBNí VĚDA 13 

Organologie (nauka o hudebních nástrOjích) 
studuje hudební nástroje všech historických epoch 
a hudebních kultur a třídí je z hlediska stavby, způ
sobu hry, ladění apod. 
Hudební akustika zkoumá fyzikální základy hud
by, hudebních nástrojů a prostorů; elektroakus
tika se zabývá problémy zvukového záznamu, jeho 
přenosu a reprodukce, jakož i produkce hudeb
ních zvuků elektronickou cestou. 
Hudební fyziologie se zabývá stavbou a funkcí 
lidského sluchu a hlasu. 
Hudební psychologie zkoumá psychologický 
proces hudebního slyšení, otázky hudebního nadá
ní a hud. výchovy. Zabývá se též účinem hudby 
a hudebního díla na člověka. Hudbu přitom sledu
je v jednotlivých složkách její struktury i jako celek 
a všímá si i momentálního psychického stavu po
sluchače. 
Hudební teorie (včetně poddisciplín - kontra
punktu, harmonie, hud. forem atp.) se zabývá záko
nitostmi vyoěru a uspořádání tónového materiálu, 
event. v užším smyslu pravidly vypracování hudební 
věty z hlediska vedení hlasů, harmonie, melodie, 
rytmu, instrumentálního obsazení a formy, tak jak 
se projevují v tvorbě různých stylových epoch, skla
date�ských škol i jednotlivých autorů. 
Hudební estetika se táže na zákonitosti a pod
mínky hudebního krásna a na to, v čem spočívá 
umělecký nárok hudebního díla. 
Hudební sociologie zkoumá a vykládá hudbu ja
ko sociální jev, který vyrůstá z podmínek dané spo
lečnosti (společenské a generační vrstvy, instituce 
apod.) a zpětně na ni působí. 
Etnomuzikologie zkoumá lidovou i umělou hud
bu mimoevropských národů, národnostních sku
pin (menŠin) a kultur; lidovou písní a lid. hudbou 
evropských národů a regionů se zabývá hudební 
folkloristika. Etnomuzikologie patřila dříve k tzv. 
srovnávací hudební vědě, která srovnávala ne
evropské hudební projevy s evropskými; dělo se 
tak (od dob osvícenství) zčásti z přesvědčení 
o nadřazenosti evfopské tradice a zčásti z nedostat
ku vhodné terminologie pro hudební projevy ji
ných kultur. 
Hudební pedagogika je zpravidla považována za 
samostatnou disciplínu; zabývá se cíli, metodami 
a problémy hudební výchovy na všech stupních 
škol i mimo školu. 

K předním představitelům české hudební vědy 
(historiografie, estetiky a teorie) patřili OTAKAR 
HOSTINSKÝ (1847-1910), jeho žáci ZDENĚK 
NEJEDLÝ (1878-1962), OTAKAR ZICH (1879 až 
1934) a VlADIMíR HELFERT (1886-1945), a dále 
JOSEF HUTTER (1894-1959), MIRKO OCADUK 
(1900-1964), JAN RACEK (1905-1979), ANTONíN 
SYCHRA (1918-1969), JAROSlAV POHANKA (1924 
až 1964) a MILAN POŠTOLKA (1932-1993). 
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Prirozen0n zakladem hudby je zvuk, definovany ja
ko "meehanieke kmitani a vlneni pruzneho pro
stredi ve frekvencnim pasmu lidskeho slyseni 
(16-20000 Hz)". Pod timto pasmem lezi infra
zvuk, nad nim ultrazvuk. Fyzikdln{ akustika po
jednava 0 zvuku bez vztahu k lidskemu slyseni. 

Kmity a vinen! 
Kmity vznikaji vyehylovanfm castie tam a zpet 
(vzdueh, voda, pevne castiee atd.). Jestlize je tento 
pohyb pravidelny (jednoduehy sinus0vY), mluvime 
o harmonickjch kmiteeh (viz znazorneni ladicky 
na obr. A). Potom je: 
- okamiitd vjchylka (a, x) vyehylenim castiee 

z rovnovazne polohy, 
- amplituda (A) nejvetsi vYchylkou z rovnovazne 

polohy, 
- jdze okarnzitYm stavem kmitu odpovfdajfcfmjd

zovemu uhlu (qJ), 
- perioda neboli kmit pohybem castice z rovno

vazne polohy do obou krajnich poloh a zpet, 
- jrekvence (f) poctem kmitu za sekundu, 
- vlnovd delka (A) vzdaIenosti mezi nejbliZsimi 

dvema body kmitajicfmi ve stejne fazi. 
Frekvenee se udava v Hertzich (Hz). Je rozhodujf
ci pro vYsku t6nu, zatfmeo amplituda urcuje hlasi
tost. Podle kmitaveho pohybu a smeru sireni rozli
sujeme: 
- pficne vlneni pevnyeh castie, pri nemz castice 

kmitaji kolmo ke smeru Sfi'enf (obr. A), a 
- podelne vlneni, pri nemz je kmitani castie rov

nobezne se smerem Sifeni (obr. B). 

Skhidan! vinen! (interference) 
Osamoeene vlny se v praxi vlastne nevyskytuji. 

Skladajf-li se vlny stejne frekvenee, zesiluji se 
pri shodne fazi. Amplituda vYsledne vlny je 
souctem dflcich amplitud (obr. C, I). Pri opacne 
fazi se oslabuji (obr. C, II), v krajnim prfpade se 
rusi, a to pri fazovem posuvu 0 1800 a pri shod
ne amplitude (obr. C, 111). 
Jestlize se skladaji vlny rozdflne frekvenee a arn
plitudy, vznikajf slozite typy vln, ktere Ize ana
Iyzovat podle Fourierovy vety (srovnej s. 16, 
obr. A). 

SkJadaji-li se vlny s nepatrn0n fazovYm posuvem, 
vznikaji rdzy. Amplituda vYsledne vlny periodie
ky kolisa (amplitudova modulaee) jako tremolo, 
ktere je slysitelne jako zesilovanf a zeslabovani hla
sitosti naprfklad pri ladeni strunnyeh nastroju 
(obr. C, IV). (Vibrato - kmitoctova modulaee - je 
naopak periodieka zmena vYsky t6nu.) 

Stojate pficne a podeine vinen! 
vzniki skladanim protismernyeh vln stejne vlno
ve delky a amplitudy (predevsfm ve znejicieh 

teleseeh). Tato vlneni maji uzly (u), ktere jsou 
v klidu, a kmitny (k) s maximaIni ryehlosti 
a vYehylkou castie. VzdaIenost mezi dvema uzly 
se rovna polovine vlnove delky. U podelneho 
vlnenf se zhustenf a zredeni, spolu s tlakem 
meni nejsilneji v uzleeh. Stojata vlna se naehazi 
neustaIe mezi dvema extremnfmi stavy (obr. D, 
1 a 2). 

Dej prechodory (dokmimvani 
a nakmimvani) 

Amplituda tlumene vlny klesa kvUli energetie
kYm ztratam, zpusoben0n odvodem tepla a tre
nfm. Vlna je tak postupne utlumena. Cas k tomu 
potrebny se nazYva doba dobehu. Opacne vzni
ka dodanim energie nucene vlneni. Cas poti'eb
ny k dosazenf pine amplitudy se naz9va doba 
nakmitdvdni (vkmitavani, nabehu). Doba do
behu a doba nabehu maji vliv na barvu t6nu. 
Vlneni s konstantni amplitudou je netlumene, 
napr. pri ddenem t6nu (obr. F). 

Kmimni strun a vzdusnych sloupcu (obr. E) 
Frekvenee kmitanf struny.t: je zavisla na napfna
jfcf sfle F, hustote s, prfcnem prurezu S a deice 
strunylpodlevztahuf,= (11(2/». YF/(sS).Je 
tedy neprimo umerna deice struny. Kmita-li 
struna svou eelou delkou, zni jejf nejnizsf moz
ny t6n (zakladnf t6n), pi'icemz I = Al2. Jestlize 
strunu zkratime na polovinu nebo v jeji polo
vine vytvoi'ime uzel (flaZolet lehkYm dotykem 
prstu), pak I = Al4; pomer vlnovYeh delek za
kladnfho a vytvoi'eneho t6nu je 1:2, frekvenee 
kmitani se zdvojnasobi a zazni t6n 0 oktavu vys
si. Jestlize zkratime strunu 0 tretinu, dostaneme 
1= 1/6.1.. a tfm kvintu (3:2), podobne dalsfm de
lenim kvartu (4:3), velkou tereii (5:4) atd. Tyto 
rozdflne kmity se objevuji dokonee soucasne 
jako vyssi harmonieke (pi'irozene, castkove, 
parcialni t6ny) od zakladniho t6nu (viz s. 88). 
Stejne pomery plati pro kmitajici vzdusne sloup
ee delky I podle vztahu 1; = c/2 I pro otevi'ene 
af, = ci4 I pro polootevrene (tj. uzavi'ene jen 
na jedne strane) trubiee (ktere vydavaji stejny 
t6n pi'i polovicnf deice), bez ohledu na polomer 
a usti, kde c je (konstantni) ryehlost zvuku. 
V otevrene trubici rna stojata vlna na obou kon
cieh kmitny, v polootevi'ene trubici na uzavi'e
nem konei, vzdy uzel (nejvetsf tlak). Z toho vy
plYva pro otevi'enou trubici i'ada frekvenci j = 
/., 2/., 3/., 4/. atd., pro polootevi'enou i'adaj = 
/., 3/., 5/., 7J. atd. To znamena, ze otevi'ene tru
biee vydavajf vseehny harmonieke, polootevi'ene 
jen liehe harmonieke. 
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Přirozeným základem hudby je zvuk, definovaný ja
ko "mechanické kmitání a vlnění pružného pro
středí ve frekvenčním pásmu lidského slyšení 
(16-20000 Hz)". Pod tímto pásmem leží infra
zvuk, nad ním ultrazvuk. Fyzikální akustika po
jednává o zvuku bez vztahu k lidskému slyšení. 

Kmity a vlnění 
Kmity vznikají vychylováním částic tam a zpět 
(vzduch, voda, pevné částice atd.). Jestliže je tento 
pohyb pravidelný (jednoduchý sinusový), mluvíme 
o harmonických kmitech (viz znázornění ladičky 
na obr. A). Potom je: 
- okamžitá výchylka (a, x) vychýlením částice 

z rovnovážné polohy, 
- amplituda (A) největší výchylkou z rovnovážné 

polohy, 
- fáze okamžitým stavem kmitu odpovídajícímfá

zovému úhlu (fP), 
- perioda neboli kmit pohybem částice z rovno

vážné polohy do obou krajních poloh a zpět, 
- frekvence (f) počtem kmitů za sekundu, 
- vlnová délka (A) vzdáleností mezi nejbližšími 

dvěma body kmitajícími ve stejné fázi. 
Frekvence se udává v Hertzích (Hz). Je rozhodují
cí pro výšku tónu, zatímco amplituda určuje hlasi
tost. Podle kmitavého pohybu a směru šíření rozli
šujeme: 
- příčné vlnění pevných částic, při němž částice 

kmitají kolmo ke směru šíření (obr. A), a 
- podélné vlnění, při němž je kmitání částic rov

noběžné se směrem šíření (obr. B). 

Skládání vlnění (interference) 
Osamocené vlny se v praxi vlastně nevyskytují. 

Skládají-li se vlny stejné frekvence, zesilují se 
při shodné fázi. Amplituda výsledné vlny je 
součtem dílčích amplitud (obr. C, 1). Při opačné 
fázi se oslabují (obr. C, II), v krajním případě se 
ruší, a to při fázovém posuvu o 1800 a při shod
né amplitudě (obr. C, 111). 
Jestliže se skládají vlny rozdílné frekvence a am
plitudy, vznikají složité typy vln, které lze ana
lyzovat podle Fourierovy věty (srovnej s. 16, 
obr. A). 

Skládají-li se vlny s nepatrným fázovým posuvem, 
vznikají rázy. Amplituda výsledné vlny periodic
ky kolísá (amplitudová modulace) jako tremolo, 
které je slyšitelné jako zesilování a zeslabování hla
sitosti například při ladění strunných nástrojů 
(obr. C, IV). (Vibrato - kmitočtová modulace - je 
naopak periodická změna výšky tónu.) 

Stojaté příčné a podélné vlnění 
vzniká skládáním protisměrných vln stejné vlno
vé délky a amplitudy (především ve znějících 

tělesech). Tato vlnění mají uzly (u), které jsou 
v klidu, a kmitny (k) s maximální rychlostí 
a výchylkou částic. Vzdálenost mezi dvěma uzly 
se rovná polovině vlnové délky. U podélného 
vlnění se zhuštění a zředění, spolu s tlakem 
mění nejsilněji v uzlech. Stojatá vlna se nachází 
neustále mezi dvěma extrémními stavy (obr. D, 
1 a 2). 

Děj přechodový (dokmitávání 
a nakmitávání) 

Amplituda tlumené vlny klesá kvůli energetic
kým ztrátám, způsobeným odvodem tepla a tře
ním. Vlna je tak postupně utlumena. Čas k tomu 
potřebný se nazývá doba doběhu. Opačně vzni
ká dodáním energie nucené vlnění. Čas potřeb
ný k dosažení plné amplitudy se nazývá doba 
nakmitávání (vkmitávání, náběhu). Doba do
běhu a doba náběhu mají vliv na barvu tónu. 
Vlnění s konstantní amplitudou je netlumené, 
např. při drženém tónu (obr. F). 

Kmitání strun a vzdušných sloupců (obr. E) 
Frekvence kmitání struny.t: je závislá na napína
jící síle F, hustotě s, příčném průřezu S a délce 
struny/podlevztahuf,= (1/(2/». VF/(sS).Je 
tedy nepřímo úměrná délce struny. Kmitá-li 
struna svou celou délkou, zní její nejnižší mož
ný tón (základní tón), přičemž I = A/2. Jestliže 
strunu zkrátíme na polovinu nebo v její polo
vině vytvoříme uzel (flažolet lehkým dotykem 
prstu), pak I = A/4; poměr vlnových délek zá
kladního a vytvořeného tónu je 1:2, frekvence 
kmitání se zdvojnásobí a zazní tón o oktávu vyš
ší. Jestliže zkrátíme strunu o třetinu, dostaneme 
1= 1/6.1.. a tím kvintu (3:2), podobně dalším dě
lením kvartu (4:3), velkou tercii (5:4) atd. Tyto 
rozdílné kmity se objevují dokonce současně 
jako vyšší harmonické (přirozené, částkové, 
parciální tóny) od základního tónu (viz s. 88). 
Stejné poměry platí pro kmitající vzdušné sloup
ce délky I podle vztahu 1; = c/2 I pro otevřené 
aj, = ci4 I pro polootevřené (tj. uzavřené jen 
na jedné straně) trubice (které vydávají stejný 
tón při poloviční délce), bez ohledu na poloměr 
a ústí, kde c je (konstantní) rychlost zvuku. 
V otevřené trubici má stojatá vlna na obou kon
cích kmitny, v polootevřené trubici na uzavře
ném konci, vždy uzel (největší tlak). Z toho vy
plývá pro otevřenou trubici řada frekvencí f = 
/., 2/., 3/., 4/. atd., pro polootevřenou řadaf = 
/., 3/., 5/., 7J. atd. To znamená, že otevřené tru
bice vydávají všechny harmonické, polootevřené 
jen liché harmonické. 
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Ton, zvuk, sum, hluk 
Sinusove kmitani sarno vydava "eistY" sinusory ton 
(pouze elektronicky vyrobitelny). "Pi'irozenY" ton 
je z fyzik:ilniho hlediska jiz tonem slozenym; 
skiada se ze mnozstvi sinusovfch tonu, ktere jako 
vyssi harmonicke slozky spl)'vaji v jeden celek. Os
cilogramem "eisteho" tonu je podle toho take jed
noducba sinusova ki'ivka, zatimco oscilogramem 
"pi'irozeneho" tonu slozita slozena ki'ivka. 
Vyskyt a i'azeni i'ady harmonickYch jsou pi'irozene 
podmineny (i'ada viz s. 88). 
Vyssi harmonicke Ize ze slozene ki'ivky vypoeitat, 
experiment:ilne zjistit a zobrazit v akusticMm 
spektru. Toto spektrum umisfuje na ose x kazdou 
harmonickou podle jeji frekvence (ryska tonu) 
a na ose y zobrazuje velikost amplitudy jejiho 
akustickeho tlaku (hlasitost). Akusticka spektra 
na obr. A ukazuji pro sinusovf ton jen jedinou 
harmonickou, pro slotenf ton naproti tomu prv
nlch 12 harmonickYch. 

Nejnizsi harmonicka (zakiadni ton) ureuje 
frekvenci slozeneho tonu (na obr. A 200 Hz). 
Vyssi harmonicke ureuji svou skiadbou a rezo
nanenim zesilenim ureil)ich srych oblasti, tzv. 
formantu, barvu tonu. Proto se silne odlisuje 
barva zpivaneho vok:ilu a na obr. A od barvy to
nu na obr. B. Mekke zvuky (fletna) vykazuji 
spektrum chude na vyssi harmonicke, ostre zvu
ky naopak spektrum bohate. Take dynamika rna 
vliv na vzhled akustickeho spektra (ton kIaviru 
naobr. B). 

Sarno kmitani probiha u tonu a zvuku vZdy perio
dicky. Vysledny ton je urcovan nejen poetem a hla
sitosti harmonickYch, ale i pomerem jejich frek
vend. Tento pomer muze by!: 
- harmonickf, tzu. vyjadi'itelny pomery ceJYch Ci

sel jako 1:2:3 atd., u slotenfch tonu a jejich 
kombinad v souzvucich (akordech); harmo
nicky kmitaji struny, piSfaly apod. 

- neharmonickf, tzu. vyjadi'itelny pomery nece
Iych cisel a zlomki't, napi'. 1: 1,1 :2,3 atd., u sou
born neharmonickYch zvukorych pi'imesi, ktere 
vydavaji napi'. zvony, desky, tyee a jina trojroz
merne kmitajid telesa. 

Pro hluky a sumy je typicke kmitani neperiodic
ke, i'ada jejich parci:ilnich tonu je neharmonicka 
a tvoi'i spojite spektrum. Hluky maji vzhledem ke 
zduraznenYm frekvenenim oblastem jen velmi pi'i
bliZne urcitelnou tonovou rysku. Spojite spektrum 
tzv. "bileho sumu" se rozprostira rovnomerne po 
celem slysitelnem frekvencnim pasmu. 

u tfesku se jedna 0 kratke neperiodicke impulsy 
kmitani. Barva zvuku techto impuIsu souvisi s del
kou jejich trvani. 
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Tonova ryska 
Relativni intervalove pomery se vali na absolutni to
nove rysky. Proto byl zaveden komomi ton al 
o frekvenci 440 Hz po teplote [20°C] (na 2. mezi
narodni konferenci 0 ladeni v roce 1939 v Londy
ne). Centovf system (ELLIS, 1885) deli temperova
ny puJton na 100 cenm, oktavu na 1200 cenm, aby 
mohl popisovat netemperovane (zejmena mimoev
ropske) vzd:ilenosti mezi tony (srovnej s. 89). 
Prirozene ladenf sleduje pi'irozene intervalove 
proporce. Temperovane ladenf deli oktavu mate
maticky do 12 vzd:ilenosti po 12y'2. 

Veliciny zvuku (obr. E) 
Vy'kon zvukoveho zdroje (ve wattech) je mimoi'ad
ne maly. Pro srovnani: 200 hracu na tubu by muse-
10 troubitfortissimo, aby dosahli tehoz rykonu ja
ko 60wattova zarovka. Proti tomu ovsem stoji neo
bycejna citlivost ucha (srovnej s. 19). Akustickf 
vfkon se rozptyluje v prostoru kolem zdroje. In
tenzita zvuku I se tedy snizuje v zavislosti na dru
he mocnine vzd:ilenosti. ]eji jednotka se vztahuje 
k plose, kterou zvuk procbazi. Intenzita je limerna 
druM mocnine akustickeho tlaku. 
Akustickf tlak odpovida promenlivemu tlaku zpu
sobenemu molekulami (Pa, mereno tez v ,ubar). 
Hodnoty akustickeho vfkonu, akusticke intenzity 
a akusticMho tlaku se mohou ciselne zuacne lisit 
(Udaje v mocninach deseti). Pro pi'ehlednost byla 
zvolena logaritmicka jednotka decibel (dB) pro 
rozdil hIadin L dvou akustickYch intenzit II a I, (L = 
10 10gloI/I,). Pi'i 1000 Hz se decibel rovnafonu. 

Rezonance 
Soustavy se stejnou vlastni frekvenci, jakou maji na 
ne narazejici zvukove vJny, jimi mohou by! samy 
rozkmitany (rezonance); proto Ize akustickY vy'kon 
posilit rezonatory, jakYmi jsou rezonancni desky ne
bo duta telesa (napi'. houslory korpus). vysledny 
zvuk obohacuji tez spolurezonujici struny (napi'. 
u kIaviru). Rychlost Sii'enf zvuku je podminena 
prosti'edim a teplotou. Pi'i 20°C se zvuk sii'i korkem 
rychlosti cca 500 mis, vodou 1480, di'evem 5500, 
zelezem 5800 a vzduchem 344 (po O°C 331,8) mls. 

Zvuk v prostoru 
Zvukove vlny jsou pohlcovany nebo odrazeny. Pri 
odrazu se lihel dopadu rovna lihlu odrazu. Zvuko
ve vlny se tedy daji sousti'edit, odeslat stejnYm sme
rem a tim zdanlive zesilit (obr. D). Interference 
zvukorych vln zpusobuje v s:ilech rozdilnou kvalitu 
poslechu na jednotlirych sedadlech. Prostorova 
akustika je vzhledem ke sve slozitosti jeste casto 
odkazana na experimenty. Take obsazeni salu pub
likem sehrava svou roli: jeden clovek zaujima pi'i
blizne 1/, m'absorpeni plochy. 

Tón, zvuk, šum, hluk 
Sinusové kmitání samo vydává "čistý" sinusový tón 
(pouze elektronicky vyrobitelný). "Přirozený" tón 
je z fyzikálního hlediska již tónem složeným; 
skládá se ze množství sinusových tónů, které jako 
vyšší harmonické složky splývají v jeden celek. Os
cilogramem "čistého" tónu je podle toho také jed
noduchá sinusová křivka, zatímco oscilogramem 
"přirozeného" tónu složitá složená křivka. 
výskyt a řazení řady harmonických jsou přirozeně 
podmíněny (řada viz s. 88). 
Vyšší harmonické lze ze složené křivky vypočítat, 
experimentálně zjistit a zobrazit v akustickém 
spektru. Toto spektrum umisťuje na ose x každou 
harmonickou podle její frekvence (výška tónu) 
a na ose y zobrazuje velikost amplitudy jejího 
akustického tlaku (hlasitost). Akustická spektra 
na obr. A ukazují pro sinusový tón jen jedinou 
harmonickou, pro složený tón naproti tomu prv
ních 12 harmonických. 

Nejnižší harmonická (základní tón) určuje 
frekvenci složeného tónu (na obr. A 200 Hz). 
Vyšší harmonické určují svou skladbou a rezo
nančním zesílením určitých svých oblastí, tzv. 
formantů, barvu tónu. Proto se silně odlišuje 
barva zpívaného vokálu a na obr. A od barvy tó
nů na obr. B. Měkké zvuky (flétna) vykazují 
spektrum chudé na vyšší harmonické, ostré zvu
ky naopak spektrum bohaté. Také dynamika má 
vliv na vzhled akustického spektra (tón klavíru 
na obr. B). 

Samo kmitání probíhá u tónů a zvuků vždy perio
dicky. Výsledný tón je určován nejen počtem a hla
sitostí harmonických, ale i poměrem jejich frek
vencí. Tento poměr může být: 
- harmonický, tzn. vyjádřitelný poměry celých čí

sel jako 1:2:3 atd., u složených tónů a jejich 
kombinací v souzvucích (akordech); harmo
nicky kmitají struny, píšťaly apod. 

- neharmonický, tzn. vyjádřitelný poměry nece
lých čísel a zlomků, např. 1: 1,1 :2,3 atd., u sou
borů neharmonických zvukových příměsí, které 
vydávají např. zvony, desky, tyče a jiná trojroz
měrně kmitající tělesa. 

Pro hluky a šumy je typické kmitání neperiodic
ké, řada jejich parciálních tónů je neharmonická 
a tvoří spojité spektrum. Hluky mají vzhledem ke 
zdůrazněným frekvenčním oblastem jen velmi při
bližně určitelnou tónovou výšku. Spojité spektrum 
tzv. "bílého šumu" se rozprostírá rovnoměrně po 
celém slyšitelném frekvenčním pásmu. 

u třesků se jedná o krátké neperiodické impulsy 
kmitání. Barva zvuku těchto impulsů souvisí s dél
kou jejich trvání. 
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Tónová výška 
Relativní intervalové poměry se váží na absolutní tó
nové výšky. Proto byl zaveden komorní tón al 
o frekvenci 440 Hz při teplotě [20°C] (na 2. mezi
národní konferenci o ladění v roce 1939 v Londý
ně). Centový systém (ELLIS, 1885) dělí temperova
ný půltón na 100 centů, oktávu na 1200 centů, aby 
mohl popisovat netemperované (zejména mimoev
ropské) vzdálenosti mezi tóny (srovnej s. 89). 
Přirozené ladění sleduje přirozené intervalové 
proporce. Temperované ladění dělí oktávu mate
maticky do 12 vzdáleností po 12y'2. 

Veličiny zvuku (obr. E) 
VyKon zvukového zdroje (ve wattech) je mimořád
ně malý. Pro srovnání: 200 hráčů na tubu by muse
lo troubit fortissimo, aby dosáhli téhož výkonu ja
ko 60wattová žárovka. Proti tomu ovšem stojí neo
byčejná citlivost ucha (srovnej s. 19). Akustický 
výkon se rozptyluje v prostoru kolem zdroje. In
tenzita zvuku I se tedy snižuje v závislosti na dru
hé mocnině vzdálenosti. Její jednotka se vztahuje 
k ploše, kterou zvuk prochází. Intenzita je úměrná 
druhé mocnině akustického tlaku. 
Akustický tlak odpovídá proměnlivému tlaku způ
sobenému molekulami (Pa, měřeno též v ,ubar). 
Hodnoty akustického výkonu, akustické intenzity 
a akustického tlaku se mohou číselně značně lišit 
(údaje v mocninách deseti). Pro přehlednost byla 
zvolena logaritmická jednotka decibel (dB) pro 
rozdíl hladin L dvou akustických intenzit I1 a I, (L = 
10 loglol/I,). Při 1000 Hz se decibel rovná fónu. 

Rezonance 
Soustavy se stejnou vlastní frekvencí, jakou mají na 
ně narážející zvukové vlny, jimi mohou být samy 
rozkmitány (rezonance); proto lze akustický vyKon 
posílit rezonátory, jakými jsou rezonanční desky ne
bo dutá tělesa (např. houslový korpus). Výsledný 
zvuk obohacují též spolurezonující struny (např. 
u klavíru). Rychlost šíření zvuku je podmíněna 
prostředím a teplotou. Při 20°C se zvuk šíří korkem 
rychlostí cca 500 mls, vodou 1480, dřevem 5500, 
železem 5800 a vzduchem 344 (při O°C 331,8) mls. 

Zvuk v prostoru 
Zvukové vlny jsou pohlcovány nebo odráženy. Při 
odrazu se úhel dopadu rovná úhlu odrazu. Zvuko
vé vlny se tedy dají soustředit, odeslat stejným smě
rem a tím zdánlivě zesílit (obr. D). Interference 
zvukových vln způsobuje v sálech rozdílnou kvalitu 
poslechu na jednotlivých sedadlech. Prostorová 
akustika je vzhledem ke své složitosti ještě často 
odkázána na experimenty. Také obsazení sálu pub
likem sehrává svou roli: jeden člověk zaujímá při
bližně 1/, m'absorpční plochy. 
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Anatomie ucha 
Ucho se deli na ti'i casti: zevn!, sti'edn! a vniti'ni 
ucho (obr. A). 
Zevni ucho zvnk zachycuje, zatimco zevni zvnko

vod jako rezonator zvnkove vlny v urCitem frek
vencnim pasmu zesiluje (vliv napi'. na srozumi
telnost i'eei). 

Stredni ucho pi'enasi zvnk d:ile: bubinek pi'enasi 
tlakove zmeny na sti'edousni kilstky ve vzduchem 
vyplnene dutine bubinkove. Reaguje dokonce 
i na vYchylku 10-11 m (il,o pn'tmeru atomu vodi
ku) pi'i ppp-tonu a frekvenci 3000 Hz. Sti'edous
ni kilstky kladfvko, kovadlinka a tfmfnek tlumi 
kmitani v pomeru 1,3: 1 za soueasneho dvaceti
nasobneho zvetseni sily a vedou ho d:ile do ov:il
neho okenka. 

Vnitrni ucho sestava z pi'edsine se ti'emi polokru
hOYJ'mi kan:ilky rovnovazneho ustroji a hlemji
de (cochlea) se sluchoYJ'm ustrojim. Hlemyzd' 
obsahuje dye patra vyplnena perilymfou: 

- pi'edsiiiove patro (scala vestibuli), vychizejici 
z ov:ilneho okenka, v nemz je zasazen ti'minek, a 

- bubinkove patro (scala timpani), vychizejici 
z kulateho okenka s membrinovou pi'epazkou 
k dutine bubinkove. 

Obe patra jsou spojena jen ve vrcholu kosteneho 
hlemyzde (helicotrema), jinak je rozdeluje tzv. 
blanitj hlemjid', vyplnenyendolymfou. V nem lezi 
asi 3500 ostruvkil, ktere se skladaji vzdy z jedne 
vniti'ni a 3 aZ 4 vnejsich bunek opati'enych vlasky. 
Jsou umisteny na 35 mm dlouhe baz:ilni membrine, 
siroke u ov:ilneho okenka 0,04 a ve vrcholu hle
myzde 0,49 mm, a pi'epazeny kryd membrinou. 
Jsou to smyslove bunky CorUho organu. 

Vnimani tonove vYsky 
Tlakove vlny v perilymfe pi'edsinoveho patra de
formuji blaniteho hlemyzde. Takovato deformace 
se pohybuje jako silne tlumena vlna od ov:ilneho 
okenka az do vrcholu hlemyzde (bez odrazu). 
Pi'i nejvetsi deformaci jsou smyslove bunky Cor
tiho orginu nejsilneji podrazdeny: pro nejvyssi 
tony nejblize ov:ilnemu okenku a naopak. Vni
mini tonove vYsky tedy z:ilezi na miste, kde jsou 
bui\ky z cele kmitajici baz:ilni membriny nejsil
neji podr:iZdeny (obr. B). 

Pasmo slyseni lezi mezi 16 a 20 000 Hz (obr. C). 
Ve stari se prudce zuzuje. 

Rozlozeni tonovYch vysek na baz:ilni membrane 
odpovida pi'i.bliZne logaritmu frekvence, pi'icemz 
sti'edni pasmo frekvend je ale sirs!. Ureovani to
nove vrsky je nejpi'esnejsi mezi 1000 a 3000 Hz 
(0,3 % = '/40 celeho tonu). 

VySsi frekvence jsou pi'enaseny take kostmi. Baz:il
ni membrina se rozechviva diky sii'id se zvnkove vI
ne. Vedeni kostmi Ize zvlaste zi'etelne vnimat pi'i po-

slouchani vlastniho hlasu, pi'i hi'e na dechove na
stroje (fagot!) ana housle. V perilymfe vznikaji pi'i
davne kmitny z nelinearnich asymetrickYch defor
mad ve sti'ednim a vniti'nim uchu, ktere slySime ja
ko subjektivni aur:ilni tony. Podobne vzniki 
skladinim pi'idavne kmitini, tzv. kombinacni tony, 
a sice tony rozdflovjmi a souctovjmi, ktere odpo
vidaji rozdilu nebo souetu frekvenci zakladnich to
nu. Aur:ilni a kombinaeni tony vYznamne obohacuji 
sluchovY vjem. vyska tonu je ureena vzdy kmitinim 
s nejniZSf frekvenci. 
Jako zvlastni jednotka pro subjektivni vnimini 
tonove vYsky slouzi mel, jenz je stanoven po die de
finice 1000 mel = 1000 Hz pi'i 0,002 Pa (40 dB). 

Subjektivni vnimani hlasitosti tonu 
Ucho rozlisuje asi 325 stupM akusticke intenzily. 
Jednotkou subjektivmlIo vnimini hladiny hlasitosti 
je fon (Ph). Refereneni ton 0 frekvenci 1000 Hz 
prestava by! podle definice slysitelny prave pri 
o f6nech. Pritom je: akustickj tlak na bubin
ku 2 ·10-; Pa (= 0 dB), akusticka intenzita 
10-12 Wlm' amplituda na bubinku 10-11 m na 
baz:ilni m~mbrine 10-12 mana lebeenich kos
tech 5.10-12 m. Hladinu hlasitosti zvnkoveho zdro
je 11 ve fonech dostaneme srovninim se stejne 
hlasitYm referenenim tonem 0 intenzite f podle 
vztahu 11 = 10 Ig(IJf):Hodnoly ve f6nech jsou 
tedy umerne logaritmu skuteene akusticke in
tenzily. 

Poskozeni sluchu: nastava pi'i. vystaveni kratko
dobemu zatizeni od 90 Ph, d1ouhodobemu zati
zeni od 75 Ph. Prih bolestivosti: 130-140 Ph. 
Jednotkou subjektivniho vnimini hlasitosti je 
son: 1 son = hlasitost refereneniho tonu pri 
40 dB, 2 sony = dvojnasobna hlasitost atd. Vni
mini hlasitosti zavisi na case. Doba sluchove 
akomodace aZ k pine hlasitosti obnasi 0,2 s, 
doba doznivani sluchoveho vjemu 0,14 sekund. 
Po dvou minutach k1esne hlasitost 0 10 dB 
(adaptace) a pak zustava temei' konstantni. 
Diky adaptaci v Cortiho orginu a mechanickYm 
vlivilm na kmitini v perilymfe nekdy pi'ekryje 
jeden sluchovY vjem jiny sluchovY vjem (masko
vant}. 

Prenos do mozku 
30 000 nervovYch vliken prenasi pomoci elek
trickYch impulsu (tzv. akcni potencialy, az 900 
Hz na vlakno) 1500 rozdilnych tonovYch vYsek 
a 325 hladin hlasitosti, tj. asi 340 000 hodnot 
z baz:ilni membrany pi'es sluchovY nerv do moz
ku. Soueet frekvenci vsech prenasenych impulsu 
ureuje celkovou hlasitost. 

FYZIOLOGiCKÁ AKUSTIKA / Sluchový orgán, slyšení 19 

Anatomie ucha 
Ucho se dělí na tři části: zevní, střední a vnitřní 
ucho (obr. A). 
Zevní ucho zvnk zachycuje, zatímco zevní zvnko

vod jako rezonátor zvnkové vlny v určitém frek
venčním pásmu zesiluje (vliv např. na srozumi
telnost řeči). 

Střední ucho přenáší zvnk dále: bubínek přenáší 
tlakové změny na středoušní kůstky ve vzduchem 
vyplněné dutině bubínkové. Reaguje dokonce 
i na výchylku 10-11 m (1/'0 průměru atomu vodí
ku) při ppp-tónu a frekvenci 3000 Hz. Středouš
ní kůstky kladívko, kovadlinka a třmínek tlumí 
kmitání v poměru 1,3: 1 za současného dvaceti
násobného zvětšení síly a vedou ho dále do ovál
ného okénka. 

Vnitřní ucho sestává z předsíně se třemi polokru
hovými kanálky rovnovážného ústrojí a hlemýž
dě (cochlea) se sluchovým ústrojím. Hlemýžď 
obsahuje dvě patra vyplněná perilymfou: 

- před síňové patro (scakl vestíbuli), vycházející 
z oválného okénka, v němž je zasazen třmínek, a 

- bubínkové patro (scala timpani), vycházející 
z kulatého okénka s membránovou přepážkou 
k dutině bubínkové. 

Obě patra jsou spojena jen ve vrcholu kostěného 
hlemýždě (helicotrema), jinak je rozděluje tzv. 
blanitý hlemýžď, vyplněný endolymfou. V něm leží 
asi 3500 ostrůvků, které se skládají vždy z jedné 
vnitřní a 3 až 4 vnějších buněk opatřených vlásky. 
Jsou umístěny na 35 mm dlouhé bazální membráně, 
široké u oválného okénka 0,04 a ve vrcholu hle
mýždě 0,49 mm, a přepaženy krycí membránou. 
Jsou to smyslové buňky Corlího orgánu. 

Vnímání tónové výšky 
Tlakové vlny v perilymfě předsíňového patra de
formují blanitého hlemýždě. Takováto deformace 
se pohybuje jako silně tlumená vlna od oválného 
okénka až do vrcholu hlemýždě (bez odrazu). 
Při největší deformaci jsou smyslové buňky Cor
tiho orgánu nejsilněji podrážděny: pro nejvyšší 
tóny nejblíže oválnému okénku a naopak. Vní
mání tónové výšky tedy záleží na místě, kde jsou 
buňky z celé kmitající bazální membrány nejsil
něji podrážděny (obr. B). 

Pásmo slyšení leží mezi 16 a 20 000 Hz (obr. C). 
Ve stáří se prudce zužuje. 

Rozložení tónových vysek na bazální membráně 
odpovídá přibližně logaritmu frekvence, přičemž 
střední pásmo frekvencí je ale širší. Určování tó
nové výšky je nejpřesnější mezi 1000 a 3000 Hz 
(0,3 % = '/40 celého tónu). 

Vyšší frekvence jsou přenášeny také kostmi. Bazál
ní membrána se rozechvívá díky šířící se zvnkové vl
ně. Vedení kostmi lze zvláště zřetelně vnímat při po-

slouchání vlastního hlasu, při hře na dechové ná
stroje (fagot!) a na housle. V perilymfě vznikají pří
davné kmitny z nelineárních asymetrických defor
mací ve středním a vnitřním uchu, které slyšíme ja
ko subjektivní aurální tóny. Podobně vzniká 
skládáním přídavné kmitání, tzv. kombinační tóny, 
a sice tóny rozdílovými a součtovými, které odpo
vídají rozdílu nebo součtu frekvencí základních tó
nů. Aurální a kombinační tóny významně obohacují 
sluchový vjem. Výška tónu je určena vždy kmitáním 
s nejnižší frekvencí. 
Jako zvláštní jednotka pro subjektivní vnímání 
tónové výšky slouží mel, jenž je stanoven podle de
finice 1000 mel = 1000 Hz při 0,002 Pa (40 dB). 

Subjektivní vnímání hlasitosti tónu 
Ucho rozlišuje asi 325 stupňů akustické intenzity. 
Jednotkou subjektivmno vnímání hladiny hlasitosti 
je fón (Ph). Referenční tón o frekvenci 1000 Hz 
přestává být podle definice slyšitelný právě při 
O fónech. Přitom je: akustický tlak na bubín
ku 2 ·10-; Pa (= O dB), akustická intenzita 
10-12 W/m' amplituda na bubínku 10-11 m na 
bazální m~mbráně 10-12 m a na lebečních kos
tech 5.10-12 m. Hladinu hlasitosti zvnkového zdro
je Ji ve fónech dostaneme srovnáním se stejně 
hlasitým referenčním tónem o intenzitě f podle 
vztahu A = 10 Ig(I/f):Hodnoty ve fónech jsou 
tedy úměrné logaritmu skutečné akustické in
tenzity. 

Poškození sluchu: nastává při vystavení krátko
dobému zatížení od 90 Ph, dlouhodobému zatí
žení od 75 Ph. Práh bolestivosti: 130-140 Ph. 
Jednotkou subjektivního vnímání hlasitosti je 
son: 1 son = hlasitost referenčního tónu při 
40 dB, 2 sony = dvojnásobná hlasitost atd. Vní
mání hlasitosti závisí na čase. Doba sluchové 
akomodace až k plné hlasitosti obnáší 0,2 s, 
doba doznívání sluchového vjemu 0,14 sekund. 
Po dvou minutách klesne hlasitost o 10 dB 
(adaptace) a pak zůstává téměř konstantní. 
Díky adaptaci v Cortiho orgánu a mechanickým 
vlivům na kmitání v perilymfě někdy překryje 
jeden sluchový vjem jiný sluchový vjem (masko
váni). 

Přenos do mozku 
30 000 nervových vláken přenáší pomocí elek
trických impulsů (tzv. akční potenciály, až 900 
Hz na vlákno) 1500 rozdílných tónových výšek 
a 325 hladin hlasitosti, tj. asi 340 000 hodnot 
z bazální membrány přes sluchový nerv do moz
ku. Součet frekvencí všech přenášených impulsů 
určuje celkovou hlasitost. 
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PSYCHOLOGICKA AKUSTIKA I Sluchove jevy a vlohy 21 

Psychoakustika (di'ive t6novd psychologie) se 
zabjlva na jedne strane pi'ijmem a zpracovanim in
formaci pi'i slyseni, tj. sluchovYmi jevy, na druhe 
strane sluchorymi vlohami. 

Sluchove jevy 
Ize z hlediska vjemi! rozdelit do dvou skupin podle 
jejich akustickeho zakladu: hluky a tony. H1uky jsou 
hrube, narazove, tony jednolite, hladke. 

Vlastnosti tonoveho materiaIu 
Frekveneni stupnici neslysime jako i'adu rovnocen
nych kvalit, nebot je spojena oktavovYm opakova
nim. Proto Ize rozeznat spoleenou kvalitu tonu cl a 
c2 (dl a d' atd.). Oktavova spi'iznenost (tonova kva
lita "c", tonova kvalita "d") zi!stava zachovana 
v rUznych ryskach. U tonoveho materi:ilu rozlisuje
me linearni moment vjsky neboli svet/osti a cyklic
kY moment oktdvove pHbuznosti neboli t6nove 
kvality. Oktavory fenomen je dan pi'irozene: 
- TentYz ton tvoi'i muzi a zeny fyziologicky rozdil

nYm zpi!sobem. Pi'estoze je ch:ipan jako tentJ'Z 
ton, zni ve vzd:ilenosti oktavy. 

- Oklliva je prvni harmonickou nad z:ikladnim to
nem. Mezi obema tony je nejjednodussi frek
veneni pomer 2: 1. 

Sei'adime-Ii tonove kvality podle jejich sluchove pi'i
buznosti, vznikne kvintory kruh (a to nejen diky 
kvintove pi'ibuznosti jako druhe nejblizsi pi'ibuz
nosti po pi'ibuznosti oktavove, nYbd i jako nasledek 
specificky zapadni sluchove zvyklosti). 

Na obr. B jsou vztahu tonove kvality pi'ii'azeny 
jednotlive barevne useky kruhu. Pi'i uspoi'adani 
po pi!Itonech v chromatickem sledu se objevuji 
tony oktavove pi'ibuznosti vzdy nad stejnou 
barevnou ryseCi a tvoi'i spolu s pi'ibjlvajici ryskou 
(svetlosti) spir:ilu. 

U extremne vysokYch a nizkYch frekvenci vnimame 
spiSe nez tonovou kvalitu jen prostou rysku tonu. 
K vnimani tonove v9Sky se navic poji psychoakustic
ke dimenze objemu, tihya hustoty: 
- H1uboke tony pi!sobi jako velke, objemne a pro

stor zabirajici, plati za tezke, neobratne a poklid
ne, za porezni, tupe a mekke. 

- Vysoke tony pi!sobi jako male, uzke a sunle, pla
ti za etericke, lehke a pohyblive, za ostre, pevne 
a hranate. 

U jednoduchych sinusorych toni! vnimame jeste 
dalsi vlastnost zavislou na frekvenci, hldskovou 
kvalitu: pod 130 Hz jako znelou souhlasku (m, n), 
od asi cl do pi'iblizne c' jako samohlasku (v poi'adi 
u-o-a-e-i), nad 8200 Hz jako neznelou souhlas
ku(f,s). 

Zvuk, interval, akord 
Vlastnosti tonu lze do znaene miry pi'enest na zvu
kyo K tomu d:ile pi'istupuje jeste prostor0vY mo-

ment, ktery souvisi s barvou zvuku: tenor zni napi'. 
"bJiZe" nez sopran na stejnem tonu (podobne jako 
teple barvy vystupuji pred studene, jsou-Ii na stejne 
urovni). 
U intervalu ryska tonu odpovida velikosti nebo sir
ce intervalu, tonova kvalita intervalove kvalite. Slu
chern vnimany charakter intervalu zavisi na jeho 
poloze, protoze vnimani vzajemne vzd:ilenosti toni! 
neni v jednotlivYch frekvenenich pasmech identicke 
(stupnice mel). Analogicky to pak plat! rovnez 
o akordu a vlcezvuku. Ten se vyznaeuje zvukovou 
siri odpovidajici tonovYm kvalitam jeho jednotlivYch 
slozek, d:ile struktur:ilnimi kvalitami: plnosti (tesna 
Ci siroka harmonie) a specifickou svetlosti akordu 
(napr. dur - svetla, moll- tmava). Prostorove kva
lity toni! a zvukil vedly k zavedeni t6nove psycho
logickliho prostoru (tonpsychologischer Raum, 
KURTH). 

Konsonance a disonance 
Intervaly pocitujeme bud' jako libozvuene (konso
nantni = splJ'vave), nebo jako nelibozvuene (diso
nantni = nesplJ'vave). Nejdi!lezitejsi teorie vysvet
lujici tento jev jsou: 
1. Proporeni teorle (podle PY'fHAGORA): elm jed

nodussi je pomer frekvenci dvon toni!, tim kon
sonantnejsi je interval (obr. A). Teto teorii odpo
ruji komplikovane pomery frekvenci u tempero
vaneho ladeni (napi'. u konsonantni kvinty 
293:439). 

2. Koincidencni teorie (HELMHOLTZ): dva tony 
jsou konsonantni, shoduji-Ii se jejich vyssi har
monicke. Namitka: ureite souzvuky sinus0vYch 
toni!, ktere vilbec neobsahuji vyssi harmonicke, 
rovnez disonuji (obr. A). 

3. Teorie splYvani (Tonverschmelzung, STUMPF): 
dva tony jsou tim konsonantnejsi, eim vice (ne
skolenych) posluchaci! je povaZuje za jeden jedi
ny ton (oktavu 75 %, kvintu 50 %, kvartu 33 %, 
tercii 25 %). 

4. Novejsi teorle rezidnaInich a sluchorych par
ciaInich tonn: rozhodujici jsou sluchove 
parcidlni (REINECKFJWELLEK) a rezidudlni 
(SCHOUTEN) tony, ktere vznikaji pi'i skladani 
vySsich harmonickYch v perilymfe. 

Sluchove vlohy 
Krome fyzickeho vnejsmo sluchu existuje take psy
chickY vniti'ni sluch, ktery je vystaven na hudebni 
pi'edstavivosti a pameti a funguje i pi'i vJ'padku slu
chu vnejsmo (BEETHOVEN, SMETANA aj.). Abso
lutni sluch spoeiva v trvale pameti pro vYsku tonn, 
ktere dokaze znovu rozpoznat bez srovnavacmo to
nu. Je symptomem, nikoli vsak podminkou hudeb
nosti. Hudebne dillezitY je oproti tomu relativni 
sluch, jenz je schopen ureovat intervaly od srovna
vacmo tonu. 
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Psychoakustika (dříve tónová psychologie) se 
zabývá na jedné straně příjmem a zpracováním in
formací při slyšení, tj. sluchovými jevy, na druhé 
straně sluchovými vlohami. 

Sluchové jevy 
lze z hlediska vjemů rozdělit do dvou skupin podle 
jejich akustického základu: hluky a tóny. Hluky jsou 
hrubé, nárazové, tóny jednolité, hladké. 

Vlastnosti tónového materiálu 
Frekvenční stupnici neslyšíme jako řadu rovnocen
ných kvalit, neboť je spojena oktávovým opaková
ním. Proto lze rozeznat společnou kvalitu tónu Cl a 
c2 (dl a d' atd.). Oktávová spřízněnost (tónová kva
lita "c", tónová kvalita "d") zůstává zachována 
v různých výškách. U tónového materiálu rozlišuje
me lineární moment výšky neboli světlosti a cyklic
ký moment oktávové příbuznosti neboli tónové 
kvality. Oktávový fenomén je dán přirozeně: 
- Tentýž tón tvoří muži a ženy fyziologicky rozdíl

ným způsobem. Přestože je chápán jako tentýž 
tón, zní ve vzdálenosti oktávy. 

- Oktáva je první harmonickou nad základním tó
nem. Mezi oběma tóny je nejjednodušší frek
venční poměr 2: 1. 

Seřadíme-Ii tónové kvality podle jejich sluchové pří
buznosti, vznikne kvintový kruh (a to nejen díky 
kvintové příbuznosti jako druhé nejbližší příbuz
nosti po příbuznosti oktávové, nýbrž i jako následek 
specificky západní sluchové zvyklosti). 

Na obr. B jsou vztahu tónové kvality přiřazeny 
jednotlivé barevné úseky kruhu. Při uspořádání 
po půItónech v chromatickém sledu se objevují 
tóny oktávové příbuznosti vždy nad stejnou 
barevnou výsečí a tvoří spolu s přibývající výškou 
(světlostí) spirálu. 

U extrémně vysokých a nízkých frekvencí vnímáme 
spíše než tónovou kvalitu jen prostou výšku tónu. 
K vnímání tónové výšky se navíc pojí psychoakustic
ké dimenze objemu, tíhy a hustoty: 
- Hluboké tóny působí jako velké, objemné a pro

stor zabírající, platí za těžké, neobratné a poklid
né, za porézní, tupé a měkké. 

- Vysoké tóny působí jako malé, úzké a štíhlé, pla
tí za éterické, lehké a pohyblivé, za ostré, pevné 
a hranaté. 

U jednoduchých sinusových tónů vnímáme ještě 
další vlastnost závislou na frekvenci, hláskovou 
kvalitu: pod 130 Hz jako znělou souhlásku (m, n), 
od asi Cl do přibližně c' jako samohlásku (v pořadí 
u-o-a-e-i), nad 8200 Hz jako neznělou souhlás
ku (f,s). 

Zvuk, interval, akord 
Vlastnosti tónu lze do značné míry přenést na zvu
ky. K tomu dále přistupuje ještě prostorový mo-

ment, který souvisí s barvou zvuku: tenor zní např. 
"blíže" než soprán na stejném tónu (podobně jako 
teplé barvy vystupují před studené, jsou-Ii na stejné 
úrovni). 
U intervalu výška tónu odpovídá velikosti nebo šíř
ce intervalu, tónová kvalita intervalové kvalitě. Slu
chem vnímaný charakter intervalu závisí na jeho 
poloze, protože vnímání vzájemné vzdálenosti tónů 
není v jednotlivých frekvenčních pásmech identické 
(stupnice mel). Analogicky to pak platí rovněž 
o akordu a vícezvuku. Ten se vyznačuje zvukovou 
šíří odpovídající tónovým kvalitám jeho jednotlivých 
složek, dále strukturálními kvalitami: plností (těsná 
či široká harmonie) a specifickou světlostí akordu 
(např. dur - světlá, moll- tmavá). Prostorové kva
lity tónů a zvuků vedly k zavedení tónově psycho
logického prostoru (tonpsychologischer Raum, 
KURTH). 

Konsonance a disonance 
Intervaly pociťujeme buď jako libozvučné (konso
nantní = splývavé), nebo jako nelibozvučné (diso
nantní = nesplývavé). Nejdůležitější teorie vysvět
lující tento jev jsou: 
1. Proporční teorie (podle PY'fHAGORA): čím jed

nodušší je poměr frekvencí dvon tónů, tím kon
sonantnější je interval (obr. A). Této teorii odpo
rují komplikované poměry frekvencí u tempero
vaného ladění (např. u konsonantní kvinty 
293:439). 

2. Koincidenční teorie (HELMHOLTZ): dva tóny 
jsou konsonantní, shodují-Ii se jejich vyšší har
monické. Námitka: určité souzvuky sinusových 
tónů, které vůbec neobsahují vyšší harmonické, 
rovněž disonují (obr. A). 

3. Teorie splývání (Tonverschmelzung, STUMPF): 
dva tóny jsou tím konsonantnější, čím více (ne
školených) posluchačů je považuje za jeden jedi
ný tón (oktávu 75 %, kvintu 50 %, kvartu 33 %, 
tercii 25 %). 

4. Novější teorie reziduálních a sluchových par
ciálních tónů: rozhodující jsou sluchové 
parciální (REINECKFJWELLEK) a reziduální 
(SCHOUTEN) tóny, které vznikají při skládání 
vyšších harmonických v perilymfě. 

Sluchové vlohy 
Kromě fyzického vnějšího sluchu existuje také psy
chiCký vnitřní sluch, který je vystavěn na hudební 
představivosti a paměti a funguje i při výpadku slu
chu vnějšího (BEETHOVEN, SMETANA aj.). Abso
lutní sluch spočívá v trvalé paměti pro výšku tónů, 
které dokáže znovu rozpoznat bez srovnávacího tó
nu. Je symptomem, nikoli však podmínkou hudeb
nosti. Hudebně důležitý je oproti tomu relativní 
sluch, jenž je schopen určovat intervaly od srovná
vacího tónu. 
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Na tvorbe tonu lidsk)!m hlasem se podileji: 
- dychaci svalstvo hrudnilio kose a pliee jako 

zdroj vzducbu, 
- hlasivky v hrtanu jako zdroj kmitani, 
- dutiny eelni, nosni, ustni, prildusnice a pike ja-

ko rezonujici casti rozvetvenebo zvukovodu 
(ftltracnfbo ustrojf). 

Pike, houbovit9 organ tvoreny malYmi dutinkami 
(sklipky), lezi mezi zebry a branici. Pri nadechu se 
rozpinaji mezizebernimi svaly na sirku (kostalne) 
a na delku (abdominalnej. Uvolneni tYchz sva
lu vede k rydechu. Vzduchory objem plic obnasf 
asi 3,5-6,7 1. Pri norm:ilnim dychani se vyme
ni asi 0,5 I, pri hlubokem nadechu 2-6 I, zatimco 
0,7 I v plicich jako rezidu:ilni vzduch nepretdite 
zustava. Pri zpevu je treba ovladat ctychaci svalstvo 
az po nejjemnejsi tlakove zmeny. 

V hrtanu usti pri\dusnice do pruznych blasivek, 
ktere tvori ton. Hrtan sestava z velke' cbrupavky 
stitne (u muze hmatatelne jako "ohryzek"), pohyb
live cbrupavky prstencove s obema cbrupavkami 
blasivkovjmi a z brtanove pffklopky. Hlasivky se 
napinaji mezi chrupavkou stitnou a otoen9mi 
a skiopn9mi chrupavkami hlasivkorymi. Rada svalu, 
predevsim svalu hlasivkorych chrupavek, se stara 
o rozdilne napeli a postaveni hlasivek (obr. A): 
- siroce otevrene a uvolnene pri kiidnem dychani 

bez tonu; hlasivkove chrupavky jsou roztazeny 
od sebe (inspiraeni postaveni); 

- uzavrene a sHne napjate s otvorem mezi hlasiv
korymi chrupavkami pi'i jemnem vysokem falze
tovem (hlavovem) tonu; 

- uzavrene s promenn9m napelim pri prsnim tonu; 
hlasivkove chrupavky priJehaji k sobe. 

Hlasivky samy jsou vazy ("hlasivkove vazy") s jed
nim vnitrnim svalem, ktery meni postaveni vazorych 
okraju: pri prsnim tonu prepjate a dobre utesnene, 
pri hlavovem tonu hranate a pevne, talde muze uni
kat vice vzduchu. 
Pi'i fonaenim postaveni jsou hlasivky uzavreny. Se 
stoupajicim tlakem vzduchu se kratce otevrou a po 
vzduchovem narazu znova uzavrou. Tento proces se 
periodicky opakuje a vede k tvorbe tonu (s tvarem 
vlny, bohatYm na vyssi harmonicke, obr. C). K uza
vreni vazu dOjde samovolne vlastni elasticitou, ote
vreni se deje podle myoelasticke teorie automatic
ky, frekvenene 'podmineno ri\zn9m podeln9m a kol
m9m napetim, jakoz i promenn9m tlakem vzduchu, 
podle neurosvalove teorie (HOUSSON, 1950) navie 
pomoci nervoveho rizeni. Pri prudkem otevreni 
vznikne kratk)! tresk (tzv. raz). 
Tonova ryska zavisi na napeti a deice hlasivek. V pu
berte roste hrtan, a tim se protahuji i hlasivky, coz 
vede ke snizeni rysky hlasu u chlapcu 0 oktavu, 
u divek 0 2 az 3 tony. Kastratum hrtan neroste, je
jich hlas zustava vysoky. 

Dutiny vokalniho traktu, nekdy tez nazYvane 
rezonatory (obr. D), zodpovidaji za barvu hla
su: pod hlasivkami se nalezaji prildusnice 
a plicni prostory (dulezite pro hlubSi frekven
ce), nad hlasivkami ustni, nosni a eelni dutina 
(dulezite pro vyssi frekvence). Barvu hlasu rov
nez ovlivnuje vyzarovani zvuku lebeenimi kost
mi. V souladu stirn se hlas pri norm:ilnim roz
sahu asi 2 oktav (v krajnich pripadech at6 ok
tav) rozprostira pres ruzne rejstriky (prsni, 

, strednf a blavovyj. ,~ .: 
(" ~-

ZaIdadni kmitocet hlasivkoveho tonu u mlu
.vene feci se pohybuje priblizne v rozmezi kvinty 
a ryskove se lisi u muzu a zen, popr. deli 0 oktavu 
(obr. B). 

Krome kvasiperiodickeho hlasivkoveho tonu, je
hoz zdroj je vZdy umisten ve stejnem miste vok:il
nilio traktu, je vok:ilni trakt pri mluvene reei bu
zen jeste sumem, jehoz zdroj je mistne pohybliry 
(realizuje se v miste uziny nebo prekiZky) v za
vislosti na hlaskove artikulaci. Zvukova spektra 
obou techto zdroju jsou filtrovana navazujicimi 
zvukovody; spektr:ilni maxima se nazYvaji for
manty. Pro rozpoznani samohlasek jsou nejdu
lezitejsi prvni dva (obr. E). 

Kvalita hlasu zavisi na poetu harmonick)!ch (pod 
9 harmonick)!ch tupa, nad 14 ostra). Pi'i dobre 
opoi'e hlasu se zlepsuje. - Ton je mozno na zakiade 
rezonanenilio principu pi'i spravnem rizeni tlaku 
vzduchu zesilit bez zvysene energeticke spoti'eby; na 
znazornenem zesileni rna podstatny podil nosna 
frekveneni oblast v okoli 3000 Hz (obr. F). 

Barva hlasu a hereck)! typ vedou v praxi - spiSe nez 
pouhy ryskory rozsah - k rozeleneni na tzv. hlaso
ve obory, ktere se mohou podle nadani i pi'ekry
vat. Rozlisujeme mj.: 
- bas: seriozni bas (MOZART, Kouzelna fletna: 

Sarastro), charakterni bas (MOZART, Cosl fan 
tutte: Alfonso), bas-buffo (MOZART, Dnos ze se
railu: Osmin) 

- baryton: hrdinny baryton (WAGNER, Misti'i pev
ci norimbersti: SACHS), charakterni baryton 
(BEETHOVEN, Fidelio: Pizzaro), Iyrick)! baryton 
(ROSSINI, Lazebnlk sevillsk)!: Figaro) 

- tenor: hrdinny tenor (WAGNER, Tristan a Isolda: 
Tristan), Iyrick)! tenor (Kouzelna fletna: Tami
no), tenor buffo (Dnos ze serailu: Pedrillo) 

- dramatickyalt: (VERDI, MaSkarni pies: Ulrika) 
- mezzosopran: (BIZET: Carmen) 
- sopran: dramatick)! sopran (Tristan a Isolda: 

Isolda), lyrick)! sopran (WEBER, Carostrelec: 
Agata), koloraturni sopran (Kouzelna fletna: 
Kr:ilovna noei), subretni sopran (Carostrelec: 
Anieka). 
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Na tvorbě tónu lidským hlasem se podílejí: 
- dýchací svalstvo hrudního koše a plíce jako 

zdroj vzduchu, 
- hlasivky v hrtanu jako zdroj kmitání, 
- dutiny čelní, nosní, ústní, průdušnice a plíce ja-

ko rezonující části rozvětveného zvukovodu 
(filtračního ústrojí). 

Plíce, houbovitý orgán tvořený malými dutinkami 
(sklípky), leží mezi žebry a bránicí. Při nádechu se 
rozpínají mezižeberními svaly na šířku (kostálně) 
a na délku (abdominálne"). Uvolnění týchž sva
lů vede k výdechu. Vzduchový objem plic obnáší 
asi 3,5-6,7 I. Při normálním dýchání se vymě
ní asi 0,5 I, při hlubokém nádechu 2-6 I, zatímco 
0,7 I v plicích jako reziduální vzduch nepřetržitě 
zůstává. Při zpěvu je třeba ovládat dýchací svalstvo 
až po nejjemnější tlakové změny. 

V hrtanu ústí průdušnice do pružných hlasivek, 
které tvoří tón. Hrtan sestává z velké' chrupavky 
štítné (u muže hmatatelné jako "ohryzek"), pohyb
livé chrupavky prstencové s oběma chrupavkami 
hlasivkovými a z hrtanové příklopky. Hlasivky se 
napínají mezi chrupavkou štítnou a otočnými 
a sklopnými chrupavkami hlasivkovými. Řada svalů, 
především svalů hlasivkových chrupavek, se stará 
o rozdílné napětí a postavení hlasivek (obr. A): 
- široce otevřené a uvolněné při klidném dýchání 

bez tónu; hlasivkové chrupavky jsou roztaženy 
od sebe (inspirační postavení); 

- uzavřené a silně napjaté s otvorem mezi hlasiv
kovými chrupavkami při jemném vysokém falze
tovém (hlavovém) tónu; 

- uzavřené s proměnným napětím při prsním tónu; 
hlasivkové chrupavky přiléhají k sobě. 

Hlasivky samy jsou vazy ("hlasivkové vazy") s jed
ním vnitřním svalem, který mění postavení vazových 
okrajů: při prsním tónu přepjaté a dobře utěsněné, 
při hlavovém tónu hranaté a pevné, takže může uni
kat více vzduchu. 
Při fonačním postavení jsou hlasivky uzavřeny. Se 
stoupajícím tlakem vzduchu se krátce otevřou a po 
vzduchovém nárazu znova uzavřou. Tento proces se 
periodicky opakuje a vede k tvorbě tónu (s tvarem 
vlny, bohatým na vyšší harmonické, obr. C). K uza
vření vazů dojde samovolně vlastní elasticitou, ote
vření se děje podle myoelastické teorie automatic
ky, frekvenčně 'podmíněno různým podélným a kol
mým napětím, jakož i proměnným tlakem vzduchu, 
podle neurosvalové teorie (HOUSSON, 1950) navíc 
pomocí nervového řízení. Při prudkém otevření 
vznikne krátký třesk (tzv. ráz). 
Tónová výška závisí na napětí a délce hlasivek. V pu
bertě roste hrtan, a tím se protahují i hlasivky, což 
vede ke snížení výšky hlasu u chlapců o oktávu, 
u dívek o 2 až 3 tóny. Kastrátům hrtan neroste, je
jich hlas zůstává vysoký. 

Dutiny vokálního traktu, někdy též nazývané 
rezonátory (obr. D), zodpovídají za barvu hla
su: pod hlasivkami se nalézají průdušnice 
a plicní prostory (důležité pro hlubší frekven
ce), nad hlasivkami ústní, nosní a čelní dutina 
(důležité pro vyšší frekvence). Barvu hlasu rov
něž ovlivňuje vyzařování zvuku lebečními kost
mi. V souladu s tím se hlas při normálním roz
sahu asi 2 oktáv (v krajních případech at6 ok
táv) rozprostírá přes různé rejstříky (prsní, 

, střední a hlavovyj. ,~ .: 
(" ~-

Základní kmitočet hlasivkového tónu u mlu
.vené řeči se pohybuje přibližně v rozmezí kvinty 
a výškově se liší u mužů a žen, popř. dětí o oktávu 
(obr. B). 
Kromě kvasiperiodického hlasivkového tónu, je
hož zdroj je vždy umístěn ve stejném místě vokál
ního traktu, je vokální trakt při mluvené řeči bu
zen ještě šumem, jehož zdroj je místně pohyblivý 
(realizuje se v místě úžiny nebo překážky) v zá
vislosti na hláskové artikulaci. Zvuková spektra 
obou těchto zdrojů jsou filtrována navazujícími 
zvukovody; spektrální maxima se nazývají for
manty. Pro rozpoznání samohlásek jsou nejdů
ležitější první dva (obr. E). 

Kvalita hlasu závisí na počtu harmonických (pod 
9 harmonických tupá, nad 14 ostrá). Při dobré 
opoře hlasu se zlepšuje. - Tón je možno na základě 
rezonančního principu při správném řízení tlaku 
vzduchu zesílit bez zvysené energetické spotřeby; na 
znázorněném zesílení má podstatný podíl nosná 
frekvenční oblast v okolí 3000 Hz (obr. F). 

Barva hlasu a herecký typ vedou v praxi - spíše než 
pouhý výškový rozsah - k rozčlenění na tzv. hlaso
vé obory, které se mohou podle nadání i překrý
vat. Rozlišujeme mj.: 
- bas: seriózní bas (MOZART, Kouzelná flétna: 

Sarastro), charakterní bas (MOZART, COSI fan 
tulte: A1fonso), bas-buffo (MOZART, Únos ze se
railu: Osmin) 

- baryton: hrdinný baryton (WAGNER, Mistři pěv
ci norimberští: SACHS), charakterní baryton 
(BEETHOVEN, Fidelio: Pizzaro), lyrický baryton 
(ROSSINI, Lazebník sevillský: Figaro) 

- tenor: hrdinný tenor (WAGNER, Tristan a lsolda: 
Tristan), lyrický tenor (Kouzelná flétna: Tami
no), tenor buffo (Únos ze serailu: Pedrillo) 

- dramatický alt: (VERDI, Maškarní ples: Ulrika) 
- mezzosoprán: (BIZET: Carmen) 
- soprán: dramatický soprán (Tristan a lsolda: 

lsolda), lyrický soprán (WEBER, Čarostřelec: 
Agáta), koloraturní soprán (Kouzelná flétna: 
Královna noci), subretní soprán (Čarostřelec: 
Anička). 
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Hudebnimi nastroji jsou vsechny pi'edmety, ktere 
jsou schopny vytvoi'it zvuky slouzici k uskuteciio
vani hudebnich myslenek a struktur. Uspoi'adani 
a zpusob hry zavisi u mechanick)lch nastroju na 
stavbe lidskeho tela a jeho dvou zakladnich moz
nostech, na pohybu koncetin a na dfchdni. Proto 
saM pole zvukU vytvoi'enych pro hudebni ucely od 
krdtkeho fideru aZ k dloubtfmu t6nu, tj. od ciste 
rytmick)lch nastrOju az po nastroje melodicke. Pra
ve melodicke nastroje se ve zvuku a vYrazu casto 
orientuji na lidsk)l hlas, jenz byl staven v primitiv
nich kulturach, ale nadlouho i ve vyspelych, nad 
veskere nastroje. Samostatna instrumentalni hudba 
se v Evrope rozvinula teprve v baroku. 

Pi'i vzniku a uZivani hudebnich nastroju sehraly roz
hodujid roli magicke a kulticke poti'eby. Nehmata
telny a neviditelny t6n rna ve sve pomijivosti neco 
nehmotneho, co je schopno oearovat okolni svet 
a zapi'isahat duchy a bohy. Ai teprve ve velk)lch kul
turach, ale i tam velmi pozde, vstupuje instrumentai' 
do sluzeb estetickeho vYrazu. 

Hudebni nastroje se oeividne vyskytovaly vzdy a vsu
de. SACHS usuzoval podle formy nastroju na ti'i kul
tumi okruhy jako centra jejich vzniku: Egypt-Mezo
potamie, Cinsk)l starovek a Sti'edni Asie. Cesty steho
vani nastroju jsou pi'edevsim v mimoevropskem 
prostoru jen tezko sledovatelne. K easovemu vYsky
tu nastroju viz s. 158. 
Temei' vsechny evropske hudebni nastroje maji 
sve koi'eny ve velk)lch starovek)lch kulturach. Pi'iSly 
v ranem sti'edoveku z Pi'edniho vYchodu pi'es By
zanc (Balkan, Halii) a pi'es islamsk)l svet (Sicilii 
a Spanelsko). Moznosti zprosti'edkovani byly tedy 
tak pocetne a mnohovrstevnate, ze jsou v jednotli
vYch pi'ipadech jeri tezko rekonstruovatelne (ob
chod, valky, ki'izove rypravy apod.). 

Smyccove nastroje nejsou specificky evropsk)lm 
vynalezem, v teto oblasti ovsem zaznamenaly svUj 
dalekosahly rozvoj (cca od 8.-9. stolet!). V ceJem 
sti'edoveku zustavaly nastroje relativne nezmeneny, 
teprve v renesanci se stavely hluboke basove instru
menty a tvoi'ily se cele nastrojove rodiny. Dalsi zdo
konaleni nastroju pi'ineslo baroko. Pozoruhodne 
je, ze byl v podstate uchovan stary instrumental' 
a nebyly "vynalezeny" zadne nove nastroje. Cesta od 
arabskeho rebabu nebo sti'edoveke liry ke STRADI
VARIHO houslim byla ovsem velmi dlouM. 
Velke anticke kultury vypracovaly nejruznejsi, eas
teene hodnotici klasifikace. 

Ve stfedoveku staly strunne nastroje na prvnim 
miste dt'ky sve demonstracni uloze v teorii (interva
love proporce na monochordu), bid nastroje na 
miste poslednim. 
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V renesanci zaujimaly nejvYznamnejsi pozici na
stroje dechove, v baroku je vysti'idaly vicehlase 
akordicke nastroje jako loutna a cembalo. Sociolo
gicky zustaly ureite nastroje vyhrazeny urcitYm kru
hUm, tak napi'. tympany a trubky rytii'skemu stavu 
nebo slechte, ve vojsku jezdectvu (dokonce jeste 
v 19. stoleti kavalerii), fietna a buben lidu (ve voj
sku pechote). 18. a 19. stoleti pi'ineslo rozhodu
jid technick)l pokrok na poli hrad mechaniky 
(klapkove systemy, ventily). VUdci postaveni zaujaly 
melodicke nastroje. - 20. stoleti pi'inasi sirsi uziti 
bidch nastroju a jako novinku elektrofonicke hu
debni nastroje. 

V 19. stoleti zaeal systematick)l sber hudebmch na
stroju a s mm vznikaly i katalogy, ktere se snailly po
psat, historicky a systematicky zai'adit vsechny na
stroje, vcetne easove a mistne nejvzdalenejsich. Nej
pi'esvedeiveji se to podai'ilo MAHILLONOVI (1884), 
HORNBOSTELOVI a SACHSOVI (1914). 
Clenidm principem je primame zpusob vzniku t6-
nu, sekundame zpusob hry a stavba. V teto klasifi
kaci tvon mechanicke nastroje ctyi'i velke skupiny, 
ktere v nasledujicim vyldadu pi'ejimame. K nim pi'i
stupuji elektrofony jako skupina pact: 

1. idiofony (samozvucne nastroje): bid nastroje 
bez blany, chrastitka atd. (s. 26 nn.), 

2. membranofony (blanozvuene nastroje): bubny 
a kotle (s. 32), 

3. chordofony (strunne nastroje): nastroje s roze
chvivan9mi strunami (s. 34 nn.), 

4. aerofony (dechove nastroje): di'evene, zestove 
nastroje, varhany, harmoniky atd. (s. 46 nn.), 

5. elektrofony: nastroje se snimaeem, zesilovacem 
a reproduktory (s. 60 nn.). 

V (orchestnilni) praxi se deli nastroj e podle 
zpusobu hry na ti'i skupiny: 
- smyccove nastroje: smyccove chordofony, 
- dechove nastroje: dechove aerofony, ktere 

podle materialu delime na dfevene a iesfove 
(plechove) , 

- bid nastroje: vetSina idiofonu a membranofo
nu; rozlisujeme nastroje s urcitou a neurcitou 
vjskou t6nu. 

Tabulka na protejsi strane ukazuje standardni 
rozsahy nejdUlezitejsich nastroju (zejmena or
chestralnich). Nastroje klasickeho symfonickeho 
orchestru jsou podtrZeny. Vedle znejiciho rozsahu 
(barevne) je vyznaeen i optimalni (bezne prakticky 
hratelny) znejici rozsah (tiustSi usek barevne cary) 
a notace (eeme), ktera se u tzv. transponujicich 
nastroju lisi od realneho zvuku (srovnej s. 46). 

Hudebními nástroji jsou všechny předměty, které 
jsou schopny vytvořit zvuky sloužící k uskutečňo
vání hudebních myšlenek a struktur. Uspořádání 
a způsob hry závisí u mechanických nástrojů na 
stavbě lidského těla a jeho dvou základních mož
nostech, na pohybu končetin a na dýchání. Proto 
sahá pole zvuků vytvořených pro hudební účely od 
krátkého úderu až k dlouhému tónu, tj. od čistě 
rytmických nástrojů až po nástroje melodické. Prá
vě melodické nástroje se ve zvuku a výrazu často 
orientují na lidský hlas, jenž byl stavěn v primitiv
ních kulturách, ale nadlouho i ve vyspělých, nad 
veškeré nástroje. Samostatná instrumentální hudba 
se v Evropě rozvinula teprve v baroku. 

Při vzniku a užívání hudebních nástrojů sehrály roz
hodující roli magické a kultické potřeby. Nehmata
telný a neviditelný tón má ve své pomíjivosti něco 
nehmotného, co je schopno očarovat okolní svět 
a zapřísahat duchy a bohy. Až teprve ve velkých kul
turách, ale i tam velmi pozdě, vstupuje instrumentář 
do služeb estetického výrazu. 

Hudební nástroje se očividně vyskytovaly vždy a všu
de. SACHS usuzoval podle formy nástrojů na tři kul
turní okruhy jako centra jejich vzniku: Egypt-Mezo
potámie, čínský starověk a Střední Asie. Cesty stěho
vání nástrojů jsou především v mimoevropském 
prostoru jen těžko sledovatelné. K časovému výsky
tu nástrojů viz s. 158. 
Téměř všechny evropské hudební nástroje mají 
své kořeny ve velkých starověkých kulturách. Přišly 
v raném středověku z Předního východu přes By
zanc (Balkán, Itálii) a přes islámský svět (Sicílii 
a Španělsko). Možnosti zprostředkování byly tedy 
tak početné a mnohovrstevnaté, že jsou v jednotli
vých případech jeli těžko rekonstruovatelné (ob
chod, války, křížové výpravy apod.). 

Smyčcové nástroje nejsou specificky evropským 
vynálezem, v této oblasti ovšem zaznamenaly svůj 
dalekosáblý rozvoj (cca od 8.-9. století). V celém 
středověku zůstávaly nástroje relativně nezměněny, 
teprve v renesanci se stavěly hluboké basové instru
menty a tvořily se celé nástrojové rodiny. Další zdo
konalení nástrojů přineslo baroko. Pozoruhodné 
je, že byl v podstatě uchován starý instrumentář 
a nebyly "vynalezeny" žádné nové nástroje. Cesta od 
arabského rebabu nebo středověké liry ke STRADI
VARIHO houslím byla ovšem velmi dlouhá. 
Velké antické kultury vypracovaly nejrůznější, čás
tečně hodnotící klasifikace. 

Ve středověku stály strunné nástroje na prvním 
místě díky své demonstrační úloze v teorii (interva
lové proporce na monochordu), bicí nástroje na 
místě posledním. 
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V renesanci zaujímaly nejvýznamnější pozici ná
stroje dechové, v baroku je vystřídaly vícehlasé 
akordické nástroje jako loutna a cembalo. Sociolo
gicky zůstaly určité nástroje vyhrazeny určitým kru
hům, tak např. tympány a trubky rytířskému stavu 
nebo šlechtě, ve vojsku jezdectvu (dokonce ještě 
v 19. století kavalerii), flétna a buben lidu (ve voj
sku pěchotě). 18. a 19. století přineslo rozhodu
jící technický pokrok na poli hrací mechaniky 
(klapkové systémy, ventily). Vůdčí postavení zaujaly 
melodické nástroje. - 20. století přináší širší užití 
bicích nástrojů a jako novinku elektrofonické hu
dební nástroje. 

V 19. století začal systematický sběr hudebních ná
strojů a s ním vznikaly i katalogy, které se snažily po
psat, historicky a systematicky zařadit všechny ná
stroje, včetně časově a místně nejvzdálenějších. Nej
přesvědčivěji se to podařilo MAHILLONOVI (1884), 
HORNBOSTELOVI a SACHSOVI (1914). 
Clenícím principem je primárně způsob vzniku tó
nu, sekundárně způsob hry a stavba. V této klasifi
kaci tvoří mechanické nástroje čtyři velké skupiny, 
které v následujícím vyKladu přejímáme. K nim při
stupují elektrofony jako skupina pátá: 

1. idiofony (samozvučné nástroje): bicí nástroje 
bez blány, chrastítka atd. (s. 26 nn.), 

2. membranofony (blanozvučné nástrOje): bubny 
a kotle (s. 32), 

3. chordofony (strunné nástroje): nástroje s roze
chvívanými strunami (s. 34 nn.), 

4. aerofony (dechové nástroje): dřevěné, žesťové 
nástroje, varhany, harmoniky atd. (s. 46 nn.), 

5. elektrofony: nástroje se snímačem, zesilovačem 
a reproduktory (s. 60 nn.). 

V (orchestrální) praxi se dělí nástroj e podle 
způsobu hry na tři skupiny: 
- smyčcové nástroje: smyčcové chordofony, 
- dechové nástroje: dechové aerofony, které 

podle materiálu dělíme na dřevěné a žesťové 
(plechové) , 

- bicí nástroje: většina idiofonů a membranofo
nů; rozlišujeme nástroje s určitou a neurčitou 
výškou tónu. 

Tabulka na protější straně ukazuje standardní 
rozsahy nejdůležitějších nástrojů (zejména or
chestrálních). Nástroje klasického symfonického 
orchestru jsou podtrženy. Vedle znějícího rozsahu 
(barevně) je vyznačen i optimální (běžně prakticky 
hratelný) znějící rozsah (tlustší úsek barevné čáry) 
a notace (černě), která se u tzv. transponujících 
nástrojů liší od reálného zvuku (srovnej s. 46). 
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Skenováno pro studijní účely

Idiofony (recky idios, vlastn!) jsou hudebni mi
stroje, ktere vydavaji tony a zvuky chvenim sebe sa
rna a nikoli chvenim membrany, struny nebo vzdu
choveho sloupce. Jsou staveny z tvrdeho materialu, 
napr. dreva, kamene, kovu nebo skla, aby umozno
valy pfime vyzareni zvuku. 

V praxi patfi idiofony nejcasteji ke skupine bicich. 
Zde rozlisujeme nastroje s ureitou vjskou tonu, 
ktere se notuji na linkovem systemu, a s neurCitou 
vjskou zvuku, jejichZ rytmus je obvykle zobrazen 
jen na jedine lince. Nekdy Ize pomoci stavby nastro
je a modifikace Uderu u nastroju druhe skupiny 
hlukovou slozku zvuku natolik potlaCit, ze i zde se 
docili urcite rysky tonu, napr. u kravsk)lch zvoncu. 

Systematika hudebnich nastroju rozlisuje podle 
zpusobu tvorby tonu, resp. techniky hry bid, trsa
d, treci a dechove idiofony (obr. A). 
Hlavni skupinu tvori bid idiofony. K uderu muze 
dojit bezprostredne tim, ze nastroje uderi v paru 
nebo svYmi caslmi na sebe navz4jem (podle pred
obrazu tleskani rukama) nebo ze udefime predme
tern k tomu urcenYm na ndstroj (podle predobrazu 
Uderu rukou na casti tela). vysledny zvuk, vetsinou 
urcite rysky, je kcitk)l (perkusni zvuk). 
K Uderu muze dojit take zprostredkovane, oti'dsd
nim chrastiyYmi telisky v nastroji nebo na nem, pfi
padne skrdbdnfm hulkou apod. 0 nastroj. Vznikaji
ci zvuk, vetsinou sumoveho charakteru, je libovoine 
dlouhy. 
Pro dais! klasifikaci idiofonu je urcujici jejich stav
ba, tvar a materia!. 

I. Idiofony rozeznivane bezprostiednim ude
rem 

A. Protiudeme idiofony (obr. B) 
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b) kovove 
Tallre, kotoucovite desky z bronzu nebo mosazne 

slitiny opatrene uprostred kozenYm poutkem ne
bo rukojeti. TaIire pi'isly z Predni Asie do Evropy 
(14. stolet!) a pronikly spolu s janicarskou hud
bou do instrumentare orchestru. Kolem roku 
1920 vznikly v jazzu charlestonky a pozdeji vys
si high-hat (pro pohodlnost jednotliveho ude
ru), oba typy s noznim ovladanim. 

Krotaly, male zavesene vyladene talfre (6--12 cm 0, 
v orchestru od STRAVINSKEHO Sveceni jara, 
1913). Jejich parovou variantou, u niz narazeji 
dva na prstech navlecene taIirky syYmi okraji 
o sebe, jsou spanelske a arabske cimbalky 
(v orchestru pocinaje BERLIOZEM). Jsou ploss! 
nez od antiky znama krotala salkoviteho tvarn. 

LZicky, pary malych taIiru, ktere jsou pro snazsi 
hru upevneny na ocelove vidlici, jinak jako cim
balky. Jsou pouZlvany uz od staroveku. 

B. Idiofony rozezvucovane palickou 

vyzaduji ke hre palicky, ktere delime nasledovne 
(obr. C): 
- palicky (v uZSim slova smyslu) s bUlkou k dde

ni a hlavici ruznych tvari'I (koule, valce atd.) 
z morske houby, plsti, dreva, plastu apod.; hlavi
ce je nekdy opredena nebo polstrovana, jsou te
dy mozne mnohe uderove a tembrove nuance; 

- kladiva, podobna palicce, ale s hlavici ve tvaru 
kladiva z tezkeho materialu: dreva, kovu, rohovi
nyapod.; 

- tycinky, kuzelovite, s rukojeti nebo bez ni, vetSi
nou s hlavici, tak jako palicky, valcovite, z dreva 
nebo kovu; 

- pruty (kost'itka) z drevenych proutkil; 
- metlicky z ocelorych dratkil. 
Kazdy nastroj rna v praxi sve ustalene palicky. 

1. Protiudeme spaliky Idiofony rozezvucovane palickami Ize podle 
Claves, dye bUlky z tvrdeho dreva (z Latinske Ame- tvaru kmitajicich casti rozdelit na tyee, roury, des-

) ky a duM telesa. riky . 
SpaHky (hjosigi), podobne jako daves, ale tlustsi. 

2. Protiuderne desky 

a) drevene 
Bic, dYe prkenka s pantem a s reminky k ddeni. 
Kastanety, dYe misky z tvrdeho dreva, kterYmi se 

pohyby prsru tluce 0 sebe nebo 0 plochy hmatni
cek umisteny mezi miskami (driadlove kasta
nety). PriSly ve stredoveku z Predni Asie a Egyp
ta do Spanelska, kde slouZily pi'i tanci k udavani 
rytmu. 

1. Palickami rozezvucovane tycove idiofony 
Triangl, trojuheinikovite ohnut9 ocelory prut, na 

jednom rohu nespojeny, zaveseny, v ri'Iznych ve
likostech pro ri'Izne dynamicke hladiny; uder ko
vovou tycinkou ri'Izneho pri'Imeru (podle rych
losti a dynamiky Uderu). V Evrope je znam od 
stredoveku, v 18. stoleti se dostal s janicarskou 
hudbou do orchestru. 

Vetsina ostatnich idiofonu rozezvucovanych palic
kami rna obdeinikory prom, vetsi udernou plochu 
a definovany ton (obr. D). 

Idiofony (řecky idios, vlastní) jsou hudební ná
stroje, které vydávají tóny a zvuky chvěním sebe sa
ma a nikoli chvěním membrány, struny nebo vzdu
chového sloupce. Jsou stavěny z tvrdého materiálu, 
např. dřeva, kamene, kovu nebo skla, aby umožňo
valy přímé vyzáření zvuku. 

V praxi patří idiofony nejčastěji ke skupině bicích. 
Zde rozlišujeme nástroje s určitou výškou tónu, 
které se notují na linkovém systému, a s neurčitou 
výškou zvuku, jejichž rytmus je obvykle zobrazen 
jen na jediné lince. Někdy lze pomocí stavby nástro
je a modifikace úderu u nástrojů druhé skupiny 
hlukovou složku zvuku natolik potlačit, že i zde se 
docill určité výšky tónu, např. u kravských zvonců. 

Systematika hudebních nástrojů rozlišuje podle 
způsobu tvorby tónu, resp. techniky hry bicí, trsa
cí, třecí a dechové idiofony (obr. A). 
Hlavní skupinu tvoří bicí idiofony. K úderu může 
dojít bezprostředně tím, že nástroje udeří v páru 
nebo svými částmi na sebe navz4jem (podle před
obrazu tleskání rukama) nebo že udeříme předmě
tem k tomu určeným na nástroj (podle předobrazu 
úderu rukou na části těla). Výsledný zvuk, většinou 
určité výšky, je krátký (perkusní zvuk). 
K úderu může dojít také zprostředkovaně, otřásá
ním chrastivými tělísky v nástroji nebo na něm, pří
padně škrábáním hůlkou apod. o nástroj. Vznikají
cí zvuk, většinou šumového charakteru, je libovolně 
dlouhý. 
Pro další klasifikaci idiofonů je určující jejich stav
ba, tvar a materiál. 

I. Idiofony rozeznívané bezprostředním úde
rem 

A. Protiúdemé idiofony (obr. B) 
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b) kovové 
Talíře, kotoučovité desky z bronzu nebo mosazné 

slitiny opatřené uprostřed koženým poutkem ne
bo rukojetí. Talíře přišly z Přední Asie do Evropy 
(14. století) a pronikly spolu s janičárskou hud
bou do instrumentáře orchestru. Kolem roku 
1920 vznikly v jazzu charlestonky a později vyš
ší high-hat (pro pohodlnost jednotlivého úde
ru), oba typy s nožním ovládáním. 

Krotaly, malé zavěšené vyladěné talťře (6--12 cm 0, 
v orchestru od STRAVlNSKÉHO Svěcení jara, 
1913). Jejich párovou variantou, u níž narážejí 
dva na prstech navlečené talířky svými okraji 
o sebe, jsou španělské a arabské cimbálky 
(v orchestru počínaje BERLIOZEM). Jsou plošší 
než od antiky známá krotala šálkovitého tvaru. 

Lžičky, páry malých talířů, které jsou pro snazší 
hru upevněny na ocelové vidlici, jinak jako cim
bálky. Jsou používány už od starověku. 

B. Idiofony rozezvučované paličkou 

vyžadují ke hře paličky, které dělíme následovně 
(obr. C): 
- paličky (v užším slova smyslu) s hůlkou k drže

ní a hlavicí různých tvarů (koule, válce atd.) 
z mořské houby, plsti, dřeva, plastu apod.; hlavi
ce je někdy opředená nebo polstrovaná, jsou te
dy možné mnohé úderové a témbrové nuance; 

- kladiva, podobná paličce, ale s hlavicí ve tvaru 
kladiva z těžkého materiálu: dřeva, kovu, rohovi
nyapod.; 

- tyčinky, kuželovité, s rukojetí nebo bez ní, větši
nou s hlavicí, tak jako paličky, válcovité, z dřeva 
nebo kovu; 

- pruty (košťátka) z dřevěných proutků; 
- metličky z ocelových drátků. 
Každý nástroj má v praxi své ustálené paličky. 

1. Protiúdemé špalíky Idiofony rozezvučované paličkami lze podle 
Claves, dvě hůlky z tvrdého dřeva (z Latinské Ame- tvaru kmitajících částí rozdělit na tyče, roury, des-

) ky a dutá tělesa. riky . 
Spalíky (hjošigi), podobné jako claves, ale tlustší. 

2. Protiúderné desky 

a) dřevěné 
Bič, dvě prkénka s pantem a s řemínky k držení. 
Kastaněty, dvě misky z tvrdého dřeva, kterými se 

pohyby prstů tluče o sebe nebo o plochý hmatní
ček umístěný mezi miskami (držadlové kasta
něty). Přišly ve středověku z Přední Asie a Egyp
ta do Španělska, kde sloužily při tanci k udávání 
rytmu. 

1. Paličkami rozezvučované tyčové idiofony 
Triangl, trojúhelníkovitě ohnutý ocelový prut, na 

jednom rohu nespojený, zavěšený, v různých ve
likostech pro různé dynamické hladiny; úder ko
vovou tyčinkou různého průměru (podle rych
losti a dynamiky úderu). V Evropě je znám od 
středověku, v 18. století se dostal s janičárskou 
hudbou do orchestru. 

Většina ostatních idiofonů rozezvučovaných palič
kami má obdélníkový profil, větší údernou plochu 
a definovaný tón (obr. O). 
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Skenováno pro studijní účely

(pokracovani) 
Xylofon, vyladene kameny jsou z tvrdeho dfeva. 

U starsmo ctyi'fadeho uspofadani tvofily pro
stfednf fady stupnici G dur a okrajove fady jejich 
chromatickou vYiJlii (s. 26, obr. D). Ones jsou 
kameny vetsinou uspofadany po vzoru klavirnfch 
klaves. Drfve bYvaly kameny izolovany slimou 
a rozeznfvany velkou tvrdou dfevenou palickou. 
Psany rozsah: c2-c', znf 0 oktavu vYS. Xylofon je 
doma hlavne v oblasti jihorychodnf Asie, kde se 
mj. pouzfva v gamelanovem orchestru. Pfiblizne 
v 15. stoletf pi'isel do Evropy. U modernmo or
chestralniho xylofonu jsou pod zvukove sla
bYmi basovYmi kameny zaveseny trubice jako re
zonatory (obr. A). 

KorytkovY xylofon (trogxylofon), v riiznych 
rozsazfch, rna koryto jako rezonator pro vsechny 
kameny, ktere lezf vedle sebe v diatonickem ne
bo chromatickem uspofadani (vybodne pro glis
sanda, obtfzne pro skoky). Korytkory xylofon za
vedl ORFF do sveho Schulwerku. 

Marimbafon, druh xylofonu s rezonancnfmi trubi
cemi pod vsemi kameny, vzhledem podobny vi
brafonu (obr. B, 1). Narozdtl od xylofonu se na 
nej hraje jedine mekkYmi palickami (jemny 
zvuk), rozsah c-c'. Pfi rozsahu c-c' mluvime 
o xylomarimbe (xylorimba, kombinace xylofo
nu c2-c' a marimby c-c4). 

BasovY xylofon, s vetsfmi ozvucnYmi kameny a re
zonancnfmi trubicemi, rozsah G-c' (g'). 

Xylofon s klaviaturou a kladfvkovou mechani
kou, vyvinul se v 17. a 18. stoleti, rozsah c'-c'. 

Metalofony jsou vyrobeny z plochych ozvucnych 
tyCi z oceli nebo bronzu. Tyce kmitaji pffcne (ja
ko struny) a jsou v uzlech na koncfch provrtany 
a upevneny. Delka tycf urcuje rysku tonu. 

Zvonkohra, kovove kameny na mfstech, kde byly 
v ranejsfch nastrojfch zvonky, od 18. a 19. stoletf 
ve vojenske hudbe jako pfenosna lyra (obr. B, 
3), od konce 19. stoletf i v orchestru. Moderni 
orchestr rna zvonkohru s kameny uspofadanYmi 
po vzoru klaviatury, s rezonancnfmi trubicemi 
resp. skffnemi a s ped:i1ovYmi dusftky, rozsah 
g'-el

. Mensi zvonkohry uplatneny v ORFFOVll 
Schulwerku. 

Zvonkohra s klaviaturou, s klavirnf mechanikou 
a kovovYmi hlavicemi na udernych kladfvkach, 
rozsah c2-c' (MOZARTOVA Kouzelna fletna). 

Celesta, podobna zvonkohfe s klaviaturou, ale ve 
zvuku mekcf, rozsah c-c', postavena MUSTELEM 
1886 (CAJKOVSKIJ, obr. B, 2). 

Metalofon, jako xylofon, ale s kovovYmi kameny, 
rozsah f-fJ, s rezonancnfmi trubicemi a ped:i1o
vYmi dusitky (vnejsf vzhled jako obr. B, 1), ko
rytkory typ take v ORFFoVll Schulwerku. 
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Vibrafon, jako metalofon, ale s otocnYmi vicky 
k otviranf a zaviranf rezonancnfch trubic, cimz 
vznika regulovatelne vibrato (elektromotor), po
staven 1907 v USA (obr. B, 1). 

Loo-jon, basory metalofon, rozsah F-f, kameny 
nad skfinf z tvrdeho dfeva. 

Campanelli japponesi, ocelove kameny nad 
kulovitYmi rezonatory (PUCCINI, Madame But
terfly) . 

2. Palickami rozezvucovane rourove idiofony 
Thbafon, jako xylofon, ale s ocelovYmi nebo mo

saznYmi trubicemi (mekci zvuk), rozsah: c3-c'. 
Trubicove (rourove) zvony, zavesene vyladene 

bronzove nebo mosazne trubiee, mfstem uderu 
je horni okraj (obr. C), rozsah: f-f', ped:i1ova 
dusitka, nahrada prarych zvonu v orchestru. 

3. Palickami rozezvucovane deskove idiofony 
Desky mohou mit kruhory, klenutY nebo ctvercove 
ploehy tvar. Puvodne byly asijskYmi kultickYmi na
stroji. Vyluzujf slozene kmity, mistem uderu bYva 
kmitna (pi'evazne stred desky). 
Taliie, kotoucovite desky z bronzove nebo mosaz

ne slitiny, uprosti'ed vydute a provrtane kviili 
zaveseni; proto je mfstem uderu okraj. Talife se 
pouzivajf v parech (s. 27) nebo samostatne, 
o 39-50 cm. Nevyladeny zvuk. K zesileni chfes
tiveho efektu mohou by! v talifi volne pfipevne
ny n9ty (sizzle cymbal), nebo na nem polozeny 
fetezy. 

Cinske taIire majf na rozdil od tureckYch okraje 
lehee prohnute nahoru (obr. D). 

Tamtam, tepane, kulate, pioche kovove kotouce, 
o do 1 m, okraj stocen dovnitf, zvuk bez urcite 
rysky, zaveseni na sliiife. Puvod na D:i1nem ry
chode, od konce 18. stoleti v orehestru (obr. 0, 
4). 

Gong, kulata kovova deska uprostfed vyduta, zave
semi za zahnutY okraj (jako tamtam), vyladena 
ton ova ryska, rozsah G/C-g2

, Uder uprostfed na 
vydutou cast, puvod: pi'edevsfm Java (gamelano
ry orehestr), od poloviny 19. stoleti v orehestru 
(obr. 0, 3). 

Deskove zvony, hlim"kove, bronzove nebo oeelove 
desky, ctvercove nebo obdelnikove, zavesene na 
siiiinich, vyladene, rozsah C-g2

, aSijskeho puvo
du, pi'iblizne od roku 1900 v orehestru jako na
hrada zvonu. 

Zvonkohra, kulate kovove desky, 0 asi 20 em, 
hraje se jako u kovadlin kladfvkem, uzfvaji se 
pro zvlastnf efekty. 

Kamenohra (litofon), vyladene kamenne desky, 
vetsinou kulate, znejf velmi vysoko, rozsah: 
a'-c', podle cinskeho vzoru (ORFF). 

(pokračování) 
Xylofon, vyladěné kameny jsou z tvrdého dřeva. 

U staršího čtyřřadého uspořádání tvořily pro
střední řady stupnici G dur a okrajové řady jejich 
chromatickou výplň (s. 26, obr. D). Dnes jsou 
kameny většinou uspořádány po vzoru klavírních 
kláves. Dříve bývaly kameny izolovány slámou 
a rozeznívány velkou tvrdou dřevěnou paličkou. 
Psaný rozsah: c'-e', zní o oktávu výš. Xylofon je 
doma hlavně v oblasti jihovýchodní Asie, kde se 
mj. používá v gamelanovém orchestru. Přibližně 
v 15. století přišel do Evropy. U moderního or
chestrálního xylofonu jsou pod zvukově sla
bými basovými kameny zavěšeny trubice jako re
zonátory (obr. A). 

Korýtkový xylofon (trogxylofon), v různých 
rozsazích, má koryto jako rezonátor pro všechny 
kameny, které leží vedle sebe v diatonickém ne
bo chromatickém uspořádání (vy'hodné pro glis
sanda, obtížné pro skoky). Korýtkový xylofon za
vedl ORFF do svého Schulwerku. 

Marimbafon, druh xylofonu s rezonančními trubi
cemi pod všemi kameny, vzhledem podobný vi
brafonu (obr. B, 1). Narozdtl od xylofonu se na 
něj hraje jedině měkkými paličkami (jemný 
zvuk), rozsah c-c'. Při rozsahu c-e' mluvíme 
o xylomarimbě (xylorimba, kombinace xylofo
nu c'-e' a marimby c-c4). 

Basový xylofon, s většími ozvučnými kameny a re
zonančními trubicemi, rozsah G-c' (g'). 

Xylofon s klaviaturou a kladívkovou mechani
kou, vyvinul se v 17. a 18. století, rozsah c'-e'. 

Metalofony jsou vyrobeny z plochých ozvučných 
tyčí z oceli nebo bronzu. Tyče kmitají příčně (ja
ko struny) a jsou v uzlech na koncích provrtány 
a upevněny. Délka tyčí určuje výšku tónu. 

Zvonkohra, kovové kameny na místech, kde byly 
v ranějších nástrojích zvonky, od 18. a 19. století 
ve vojenské hudbě jako přenosná lyra (obr. B, 
3), od konce 19. století i v orchestru. Moderní 
orchestr má zvonkohru s kameny uspořádanými 
po vzoru klaviatury, s rezonančními trubicemi 
resp. skříněmi a s pedálovými dusítky, rozsah 
g'-el

. Menší zvonkohry uplatněny v ORFFoVll 
Schulwerku. 

Zvonkohra s klaviaturou, s klavírní mechanikou 
a kovovými hlavicemi na úderných kladívkách, 
rozsah c'-e' (MOZARTOVA Kouzelná flétna). 

Celesta, podobná zvonkohře s klaviaturou, ale ve 
zvuku měkčí, rozsah c-c', postavena MUSTELEM 
1886 (ČAJKOVSKIJ, obr. B, 2). 

Metalofon, jako xylofon, ale s kovovými kameny, 
rozsah f-fl, s rezonančními trubicemi a pedálo
vými dusítky (vnější vzhled jako obr. B, 1), ko
rýtkový typ také v ORFFOVll Schulwerku. 
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Vibrafon, jako metalofon, ale s otočnými víčky 
k otvírání a zavírání rezonančních trubic, čímž 
vzniká regulovatelné vibrato (elektromotor), po
staven 1907 v USA (obr. B, 1). 

Loo-jon, basový metalofon, rozsah F-f, kameny 
nad skříní z tvrdého dřeva. 

Campanelli japponesi, ocelové kameny nad 
kulovitými rezonátory (PUCCINI, Madame But
tertly) . 

2. Paličkami rozezvučované rourové idiofony 
Thbafon, jako xylofon, ale s ocelovými nebo mo

saznými trubicemi (měkčí zvuk), rozsah: c3-c'. 
Trubicové (rourové) zvony, zavěšené vyladěné 

bronzové nebo mosazné trubice, místem úderu 
je horní okraj (obr. C), rozsah: f-CZ, pedálová 
dusítka, náhrada pravých zvonů v orchestru. 

3. Paličkami rozezvučované deskové idiofony 
Desky mohou mít kruhový, klenutý nebo čtvercově 
plochý tvar. Původně byly asijskými kultickými ná
stroji. Vyluzují složené kmity, místem úderu bývá 
kmitna (převážně střed desky). 
Talíře, kotoučovité desky z bronzové nebo mosaz

né slitiny, uprostřed vyduté a provrtané kvůli 
zavěšení; proto je místem úderu okraj. Talíře se 
používají v párech (s. 27) nebo samostatně, 
o 39-50 cm. Nevyladěný zvuk. K zesílení chřes
tivého efektu mohou být v talíři volně připevně
ny nýty (sizzle cymbaf), nebo na něm položeny 
řetězy. 

Čínské talíře mají na rozdíl od tureckých okraje 
lehce prohnuté nahoru (obr. D). 

Tamtam, tepané, kulaté, ploché kovové kotouče, 
o do 1 m, okraj stočen dovnitř, zvuk bez určité 
výšky, zavěšení na šňůře. Původ na Dálném vý
chodě, od konce 18. století v orchestru (obr. D, 
4). 

Gong, kulatá kovová deska uprostřed vydutá, zavě
šená za zahnutý okraj (jako tamtam), vyladěná 
tónová výška, rozsah G/C-g', úder uprostřed na 
vydutou část, původ: především Jáva (gamelano
vý orchestr), od poloviny 19. století v orchestru 
(obr. D, 3). 

Deskové zvony, hlim"kové, bronzové nebo ocelové 
desky, čtvercové nebo obdélníkové, zavěšené na 
šňůrách, vyladěné, rozsah C-g', asijského půvo
du, přibližně od roku 1900 v orchestru jako ná
hrada zvonů. 

Zvonkohra, kulaté kovové desky, 0 asi 20 cm, 
hraje se jako u kovadlin kladívkem, užívají se 
pro zvláštní efekty. 

Kamenohra (litofon), vyladěné kamenné desky, 
většinou kulaté, znějí velmi vysoko, rozsah: 
a'-e l

, podle čínského vzoru (ORFF). 
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4. Palickami rozezvucovane dute idiofony dfe
vene, kovove a sklenene 
Zarezove bubny, vydlabany dfeveny pabYJ se zare

zy (misto Meru, obr. A). 
Cfnsky blok, ctvercovY blok z tvrdeho dreva, po 

strane vydlabany, vysokY pod.tl hlukil, rozsab asi 
g'--c4 (obr. A). 

Templbloky, vejcite utvary z tvrdeho dreva s siro
kYmi zarezy, rozsah asi c'-g" jihoasijskeho pu
vodu. 

VrucovY blok, drevena trubice s dvema ruznfrni 
dutinami (2 tony). 

Zvony se odlevaji ze specialni slitiny (bronz ze 
78 % mi'di, 22 % cinu) nebo ze zeleza, oceli, 
skla apod. Oder srdcem uvnitr nebo kladivkem 
zvenku. Trojrozmeme se chvejici zvon rna neme
ritelny ton s akustickYm spektrem neharmonic
kYch pomeru mezi parcialnimi tony, ktery zavisi 
na tezko spocitatelnem prumeru zvonu. Byl uZi
van jiZ ve staroveku sakralne a profanne, do Ev
ropy dospel pres Byzanci (od 6. stoleti dolozen 
jako kostelni zvon). Forma tulipdnoveho kvetu 
vytlaeila ve 12. stoleti starsi formy prouteneho 
vcelfho ulu a cukrove homole (obr. C). - V or
chestru se namisto tezkYch (c = 8000 kg!) zvonu 
pouZivaji zvony trubicove aj. 

Rolnicky a mensf zvonky jsou vetsinou vytepany 
z plechu, napr. alpske zvonky, cencerros, 
kravske (svYcarske) zvonce apod. 

Sklenicky, z vyladenych beznych sklenic. 

II. Zprosti'edkovane rozezvueovane idiofony 
K rozezneni je nutno pohybovat celfrn nastrojem. 

A. Chrastftka 
1. Rlimova chrastftka 
Sistrum, dnes kovovY ram podkovoviteho tvaru se 

zavesenfrni kovoyYmi destiekami (obr. F). Pouzi
vanyvIsidine kultu Stareho Egypta (viz s. 164). 

Pandeira, kovove destieky v bambusovem ramu na 
drZadle. 

Cabaza, africke dynove chrastitko s drevenou ru
kOjeti, potazene chrastici sitkou. 

Flexaton, drevene palieky potazene kilzi narazeji 
z obou stran na ocelovY piech v ramu, zmeny vYs
ky tonu se dosabuje tiakem palce na ocelovY 
piech, nastroj vydava rychle tremolo. 

2. Duta chrastftka 
Chrastici teliska jsou uzavrena v dutem prostoru 
(obr.B). 

- Rolnieky, kovova dulli telesa s vY!'ezem, pove
sena na kovovem reminku, lubu nebo na pul
mesici. 

- Tamburina, lub s rolnickami potaZeny mem
branou (viz membranofony, s. 32). 

- Cimbalova hvezdice, otoeny lub se zvonky 
nebo rolniekami na varhannim prospektu. . 
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- Maracas (rumba-kouIe), s nasadkou nebo 
bez ni, nekdy tez z tvrdeho dfeva (obr. B). 

- Shocallo, bambusova nebo kovova trubice. 
3. Zavesna chrastftka 
Chrastici telesa jsou serazena vedle sebe, zavesena 
na snurach apod. (obr. D). 

- Retezy k chrasteni. 
- Bambusove tyee, v rade nebo ve svazku. 
- Shellchimes, svetie znejici pioche musle, se-

razene naplocho. 
4. Zvlastnf nastroje 
Urom (piech, hi'menf, kovova folie), plochy, 

etverc0vY, zaveseny, ruzne silny pro napodobeni 
zvuku hrmeni. 

Vozembouch, kombinace rolnieek s taliroyYmi 
kotouei (na aZ 2 m vysoke tyCi) a bubinku 
s chrasticf strunou. 

B.Skrabky 
- Bambusova skrabka (sapo cubana), ryno

vana bambusova tye, pres kterou se prejizdi 
drevenou hillkou (obr. E). 

- Guiro (z tykve), jako bambusova skrabka, 
easto ve tvaru ryby s hrbetni ploutvi. 

- Reco-reco, struhadlo einskeho puvodu. 
- Rehtaeka, vetsinou ozubene kolecko, ktere 

nariZi na drevenou lamelu; kamevalovY na
stroj (obr. E). 

III. Trsad idiofony 
Urad stroj (-ek), koliky upevnene na otoenem 

valci drnkaji 0 hrebenovite usporadane vyladene 
lamely. 

Brumle (grumle), kovovY ram je opren 0 zuby, 
zatimco usta slouzi jako rezonator tenke ocelove 
lamele, 0 kterou se druM prstem. Swy lancknecht
skY a lidovY nastroj. 

IV. Smykad idiofony 
Sklenena harmonika, sklenene nadoby se otaceji 

na hrideli a zaroveii jsou rozezvueovany navlhee
nfrni prsty nebo tangentovou mechanikou. Po
stavena FRANKLINEM v roce 1762 po predcho
zich pokusech se stojicfmi sklenicemi (sklene
na harfa). Sklenena harmonika byla v dobe 
emocionalniho slohu velmi oblihena, vymizela 
kolem roku 1830. 

Kanadska pila je jako kovova lamela rozezvueo
vana paliekami nebo smyecem. Vyska tonu se 
meni prohYbanim listu pily. 

V. Vzduchem rozezvueovane idiofony 
jsou vzacne. Poeitame k nim "piano chanteur" (Pa
riz 1878) se vzduchem rozezvucovanfrni oceloyYmi 
tyeemi a sklenenfrni dutYrni telesy, jejichz dno se 
rozkmilliva proudem vzduchu z trysky. 

4. Paličkami rozezvučované duté idiofony dře
věné, kovové a skleněné 
Zářezové bubny, vydlabaný dřevěný pahýl se záře

zy (místo úderu, obr. A). 
Cínský blok, čtvercový blok z tvrdého dřeva, po 

straně vydlabaný, vysoký podtl hluků, rozsah asi 
g'--c4 (obr. A). 

Templbloky, vejčité útvary z tvrdého dřeva s širo
kými zářezy, rozsah asi c'-g" jihoasijského pů
vodu. 

Válcový blok, dřevěná trubice s dvěma různými 
dutinami (2 tóny). 

Zvony se odlévají ze speciální slitiny (bronz ze 
78 % mědi, 22 % cínu) nebo ze železa, oceli, 
skla apod. Úder srdcem uvnitř nebo kladívkem 
zvenku. Trojrozměrně se chvějící zvon má nemě
řitelný tón s akustickým spektrem neharmonic
kých poměrů mezi parciálními tóny, který závisí 
na těžko spočitatelném průměru zvonu. Byl uží
ván již ve starověku sakrálně a profánně, do Ev
ropy dospěl přes Byzanci (od 6. století doložen 
jako kostelní zvon). Forma tulipánového květu 
vytlačila ve 12. století starší formy proutěného 
včelího úlu a cukrové homole (obr. C). - V or
chestru se namísto těžkých (c = 8000 kg!) zvonů 
používají zvony trubicové aj. 

Rolničky a menší zvonky jsou většinou vytepány 
z plechu, např. alpské zvonky, cencerros, 
kravské (švýcarské) zvonce apod. 

Skleničky, z vyladěných běžných sklenic. 

II. Zprostředkovaně rozezvučované idiofony 
K rozeznění je nutno pohybovat celým nástrojem. 

A. Chrastítka 
1. Rámová chrastítka 
Sistrum, dnes kovový rám podkovovitého tvaru se 

zavěšenými kovovými destičkami (obr. F). Použí
ványvlsidině kultu Starého Egypta (viz s. 164). 

Pandeira, kovové destičky v bambusovém rámu na 
držadle. 

Cabaza, africké dýňové chrastítko s dřevěnou ru
kojetí, potažené chrastící síťkou. 

Flexaton, dřevěné paličky potažené kůží narážejí 
z obou stran na ocelový plech v rámu, změny výš
ky tónu se dosahUje tlakem palce na ocelový 
plech, nástroj vydává rychlé tremolo. 

2. Dutá chrastítka 
Chrastící tělíska jsou uzavřena v dutém prostoru 
(obr.B). 

- Rolničky, kovová dutá tělesa s výřezem, pově
šena na kovovém řemínku, lubu nebo na půl
měsíci. 

- Tamburína, lub s rolničkami potažený mem
bránou (viz membranofony, s. 32). 

- Cimbálová hvězdice, otočný lub se zvonky 
nebo rolničkami na varhanním prospektu. . 

ORGANOLOGIE / Idiofony III 31 

- Maracas (rumba-koule), s násadkou nebo 
bez ní, někdy též z tvrdého dřeva (obr. B). 

- Shocallo, bambusová nebo kovová trubice. 
3. Závěsná chrastítka 
Chrastící tělesa jsou seřazena vedle sebe, zavěšena 
na šňůrách apod. (obr. D). 

- Řetězy k chrastění. 
- Bambusové tyče, v řadě nebo ve svazku. 
- Shellchimes, světle znějící ploché mušle, se-

řazené naplocho. 
4. Zvláštní nástroje 
Hrom (plech, hřmění, kovová fólie), plochý, 

čtvercový, zavěšený, různě silný pro napodobení 
zvuku hřmění. 

Vozembouch, kombinace rolniček s talířovými 
kotouči (na až 2 m vysoké tyči) a bubínku 
s chrastící strunou. 

B.Škrabky 
- Bambusová škrabka (sapo cubana), ryllo

vaná bambusová tyč, přes kterou se přejíždí 
dřevěnou hůlkou (obr. E). 

- Guiro (z tykve), jako bambusová škrabka, 
často ve tvaru ryby s hřbetní ploutví. 

- Reco-reco, struhadlo čínského původu. 
- Řehtačka, většinou ozubené kolečko, které 

naráží na dřevěnou lamelu; karnevalový ná
stroj (obr. E). 

III. Trsací idiofony 
Hrací stroj (-ek), kolíky upevněné na otočném 

válci drnkají o hřebenovitě uspořádané vyladěné 
lamely. 

Brumle (grumle), kovový rám je opřen o zuby, 
zatímco ústa slouží jako rezonátor tenké ocelové 
lamele, o kterou se drnká prstem. Starý lancknecht
ský a lidový nástroj. 

IV. Smýkací idiofony 
Skleněná harmonika, skleněné nádoby se otáčejí 

na hřídeli a zároveň jsou rozezvučovány navlhče
nými prsty nebo tangentovou mechanikou. Po
stavena FRANKLINEM v roce 1762 po předcho
zích pokusech se stojícími sklenicemi (skleně
ná harfa). Skleněná harmonika byla v době 
emocionálního slohu velmi oblíhená, vymizela 
kolem roku 1830. 

Kanadská pila je jako kovová lamela rozezvučo
vána paličkami nebo smyčcem. Výška tónu se 
mění prohýbáním listu pily. 

V. Vzduchem rozezvučované idiofony 
jsou vzácné. Počítáme k nim "piano chanteur" (Pa
říž 1878) se vzduchem rozezvučovanými ocelovými 
tyčemi a skleněnými dutými tělesy, jejichž dno se 
rozkmitává proudem vzduchu z trysky. 
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U membranofonu (reeky membrana, kUze) se 
k tvorbe tonu pouzfva napjata membrana z perga
menu, z (teled) kUze nebo z umele hmoty, ktera se 
rozeehviva Uderem (bief membranofony), trenfm 
(tfed) nebo proudem vzduehu (mirlitony). 
Nejvetsf skupinou (podle zpusobu rozeehvfvanO 
jsou mistroje 6derne. Podle typu rezonatorU cle
nfme membranofony na ctyri skupiny: kotlove, 
bubnove, ramove a vazane. Radfme sem i tambu
rinu, jejfz ram je casto opatren rolnickami a ktera 
tvorf preehodory typ mezi membranofony a idio
fony. 
Vyska zvuku membranofonu je vetsinou neurcita. 
PodH hlukU se jeste zvysuje strunovfm potahem. 
Na druM strane ovsem muze forma rezonatoru, ze
jmena kotlova, podH hlukU potlacit, takZe dosa/me
me urcite tonove rysky (tympany, bongos, congas 
atd.). 

Kotlove membranofony - tympany (kotle) 
jsou membranou potaZene kotle z medi nebo mosa
zi s malYm ozvucnYm otvorem uprostred. Norma/nf 
velikosti jsou: 
- hlubokf (basovj) kotel (D-A, 0 75-80 em), 
- velkf (hlubsi) kotel (F-d, 0 65-70 em), 
- maly (vyssi) kotel (B-fis, 0 60-65 em), 
- vysoky kotel (e-e1

, 0 55-60 em). 
Membrana (kUze) je upevnena na zelezne obruci 
6 aZ 8 napinadmi srouby (kvi\li zmene rysky tonu). 
Napinad zanzeni bylo v 19. stoleti zdokonaleno: by-
10 vyvinuto eentra/ni rizeni otaeeeiho meehanismu 
rucni pakou nebo otocenfm eeIeho kotle (omeeci 
tympany). 

Moderuejsf jsou pedaiove tympany s eentra/
nim noznim ovladanim (obr. D). Dder se provadi 
obvykle paliekami obalenYmi plsti, kUzi atd. 

Mensi tympany prisly do Evropy z Orientu ve stredo
veku (11. stoletO, vets! teprve pozdeji (15. stoletO. 
Kotle platily vedle trubek za rytirske vojenske 
a dvorske nastroje. V orehestru se pouzivaji vetsi
nou po pareeh (dominanta - tonika, napr. e a F). 

Jedno- a dvoublanove bubnove membrano
fony (obr. B) 

maji va/cory rezonator ze dreva (luby), na jehoz 
okraj je pomod napinad obruee pripevnena 
blana. Napeti se dosahuje klikate vedenYm pro
vazeem s kozenYmi smyckami nebo srouborym 
napinadm systemem (1837). 
Jednoblanove bubny jsou dole otevreny, u dvou
blanoryeh len nahore silnejsi uderova blana, do
le pak bldna rezonancnf, ktera spolu s vibrujici 
strunou vydava ehrestiry zvuk. Bubnove membra
nofony se vyskytujf v rUznyeh provedenieh. 

Dvoublanove bubnove membranofony (mj.): 
Provensruskf buben vetsinou nema strunory po

tah a nekdy ani druhou blanu. Vesi se kolem tela 
a Udery se provadejf jednou rukou, zatimeo hrae 
hraje zaroven jeste na piSt'a1u jednorucku. PU
vodni jihofraneouzskY nazev nastroje je tam
bourin de Provence. Nelze jej zameiiovat za 
ramovou tamburinu. 

Vii'ivj buben - bas, buben se strunorym pota
hem, ktery se vyr:ibi v prenosnyeh velikosteeh 
a ovl:id:i se palickami na mall' buben. 

Vojensky buben je viriry buben s luby, strunorym 
potahem a s vysokYm napetim blany, eimz vznik:! 
typiekY svetly a suchy zvuk. Jemu prihuzny je vi
i'ivj buben - tenor bez ostruneni. 

Maly buben vznikl z vojenskeho bubnu snizenim 
lubi'I na eea 10-20 em, je opatren strunami 
a pouzfva se v popul:irni hudbe a jazzu (snare 
drum). 

Velkf buben se vetsinou ddi tak, aby udery moh
Iy by! vedeny z obou stran: bud' dfevenou pa
lickou potaZenou kUzf pro prudke 6dery, nebo 
metlou pro udery neakeentovane. VelkY buben 
je tureekeho puvodu; do orehestru se dostal spo
leene s trianglem a taliri na konei 18. stoleti v ja
nie:irske hudbe. 

Tomtom se obcas vyskytuje v kombinaei s jedno-
blanorymi kotHky v eelyeh tonovYch rad:ieh. 

Jednoblanove bubnove membranofony (obr. C) 
se vyskytuji vsude, vetsinou ale poeh:izeji z Latinske 
Ameriky. Prevazne se na ne hraje rukama: 
Bongos maji konicke luby a jsou potaZeny kozi kU

zi, vyskytuji se vzdy po dvojicfeh (v intervalu 
kvarty); mexieke bongos jsou ponekud mensi. 

Congas (tumbas) jsou latinskoameriekYmi po
tomky afriekYeh eeruosskYeh bubnu, vetsinou ve 
treeh velikosteeh. 

TImbales (kotliky) jsou latinskoamerieke ruene 
ovladane kotlt'ky afriekeho puvodu s ozvucnYm 
otvorem v rezon:itoru, vetSinou jsou uspofadany 
do dvojie nebo trojie. 

Wed membranofony jsou vz:iene. Bud' doehazi 
k treni prutem pres membranu, a nebo je blanou 
potaZeny buben zavesen z jedne strany na strunu, 
kter:i je zavesena na kr:itke tyeee, jejimz omce
nim se bubinek odstredivou silou roztoci (bru
cdk). vysledkem je brueiry ton. 

Mirlitony (vzduchove membranofony) vytvare
jf zvuk vzduehorym proudem, jako napr. hrebeny 
nebo trubiee ovinute blanou, do kteryeh se zpiva 
(detske a karnevalove nastroje). 
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u membranofonů (řecky membrána, kůže) se 
k tvorbě tónu používá napjatá membrána z perga
menu, z (telecí) kůže nebo z umělé hmoty, která se 
rozechvívá úderem (bicí membranofony), třením 
(třed) nebo proudem vzduchu (mirlitony). 
Největší skupinou (podle způsobu rozechvívánO 
jsou nástroje úderné. Podle typu rezonátorů čle
níme membranofony na čtyři skupiny: kotlové, 
bubnové, rámové a vázané. Radíme sem i tambu
rínu, jejíž rám je často opatřen rolničkami a která 
tvoří přechodový typ mezi membranofony a idio
fony. 
Výška zvuku membranofonů je většinou neurčitá. 
Podtl hluků se ještě zvyšuje strunovým potahem. 
Na druhé straně ovšem může forma rezonátoru, ze
jména kotlová, podtl hluků potlačit, takže dosáhne
me určité tónové výšky (tympány, bongos, congas 
atd.). 

Kotlové membranofony - tympány (kotle) 
jsou membránou potažené kotle z mědi nebo mosa
zi s malým ozvučným otvorem uprostřed. Normální 
velikosti jsou: 
- hluboký (basový) kotel (D-A, 0 75-80 cm), 
- velký (hlubší) kotel (F-d, 0 65-70 cm), 
- malý (vyšší) kotel (B-fis, 0 60-65 cm), 
- vysoký kotel (e-c l

, 0 55-60 cm). 
Membrána (kůže) je upevněna na železné obruči 
6 až 8 napínacími šrouby (kvůli změně výšky tónu). 
Napínací zařízení bylo v 19. století zdokonaleno: by
lo vyvinuto centrální řízení otáčecího mechanismu 
ruční pákou nebo otočením celého kotle (otáčecí 
tympány). 

Moderuější jsou pedálové tympány s centrál
ním nožním ovládáním (obr. D). Úder se provádí 
obvykle paličkami obalenými plstí, kůží atd. 

Menší tympány přišly do Evropy z Orientu ve středo
věku (ll. stoletO, větší teprve později (15. stoletO. 
Kotle platily vedle trubek za rytířské vojenské 
a dvorské nástroje. V orchestru se používají větši
nou po párech (dominanta - tonika, např. c a F). 

Jedno- a dvoublánové bubnové membrano
fony (obr. B) 

mají válcový rezonátor ze dřeva (luby), na jehož 
okraj je pomocí napínací obruče připevněna 
blána. Napětí se dosahuje klikatě vedeným pro
vazcem s koženými smyčkami nebo šroubovým 
napínacím systémem (1837). 
Jednoblánové bubny jsou dole otevřeny, u dvou
blánových leží nahoře silnější úderová blána, do
le pak blána rezonanční, která spolu s vibrující 
strunou vydává chřestivý zvuk. Bubnové membra
nofony se vyskytují v různých provedeních. 

Dvoublánové bubnové membranofony (mj.): 
Provensálský buben většinou nemá strunový po

tah a někdy ani druhou blánu. Věší se kolem těla 
a údery se provádějí jednou rukou, zatímco hráč 
hraje zároveň ještě na píšťalu jednoručku. Pů
vodní jihofrancouzský název nástroje je tam
bourin de Provence. Nelze jej zaměňovat za 
rámovou tamburínu. 

Vířivý buben - bas, buben se strunovým pota
hem, který se vyrábí v přenosných velikostech 
a ovládá se paličkami na malý buben. 

Vojenský buben je vířivý buben s luby, strunovým 
potahem a s vysokým napětím blány, čímž vzniká 
typický světlý a suchý zvuk. Jemu příhuzný je ví
řivý buben - tenor bez ostrunění. 

Malý buben vznikl z vojenského bubnu snížením 
lubů na cca 10-20 cm, je opatřen strunami 
a používá se v populární hudbě a jazzu (snare 
drum). 

Velký buben se většinou drží tak, aby údery moh
ly být vedeny z obou stran: buď dřevěnou pa
ličkou potaženou kůží pro prudké údery, nebo 
metlou pro údery neakcentované. Velký buben 
je tureckého původu; do orchestru se dostal spo
lečně s trianglem a talíři na konci 18. století v ja
ničárské hudbě. 

Tomtom se občas vyskytuje v kombinaci s jedno-
blánovými kotHky v celých tónových řadách. 

Jednoblánové bubnové membranofony (obr. C) 
se vyskytují všude, většinou ale pocházejí z Latinské 
Ameriky. Převážně se na ně hraje rukama: 
Bongos mají kónické luby a jsou potaženy kozí ků

ží, vyskytují se vždy po dvojicích (v intervalu 
kvarty); mexické bongos jsou poněkud menší. 

Congas (tumbas) jsou latinskoamerickými po
tomky afrických čeruošských bubnů, většinou ve 
třech velikostech. 

nmbales (kotlíky) jsou latinskoamerické ručně 
ovládané kotlíky afrického původu s ozvučným 
otvorem v rezonátoru, většinou jsou uspořádány 
do dvojic nebo trojic. 

Třecí membranofony jsou vzácné. Buď dochází 
k tření prutem přes membránu, a nebo je blánou 
potažený buben zavěšen z jedné strany na strunu, 
která je zavěšena na krátké tyčce, jejímž otáče
ním se bubínek odstředivou silou roztočí (bru
čák). Výsledkem je bručivý tón. 

Mirlitony (vzduchové membranofony) vytváře
jí zvuk vzduchovým proudem, jako např. hřebeny 
nebo trubice ovinuté blánou, do kterých se zpívá 
(dětské a karnevalové nástroje). 
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Chordofony (recky chordae, struna) 
tvon ton rozeznivanim strun. Materiilem pro yYrobu 
strun jsou rostlinna vliikna (primitivni kultury), zine 
(koiiske, Asie), hedvabi (rychodni Asie), zvireci sla
chy a streva (puvodne v predni Asii ave Stredomori, 
od 17. stoleti tez omotany dratem kvUli vetsi hmot
nosti), dile kovory drat (mosaz, od 18. stoleti take 
zelezo, od 19. stoleti i oce!), umela vliikna (nylon 
aj.) Podle zpusobu hry delime chordofony na: 
- drnkacf, hraje se prsty, plektrem (loutna; pizzi-

cato u smyccu) nebo mechanicky (cembalo) 
- tiderne, hUlkou 
- smyccove, smyccem (housle) 
- kolove, hra otocn9m kolem (ninera neboli orga-

nistrum) 
- u nekterych smyccorych nastroju nach:izime sou-

znifjid struny (viola d'amore). 
Barva a sila zvuku chordofonu zavisi predevsim na 
rezonancni skfini. Rozlisujeme chordofony jedno
ducbe a slozene (obr. A) . 
Najednoducbe chordofony (citery) by bylo moz

no hrat i bez rezonatoru. Slozene chordofony vsak 
nejsou bez rezonancni skfine schopny hry (napi'. 
nastroje loutnoveho typu). Struny mohou by! pri
pevneny zaludem k lubum nebo plochjm struni
kem k horni desce. 
Zvlastni formou je zastaraly trumsajt (tromba 
marina). 

Hudebni luk a hudebni tye 
jsou nejjednodussimi formami chordofonu. Maji 
strunu napjatou mezi dvema konci drevene tyce. 
Hudebni tye je rovna, prima, jeji struna je nataZe-

na pres kobylky. Rezonator muze by! privesen 
nebo sevi'en mezi tyci a strunou jako napr. pra
seci mechyr tureckeho pulmesice (obr. B, 4). 
Nejjednodussim typem je bambusova tyc, z niz je 
uvolneno jedno vlakno ve funkei struny (obr. 
B, 1). Vice takovYch tyci vlastne vytvoi'i jis!y typ 
psalteria (indicke kfidlove psalterium) . 

Hudebni luk pi'ipomina luk streleckY (obr. B, 2). 
vyska jeho tonu se meni spolu s napetim luku, 
pomoci ladid smycky (obr. B, 3) nebo Ilazole
torymi hmaty. Hudebni luk muze by! drnkaci ne
bo smyccory. )ako rezonator slouzi dutina ustni, 
prazdne tykve apod. 

Deskove chordofony maji vzdy nekolik strun, 
ktere jsou napnuty pres desku. Ta muze by! klenuta 
(jako u cinskeho nastroje echin nebo japonskeho 
koto) nebo plochi jako u eiter. Deskove chordofo
ny bud' maji (koncertni eitera), ci nemaji (cimbil) 

hmatnik, nebo jsou opatreny klavesovou mechani
kou (jako napi'. klavir). 
Deskove chordofony s hmatnikem 
Modernf koncertni citera rna plochou rezonancnf 
skfiii. B9va polozena na stole nebo na kolenou hra
ceo Nad hmatnikem s 29 prazci je napnuto 5 hra
dch strun pro melodickou hru a nad rezonancni 
ski'inf dalsich 33 aZ 42 strun k pi'evazne akordicke
mu doprovodu (ladeni viz obr. C). 
Citera se vyvinula z nastroje zvaneho scheithoIt, 
(cesky kobza), ktery mel jen uzkou rezonancni 
skfiii s hmatnikem a prazei (obr. C). Podobn9mi 
nastroji jsou i svedskY hummel, norskY langleik 
a francouzska epinette des Vosges. V 18. stoleti 
se stavely citery vyklenute po obou stranach luM 
(Mittenwald) nebo vyklenute po jedne strane lubu, 
ktere se pozdeji vseobecne prosadily (obr. C). 

Deskove chordofony bez hmatniku 
vznikly v ranem sti'edoveku, kdyz byly anticke Iyry 
a harfy opatreny rezonatorem (s. 226). 
Na psalterium (tympanon, faItar; recky psallo, 

drnkat 0 strunu) se drnkalo prsty nebo tycinka
mi. Tyto tyCinky se pouzivaly i jako palicky, takZe 
drnkaci psalterium (italsky salterio) Ize ve sti'e
doveku sotva odlisit od uderneho hackbrettu 
(salterio tedesco). Rezonancni ski'ine mely 
nejcasteji tvar lichobeznfku, obdelniku nebo 
praseci hlavy, jehoz rozpulenfm ve 14. stoleti 
vzniklo polovicni psalterium a moderni tvar 
kfidla (obr. D). 

Hackbrett byl ve sve rane forme stavebne identickY 
s psalteriern, ale odlisoval se od neho techni
kou hry (udery palickami na kovove struny) a od 
17. stoleti i stavebne: byl opatren dvema kobyl
kami, z nichz leva deIila struny v pomeru 3:2, 
takZe kaMa struna vydavala vzdy dva tony v inter
valu kvinty (obr. D). 

Cimbal (cembalo ungarico) mad'arskY typ hack
brettu lichobeznikoveho nebo obdelnikoveho 
tvaru na ctyfech nohich s pedilorym t/umicern 
pro jedno- aZ trisborove ostruneni 35tonoveho 
rozsahu (D-e'). Hraje se palickami. 

Harfova citera (take kfidlovd haifa), harfa s ozvuc
nou spodni deskou, kteri se stavela na still, klin 
nebo podlahu, byla rozsirena v 18. stoleti. 

Aeolova harfa je deskory chordofon, jehoz stejne 
dlouhe, ale ruzne silne struny jsou rozeznivany 
vetrem (pocinaje KIRCHEREM, 1650). Kombina
ce jejich vyssich harmonickYch vytvareji zvlastni 
zvuky, pro nez byl nastroj oblfben zejmena v ro
mantismu. 
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Chordofony (řecky chordae, struna) 
tvoří tón rozezníváním strun. Materiálem pro výrobu 
strun jsou rostlinná vlákna (primitivní kultury), žíně 
(koňské, Asie), hedvábí (východní Asie), zvířecí šla
chy a střeva (původně v přední Asii a ve Středomoří, 
od 17. století též omotány drátem kvůli větší hmot
nosti), dále kovový drát (mosaz, od 18. století také 
železo, od 19. století i ocel), umělá vlákna (nylon 
aj.) Podle způsobu hry dělíme chordofony na: 
- drnkací, hraje se prsty, plektrem (loutna; pizzi-

cato u smyčců) nebo mechanicky (cembalo) 
- úderné, hůlkou 
- smyčcové, smyčcem (housle) 
- kolové, hra otočným kolem (niněra neboli orga-

nistrum) 
- u některých smyčcových nástrojů nacházíme sou-

znějící struny (viola ďamore). 
Barva a síla zvuku chordofonů závisí především na 
rezonanční skříni. Rozlišujeme chordofony jedno
duché a složené (obr. A) . 
Najednoduché chordofony (citery) by bylo mož

no hrát i bez rezonátoru. Složené chordofony však 
nejsou bez rezonanční skříně schopny hry (např. 
nástroje loutnového typu). Struny mohou být při
pevněny žaludem k lubům nebo plochým struní
kem k horní desce. 
Zvláštní formou je zastaralý trumšajt (tromba 
marina). 

Hudební luk a hudební tyč 
jsou nejjednoduššími formami chordofonů. Mají 
strunu napjatou mezi dvěma konci dřevěné tyče. 
Hudební tyč je rovná, přímá, její struna je nataže-

na přes kobylky. Rezonátor může být přivěšen 
nebo sevřen mezi tyčí a strunou jako např. pra
sečí měchýř tureckého půlměsíce (obr. B, 4). 
Nejjednodušším typem je bambusová tyč, z níž je 
uvolněno jedno vlákno ve funkci struny (obr. 
B, 1). Více takových tyčí vlastně vytvoří jistý typ 
psalteria (indické křídlové psalterium) . 

Hudební luk připomíná luk střelecký (obr. B, 2). 
Výška jeho tónu se mění spolu s napětím luku, 
pomocí ladicí smyčky (obr. B, 3) nebo Ilažole
tovými hmaty. Hudební luk může být drnkací ne
bo smyčcový. Jako rezonátor slouží dutina ústní, 
prázdné tykve apod. 

Deskové chordofony mají vždy několik strun, 
které jsou napnuty přes desku. Ta může být klenutá 
(jako u čínského nástroje čchin nebo japonského 
koto) nebo plochá jako u citer. Deskové chordofo
ny buď mají (koncertní citera), či nemají (cimbál) 

hmatník, nebo jsou opatřeny klávesovou mechani
kou (jako např. klavír). 
Deskové chordofony s hmatníkem 
Moderní koncertní citera má plochou rezonanční 
skříň. Bývá položena na stole nebo na kolenou hrá
če. Nad hmatníkem s 29 pražci je napnuto 5 hra
cích strun pro melodickou hru a nad rezonanční 
skříní dalších 33 až 42 strun k převážně akordické
mu doprovodu (ladění viz obr. C). 
Citera se vyvinula z nástroje zvaného scheitholt, 
(česky kobza), který měl jen úzkou rezonanční 
skříň s hmatníkem a pražci (obr. C). Podobnými 
nástroji jsou i švédský hummel, norský langleik 
a francouzská epinette des Vosges. V 18. století 
se stavěly citery vyklenuté po obou stranách lubů 
(Mittenwald) nebo vyklenuté po jedné straně lubů, 
které se později všeobecně prosadily (obr. C). 

Deskové chordofony bez hmatníku 
vznikly v raném středověku, když byly antické lyry 
a harfy opatřeny rezonátorem (s. 226). 
Na psalterium (tympanon, žaltář; řecky psal/o, 

drnkat o strunu) se drnkalo prsty nebo tyčinka
mi. Tyto tyčinky se používaly i jako paličky, takže 
drnkací psalterium (italsky salterio) lze ve stře
dověku sotva odlišit od úderného hackbrettu 
(salterio tedesco). Rezonanční skříně měly 
nejčastěji tvar lichoběžníku, obdélníku nebo 
prasečí hlavy, jehož rozpůlením ve 14. století 
vzniklo poloviční psalterium a moderní tvar 
křídla (obr. O). 

Hackbrett byl ve své rané formě stavebně identický 
s psalteriem, ale odlišoval se od něho techni
kou hry (údery paličkami na kovové struny) a od 
17. století i stavebně: byl opatřen dvěma kobyl
kami, z nichž levá dělila struny v poměru 3:2, 
takže každá struna vydávala vždy dva tóny v inter
valu kvinty (obr. O). 

Cimbál (cembalo ungarico) maďarský typ hack
brettu lichoběžníkového nebo obdélníkového 
tvaru na čtyřech nohách s pedálovým tlumičem 
pro jedno- až třísborové ostrunění 35tónového 
rozsahu (O-e l ). Hraje se paličkami. 

Harfová citera (také křídlová harfa), harfa s ozvuč
nou spodní deskou, která se stavěla na stůl, klín 
nebo podlahu, byla rozšířena v 18. století. 

Aeolova harfa je deskový chordofon, jehož stejně 
dlouhé, ale různě silné struny jsou rozeznívány 
větrem (počínaje KIRCHEREM, 1650). Kombina
ce jejich vyšších harmonických vytvářejí zvláštní 
zvuky, pro něž byl nástroj oblíben zejména v ro
mantismu. 
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Klavir je deskovY klavesovY chordofon. Clavis zna
mena latinsky klfc, pozdeji take kazde pfsmeno, 
ktere oznacovalo ton. Temito pismeny byly ve sti'e
doveku popisovany klavesy, cfmz pojem clavis pi'e
sel na klavesu samotnou (srov. s. 226). 
vychodiskem pro uspoi'adini klaviatury se stala dia
tonicki stupnice, jez byla rozdelena na 7 (bilych) 
klaves: c, d, e, f, g, a, h (od 12. stoleti). K nim pi'i
byly (ceme) klavesy b, fis, gis, pozdeji dis, cis 
(14.-15. stolet!). V hlubokem rejsti'iku byly na kla
vesy nepouzfvanych tonu Cis, Dis, Fis a Gis umfsteny 
diatonicke tony. Tak vznikla kcitkli oktava (obr. A: 
vlevo rana, vpravo pozdejsf verze u sirsiho rozsahu 
klaviatury). Matematicky vyrovnane delenf oktavy 
na 12 stejnych pUitonu umoznilo jejich pevne spo
jeni s 12 klavesami (dobfe temperovany klavir) 
a vedlo k rozsfi'enf hracfch moznostf v hloubkich. 
Krdtkd oktdva byla vysti'idana lomenou (s dvoji
t)lmi klavesami) a pozdeji norm:ilnf oktavou (cca 
1700). - Ladeni temperovane oktavy je zalozeno na 
sledu ponekud mensfch kvint nebo vetsfch kvart 
(obr. E). 
Rozsah klaviatury byl v 16. stoleti asi F-f', v 17. sto
leti C-c1, v 18. stol. F,-f' (BACHOVO cembalo), na 
BEETHOVENOVE klaviru C,-f3 (coz si vynucovalo 
pi'i transpozici stejnych partH v expozici a reprfze 
zmeny v nejvyssfm rejsti'iku, napi'. Sonata op. 14, 
C. 2,1. veta, takt 43 a 170), od roku 1817: C,-c" 
dnesA2-c'. 

Klavichord (obr. B) rna tangentovou mechani
ku: klavesa se dotkne kovovYm jazYckem (tan
gentou) struny, rozdeli ji a zaroveii rozkmita jeji 
oddelenou cast, zatfmco plsteny prouzek tlumi 
druhou stranu a po odd:ileni klavesy i celou stru
nu. Uhoz je jemny, ale diky pi'fmemu spojeni 
s prstem dobi'e modulovatelny. vyska tonu zavisf 
na deice oddeIene casti struny. U vdzanych kla
vichordu se dotyKalo jedne struny na ruznych 
mfstech aZ pet klaves v chromatickem poi'adi, 
coz znemoziiovalo soucasne zneni sousednfch 
tonu. V 18. stoleti byly uz staveny klavichor
dy volne s 1-2 strunami na kazdou klavesu. -
Klavichord se vyvinul ze sti'edovekeho mono
chordu (viz s. 226). Byl mimoi':idne obliben 
v 18. stoleti. 

Cembalo, virginal a spinet (trsaci khivesove 
ruistroje) (obr. C) maji trsaci mechaniku: ja
ko trsatko slouzf tmy z ptacfch per nebo kUze 
(dnes i z umeIe hmoty), jez jsou upevneny na ja
ryccfch, volne pi'ichycenych na tzv. trsacich 
sloupcich, ktere stoji na klaves:ich. Na sloupku 
je zaroveii pi'ipevneno plstene dusftko. jestlize se 
sloupek nadzdvihne, zavadi trn 0 strunu, vrati-li 
se zpet dolu, utlumi strunu plst. Hlasitost pi'itom 
ovliviiovat nelze. Proto se stavely nastroje s vice
nasobnyro ostrunenim v 16', 8' a 4' ladeni 

(stopove oznaceni viz s. 76) s vlastnirni i'adami 
trsacfch sloupkU v pohyblivYch listach. KaZdy 
tento strunovY potah reprezentujicf rozdilny rejs
ti'ik bylo mozne mechanicky pi'epinat a spojovat 
rucnimi, kolennirni nebo noznimi ped:ily. Navic 
byla pi'ipojena 1 nebo vice klaviatur (manudl). 
Barva a hlasitost zvuku se zde meni stupiiovite 
(terasovitd dynamika). U loutnoveho rejsti'i
ku se na struny poklada plstena lista a zatemiiu
je zvuk bohat)i na vyssi harmonicke. 

Krome velkeho cembala neboli cembala kfidlo
veho tvaru s vicesborovYm ostrnnenim a aZ ctyi'mi 
manu:ily a take ped:ily (peddlove cembalo) existuji 
take mensi jednosborove jednomanu:ilove virgina
Iy a spinety, u nichz jsou struny vedeny paralelne 
s klaviaturou (obr. C). 

ObdelnikovY virginal (lat. virga, prut, sloupek) 
se stavel pi'edevsim v Holandsku a v Anglii 
v 16.-18. stoleti. LichobeznikovY nebo ti'f- resp. 
petiuhly spinet (lat. spina, trn) byl oproti tomu 
rozsii'en pi'edevsim v It:ilii a Nemecku. Ke vzniku 
nastroje tohoto typu doslo ve 14. stoleti vestavenim 
trsacf mechaniky a klaviatury do psalteria (clavis + 
cymbal). Clavicymbel nebo cembalo se stalo ved
Ie varhan vildcim klavesovYm nastrojem 16.-18. 
stoleti a bylo vytlaceno teprve kolem roku 1760 
kladivkovYm klavirem (Hanunerklavier). 

Klavir (pianoforte, fortepiano)_ U klaviru ton 
vzniki Uderem kladivka, ktere je vymrsteno klave
sovou mechanikou proti strune. Prvni pouzitelnou 
mechaniku umoziiujicf realizovat celou dynamic
kou sk:ilu - stromento col piano e forte - vyvinul 
kolem roku 1709 BARTOLOMEO CRISTOFORI ve 
·Florencii. NovY tzv. kladivkovj klavir prosadil vsak 
aZ slavny nemeckY varhanai' GOTTFRIED SILBER
MANN kolem r. 1730. Pozdeji vedle sebe existovaly 
jak tzv. anglicka, tak videiiski mechanika. Anglic
kou vylepsil JOHN BROADWOOD (LondYn, 1780) 
a zejmenajEAN-BAPTISTE ERARD (Pan'l, 1823) repe
ticnim systemem. Ten umoZnil rychie sledy UhozU, 
a tim i virtuoznf klavirni hru 19. a 20. stoleti. Videii
ski mechanika byla pozdejsim vYv0jem klavirniho 
zvuku pi'ekonana a dnes se jiz nevyrabi. Pro zesile
ni zvuku byly pouzity silnejsi struny a vetSi napeti 
(aZ do 18 t), coz vedlo k masivni konstrukci klaviru 
s litin0vYm rarnem (USA, 1824). - Klavir rna stan
dardne 2 pedaly, pravY pro odklon dusitek 
(Ped- *), levY pro slabSi hru, ktere se u vertik:ilnfch 
pianin dosahuje zkracenim uhozove cesty, u vodo
rovnych ki'idel posunutim kladivek doprava tak, ze 
z dvou- a ti'isborovYch strun se rozezvuci jen jedna 
nebo dye. Podle tvaru se v 18. a 19. stoleti vyskyto
valo kfidlo jako napodobenina cembala, stolni 
klavir jako napodobenina spinetu nebo klavichor
du, pyramidory a iirafory klavir ve vertik:ilni 
ki'idlove forme a od roku 1826 pianino (dnes nej
rozsii'enejsi forma klaviru). 
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Klavír je deskový klávesový chordofon. Clavis zna
mená latinsky klíč, později také každé písmeno, 
které označovalo tón. Těmito písmeny byly ve stře
dověku popisovány klávesy, čímž pojem clavis pře
šel na klávesu samotnou (srov. s. 226). 
Východiskem pro uspořádání klaviatury se stala dia
tonická stupnice, jež byla rozdělena na 7 (bílých) 
kláves: c, d, e, f, g, a, h (od 12. století). K nim při
byly (černé) klávesy b, fis, gis, později dis, cis 
(14.-15. století). V hlubokém rejstříku byly na klá
vesy nepoužívaných tónů Cis, Dis, Fis a Gis umístěny 
diatonické tóny. Tak vznikla krátká oktáva (obr. A: 
vlevo raná, vpravo pozdější verze u širšího rozsahu 
klaviatury). Matematicky vyrovnané dělení oktávy 
na 12 stejných půltónů umožnilo jejich pevné spo
jení s 12 klávesami (dobře temperovaný klavír) 
a vedlo k rozšíření hracích možností v hloubkách. 
Krátká oktáva byla vystřídána lomenou (s dvoji
tými klávesami) a později normální oktávou (cca 
1700). - Ladění temperované oktávy je založeno na 
sledu poněkud menších kvint nebo větších kvart 
(obr. E). 
Rozsah klaviatury byl v 16. století asi F-f', v 17. sto
letí C-c1, v 18. stol. F,-f' (BACHOVO cembalo), na 
BEETHOVENOVĚ klavíru C,-f3 (což si vynucovalo 
při transpozici stejných partií v expozici a repríze 
změny v nejvyšším rejstříku, např. Sonáta op. 14, 
č. 2,1. věta, takt 43 a 170), od roku 1817: C,-c" 
dnesA2-c'. 

Klavichord (obr. B) má tangentovou mechani
ku: klávesa se dotkne kovovým jazýčkem (tan
gentou) struny, rozdělí ji a zároveň rozkmitá její 
oddělenou část, zatímco plstěný proužek tlumí 
druhou stranu a po oddálení klávesy i celou stru
nu. Úhoz je jemný, ale díky přímému spojení 
s prstem dobře modulovatelný. výška tónu závisí 
na délce oddělené části struny. U vázaných kla
vichordů se dotyKalo jedné struny na různých 
místech až pět kláves v chromatickém pořadí, 
což znemožňovalo současné znění sousedních 
tónů. V 18. století byly už stavěny klavichor
dy volné s 1-2 strunami na každou klávesu. -
Klavichord se vyvinul ze středověkého mono
chordu (viz s. 226). Byl mimořádně oblíben 
v 18. století. 

Cembalo, virginal a spinet (trsací klávesové 
nástroje) (obr. C) mají trsací mechaniku: ja
ko trsátko slouží trny z ptačích per nebo kůže 
(dnes i z umělé hmoty), jež jsou upevněny na ja
zýčcích, volně přichycených na tzv. trsacích 
sloupcích, které stojí na klávesách. Na sloupku 
je zároveň připevněno plstěné dusítko. jestliže se 
sloupek nadzdvihne, zavadí trn o strunu, vrátí-li 
se zpět dolů, utlumí strunu plst. Hlasitost přitom 
ovlivňovat nelze. Proto se stavěly nástroje s více
násobným ostruněním v 16', 8' a 4' ladění 

(stopové označení viz s. 76) s vlastními řadami 
trsacích sloupků v pohyblivých lištách. Každý 
tento strunový potah reprezentující rozdílný rejs
třík bylo možné mechanicky přepínat a spojovat 
ručními, kolenními nebo nožními pedály. Navíc 
byla připojena 1 nebo více klaviatur (manuál). 
Barva a hlasitost zvuku se zde mění stupňovitě 
(terasovitá dynamika). U loutnového rejstří
ku se na struny pokládá plstěná lišta a zatemňu
je zvuk bohatý na vyšší harmonické. 

Kromě velkého cembala neboli cembala křídlo
vého tvaru s vícesborovým ostrnněním a až čtyřmi 
manuály a také pedály (pedálové cembalo) existují 
také menší jednosborové jednomanuálové virgina
ly a spinety, u nichž jsou struny vedeny paralelně 
s klaviaturou (obr. C). 

Obdélníkový virginal (lat. virga, prut, sloupek) 
se stavěl především v Holandsku a v Anglii 
v 16.-18. století. Lichoběžníkový nebo tří- resp. 
pětiúhlý spinet (lat. spina, trn) byl oproti tomu 
rozšířen především v Itálii a Německu. Ke vzniku 
nástroje tohoto typu došlo ve 14. století vestavěním 
trsací mechaniky a klaviatury do psalteria (clavis + 
cymbal). Clavicymbel nebo cembalo se stalo ved
le varhan vůdčím klávesovým nástrojem 16.-18. 
století a bylo vytlačeno teprve kolem roku 1760 
kladívkovým klavírem (Hanunerklavier). 

Klavír (pianoforte, fortepiano)_ U klavíru tón 
vzniká úderem kladívka, které je vymrštěno kláve
sovou mechanikou proti struně. První použitelnou 
mechaniku umožňující realizovat celou dynamic
kou škálu - stromento col piano e forte - vyvinul 
kolem roku 1709 BARTOLOMEO CRlSTOFORl ve 
·Florencii. Nový tzv. kladívkový klavír prosadil však 
až slavný německý varhanář GOTTFRlED SILBER
MANN kolem r. 1730. Později vedle sebe existovaly 
jak tzv. anglická, tak vídeňská mechanika. Anglic
kou vylepšil JOHN BROADWOOD (Londýn, 1780) 
a zejménajEAN-BAPTISTE ERARD (Paň'ž, 1823) repe
tičním systémem. Ten umožnil rychlé sledy úhozů, 
a tím i virtuózní klavírní hru 19. a 20. století. Vídeň
ská mechanika byla pozdějším vývojem klavírního 
zvuku překonána a dnes se již nevyrábí. Pro zesíle
ní zvuku byly použity silnější struny a větší napětí 
(až do 18 t), což vedlo k masivní konstrukci klavíru 
s litinovým rámem (USA, 1824). - Klavír má stan
dardně 2 pedály, pravý pro odklon dusítek 
(ped- *), levý pro slabší hru, které se u vertikálních 
pianin dosahuje zkrácením úhozové cesty, u vodo
rovných křídel posunutím kladívek doprava tak, že 
z dvou- a třísborových strun se rozezvučí jen jedna 
nebo dvě. Podle tvaru se v 18. a 19. století vyskyto
valo křídlo jako napodobenina cembala, stolní 
klavír jako napodobenina spinetu nebo klavichor
du, pyramidový a žirafový klavír ve vertikální 
křídlové formě a od roku 1826 pianino (dnes nej
rozšířenější forma klavíru). 
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Skupinu smyccorych nastroju zarazuje CURT 
SACHS mezi loutny. Smycec priSel z Orientu pres 
Byzanc do Evropy a je zde obrazove dolozen od 
10. stoleti. Ovladanf pilvodne drnkacfch 10utnovYch 
nastrojil smyccem vedlo v souladu s menfcfm se 
zvukoyYm ideaIem k stavebnfm zmenam (obr. E): 
struny jsou u vsech techto nastrojil uchyceny koliky, 
ktere jsou vsazeny v hlavici (obr. A), jez milze mit 
podobu kruhovite desticky (obr. C). Podle sme
rn zasazenf rozlisujeme koHky umfstene shora 
(obr. D), zdola (obr. C, take umfsteny stranove 
jako na s. 44, obr. C) a ze strany (obr. A). Pro zvuk 
nastroje to nenf rozhodujfcf, vYznam rna ovsem zpil
sob uchyceni drubeho konce struny na ozvucne 
smni. Struna, na kterou se drnka, nevyzaduje vyso
ke napeti. Je proto mozne ji zavesit do plocheho 
struniku na vfku. Naproti tomu struna, ktera je ro
zechvivana smyccem, stojf pod zvYsenym tlakem. 
Ma take vetsi rozkmit. Byla proto podlozena kohyl
kou a uchycena strunikem na ialudu v lubu. 

Kobylka stredovekYch nastrojil byla rovna. Pri 
smyku znely vsechny struny soucasne. To odpovida-
10 stredoveke bordunove praxi a paralelnfmu pohy
bu, stejne jako ladenf strun po kvint:ich nebo kvar
tach. S rostoucf potrebou hry na jedne strune se ko
bylka nahore zaoblovala. 

Korpus (trup) byl opatren postrannimi vYi'ezy, aby 
mel smycec pri smyku po krajnfch strunach dosta
tek mfsta. - VetsI' napetf strun vedlo ke klenuti vika 
a zavedenf podper pod nozkamf kobylky (tlak ko
bylky u housH: cca 28,3 kg): pod hluboke struny 
by! pod VIlm priklfzen basovji tramec a pod vysoke 
struny vsazen podstavec (duse), ktery je vzprfcen 
mezi vikem a spodnf deskou, na niz soucasne pre
nasi chvenf vika. 
Spolu se zvYsenl'm tlakem zaznamenaly zmeny take 
ryrezy ve viku. Staly se z nich pulkruhy s mustkem 
uprostred, pote byly ztenceny do tvaru pismene C, 
jehoz oblouky byly vposledku postaveny proti sobe 
tak, aby jejich fforma co nejmene rusila siloc:iry 
chvenf na vrchnf desce. K tomuto yYvoji doslo mezi 
13. a 15. stoletfm. Nebyl primocary. Mel mnoho va
riant, presto ale nakonec vedl k houslim jako ideaI
nimu typu smyccoveho nastroje. 

K ranl'm smyccoyYm nastrojilm naIeZi stredovek:i 
rubeba (rebec, rebeka), nastupce arabskeho ra
babu (srovnej s. 226), a fidula. Fidula mela v 15. 
a 16. stoleti 5-7 strun v kvintovem nebo kvartovem 
ladeni (obr. F), zatimco dye dalsi bordunove struny 
ubfhaly mimo hmatnfk k hlavici (obr. C). Jl pribuz
na je italsk:i lira da braccio ze zacatku 16. stoleti 
(predchildce housH, obr. D). 

Za nasledovnfka plati stfhJe housle 15.-17. stoletf 
posety, ktere sve mfsto nasly v kabatovYch kapsach 
tanecnfch mistru (obr. B; v rane forme: 3 struny). 

V 16. stoleti se rozlisovaly podle ddenf: 
- Viola da gamba, ktera se drzela mezi koleny. 

Z ni vysla rodina viol neboli gamb. Gamby majf 
6 strun v kvartovem a terciovem ladenf a 7 praz
cil na hmatnfku (podobne jako loutna), korpus 
ubfhajlcf v ostrem UhIu ke krku, vYrezy ve tvaru 
C, vysoke luby, plochou spodni desku, ktera stej
ne jako deska vrchni nepresahuje pres IUby. 
Zvuk je jemnya temny (obr. G). 

- Viola da braccio se ddela paZi ve vYsi ramen. 
Z ni vySla rodina housH. Housle majl 4 struny 
v kvintovem ladenf, nemajf prazce, jejich korpus 
kolmo navazuje na krk, maji vYi'ezy ve tvaru f, 
nfzke luby, klenute dno a pres luby presahujfcf 
desky (vetsf stabilita). Zneji zanve a svetle. 

Casto se setk:ivame s mezitypy. Ke skupine viol patrf 
mj.: 
Viola da gamba (obr. G), tenorbasovY nastroj 

(ladenf obr. F); v 16. stoletf ale existovala cela 
rodina gamb: diskantovd, altovd, tenorovd, 
maid basovd, velkd basovd a subbasovd. K to
mu jeste francouzske dessus de viole (nejvyssi 
struna d') a pardessus de viole (g'). Gamby vze
sly z rebeky a fiduly. Jejich jemnya lehce potem
nell' zvuk (srovnej J. S. BACH, 6. BraniborskY 
koncert) byl v 18. stoletf vytlacen zvukove silnej
sfmi houslemi. 

Viola bastarda byla zvlaste v Anglii v 16. a 17. sto
letf oblibenl'm mezitypem liry da braccio a violy 
da gamba (angl. lyroviol). Mela dva zvukove 
vYi'ezy a jednu rUzici pod hmatnfkem, d.tlem 
bordunove struny a ladeni tenorove gamby 
(AI D G c e a dl

). 

Baryton (viola di bordone), tenorova gamba s bo
hate prohYbanl'm korpusem, ktera se v 17. stole
tf vyvinula z violy bastardy. Krome 6-7 strevovYch 
strun nad hmatnfkem (obr. F) mela i 10-15 ko
vOvYch diatonickYch alikvotnfch strun, ktere ved
Iy pod otevrenl'm hmatnikem a na ktere se dalo 
drnkat palcem leve ruky. 

Viola d'amore (obr. A), viola bastarda altoveho 
rozsahu se zaoblenl'mi tvary, vYi'ezy ve tvaru pla
mene, s ruzicf a dvojitYm ostrunenim: 5-7 hmat
nikovYch strevovYch strun ve variabilnim ladeni 
(durovY nebo mollovY akord, sled kvart a kvint 
atd., obr. F) a 7-14 rezonancnfch kovovYch 
strun, ladenych akordicky, diatonicky nebo zod
ka chromaticky, ktere probfhaly kobylkou a ved
Iy pod hmatnikem (viz obr. A). 
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Skupinu smyčcových nástrojů zařazuje eURT 
SACHS mezi loutny. Smyčec přišel z Orientu přes 
Byzanc do Evropy a je zde obrazově doložen od 
10. století. Ovládání původně drnkacích loutnových 
nástrojů smyčcem vedlo v souladu s měnícím se 
zvukovým ideálem k stavebním změnám (obr. E): 
struny jsou u všech těchto nástrojů uchyceny kolíky, 
které jsou vsazeny v hlavici (obr. A), jež může mít 
podobu kruhovité destičky (obr. e). Podle smě
rn zasazení rozlišujeme kolíky umístěné shora 
(obr. D), zdola (obr. e, také umístěny stranově 
jako na s. 44, obr. e) a ze strany (obr. A). Pro zvuk 
nástroje to není rozhodující, význam má ovšem způ
sob uchycení druhého konce struny na ozvučné 
skříni. Struna, na kterou se drnká, nevyžaduje vyso
ké napětí. Je proto možné ji zavěsit do plochého 
struníku na vfku. Naproti tomu struna, která je ro
zechvivána smyčcem, stojí pod zvýšeným tlakem. 
Má také větší rozkmit. Byla proto podložena kohyl
kou a uchycena strunfkem na žaludu v lubu. 

Kobylka středověkých nástrojů byla rovná. Při 
smyku zněly všechny struny současně. To odpovida-
10 středověké bordunové praxi a paralelnfmu pohy
bu, stejně jako ladění strun po kvintách nebo kvar
tách. S rostoucí potřebou hry na jedné struně se ko
bylka nahoře zaoblovala. 

Korpus (trup) byl opatřen postranními výřezy, aby 
měl smyčec při smyku po krajnfch strunách dosta
tek místa. - Většf napětf strun vedlo ke klenutí vika 
a zavedení podpěr pod nožkamí kobylky (tlak ko
bylky u houslí: cca 28,3 kg): pod hluboké struny 
byl pod V\lm přiklížen basový trámec a pod vysoké 
struny vsazen podstavec (duše), který je vzpřfčen 
mezi vikem a spodnf deskou, na níž současně pře
náší chvěnf vika. 
Spolu se zvýšeným tlakem zaznamenaly změny také 
výřezy ve viku. Staly se z nich půlkruhy s můstkem 
uprostřed, poté byly ztenčeny do tvaru písmene C, 
jehož oblouky byly vposledku postaveny proti sobě 
tak, aby jejich fforma co nejméně rušila siločáry 
chvění na vrchní desce. K tomuto vývoji došlo mezi 
13. a 15. stoletím. Nebyl přímočarý. Měl mnoho va
riant, přesto ale nakonec vedl k houslím jako ideál
nímu typu smyčcového nástroje. 

K raným smyčcovým nástrojům náleží středověká 
rubeba (rebec, rebeka), nástupce arabského ra
bábu (srovnej s. 226), a fidula. Fidula měla v 15. 
a 16. století 5-7 strun v kvintovém nebo kvartovém 
ladění (obr. F), zatímco dvě další bordunové struny 
ubíhaly mimo hmatník k hlavici (obr. e). Jí příbuz
ná je italská lira da braccio ze začátku 16. století 
(předchůdce houslí, obr. D). 

Za následovníka platí štíhlé housle 15.-17. století 
pošety, které své místo našly v kabátových kapsách 
tanečnfch mistrů (obr. B; v rané formě: 3 struny). 

v 16. století se rozlišovaly podle držení: 
- Viola da gamba, která se držela mezi koleny. 

Z ní vyšla rodina viol neboli gamb. Gamby mají 
6 strun v kvartovém a terciovém ladění a 7 praž
ců na hmatnfku (podobně jako loutna), korpus 
ubíhající vostrém úhlu ke krku, výřezy ve tvaru 
C, vysoké luby, plochou spodní desku, která stej
ně jako deska vrchní nepřesahuje přes luby. 
Zvuk je jemný a temný (obr. G). 

- Viola da braccio se držela paží ve výši ramen. 
Z ní vyšla rodina houslí. Housle mají 4 struny 
v kvintovém ladění, nemají pražce, jejich korpus 
kolmo navazuje na krk, mají výřezy ve tvaru f, 
nízké luby, klenuté dno a přes luby přesahující 
desky (větší stabilita). Znějí zářivě a světle. 

Často se setkáváme s mezi typy. Ke skupině viol patří 
mj.: 
Viola da gamba (obr. G), tenorbasový nástroj 

(ladění obr. F); v 16. století ale existovala celá 
rodina gamb: diskantová, altová, tenorová, 
malá basová, velká basová a subbasová. K to
mu ještě francouzské dessus de viole (nejvyšší 
struna d') a pardessus de viole (g'). Gamby vze
šly z rebeky a fiduly. Jejich jemný a lehce potem
nělý zvuk (srovnej J. S. BACH, 6. Braniborský 
koncert) byl v 18. století vytlačen zvukově silněj
šími houslemi. 

Viola bastarda byla zvláště v Anglii v 16. a 17. sto
letí oblíbeným mezi typem liry da braccio a violy 
da gamba (ang!. lyroviol). Měla dva zvukové 
výřezy a jednu růžici pod hmatníkem, d.tlem 
bordunové struny a ladění tenorové gamby 
(A, D G c e ad'). 

Baryton (viola di bordone), tenorová gamba s bo
hatě prohýbaným korpusem, která se v 17. stole
tí vyvinula z violy bastardy. Kromě 6-7 střevových 
strun nad hmatníKem (obr. F) měla i 10-15 ko
vových diatonických alikvotnfch strun, které ved
ly pod otevřeným hmatnfkem a na které se dalo 
drnkat palcem levé ruky. 

Viola ďamore (obr. A), viola bastarda altového 
rozsahu se zaoblenými tvary, výřezy ve tvaru pla
mene, s růžicí a dvojítým ostruněním: 5-7 hmat
níkových střevových strun ve variabilním ladění 
(durový nebo mollový akord, sled kvart a kvint 
atd., obr. F) a 7-14 rezonančnfch kovových 
strun, laděných akordicky, diatonicky nebo zříd
ka chromaticky, které probíhaly kobylkou a ved
ly pod hmatnfkem (viz obr. A). 
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Korpus (trup, OZVllCna skHii) 
housli, ve forme horniho a dolniho oblouku, sme
rem yen okrouhle tvarovaneho, a sti'edniho oblou
ku, prohnuteho dovniti', je tvoi'en vykienutou spod
nf deskou (javor), taktez vykienutou vrchnf deskou 
(smrk) se dvema zvukoyYmi vYi'ezy ve tvaru pfsme
ne f (efa) a luby (javor). Klenutf desek nevznika 
prohYbanfm, jejich tvar se ze di'eva vypracuje. Di'e
vo musf by! z akustick)lch diivodii dobi'e proschJe 
(celkova v3.ha housli je asi 400 g). Spodnf a vrchnf 
deska majf po obvodu drazky vykiadane uzk)lmi 
pasky (tzv. vjloiky) a okrajory pi'esah pi'es luby 
pro vetsf odolnost viiei tlaku. 

Krk 
housli nese hmatnik (z ebenoveho di'eva) a konef 
hiavici se zavitnici. Struny vedou od hlavice pi'es 
praZec, hmatm'k a kobylku ke strunfku, ktery je 
sti'evovou strunou pi'ichycen k zaludu. 

Kviili vyrovnanf tlaku a dobremu pi'enosu zvuku sto
jf kobylka jednou svou nozkou (tou, ktera je pod 
vyssfmi strunami) pi'ibliZne nad podstavcem (du
se), ktery spojuje spodnf a vrchnf desku, a druhou 
svou nozkou (pod nizsfmi strunami) na ozvucne 
liSle (basovj tramec) , ktera je pi'iklizena zespodu 
na hornf desce (srovnej s. 38). 
Housle majf nekolikavrstvory ochranny lak. Jeho 
vliv na akustiku nastroje je st:ile pi'edmetem sporn. 

Ctyri struny jsou ladeny v kvintach: g, d', ai, e'. 
JSou vyrobeny ze sti'eva, od 18. stoletf je struna 
G opi'edena sti'fbrnYm dratkem, od roku 1920 platf 
totez i pro strunu A. Struna E je vetsinou z oceli. 
Nasazenfm dusftka. (svorka, ktera brani kobylce 
pi'i kmitanO se snili pi'enos kmitii strun na ozvuc
nou ski'fii a zvuk housli se zatemnf. 
Hrae housle svira podbradkem (destieka z ebeno
veho di'eva, zavedena LOUISEM SPOHREM kolem 
roku 1820) a podlozkou (pavouk) mezi rame
nem a bradou tak, aby drZely i bez podpory leve 
ruky. 
T6n muze by! modulovan nepatrnYmi rykyvy rysky 
(vibrato). Jinak zavisi kvalita t6nu na vedeni smye
ce, ktere tlakem, rychlostf a mistem smyku ureuje 
dynamiku, rytmus, artikulaci a frazovanf. 

Strucne dejiny 
Pine vyvinute housle se objevily na poeatku 16. sto
letf v severni lt3.lii. Z doby jen 0 m:ilo pozdejsi je ce
la rodina housli obrazove dolozena: vysoke violino 
piccolo (cl gl d' a2

), mala "viola" jako housle, 
viola jako altory nastroj, viola tenore (c g d' a

l), 
violoncello a violone (kontrabas). Centrem vYro-

by housli byla vedle Brescie (1520-1620) pi'ede
vsim Cremona. Tam byly v 17. a 18. stoleti vyvinuty 
zvukove nejkvalitnejsi tvary a rozmery nastrojii. 
Jejich parametry jsou dodnes smerodatne (napi'. 
delka spodni desky housli 35,5 cm). Nejslavnejsi
mi houslai'i byli ANDREA AMATI (t 1611), jeho 
vnuk NICOLO AMATI (t 1684), jeho zak ANTONIO 
STRADNARI (*asi 1644, t 1737), GUARNERIOvE 
(ANDREA, t 1698, G. ANTONIO "DEL GESU", 
t 1744), FRANCESCO RUGGIERO (t 1720), d:ile 
JAKOB STAINER z Tyrol (t 1683) a MATTHIAS 
KLOTZ z Mittenwaldu (t 1743). Jejich nastroje pla
tf za nepi'ekonane, i kdyZ v 19. stoleti vetsinou ztra
tily sviij piivodni zvuk pi'estavbami v zajmu dosazeni 
silnejsiho t6nu pro koncertnf s:ily (tlustsi struny, 
vetsi napetf, vyssi kobylka, delSi basory tramec, 
delSi hmatnik atd.) 

Smycec (obr. B) 
sestava z prutu (fernambukove di'evo) se spiekou 
a nastavitelnou Zabkou, ktera reguluje napetf koii
sk)lch lini (150-250 zinO. Zine se potfraji kalafu
nou (pryskyi'ice, obvykia od 13. stoletO, aby Jepe 
drhly 0 struny. Napetf lini bylo az do 18. stoletf 
zeasti i'fzeno tlakem palce nebo jinych prstii, coz 
uleheovalo hru dvojhmatii na vice strunach, omezo
valo ale hiasitost. Moderni smyeec konkavni formy 
s napinacim sroubem vyvinul FRAN<;:ms XAVIER 
TOURTE (t 1835). 

Houslova rodina 
Viola, z it. viola da braccio, rna stejnou stavbu ja

ko housle, je ale 0 trochu vetsi (men 39-43 
cm). V 18. stoleti existovala jeste petistrunna 
viola pomposa, vlastne violoncello s pi'idavnou 
strunou el. 

Violoncello zni 0 oktavu nize nez viola. Ostruneni: 
C G d a. V 17. stoleti bylo staveno i violoncello 
peti- nebo sestistrunne. Siouzilo pi'edevsim jako 
gener:ilbasory nastroj a teprve od 18. stoletf se 
postupne prosazovalo s6listicky. Asi od roku 
1800 rna violoncello nastavitelny bodec ve spod
nimlubu. 

Kontrabas (violone) rna plochou spodni desku, 
ktera se smerem ke krku lomi, au krku zaSpiea
tely korpus jako gamby, fvYi'ezy v horni desce 
a bezpraZcory hmatnik jako housle. Ctyi'i struny 
jsou ladeny v kvartorych odstupech: E, AI D G. 
Nekdy je pi'ipojena jeste pata struna CI • U ctyi'
strunnych kontrabasii se CI dosahuje i pomoci 
strojoveho prodlouzenf E-struny. - Kontrabasory 
smyeec je kratSi a silnejsi nez houslory nebo vio
loncellory. Kontrabas zni 0 oktavu nize nez je no
tovan. Obr. D ukazuje znejici t6nove rozsahy. 
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Korpus (trup, ozvučná skříň) 
houslí, ve formě horního a dolního oblouku, smě
rem ven okrouhle tvarovaného, a středního oblou
ku, prohnutého dovnitř, je tvořen vyklenutou spod
ní deskou (javor), taktéž vyklenutou vrchní deskou 
(smrk) se dvěma zvukovými výřezy ve tvaru písme
ne f (efa) a luby (javor). Klenutí desek nevzniká 
prohýbáním, jejich tvar se ze dřeva vypracuje. Dře
vo musí být z akustických důvodů dobře proschlé 
(celková váha houslí je asi 400 g). Spodní a vrchní 
deska mají po obvodu drážky vykládané úzkými 
pásky (tzv. výložky) a okrajový přesah přes luby 
pro větší odolnost vůči tlaku. 

Krk 
houslí nese hmatník (z ebenového dřeva) a končí 
hlavicí se závitnicí. Struny vedou od hlavice přes 
pražec, hmatm'k a kobylku ke struníku, který je 
střevovou strunou přichycen k žaludu. 

Kvůli vyrovnání tlaku a dobrému přenosu zvuku sto
jí kobylka jednou svou nožkou (tou, která je pod 
vyššími strunami) přibližně nad podstavcem (du
še), který spojuje spodní a vrchní desku, a druhou 
svou nožkou (pod nižšími strunami) na ozvučné 
liště (basový trámec), která je přiklížena zespodu 
na horní desce (srovnej s. 38). 
Housle mají několikavrstvový ochranný lak. Jeho 
vliv na akustiku nástroje je stále předmětem sporů. 

Ctyři struny jsou laděny v kvintách: g, dl, al, e'. 
JSou vyrobeny ze střeva, od 18. století je struna 
G opředena stříbrným drátkem, od roku 1920 platí 
totéž i pro strunu A. Struna E je většinou z oceli. 
Nasazením dusítka. (svorka, která brání kobylce 
při kmitání) se sníží přenos kmitů strun na ozvuč
nou skříň a zvuk houslí se zatemní. 
Hráč housle svírá podbradkem (destička z ebeno
vého dřeva, zavedená LOUlSEM SPOHREM kolem 
roku 1820) a podložkou (pavouk) mezi rame
nem a bradou tak, aby držely i bez podpory levé 
ruky. 
Tón může být modulován nepatrnými výkyvy výšky 
(vibrato). Jinak závisí kvalita tónu na vedení smyč
ce, které tlakem, rychlostí a místem smyku určuje 
dynamiku, rytmus, artikulaci a frázování. 

Stručné dějiny 
Plně vyvinuté housle se objevily na počátku 16. sto
letí v severní Itálii. Z doby jen o málo pozdější je ce
lá rodina houslí obrazově doložena: vysoké violino 
piccolo (Cl gl d' a2

), malá "viola" jako housle, 
viola jako altový nástroj, viola tenore (c g dl al), 
violoncello a violone (kontrabas). Centrem výro-

by houslí byla vedle Brescie (1520--1620) přede
vším Cremona. Tam byly v 17. a 18. století vyvinuty 
zvukově nejkvalitnější tvary a rozměry nástrojů. 
Jejich parametry jsou dodnes směrodatné (např. 
délka spodní desky houslí 35,5 cm). Nejslavnější
mi houslaři byli ANDREA AMAn (t 1611), jeho 
vnuk NICOLO AMAn (t 1684), jeho žák ANTONIO 
STRADNARI (*asi 1644, t 1737), GUARNERlOVÉ 
(ANDREA, t 1698, G. ANTONIO "DEL GESŮ", 
t 1744), FRANCESCO RUGGIERO (t 1720), dále 
JA/WB STA/NER z Tyrol (t 1683) a MATTHIAS 
KLOTZ z Mittenwaldu (t 1743). Jejich nástroje pla
tí za nepřekonané, i když v 19. století většinou ztra
tily svůj původní zvuk přestavbami v zájmu dosažení 
silnějšího tónu pro koncertní sály (tlustší struny, 
větší napětí, vyšší kobylka, delší basový trámec, 
delší hmatník atd.) 

Smyčec (obr. B) 
sestává z prutu (fernambukové dřevo) se špičkou 
a nastavitelnou žabkou, která reguluje napětí koň
ských ŽÍní (150-250 žíní). Žíně se potírají kalafu
nou (pryskyřice, obvyklá od 13. století), aby lépe 
drhly o struny. Napětí ŽÍní bylo až do 18. století 
zčásti řízeno tlakem palce nebo jiných prstů, což 
ulehčovalo hru dvojhmatů na více strunách, omezo
valo ale hlasitost. Moderní smyčec konkávní formy 
s napínacím šroubem vyvinul FRAN<;:OIS XAVIER 
TOURTE (t 1835). 

Houslová rodina 
Viola, z it. viola da braccio, má stejnou stavbu ja

ko housle, je ale o trochu větší (měří 39-43 
cm). V 18. století existovala ještě pětistrunná 
viola pomposa, vlastně violoncello s přídavnou 
strunou el. 

Violoncello zní o oktávu níže než viola. Ostrunění: 
C G d a. V 17. století bylo stavěno i violoncello 
pěti- nebo šestistrunné. Sloužilo především jako 
generálbasový nástroj a teprve od 18. století se 
postupně prosazovalo sólisticky. Asi od roku 
1800 má violoncello nastavitelný bodec ve spod
ním lubu. 

Kontrabas (violone) má plochou spodní desku, 
která se směrem ke krku lomí, a u krku zašpiča
tělý korpus jako gamby, fvýřezy v horní desce 
a bezpražcový hmatník jako housle. Ctyři struny 
jsou laděny v kvartových odstupech: EI AI D G. 
Někdy je připojena ještě pátá struna CI' U čtyř
strunných kontrabasů se CI dosahUje i pomocí 
strojového prodloužení E-struny. - Kontrabasový 
smyčec je kratší a silnější než houslový nebo vio
loncellový. Kontrabas zní o oktávu níže než je no
tován. Obr. D ukazuje znějící tónové rozsahy. 
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K dmkacim hudebnim nastrojum pad'i pi'edevsim 
loutnya kytary (nastroje loutnoveho typu s rovn9m 
strunikem). Organologic!ci klasifikace muze sotva 
vyhovet jejich dejinne rozmanitosti. Proto se uz 
CURT SACHS orientoval pi'edevsim historicky. I zde 
budou pi'edchazet starsi dmkaci nastroje nastro
jum novejsim. 
Cetera, nastroj loutnoveho typu, jehoz sborove ko

vove struny jsou podlozeny kobylkou a upevneny 
na hi'ebicich na okraji klenute casti trupu (obr. A). 
Rana cetera ze 14. stoleti se blizila fidule. V ob
dobi sveho rozkvetu (16.-18. stol.) mela cetera 
hruskoviry korpus s plochymi luby, ktere byly 
u krku sirsi nez u struniku. Ladeni ctyi'- az dva
nactisbor0vYch strun (v 18. stol. aZ 40 strun) 
bylo rozne. - Theorbova cetera ze 17. stoleti 
mela jednoduche bordunove a dvojite melodicke 
struny (pi'iklad ladeni na obr. F). Cetera byla 
vytlacena v 18. stoleti v It:ilii mandolinou a na 
zacatku 19. stoleti v Nemecku kytarou. 

Mandola, mandora nebo kvinterna (obr. B), 
pi'edchUdce mandoliny: nastroj loutnoveho typu 
s ploch9m strunikem, korpusem, ktery bez pi'e
ruseni pi'echazi v krk, obloukovou hlavici a ctyi'
mi sbororymi strunami v kvintach. Je arabskeho 
puvodu a pi'iSla do Evropy ve sti'edoveku. 

Mandolfna rna vypoukly hruskoviry korpus z lamel 
s dvojsbororym ostrunenim. Hlavnimi typy mno
ha itaiskYch variant jsou: 

milanska mandolfna s obloukovou hlavici a plo
ch9m strunikem (ladeni 5 nebo 6 sboru g h e a' 
d' e' nebo g c' a' d' e') a dnes vseobecne rozsi
i'ena 

neapolska mandolfna (obr. C) s hlavici ve fonne 
desky a s kobylkou, pi'es kterou jsou napjaty 
sbory strun upevnene v lubu (ladeni houslove, 
viz obr. F). Stavi se take vetsi neapolska mandoli
na se 4 sbory strun G d a e', tzv. mandola (neza
meiiovat se starS{ mandolou, viz nahoi'e). Na 
mandolinu se hraje trsatkem. Pro jeji zvuk je ty
picke chveni, ktere pi'i sborovem ostruneni vzni
lci zcasti zameme. Mandolina se vyvinula ze star
si mandoly kolem roku 1650. Dobou jejiho 
rozkvetu bylo 17. a 18. stoleti (w. A. MOZART: 
Zastavenicko z opery Don Giovanni). V Nemecku 
a Rakousku existuji mandolinove orchestry. 

NejduleZitejsimi zastupci drnkacich nastroju 
s ploch9m strunikem jsou loutna a kytara. 
Loutna (z arabskeho al'ud, di'evo, spanelsky laud) 

rna klenury korpus bez luM z 7 az 33 lamel, od
deleny krk s prazci, dozadu zalomenou hlavici, 
6 sboro sti'evovYch strun, z nichz je spodnich 5 sbo-

ro parovYch a nejvyssi jednoduchY. Bezne ladeni 
v 16. stoleti je: Ad g h e' a' (kvart-terciova kom
binace jako u violy da gamba, obr. F) nebo 
G c fad' g'. Loutnu ve sti'edoveku pi'ivezli Arabo
ve na jih Evropy; pak se vyvinula do dnes obvykle 
formy s oddelen9m krkem (na rozdH od man
doly), jedin9m ryrezem a hmatnikem s praZci. Ve 
14. stoleti se rozsii'ila do cele Evropy a stala se 
vUdcim domacim hudebnim nastrojem 15. a 16. 
stoleti. Na loutnu se hr:ily vsechny druhy hudby, 
napi'. preludia, ricercary, tance, pisne a jejich 
doprovody a volcilni vety (napi'. moteta), ktere 
se pi'episovaly do loutnovYch tabulatur (intabu
lace, srovnej s. 260). V 17. a 18. stoleti nastou
pily na misto loutny nastroje klavirruno typu 
s vetsim zvukem a jednodussim zpusobem hry. 
Pokusy 0 historicky poucenou interpretaci stare 
hudby ve 20. stoleti s sebou pi'inesly nove rozsi
i'eni loutny. 

Colascione, loutna s dlouh9m krkem (az 24 praZ
ce) se ti'emi (16. stolet!), pozdeji sesti strunami 
(0 G c fad'). Zdomacnela v Italii, ale v 16. az 
18. stoleti se na ni hr:ilo i v jinych zemich. Colas
cione je spi'iznena s asijsko-orient:ilnim tan
burem. 

Arciloutny jsou vybaveny bordunorymi struna
mi a druhou hlavici. Stavely se nejprve v 16. stoleti 
v It:ilii. Roz!isuji se nasledujici typy: 
Theorba: jeji prvni Wavice lezi v rovine hmatniku, 

druha je vzhledem k ni jen mime odklonena 
(obr. E). Ostruneni je castecne sborove, castec
ne jednoduche. Ma 8 strun hmatnikovYch 
(E F G c fad' g') a 8 bordunovYch (0, E, F, G, A, 
H, CD), jejichz ladeni se ovsem casove i mistne 
!isi (obr. F). Theorba vznikla v 16. stoleti v Pado
ve a udrZela se do 18. stoleti. 

Theorbova loutna: se bud' podobala theorbe, ale 
mela pi'itom sborove ostruneni jako loutna, ne
bo byla jeji prvni hlavice zalomena stejne jako 
u louten, zatimco druM Wavice s bordunovYml 
strunami byla vztycena nad ni: mnoho louten 
bylo takto opati'eno dopliikorymi bordunorymi 
strunami a druhou hlavici. 

Chitarrone (fimskd theorba): byla stavena jako 
theorba, mela jen podstatne delSi bordunove 
struny a pi'islusne delSi krk mezi obema hlavice
mi (az do 2 m celkove delky, srovnej obr. E). 
Bordunove struny byly jednoduche, hmatnikove 
struny dvou- aZ ti'isborove (napi'. F, G, A, H, 
CDEFGcdfga). 

Arciloutny slouzily ke hi'e basove !inky pi'edevsim 
v gener:ilbasu. 
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K drnkacím hudebním nástrojům patří především 
loutny a kytary (nástroje loutnového typu s rovným 
struníkem). Organologická klasifikace může sotva 
vyhovět jejich dějinné rozmanitosti. Proto se už 
CURT SACHS orientoval především historicky. I zde 
budou předcházet starší drnkací nástroje nástro
jům novějším. 
Cetera, nástroj loutnového typu, jehož sborové ko

vové struny jsou podloženy kobylkou a upevněny 
na hřebících na okraji klenuté části trupu (obr. A). 
Raná cetera ze 14. století se blížila fidule. V ob
dobí svého rozkvětu (16.-18. stol.) měla cetera 
hruškovitý korpus s plochými luby, které byly 
u krku širší než u struníku. Ladění čtyř- až dva
náctisborových strun (v 18. stol. až 40 strun) 
bylo různé. - Theorbová cetera ze 17. století 
měla jednoduché bordunové a dvojité melodické 
struny (příklad ladění na obr. F). Cetera byla 
vytlačena v 18. století v Itálii mandolínou a na 
začátku 19. století v Německu kytarou. 

Mandola, mandora nebo kvinterna (obr. B), 
předchůdce mandolíny: nástroj loutnového typu 
s plochým struníkem, korpusem, který bez pře
rušení přechází v krk, obloukovou hlavicí a čtyř
mi sborovými strunami v kvintách. Je arabského 
původu a přišla do Evropy ve středověku. 

Mandolína má vypouklý hruškovitý korpus z lamel 
s dvojsborovým ostruněním. Hlavními typy mno
ha italských variant jsou: 

milánská mandolína s obloukovou hlavicí a plo
chým struníkem (ladění 5 nebo 6 sborů g h cI al 
d' e' nebo g Cl al d' e') a dnes všeobecně rozší
řená 

neapolská mandolína (obr. C) s hlavicí ve fonně 
desky a s kobylkou, přes kterou jsou napjaty 
sbory strun upevněné v lubu (ladění houslové, 
viz obr. F). Staví se také větší neapolská mandolí
na se 4 sbory strun G d a el, tzv. mandola (neza
měňovat se starší mandolou, viz nahoře). Na 
mandolínu se hraje trsátkem. Pro její zvuk je ty
pické chvění, které při sborovém ostrunění vzni
ká zčásti záměrně. Mandolína se vyvinula ze star
ší mandoly kolem roku 1650. Dobou jejího 
rozkvětu bylo 17. a 18. století (w. A. MOZART: 
Zastaveníčko z opery Don Giovanni). V Německu 
a Rakousku existují mandolínové orchestry. 

Nejdůležitějšími zástupci drnkacích nástrojů 
s plochým struníkem jsou loutna a kytara. 
Loutna (z arabského al'úd, dřevo, španělsky laúd) 

má klenutý korpus bez lubů z 7 až 33 lamel, od
dělený krk s pražci, dozadu zalomenou hlavici, 
6 sborů střevových strun, z nichž je spodnich 5 sbo-

rů párových a nejvyšší jednoduchý. Běžné ladění 
v 16. století je: Ad g h el a' (kvart-terciová kom
binace jako u violy da gamba, obr. F) nebo 
G cf a d' g'. Loutnu ve středověku přivezli Arabo
vé na jih Evropy; pak se vyvinula do dnes obvyklé 
formy s odděleným krkem (na rozml od man
doly), jediným výřezem a hmatníkem s pražci. Ve 
14. století se rozšířila do celé Evropy a stala se 
vůdčím domácím hudebním nástrojem 15. a 16. 
století. Na loutnu se hrály všechny druhy hudby, 
např. preludia, ricercary, tance, písně a jejich 
doprovody a vokální věty (např. moteta), které 
se přepisovaly do loutnových tabulatur (intabu
lace, srovnej s. 260). V 17. a 18. století nastou
pily na místo loutny nástroje klavírruno typu 
s větším zvukem a jednodušším způsobem hry. 
Pokusy o historicky poučenou interpretaci staré 
hudby ve 20. století s sebou přinesly nové rozší
ření loutny. 

Colascione, loutna s dlouhým krkem (až 24 praž
ce) se třemi (16. století), později šesti strunami 
(O G c fa dl). Zdomácněla v Itálii, ale v 16. až 
18. století se na ni hrálo i v jiných zemích. Colas
cione je spřízněna s asijsko-orientálním tan
burem. 

Arciloutny jsou vybaveny bordunovými struna
mi a druhou hlavicí. Stavěly se nejprve v 16. století 
v Itálii. Rozlišují se následující typy: 
Theorba: její první hlavice leží v rovině hmatníku, 

druhá je vzhledem k ní jen mírně odkloněná 
(obr. E). Ostrunění je částečně sborové, částeč
ně jednoduché. Má 8 strun hmatníkových 
(E F G c fa d' g') a 8 bordunových (O, E, Fl G, A, 
H, CD), jejichž ladění se ovšem časově i místně 
liší (obr. F). Theorba vznikla v 16. století v Pado
vě a udržela se do 18. století. 

Theorbová loutna: se buď podobala theorbě, ale 
měla přitom sborové ostrunění jako loutna, ne
bo byla její první hlavice zalomena stejně jako 
u louten, zatímco druhá hlavice s bordunovými 
strunami byla vztyčena nad ní: mnoho louten 
bylo takto opatřeno doplňkovými bordunovými 
strunami a druhou hlavicí. 

Chitarrone (římská theorba): byla stavěna jako 
theorba, měla jen podstatně delší bordunové 
struny a příslušně delší krk mezi oběma hlavice
mi (až do 2 m celkové délky, srovnej obr. E). 
Bordunové struny byly jednoduché, hmatníkové 
struny dvou- až třísborové (např. F, G, A, HI 
CDEFGcdfga). 

Arciloutny sloužily ke hře basové linky především 
v generál basu. 
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Kytara (z i'eckeho kithara) rna z obou stran plo
chy korpus s plochYmi luby a otevi'enYm vYi'ezem, 
krk s praZci a srouboV)ID ladicim zafizenim (obr. C, 
a). Kytara se notuje 0 oktavu vYse nez zni. Obr. E zo
brazuje jeji reaIny tonovY rozsah. PraZce zkracuji 
struny pi'i pi'i1ozeni prstu vzdy 0 puIton. Na patem, 
casto zvlasi vyznacenem praZci je proto dosaZena 
vYSka nasledujici vyssi prazdne struny (vYjimkou je 
G-struna, obr. C, c). Vizu:ilne lehce zapamatova
telne usporadani tonu na hmatniku vedlo jiz zahy 
k pouziti tzv. tabulatur pro kytaru a loutnu (viz 
s.260). 

Ve Spanelsku jsou od 13. stoleti dolozeny guitarra 
moresca a guitarra latina, prvni z nich pravde
podobne arabsko-perskeho puvodu, druha se vyvi
nula z fiduly a rna ctyi'i dvojsborove struny (srovnej 
s. 226). Vedle toho hr:ila az do 17. stoleti velkou 
roli vihuela. Pod nazvem vihuela d'arco se rozu
mela smyccova fidula nebo viola, vihuela de ma
no byla drnkaci kytara s luby a klenutYm dnem 
a vihuela de peiiola byla kytara, na kterou se hra-
10 trsatkem, obe mely 5-7 jednoduchych strun. Po
te, co byla kytara v 17. stoleti jeste jednou potaZena 
4-5 dvojsboroV)IDi strunami, je od 18. stoleti defi
nitivne jednosborova a obohacena 0 6. strunu. Od 
konce 18. stoleti se kytara stala modnim nastrojem 
i v Nemecku. Pozdeji ve 20. stoleti ziskala oblibu ze
jmena u mladeze. Mezi mnobe poddruhy standard
ni koncertni kytary pati'i 
- pandora, gener:ilbasovY nastroj 16. a 17. stoleti 

podobny cetei'e s mnohonasobne prolamovanYm 
korpusem; 

- orpheoreon, pandora s sikmYm plochYm stru
m'kem; 

- arpeggione, smyccova kytara ve violoncellove 
velikosti s sesti strunami (E A d g h el

), ktera by
la postavena ve Vidni roku 1823 O. G. STAUF
FER; Sonatu zv. "Arpeggione" pro tento nastroj 
a klavir napsal r. 1824 F. SCHUBERT); 

- basova kytara (chitarrone) (od pol. 19. stol.) 
s sesti hmatnikoV)IDi strunami a 5-12 doplnko
yYmi basoyYmi strunami na drubem bezprazco
vern hmatniku; stavba a ladeni jsou ruzne; 

- machete, mala portugalska kytara se ctyi'mi 
strunami (G d a el

); 

- ukulele, havajska machete se ctyi'mi strnnami 
(a dl fiSI hi); 

- havajska kytara se vyvinula z ukulele, pi'iznac
ne jsou pro ni vibratove a glissandove efekty; 

- banjo (obr. A), africka a severoamericka cer
nosska kytara s dlouhYm krkem a jednoblanovou 
tamburinou opati'enou plochyoo kovoV)IDi luby 
jako korpusem; banjo rna 4-9 hmatnikovYch 
strun ruzneho ladeni (napi'. obr. E); 

- Gibson, s plochYm korpusem, sirokYn! spodnim 
obloukem, fvYi'ezy, pi'ipevnenou ochrannou 

deskou se strunikem pod lubem a elektromagne
tickYn!i snimaci (srovnej s. 60); ladeni jako ky
tara; 

- elektrofonicka kytara (obr. C, b) podobna 
Gibsonu, ale bez rezonancni ski'ine; 

- basova elektrofonicka kytara, elektrofonicka 
kytara s kontrabasoV)ID ladenim (obr. E); 

Za odrudy loutny jsou povaZovany: 
- domra, kirgizska loutna s dlouhYm krkem v ses

ti velikostech; na jeji tn struny se hraje hracim 
prstenem nebo trsa; pochazi z 15. stoleti a vyvi
nula se z arabskeho tanburu; 

- balalajka (obr. B), ukrajinskY drnkaci nastroj 
s trojuhelnikovitYm korpusem v sesti velikostech 
(od pikolove po kontrabasovou). Z jejich tn 
strnn jsou dye ladeny v unisonu, ti'eti 0 kvartu vYS 
(napi'. obr. E). Ansambly maji aZ 45 hracu. 

Rarfa 
Moderni sedmipedalova harfa s dvojitjrn zare
zem (obr. D) se sklada z sikmo stoupajici rezo
naneni skfine, prohnuteho krku a vetsinou klasi
cistniho sloupu, u jehoz paty se nachazi pedal ova 
skiinka. vyska nastroje je asi 180 em. 
Harfa rna rozsah 61

/, oktavy. 47 strnn je naladeno 
diatonicky v Ces dur (Cesl-ges4). K ehromatiekemu 
zvySovani tonu slouZi 7 ped:ilu, ktere jsou propoje
ny tahly v dutine sloupu s otacecim meehanismem 
v krku. Ke vsem stejnojmennYm strunam pati'i vzdy 
jeden ped:il, takZe proto je pi'i sedmitonove diato
nieke stopniei ped:ilu sedm (to a tam i dopmkovY 
osmy, mensi vydnovaci ped:il). Zvuk harfove struny 
sejednoduchjm seslapnutim ped:ilu zvYSi 0 puIton 
(napi'. z ees na c), dvojitjm seslapnutim 0 dva pul
tony (z c d:ile na cis), v temperovanem systemu je 
tedy hratelnyeh vseeh 12 tonu. Pro lepsi orientaci 
jsou fes-struny modre a ees-struny cervene. 
Harfa pochazi z Orientu (obloukova a uhlova 
harfa, srovnej s. 160 a 164). V Evrope se poprve 
objevuje v 8. stoleti v Irsku, a siee jako ramova 
harfa s pi'ednim opernYm sloupem mezi rezonanc
ni ski'ini a krkem; tvarem zavalita je romanska 
harfa, asi od roku 1400 stihlejsi harfa goticka (viz 
s. 226). Harfy byly ladeny diatonicky a mely 7-24 
strnn (16. a 17. stoleti). Slouzily jako doprovodne 
nastroje, v baroku take jako nastroje gener:ilba
sove. 
Chromatieke zryseni tonu poprve umoznila tyrol
ska hackova harfa (2. pol. 17. stoleti), u niz se 
strnny zkraeovaly rukou otocnyoo ha~ky. Kolem ro
ku 1720 se jiz objevila jednodueha pedalova har
fa, ktera umoznovala hru ve vseeh tonin:ich s~. Pro 
ni psal napi'iklad MOZART sve harfove koneerty. Ko
lem roku 1810 vynalezl SEBASTIEN ERARD pine 
ehromatiekou sedmipedalovou harfu s dvoji
tYm zarezem, ktera se vseobeene prosadila. 
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Kytara (z řeckého kithara) má z obou stran plo
chý korpus s plochými luby a otevřeným výřezem, 
krk s pražci a šroubovým ladicím zařízením (obr. C, 
a). Kytara se notuje o oktávu výše než zní. Obr. E zo
brazuje její reálný tónový rozsah. Pražce zkracují 
struny při přiložení prstu vždy o půItón. Na pátém, 
často zvlášť vyznačeném pražci je proto dosažena 
výška následující vyšší prázdné struny (výjimkou je 
G-struna, obr. C, c). Vizuálně lehce zapamatova
telné uspořádání tónů na hmatníku vedlo již záhy 
k použití tzv. tabulatur pro kytaru a loutnu (viz 
s.260). 

Ve Španělsku jsou od 13. století doloženy guitarra 
moresca a guitarra latina, první z nich pravdě
podobně arabsko-perského původu, druhá se vyvi
nula z fiduly a má čtyři dvojsborové struny (srovnej 
s. 226). Vedle toho hrála až do 17. století velkou 
roli vihuela. Pod názvem vihuela d'arco se rozu
měla smyčcová fidula nebo viola, vihuela de ma
no byla drnkací kytara s luby a klenutým dnem 
a vihuela de peňola byla kytara, na kterou se hrá
lo trsátkem, obě měly 5-7 jednoduchých strun. Po
té, co byla kytara v 17. století ještě jednou potažena 
4-5 dvojsborovými strunami, je od 18. století defi
nitivně jednosborová a obohacená o 6. strunu. Od 
konce 18. století se kytara stala módním nástrojem 
i v Německu. Později ve 20. století získala oblibu ze
jména u mládeže. Mezi mnohé poddruhy standard
ní koncertní kytary patří 
- pandora, generálbasový nástroj 16. a 17. století 

podobný ceteře s mnohonásobně prolamovaným 
korpusem; 

- orpheoreon, pandora s šikmým plochým stru
m'kem; 

- arpeggione, smyčcová kytara ve violoncellové 
velikosti s šesti strunami (E A d g hel), která by
la postavena ve Vídni roku 1823 O. G. STAUF
FER; Sonátu zv. "Arpeggione" pro tento nástroj 
a klavír napsal r. 1824 F. SCHUBERT); 

- basová kytara (chitarrone) (od pol. 19. stol.) 
s šesti hmatníkovými strunami a 5-12 doplňko
vými basovými strunami na druhém bezpražco
vém hmatníku; stavba a ladění jsou různé; 

- machete, malá portugalská kytara se čtyřmi 
strunami (G d a el); 

- ukulele, havajská machete se čtyřmi strunami 
(a dl fis l hl); 

- havajská kytara se vyvinula z ukulele, příznač
né jsou pro ni vibratové a glissandové efekty; 

- banjo (obr. A), africká a severoamerická čer
nošská kytara s dlouhým krkem a jednoblánovou 
tamburínou opatřenou plochými kovovými luby 
jako korpusem; banjo má 4-9 hmatníkových 
strun různého ladění (např. obr. E); 

- Gibson, s plochým korpusem, širokým spodním 
obloukem, fvýřezy, připevněnou ochrannou 

deskou se struníkem pod lubem a elektromagne
tickými snímači (srovnej s. 60); ladění jako ky
tara; 

- elektrofonická kytara (obr. C, b) podobná 
Gibsonu, ale bez rezonanční skříně; 

- basová elektrofonická kytara, elektrofonická 
kytara s kontrabasovým laděním (obr. E); 

Za odrůdy loutny jsou považovány: 
- domra, kirgizská loutna s dlouhým krkem v šes

ti velikostech; na její tři struny se hraje hracím 
prstenem nebo trsá; pochází z 15. století a vyvi
nula se z arabského tanburu; 

- balalajka (obr. B), ukrajinský drnkací nástroj 
s trojúhelníkovitým korpusem v šesti velikostech 
(od pikolové po kontrabasovou). Z jejích tří 
strun jsou dvě laděny v unisonu, třetí o kvartu výš 
(např. obr. E). Ansámbly mají až 45 hráčů. 

Harfa 
Moderní sedmipedálová harfa s dvojitým záře
zem (obr. D) se skládá z šikmo stoupající rezo
nanční skříně, prohnutého krku a většinou klasi
cistního sloupu, u jehož paty se nachází pedálová 
skřínka. Výška nástroje je asi 180 cm. 
Harfa má rozsah 6 1

/, oktávy. 47 strun je naladěno 
diatonicky v Ces dur (Cesl-ges4). K chromatickému 
zvyšování tónů slouží 7 pedálů, které jsou propoje
ny táhly v dutině sloupu s otáčecím mechanismem 
v krku. Ke všem stejnojmenným strunám patří vždy 
jeden pedál, takže proto je při sedmitónové diato
nické stupnici pedálů sedm (tu a tam i doplňkový 
osmý, menší vydrž ovací pedál). Zvuk harfové struny 
sejednoduchým sešlápnutím pedálu zvýší o půItón 
(např. z ces na c), dvojitým sešlápnutím o dva půl
tóny (z c dále na cis), v temperovaném systému je 
tedy hratelných všech 12 tónů. Pro lepší orientaci 
jsou fes-struny modré a ces-struny červené. 
Harfa pochází z Orientu (oblouková a úhlová 
harfa, srovnej s. 160 a 164). V Evropě se poprvé 
objevuje v 8. století v Irsku, a sice jako rámová 
harfa s předním opěrným sloupem mezi rezonanč
ní skříní a krkem; tvarem zavalitá je románská 
harfa, asi od roku 1400 štíhlejší harfa gotická (viz 
s. 226). Harfy byly laděny diatonicky a měly 7-24 
strun (16. a 17. století). Sloužily jako doprovodné 
nástroje, v baroku také jako nástroje generálba
sové. 
Chromatické zvýšení tónů poprvé umožnila tyrol
ská háčková harfa (2. pol. 17. století), u níž se 
struny zkracovaly rukou otočnými háČky. Kolem ro
ku 1720 se již objevila jednoduchá pedálová har
fa, která umožňovala hru ve všech tóninách s~. Pro 
ni psal napříKlad MOZART své harfové koncerty. Ko
lem roku 1810 vynalezl SÉBASTlEN ERARD plně 
chromatickou sedmipedálovou harfu s dvoji
tým zářezem, která se všeobecně prosadila. 
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ORGANOLOGIE / Aerofony I / zestel: obecne 47 

Aerofony (i'ecky aer, vzduch) jsou vsechny nastro
je, u nichz ton vznilci chvenim vzduchu, a to vetsi
nou jako ohranieeneho vzduchoveho sloupce (viz 
akustika, s. 14), ale i jako sloupce neohranieeneho 
(nastroje harmonikoveho typu). 
Systematika (obr. A) deli aerofony podle typu 
tvorby tonu na ustni, jazyckove, ndtrnbkove 
a viceblase, dale podle typu mitrubku a stavby 
nastroju. V orchestralni praxi se rozlisuji nastroje 
iesfove a dfevene. Vetsina aerofonu je ovhidana de
chern hraee, na rozdil od mechanickeho dodav:ini 
vzduchu u varhan a harmonik, pro ktere je typicka 
klaviatura (kldvesove ndstroje). 

Dechove mistroje zest'ove 
Ton se tvoi'i elastickYm napetim hraeorych rtu, kte
re vzduchory proud periodicky pi'erusuji. Barva 
zvuku nastroju zalezi pi'edevsim na tvaru mi
trubku: 
- melky kotHkovY natrubek s uzkYm vrt:inim, na

pi'. u trubek a pozounu, ton bohatY na vyssi har
monicke, svetly zvuk (obr. C, 1), 

- hluboky kotHkovY natrubek, napi'. u kornetu 
a ki'idlovek; eim hiubsi je kotlik, tim mekci je 
ton (obr. C, 2), 

- kuzelovY, u lesniho rohu, mimoi'adne jemny 
a temny zvuk (obr. C, 3). 

Pro tembr je dale ureujici menzura (pomer pru
meru a delky ozvucne trubice), typ vrtani (k6nic
kd nebo cylindrickti trubice) a tvar roztrubu. 

Herni oblasti prirozenych nastroju 
vyska tonu zestorych nastroju je prvotne ureena 
delkou chvejiciho se vzduchoveho sloupce. 
U tzv. pi'irozenych nastroju bez direk, klapek ne
bo ventilu je tato delka stejna jako delka trubice. 
V souladu s touto delkou nastroj vydava ureitY za
kladni ton, tzv. fundamental, se soueasne znejicimi 
vyssimi harmonickYmi (napi'. ton C; i'ilcime, ze na
stroj je laden in C). Zmenou napeti rtu muze hrae 
vyloudit i jednotlive vyssi harmonicke tim, ze do 
techto tonu "pi'efukuje". Tak vznikaji kvinty, kvarty 
a trojzvuky typicke pro spodni cast rozsahu pi'iroze
nych nastroju, zatimco kompletni stupnici lze vy
loudit teprve ve vysokYch rejsti'icich (bezventilove 
klariny proto hraji ve vysokem diskanto). Uzke 
menzury usnadnuji hru vyssich tonu, siroke hiubo
kYch. 
Otevi'ene trubice vydavaji vsechny vyssi harmonic
ke, poeinaje oktavou ("pi'efukuji do oktavy"), polo
otevi'ene trubice jen liche harmonicke ("pi'efukuji 
do duodecimy", jako polootevi'ene varhanni piSt'aly 
nebo klarinety). 
U nekterych nastroju, zvlaste s uzkou menzurou, 
nelze vyloudit jeden nebo dva nejnizsi tony. Podle 

toho rozlisujeme "cele" a "polovicni" nastroje 
(obr. A). Nejnizsi tony "celych" nastroju, napi'. po
zounu, se nazfvaji peddlove. 

Transponujici nastroje 
Fundamental a i'ada vyssich harmonickYch jsou da
ny delkou trubice (viz nahoi'e). Existuji tak nastroje 
v C dur, vB dur atd. Zahraje-li se fundamental, za
zni vzdy zakladni ton nastroje (C, B atd.). Rada har
monickYch se vzdy notovala v C dur bez pi'edzname
n:ini (obr. BaD). Pouziva se tedy jakYsi druh "prs
tokladove notace", ktera nebere ohled na re:ilnou 
tonovou rysku nastroje. Nastroj, nikoli hrae, tedy 
transponuje ono C dur do sobe vlastni toniny, napi'. 
c' na obr. 0 na b\ a1 atp. Hrae musi naopak na 
B-trubku, aby zaznelo c', zahrat vlastne d2

, protoze 
jeho nastroj zni pi'irozene 0 ton niz. V tomto pi'ipa
de je nastroj notov:in tak jak zni (suoni reali): no
tace odpovida realnemu zvuku a 0 transpozici, tj. 
o spravny "prstoklad", se mnsi starat sam hrae. 

Zmeny vYsky tonu se dociluje prodlouzenim nebo 
zkracenim delky trubice: zapojenim pi'idavnych 
trubicorych zapojek rukou (invencni lesnf rob), 
vzajemnYm vysouvanim trubic (sniicovj pozoun) 
nebo ovlad:inim ventiloveho strojiva, ktere zapo
juje a vypojuje prodluzovaci zapojky. Tim se meni 
ladeni celeho nastroje (fundamentalu i i'ady harmo
nickYch). 

Princip funkce ventilu 
Obvykle se pouzivaji ti'i ventily. Prvni pi'elad'uje na
stroj 0 cely ton niz (prodlouzeni trubice 0 1/, jeji 
celkove delky), druhy 0 jeden puit6n (0 1/1\ del
ky) a treti 0 malou tercii (0 1/, delky, obr. E). 
Kombinaci ventilu lze dos:ihnout snfzeni aZ 0 sest 
pilltonu. Tak se chromaticky vyplni kvintova vzdale
nost mezi 2. a 3. harmonickou (mezi g a c) a men
si vzdalenosti mezi vyssimi harmonickYmi. Od dru
he harmonicke dolU k fundamentalu (prvni harmo
nicke) vystaei tn ventily aZ do Ges. U nekterych 
celych nastroju se stav! etvrtf (kvartovyj ventil, kte
ry umoznuje chromatickY sestup aZ k fundament:ilu 
(mozne jen u celych nastroju, kde lze dobi'e vylou
dit nejnizsi rejsti'ik, napi'. u basove toby). 
Nektere nastroje maji preladovaci venti!. Tak na
pi'. dvojitY lesni roh muze prodiouZit tenorovou tru
bici in B 0 deice 2,74 m na basovou in F 0 deice 
3,70 metru. 

Asi od roku 1750 se ke zmene barvy zvuku a k jeho 
snizeni (az 0 cely ton) pouzivaji dusitka vsouvana 
do roztrubu. Puvodne se k tomu pouzivala dian, po
zdeji speci:ilne tvarovana dusitka s rozlienYmi akus
tickYmi efekty. 

ORGANOLOGIE / Aerofony I / žestě 1: obecně 47 

Aerofony (řecky aer, vzduch) jsou všechny nástro
je, u nichž tón vzniká chvěním vzduchu, a to větši
nou jako ohraničeného vzduchového sloupce (viz 
akustika, s. 14), ale i jako sloupce neohraničeného 
(nástroje harmonikového typu). 
Systematika (obr. A) dělí aerofony podle typu 
tvorby tónu na ústní, jazýčkové, nátrnbkové 
a víceblasé, dále podle typu nátrubku a stavby 
nástrojů. V orchestrální praxi se rozlišují nástroje 
žesťové a dřevěné. Většina aerofonů je ovládána de
chem hráče, na rozdíl od mechanického dodávání 
vzduchu u varhan a harmonik, pro které je typická 
klaviatura (klávesové nástroje). 

Dechové nástroje žesťové 
Tón se tvoří elastickým napětím hráčových rtů, kte
ré vzduchový proud periodicky přerušují. Barva 
zvuku nástrojů záleží především na tvaru ná
trubku: 
- mělký kotlíkový nátrubek s úzkým vrtáním, na

př. u trubek a pozounů, tón bohatý na vyšší har
monické, světlý zvuk (obr. C, 1), 

- hluboký kotlíkový nátrubek, např. u kornetů 
a křídlovek; čím hlubší je kotlík, tím měkčí je 
tón (obr. C, 2), 

- kuželový, u lesního rohu, mimořádně jemný 
a temný zvuk (obr. C, 3). 

Pro témbr je dále určující menzura (poměr prů
měru a délky ozvučné trubice), typ vrtání (kónic
ká nebo cylindrická trubice) a tvar roztrubu. 

Herní oblasti přirozených nástrojů 
Výška tónu žesťových nástrojů je prvotně určena 
délkou chvějícího se vzduchového sloupce. 
U tzv. přirozených nástrojů bez dírek, klapek ne
bo ventilů je tato délka stejná jako délka trubice. 
V souladu s touto délkou nástroj vydává určitý zá
kladní tón, tzv. fundamentál, se současně znějícími 
vyššími harmonickými (např. tón C; říkáme, že ná
stroj je laděn in C). Změnou napětí rtů může hráč 
vyloudit i jednotlivé vyšší harmonické tím, že do 
těchto tónů "přefukuje". Tak vznikají kvinty, kvarty 
a trojzvuky typické pro spodní část rozsahu přiroze
ných nástrojů, zatímco kompletní stupnici lze vy
loudit teprve ve vysokých rejstřících (bezventilové 
klariny proto hrají ve vysokém diskantu). Úzké 
menzury usnadňují hru vyšších tónů, široké hlubo
kých. 
Otevřené trubice vydávají všechny vyšší harmonic
ké, počínaje oktávou ("přefukují do oktávy"), polo
otevřené trubice jen liché harmonické ("přefukují 
do duodecimy", jako polootevřené varhanní píšťaly 
nebo klarinety). 
U některých nástrojů, zvláště s úzkou menzurou, 
nelze vyloudit jeden nebo dva nejnižší tóny. Podle 

toho rozlišujeme "celé" a "poloviční" nástroje 
(obr. A). Nejnižší tóny "celých" nástrojů, např. po
zounu, se nazývají pedálové. 

Transponující nástroje 
Fundamentál a řada vyšších harmonických jsou dá
ny délkou trubice (viz nahoře). Existují tak nástroje 
v C dur, v B dur atd. Zahraje-li se fundamentál, za
zní vždy základní tón nástroje (C, B atd.). Řada har
monických se vždy notovala v C dur bez předzname
nání (obr. B aD). Používá se tedy jakýsi druh "prs
tokladové notace", která nebere ohled na reálnou 
tónovou výšku nástroje. Nástroj, nikoli hráč, tedy 
transponuje ono C dur do sobě vlastní tóniny, např. 
c' na obr. O na b\ a1 atp. Hráč musí naopak na 
B-trubku, aby zaznělo c', zahrát vlastně d2

, protože 
jeho nástroj zní přirozeně o tón níž. V tomto přípa
dě je nástroj notován tak jak zní (suoni reali): no
tace odpovídá reálnému zvuku a o transpozici, tj. 
o správný "prstoklad", se musí starat sám hráč. 

Změny výšky tónu se dociluje prodloužením nebo 
zkrácením délky trubice: zapojením přídavných 
trubicových zápojek rukou (invenční lesní roh), 
vzájemným vysouváním trubic (snižcový pozoun) 
nebo ovládáním ventilového strojiva, které zapo
juje a vypojuje prodlužovací zápojky. Tím se mění 
ladění celého nástroje (fundamentálu i řady harmo
nických). 

Princip funkce ventilů 
Obvykle se používají tři ventily. První přelaďuje ná
stroj o celý tón níž (prodloužení trubice o 1/, její 
celkové délky), druhý o jeden půltón (o 1/1\ dél
ky) a třetí o malou tercii (o 1/, délky, obr. E). 
Kombinací ventilů lze dosáhnout snížení až o šest 
půltónů. Tak se chromaticky vyplní kvintová vzdále
nost mezi 2. a 3. harmonickou (mezi g a c) a men
ší vzdálenosti mezi vyššími harmonickými. Od dru
hé harmonické dolů k fundamentálu (první harmo
nické) vystačí tři ventily až do Ges. U některých 
celých nástrojů se staví čtvrtý (kvartovy') ventil, kte
rý umožňuje chromatický sestup až k fundamentálu 
(možné jen u celých nástrojů, kde lze dobře vylou
dit nejnižší rejstřík, např. u basové tuby). 
Některé nástroje mají přelaďovací ventil. Tak na
př. dvojitý lesní roh může prodloužit tenorovou tru
bici in B o délce 2,74 m na basovou in F o délce 
3,70 metru. 

Asi od roku 1750 se ke změně barvy zvuku a k jeho 
snížení (až o celý tón) používají dusítka vsouvaná 
do roztrubu. Původně se k tomu používala dlaň, po
zději speciálně tvarovaná dusítka s rozličnými akus
tickými efekty. 
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ORGANOLOGIE / Aerofony II / zeste 2: rohy . 49 

Pfirozem! rohy (pain ice, signalni rohy) dispo
nuji jen tony rady harmoniek.yeh. Patri k nim: 
zvffecf roh, z prehistorieke doby (obr. A) a jemu 

podobny stredovek.y dobytcf roh, ktery se pou
Zival pri lovu; 

oHfant, ze slonoviny, ktery priSel do Evropy ve stre
doveku z Byzanee; 

lur, z doby bronzove (viz s. 158); 
loveckf a postovsky roh, ktere se vyvinuly z krav

skeho rohu stocenim prodlouzene kovove trubi
ee(obr. A). 

Dfrkove rohy jsou prirozene rohy s navrtanYmi 
dirkami pro zvyseni poctu hratelnyeh tonu. Nejzfili
mejsi jsou einky (13.-18. stoletO. Vedle vzacneho 
bfleho nebo pffmeho cinku existoval take cerny, 
ohnut9 cink ze dreva, casto potazeny kilZi 
(obr. A). Cinky mely rozsah asi 2-3 oktavy a mekk.y, 
bohuzel ponekud necis!9 ton. Ve Franeii 16. stoleti 
se stavely basove a kontrabasove einky, hadovite 
serpenty s rozsahem B,-b' (obr. A). 

Klapkove rohy vznikly v 18. stoleti, kdyZ byly dir
ky opatreny klapkami (obr. A). Nejznamejsi byla al
tova a basova ofiklejda (1817), uzivana jako nej
nizsi rohovY nastroj i v orehestreeh, z nehoz byla 
v 2. polovine 19. stoleti vytlacena basovou tubou. 

Ventilove rohy_ Vestavenim ventiW do roM se 
vyvinuly rodiny kornetil, kffdlovkovYch rohU 
(zpevorohU) a tub. Rozlisujeme ctyi'i zakladni 
tvarove typy: 
- trompetovy, deli se vodorovne jako trubka, ur

ceny zejmena pro hru vyssich poloh; 
- lesnicovj, kula!9, s roztrubem smerujicim doW, 

uzivany zejmena pro stredni polohy; 
- ovalny, se vzprimenYm roztrubem, vhodny pre

devsim pro stredni a basove polohy; 
- tubovj, rovny se vzprimenym roztrubem, uzivany 

zejmena pro basove polohy. 
K nim dale pati'i helik6n a suzafon (viz dale). 
Obr. B ukazuje tyto typy sehematieky vzdy na jed
nom konkretnim prikladu, aby byly zvfrazneny po
mery velikosti nastroju rilznyeh poloh. 

Strojivove kornety vznikly na zacatku 19. stoleti 
ve Franeii, kdyz byly do postovskeho rohu zabudo
vany pistove ventily (pistons - cornet a piston, 
kratee piston). Hraje se na ne snadno, a proto jsou 
velmi rozsireny. Obvykly sopranovY kornet je la
den in B (e-b2

), C nebo A, maly in Es nebo D, al
tory in Es (Es-es'). Pri zuzeni menzury se kornet 
zvukove bliZi trubee. 

Kffdlovkove nastroje a tuby vznikly kolem roku 
1830 v Rakousku, kdyz byly do signalniho nebo 
klapkoveho rohu zabudovany otaceci ventily. Maji 
vetsinou koniekou trubici a sirokou menzuru, zni 

proto pine a mekee. Nazfvaji se take kornetove 
nastroje nebo Saxovy rohy, jsou-li staveny po
die SAXOVA modelu (patent Pam 1845). K rodine 
pati'i: 
kffdlovka in B nebo in C (sopranova), stojici svou 

uzkou menzurou blizko kornetilm; zni mekee 
a tim se lisi od valeoviteji vrtane a uzeji menzuro
vane trubky a jejiho breskneho zvuku (obr C); 

altovka (aitovY roh) in F nebo in Es (stare lade
nO v lesnieove, trompetove nebo tubove forme; 

baskffdlovka (tenorovY roh) in C nebo in B, 
v ovaIne nebo v tubove forme; 

baryton (eufonium, tenorova tuba) in B, nekdy 
se ctvrtYm ventilem, v ovalne nebo tubove forme; 

basova tuba in F (nejsirsi rozsah se ctyi'mi ventily 
viz obr. D) a in Es, ktera vznikla v roee 1835 ja
ko nastupee basove ofiklejdy, v tubove forme; 

kontrabasova tuba in C nebo in B (se ctyi'mi ven
tily A2-b) v tubove forme, zvana tez Kaiserbai; 
kompenzacni zapojky slouzi pro intonacni vyrov
nanost; 

dvojita tuba in F/C a in FIB (B,-f') jako kombina
ee basove a kontrabasove tuby se zkraeovacim 
ventilem (zapojkou). 

Thby se deli svYm sirok.ym roztrubem nahoru. De
ehove harmonie a vojenske hudby davaji prednost 
ovaInemu heHk6nu, ktery se nosi kolem hracova 
tela (jako basova tuba in F nebo in Es, jako kontra
basova in B) nebo po svem vynalezci SOUSOVI 
(USA) pojmenovany suzafon (ladeni jako heli
kon), jehoz velk.y roztrub vycniva vpred nad hraco
YOU hlavou. 

Lesnf rohy 
Pfirozeny lesnf roh vznikl na konci 17. stoleti 
z loveekeho rohu tim, ze roh byl opatren podstatne 
delSi, prevazne valeovou, vieenasobne zahnutou 
trubici, nalevkovitYm natrubkem a sirokYm roztru
bern (viz menzurove pomery na obr. C). Ton je pro
to teply a piny, ve forte navie breskne silny. Krytim 
prave ruky v roztrubu, ktery bylo kvUli tomu nutno 
otocit doW (typieke deleni rohu, proto se ventily 
dodnes ovladaji levou rukou), se dosahovalo ztem
neni tonu a jeho snizeni aZ 0 eely ton (HAMPEL, 
Drazoany kolem roku 1750). K preladeni nastroje 
se pouzivaly rilzue dlouhe nastrcky vsouvane mezi 
trubici a natrubek nebo preladbvaci sniice (jnven
ee, viz invencnf lesnf roh na s. 50, obr. A) umis
iovane primo do vinuti trubiee. Zabudovani ventilu 
kolem roku 1814 dalo nastroji pine ehromatiek.y 
rozsah. Dnes uzivany dvojit9 lesnf roh je tenoro
ve-basovY nastroj s prelaoovacim ventilem (kombi
naee fohu in F a B, rozsahy viz obr. D). 
V roee 1870 byla sestrojena na WAGNEROV popud 
wagnerovsk:i tuba, tj. tuba s natrubkem lesniho 
rohu a ctyi'mi ventily. Zni temneji nez tuba a slav
nostneji nez lesni roh (tenorova tuba in B, ba
soya in F). 
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Přirozené rohy (polnice, signální rohy) dispo
nují jen tóny řady harmonických. Patří k nim: 
zvířecí roh, z prehistorické doby (obr. A) a jemu 

podobný středověký dobytčí roh, který se pou
žíval při lovu; 

oHfant, ze slonoviny, který přišel do Evropy ve stře
dověku z Byzance; 

lur, z doby bronzové (viz s. 158); 
lovecký a poštovský roh, které se vyvinuly z krav

ského rohu stočením prodloužené kovové trubi
ce(obr. A). 

Dírkové rohy jsou přirozené rohy s navrtanými 
dírkami pro zvysení počtu hratelných tónů. Nejzná
mější jsou cinky (13.-18. stoletO. Vedle vzácného 
bílého nebo přímého cinku existoval také černý, 
ohnutý cink ze dřeva, často potažený kůží 
(obr. A). Cinky měly rozsah asi 2-3 oktávy a měkký, 
bohužel poněkud nečistý tón. Ve Francii 16. století 
se stavěly basové a kontrabasové cinky, hadovité 
serpenty s rozsahem B,-b' (obr. A). 

Klapkové rohy vznikly v 18. století, když byly dír
ky opatřeny klapkami (obr. A). Nejznámější byla al
tová a basová ofiklejda (1817), užívaná jako nej
nižší rohový nástroj i v orchestrech, z něhož byla 
v 2. polovině 19. století vytlačena basovou tubou. 

Ventilové rohy_ Vestavěním ventilů do rohů se 
vyvinuly rodiny kornetů, křídlovkových rohů 
(zpěvorohů) a tub. Rozlišujeme čtyři základní 
tvarové typy: 
- trompetový, drží se vodorovně jako trubka, ur

čený zejména pro hru vyšších poloh; 
- lesnicový, kulatý, s roztrubem směřujícím dolů, 

užívaný zejména pro střední polohy; 
- oválný, se vzpřímeným roztrubem, vhodný pře

devším pro střední a basové polohy; 
- tubový, rovný se vzpřímeným roztrubem, užívaný 

zejména pro basové polohy. 
K nim dále patří helíkón a suzafon (viz dále). 
Obr. B ukazuje tyto typy schematicky vždy na jed
nom konkrétním příkladu, aby byly zvýrazněny po
měry velikostí nástrojů různých poloh. 

Strojivové kornety vznikly na začátku 19. století 
ve Francii, když byly do poštovského rohu zabudo
vány pístové ventily (pistons - cornet li piston, 
krátce piston). Hraje se na ně snadno, a proto jsou 
velmi rozšířeny. Obvyklý sopránový kornet je la
děn in B (e-b'), C nebo A, malý in Es nebo D, al
tový in Es (Es-es'). Při zúžení menzury se kornet 
zvukově blíží trubce. 

Křídlovkové nástroje a tuby vznikly kolem roku 
1830 v Rakousku, když byly do Signálního nebo 
klapkového rohu zabudovány otáčecí ventily. Mají 
většinou kónickou trubici a širokou menzuru, zní 

proto plně a měkce. Nazývají se také kornetové 
nástroje nebo Saxovy rohy, jsou-li stavěny po
dle SAXOVA modelu (patent Paříž 1845). K rodině 
patří: 
křídlovka in B nebo in C (sopránová), stojící svou 

úzkou menzurou blízko kornetům; zní měkce 
a tím se liší od válcovitěji vrtané a úžeji menzuro
vané trubky a jejího břeskného zvuku (obr C); 

altovka (altový roh) in F nebo in Es (staré ladě
nO v lesnicové, trompetové nebo tubové formě; 

baskřídlovka (tenorový roh) in C nebo in B, 
v oválné nebo v tubové formě; 

baryton (eufonium, tenorová tuba) in B, někdy 
se čtvrtým ventilem, v oválné nebo tubové formě; 

basová tuba in F (nejširší rozsah se čtyřmi ventily 
viz obr. D) a in Es, která vznikla v roce 1835 ja
ko nástupce basové ofiklejdy, v tubové formě; 

kontrabasová tuba in C nebo in B (se čtyřmi ven
tily A,-b) v tubové formě, zvaná též Kaiserbai; 
kompenzační zápojky slouží pro intonační vyrov
nanost; 

dvojitá tuba in F/C a in F/B (B,-f') jako kombina
ce basové a kontrabasové tuby se zkracovacím 
ventilem (zápojkou). 

Thby se drží svým širokým roztrubem nahoru. De
chové harmonie a vojenské hudby dávají přednost 
oválnému heHkónu, který se nosí kolem hráčova 
těla (jako basová tuba in F nebo in Es, jako kontra
basová in B) nebo po svém vynálezci SOUSOVI 
(USA) pojmenovaný suzafon (ladění jako heli
kón), jehož velký roztrub vyčnívá vpřed nad hráčo
vou hlavou. 

Lesní rohy 
Přirozený lesní roh vznikl na konci 17. století 
z loveckého rohu tím, že roh byl opatřen podstatně 
delší, převážně válcovou, vícenásobně zahnutou 
trubicí, nálevkovitým nátrubkem a širokým roztru
bem (viz menzurové poměry na obr. C). Tón je pro
to teplý a plný, ve forte navíc břeskně silný. Krytím 
pravé ruky v roztrubu, který bylo kvůli tomu nutno 
otočit dolů (typické držení rohu, proto se ventily 
dodnes ovládají levou rukou), se dosahovalo ztem
nění tónu a jeho snížení až o celý tón (HAMPEL, 
Drážďany kolem roku 1750). K přeladění nástroje 
se používaly různě dlouhé nástrčky vsouvané mezi 
trubici a nátrubek nebo přeladbvací snižce (inven
ce, viz invenční lesní roh na s. 50, obr. A) umis
ťované přímo do vinutí trubice. Zabudování ventilů 
kolem roku 1814 dalo nástroji plně chromatický 
rozsah. Dnes užívaný dvojitý lesní roh je tenoro
vě-basový nástroj s přelaďovacím ventilem (kombi
nace rohu in F a B, rozsahy viz obr. D). 
V roce 1870 byla sestrojena na WAGNERŮV popud 
wagnerovská tuba, tj. tuba s nátrubkem lesního 
rohu a čtyřmi ventily. Zní temněji než tuba a slav
nostněji než lesní roh (tenorová tuba in B, ba
sová in F). 
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Pi'irozene trompety 
smyekove formy (obr. A) jsou odkazany jen na sve 
harmonieke tony. Vyskytuji se proto v mnoha lade
nieh, in C (zvuk a notaee se rovna i'ade harmonie
kYeh; s. 46, obr. B), in B (zni 0 sekundu nize) , in D, 
Es, E, F (trausponujici nahoru). Vseehny jsou na
stroji polovicnimi, tj. prvni (fundament:il) a dru
hou harmoniekou nelze vyloudit (srovnej s. 46). 
Trubky maji kotlikovY natrubek a uzkou, pi'evaz
ne v:ileovou menzuru. Pi'irozenou trompetou je 
i stI'hla fanfara nebo beroldka, in B (f-f') nebo Es 
(b-b2

). Obr. D ukazuje pomer velikostI' dlouhe tru
biee a stoeeneho nastroje. 
Za zvlastni pi'irozenou trompetu je povaZovan i alp
skj rob, di'evena trubiee omotana IYkem. 

Ventilove trubky 
maji otaeeci nebo pistove ventily. Pist0vY ventil 
vznikl vroee 1814 a vylepsil ho roku 1839 PERINET 
v Pai'izi. Otaeeci ventil postavil RIEDL ve Vidni roku 
1832. Proto se pistove ventily pouzivaji pi'edevsim 
ve Fraueii, otaeeci zvlaste v Rakousku a Nemeeku. 
Obr. B a C ukazuji sebematieky funkci ventilii: 
- cylindricky se ovlada talii'kovitYmi tlakadly 

a paekovYm meehauismem, ktere zapojuji a vy
pojuji pi'ipojku otaeenim kohoutu se dvema 
vzduehovYmi kau:ilky; 

- pfstovY se pi'imo zapojuje, a je proto meehanie
ky ponekud jednodussi. Pi'i stisknutI' vede ventil 
vzduehovY proud dozadu do pJ'fpojky a pak 
o troehu nize zpet do ventilu. 

U obou typu se komplikovane vypoeitava delka za
pojek tak, aby i pi'i ruznyeh kombinacfeh ventilu zu
stalo ladeni nastroje eiste. 
Mimo tyto ventily pro okarnzitou hru se u trubek vy
skytuji i preladbvaci ventily (viz s. 47), ktere se 
automatieky nevraeeji, nYbrz umoziiuji pi'eladeni 
nastroje na delSi dobu. 
Mala trubka in F, Es nebo D. Jejim speci:ilnim pro

vedenim je tzv. bachovka (in D) . 
Trubka in B je nejeasteji pouzivauou trubkou (so

pranovY nastroj). Ma ti'i eylindrieke ventily 
a pi'elad'ovaci ventil do A (obr. B, srovnani men
zury s ki'fdlovkou, viz s. 48). 

Jazzova trubka, B-trubka, kteri se vyvinula z pis
tonu, a je proto vybavena PerinetovYm strojivem. 
Je stihlejsi, jeji menzura je uZSi, zvuk svetlejsi 
a hebei (obr. C). 

Aidovka (andelskli trubka) in C nebo B jako 
norm:ilni sopranova trubka. Byla postavena pro 
VERDIHO operu Aida (Klihira 1871) s rovnou 
trubici a jednim (in H nebo As) nebo ti'emi ven
tily. Pusobi mohutneji nez stocena faufarka, ac
koli rna kratsi trubici (obr. D). 

Altova trubka in F nebo Es. 

Basova trubka in B nebo C, 0 oktavu nizsi nez so
prinova trubka, tedy v tenorove poloze. Hlubsi 
rejsti'iky trubky pi'ejima pozoun (viz nahoi'e). 

Piivodnf trompetovou formou 
je rovna trubiee ze di'eva, pozdeji z kovu. V autiee 
slouzila jako v:ileenya ehramovY nastroj. Jako vzae
na v:ileena koi'ist dospela zejmena dfky kfizovYm 
vjpravam do Evropy. 
Ve sti'edoveku existovala velka tromba (= busine) 
a mala trombetta, obe v rovne forme (obr. A). Aby 
byla uehranena pi'ed ohnutI'm, staeela se do formy 
pismene Z nebo S (13. a 14. stoletI') a nakonee do 
modemi smyekove formy (15. stolet!). Hlavnim la
denim bylo in D, pozdeji, zvlaste u vojska, in Es. 
K pi'eladeni se pouzivaly nastreky a vsuvky. Hluboke 
trubky se jmenovaly principali, vyssi clarini 
(s uzkYm meJkYm natrubkem). Obe se v deehove 
harmonii kombinovaly s tympany. Vyssi klariny se 
v baroku objevovaly zejmena jako koneertautni na
stroje. Umeni hry na klarinu vymizelo v 18. stoleti. 
Na eeste k ehromatizaci byly provadeny pokusy 
s klapkami (aug\. slide trumpet), snizci (da ti
rarsi, s vYsuvnYm natrubkem) a nastrckami podle 
vzoru invencniho rohu, obr. A), dokud nevznikla 
kolem roku 1830 ventilova trubka. 

Pozouny 
jsou trubky v hluboke poloze. Trubiee tvaru pisme
ne U se vysouva z polohy zakladni plynulYm tahem 
do dalsieh sesti poloh, pi'ieemz ladeni klesa vZdy 
o pu1t6n. Sest poloh odpovida ti'em ventiliim a je
jieh kombinacim (srovnej s. 46, obr. E). NejniZSi 
tony (zakladni harmonieke) se naryvaji peddlove. 
Pozouny se notuji tak, jak zneji. 
- altovY pozoun je laden in Es (A-es2

) 

- obvykiy tenorovY in B (E-b l
) 

- basovY in F (HI-f') 
- kontrabasovY in E, Es, CaB (EI-d l

), vyskytuje 
se i se 4 misto 2 trubie (pozoun s dvojitym 
snizcem). 

AltovY pozoun se vetsinou nahraznje tenorovYm a ba
sovY siroee menzurovauYm tenorbasovYm (vznik 
1839) in BIF s pi'elad'ovacim ventilem (viz vjSe). 
Ventil0vY pozoun in B (eea od 1830), ktery rna 
misto snizee pi'elad'ovaci venti! do F, se neprosadil. 
Pozouny, ze starofraueouzskeho buisine, sti'edo
homonemeekeho busine (= tromba, viz vYse) , 
vznikly v 15. stoletI', kdyZ se ze spodnfho kolena sto
eene trubky stal pohyblivY snizee. V 16. stoleti exi
stoval eely sbor pozounu: diskautovY in B, altovY in 
F, "bezny, opravdovY pozoun" (PRAETORIUS) in B, 
kvartovY a kvintovY pozoun in F a Es a oktiivovY in B. 
17. stoleti se omezilo na alt0vY, tenorovY a basovY, 
ktere jsou bezne dodnes. 
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Přirozené trompety 
smyčkové formy (obr. A) jsou odkázány jen na své 
harmonické tóny. Vyskytují se proto v mnoha ladě
ních, in C (zvuk a notace se rovná řadě harmonic
kých; s. 46, obr. B), in B (zní o sekundu níže), in D, 
Es, E, F (trausponující nahoru). Všechny jsou ná
stroji polovičními, tj. první (fundamentál) a dru
hou harmonickou nelze vyloudit (srovnej s. 46). 
Trubky mají kotlíkový nátrubek a úzkou, převáž
ně válcovou menzuru. Přirozenou trompetou je 
i štI'hlá fanfára nebo heroldka, in B (f-f') nebo Es 
(b-b'). Obr. D ukazuje poměr velikostI' dlouhé tru
bice a stočeného nástroje. 
Za zvláštní přirozenou trompetu je považován i alp
ský roh, dřevěná trubice omotaná lýkem. 

Ventilové trubky 
mají otáčecí nebo pístové ventily. Pístový ventil 
vznikl v roce 1814 a vylepšil ho roku 1839 PÉRlNET 
V Paříži. Otáčecí ventil postavil RIEDL ve Vídni roku 
1832. Proto se pístové ventily používají především 
ve Fraucii, otáčecí zvláště v Rakousku a Německu. 
Obr. BaC ukazují schematicky funkci ventilů: 
- cylindrický se ovládá talířkovitými tlakadly 

a páčkovým mechauismem, které zapojují a vy
pojují přípojku otáčením kohoutu se dvěma 
vzduchovými kauálky; 

- pístový se přímo zapojuje, a je proto mechanic
ky poněkud jednodušší. Při stisknutI' vede ventil 
vzduchový proud dozadu do přípojky a pak 
o trochu níže zpět do ventilu. 

U obou typů se komplikovaně vypočítává délka zá
pojek tak, aby i při různých kombinacích ventilů zů
stalo ladění nástroje čisté. 
Mimo tyto ventily pro okamžitou hru se u trubek vy
skytují i přeladbvací ventily (viz s. 47), které se 
automaticky nevracejí, nýbrž umožňují přeladění 
nástroje na delší dobu. 
Malá trubka in F, Es nebo D. Jejím speciálním pro

vedením je tzv. bachovka (in D) . 
Trubka in B je nejčastěji používauou trubkou (so

pránový nástroj). Má tři cylindrické ventily 
a přelaďovací ventil do A (obr. B, srovnání men
zury s křídlovkou, viz s. 48). 

Jazzová trubka, B-trubka, která se vyvinula z pis
tonu, a je proto vybavena Périnetovým strojivem. 
Je štíhlejší, její menzura je užší, zvuk světlejší 
a hebčí (obr. C). 

Aidovka (andělská trubka) in C nebo B jako 
normální sopránová trubka. Byla postavena pro 
VERDIHO operu Aida (Káhira 1871) s rovnou 
trubicí a jedním (in H nebo As) nebo třemi ven
tily. Působí mohutněji než stočená faufárka, ač
koli má kratší trubici (obr. D). 

Altová trubka in F nebo Es. 

Basová trubka in B nebo C, o oktávu nižší než so
pránová trubka, tedy v tenorové poloze. Hlubší 
rejstříky trubky přejímá pozoun (viz nahoře). 

Původní trompetovou formou 
je rovná trubice ze dřeva, později z kovu. V autice 
sloužila jako válečný a chrámový nástroj. Jako vzác
ná válečná kořist dospěla zejména díky křížovým 
výpravám do Evropy. 
Ve středověku existovala velká tromba (= busine) 
a malá trombetta, obě v rovné formě (obr. A). Aby 
byla uchráněna před ohnutI'm, stáčela se do formy 
písmene Z nebo S (13. a 14. stoletI') a nakonec do 
moderní smyčkové formy (15. století). Hlavním la
děním bylo in D, později, zvláště u vojska, in Es. 
K přeladění se používaly nástrčky a vsuvky. Hluboké 
trubky se jmenovaly principali, vyšší clarini 
(s úzkým mělkým nátrubkem). Obě se v dechové 
harmonii kombinovaly s tympány. Vyšší klariny se 
v baroku objevovaly zejména jako koncertautní ná
stroje. Umění hry na klarinu vymizelo v 18. století. 
Na cestě k chromatizaci byly prováděny pokusy 
s klapkami (augl. slide trumpet), snižci (da ti
rarsi, s výsuvným nátrubkem) a nástrčkami podle 
vzoru invenčního rohu, obr. A), dokud nevznikla 
kolem roku 1830 ventilová trubka. 

Pozouny 
jsou trubky v hluboké poloze. Trubice tvaru písme
ne U se vysouvá z polohy základní plynulým tahem 
do dalších šesti poloh, přičemž ladění klesá vždy 
o půltón. Šest poloh odpovídá třem ventilům a je
jich kombinacím (srovnej s. 46, obr. E). Nejnižší 
tóny (základní harmonické) se nazývají pedálové. 
Pozouny se notují tak, jak znějí. 
- altový pozoun je laděn in Es (A-es') 
- obvyklý tenorový in B (E-b1) 
- basový in F (H1-ť) 
- kontrabasový in E, Es, Ca B (E1-d1), vyskytuje 

se i se 4 místo 2 trubic (pozoun s dvojitým 
snižcem). 

Altový pozoun se většinou nahraznje tenorovým a ba
sový široce menzurovauým tenorbasovým (vznik 
1839) in BIF s přelaďovacím ventilem (viz výše). 
Ventilový pozoun in B (cca od 1830), který má 
místo snižce přelaďovací ventil do F, se neprosadil. 
Pozouny, ze starofraucouzského buisine, středo
hornoněmeckého busine (= tromba, viz výše), 
vznikly v 15. stoletI', když se ze spodního kolena sto
čené trubky stal pohyblivý snižec. V 16. století exi
stoval celý sbor pozounů: diskautový in B, altový in 
F, "běžný, opravdový pozoun" (PRAETORlUS) in B, 
kvartový a kvintový pozoun in F a Es a oktávový in B. 
17. století se omezilo na altový, tenorový a basový, 
které jsou běžné dodnes. 
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Fletny 
patl'i do skupiny dl'evenych dechovYch nastroju, ae
koli se vyrabeji z nejruznejsich materiilu (dl'evo, 
kov, kost, hlina). 
Tvoreni tonu: vzduchovY proud je namil'en na 
hranu, ktera ho rozdeluje (ostra hrana, ret). Pi'i 
tom se tvol'i viry. V souladu s frekvenci viru vznikaji 
tzv. Strouhalovy tfeci tony, podobne zvukUm, ktere 
slySime pl'i svistu biee nebo u telefonnich dratu ve 
vetru. U tleten je jedna cast vzduchoveho proudu ve
dena yen, druM dovnitl' nastroje, kde je zesilovana 
chvejicim se vzduchovYm sloupcem v trubici, jez 
sloun jako rezonator. FIetny se zobcem vedou 
vzduchovY proud mechanicky na ostrou hranu. Ton 
je struuly. Zato hra na ne je snadna. Fletny s ret
nrm otvorem dovoluji modulaci tonu rty hrace, 
ktere mj. promenuji uhel vdechovani. 

Vyska tonu je dana delkou chvejiciho se vzducho
veho sloupce (srovnej s. 14). U Panovy fIetny se 
spojuji ruzne dlouhe trubice do pentatonickYch ne
bo diatonickYch l'ad. U dirkovYch fleten se pro
menuje delka uvnitl' se chvejiciho vzduchoveho 
sloupce spolu s otviranim direk. Jsou-li vsechny 
dirky zakryty, zni zakladni ton. Fletny jsou proto va
zany na pevne ladeni. Vidlickove hmaty, otevl'eni 
dirky mezi dvema uzavl'enfmi, a polovicni krytf di
rek ovliviiuji tvorbu uzlu vzduchoveho sloupce (tvo
l'eni pultonu). 
Fletny zneji temne a mekce, protoze jim chybi vyssi 
harmonicke. Podle ddeni rozlisujeme podelne 
a pi'fcne tletny a vedle nich ruzne ddene soudkove 
tletny. 

Podelne fletny 
se vyskytovaly uz v prehistoricke dobe, potom ve 
staroveku jako ruzne dlouhe samostatne trubice, 
pl'ipadne byly spojeny jako vYse zminena Panova 
tletna se zobcem nebo bez nej. Ones je jejich hlav
nim zastupcem zobcova tletna. 
Zobcova fletna je pojmenovana podle zobce, 
ve kterem je usazen dfevenj spa/icek ohranieujici 
pi'fcnj vjfez, jenz vede hraeuv dech na hranu. 
Zobcova tletna je opacne konicky vrtiina a rna sedm 
direk v diatonickem pol'adi vpl'edu a pl'efukovaci 
(oktavovou) dirku pro palec vzadu. Ones se stavi 
v sesti velikostech (obr. E). Basova a kontrabasova 
tletna maji trubici ve tvaru S a klapky pro malicek 
vzhledem ke sve deice. Rozsah obn:iSi vzdy asi dye 
oktavy. Zobcove tletny pfiSly ve stl'edoveku z Asie do 
Evropy a rozvinuly se v 16. stoleti do celych rodin. 
Pro svUj jemny zvuk byly nazfvanyflauto dolce (it.) 
nebo flute douce (fr.). V 18. stoleti byly vytlaceny 
brilantnejsi pl'icnou tletnou, ve 20. stoleti vsak do
s:ihly jako domaci nastroje velkeho rozsil'eni. 
K podelnfm tletn:im nilen take: 
- dvojita zobcova fletna se dvema trubicemi, vy

skytuje se od stl'edoveku; 

- jednorucka, takegaloubet (16. stoleti), jakoz
to starr vojenskY nastroj vzdy pohromade s ma
Ifm bubnem; 

- karnzici rob ze zvil'eciho rohu, do nehoz se 
fouk:! na tlustsim konci; 

- flageolet (fr.), pl'edchUdce pikoly v 18. stoleti. 

Soudkove fletny se zobcem nebo bez nej jsou sta
reho asijskeho puvodu, jsou vsak zastoupeny vsude, 
zejmena v mimoevropskYch kulturach. V Evrope se 
vyskytuji zvlaste v 18. stoleti zhotovene z drahocen
neho porcelanu. Okarina je hlinena soudkova tlet
na se zobcem (Itilie 1860, obr. B). 

Pi'icne fletny 
maji retny otvor po strane v hlavici, u modemich 
tleten navic s naustkem k podepl'eni spodniho 
rtu (BOEHM, viz obr. C). VyZaduji umnou techniku 
vdechu a disponuji tonem s moznostmi mnoha pro
men. 
Jakozto nastroje asijskeho puvodu se objevily v Ev
rope ve 12. stoleti a zdomacnely zejmena v Nemec
ku (flute allemande, od 18. stoleti flute traver
siere). Ranfm zastupcem teto pl'iene tletny je vo
jenska pi'icna pist'ala (zvana tez svjcarskd nebo 
polni pisfala) s kratkou, vilcovou trubici ze zimo
strazoveho dfeva. V 16. stoleti ziskala rozsil'enou 
menzuru a byla v ruznych delk:!ch zavedena jako 
pi'icna fletna do orchestru. V 17. a 18. stoletf se 
stala vicedJ1nfm nastrojem s opacnfm k6nickfm vr
tanim (zuzovani od retneho otvoru ke konci), vY
mennYmi stl'ednimi dJ1y k preladeni (C, H atd.) 
a s nekolika klapkami. 
Modemi velka fletna in C pochazi od T. BOEHMA 
(BoehmovaJlitna), kterr roku 1832 nejprve vyvr
tal dirky nikoli podle dosaZitelnosti prsty, ale podle 
akustickYch meritek, a pak je opati'il klapkami. 
V roce 1847 nahradil konickou trubici vilcovou 
v zajmu precizni intonace, cimz se vsak vzdal typic
keho tletnoveho zvuku. Stfedni a spodni dJ1 nastro
je maji dirky v chromatickem poradi s pridavnfmi 
oktavovfmi klapkami. Diky pevnfm a jednoduchfm 
spojk:im, prstenc0vYm tlakadelkUm, spojk:im na 
dlouhych osach, trylkovYm klapkam apod. prinasi 
klapkovY system nespocet moznosti kombinovane
ho krytf direk v oblasti dosaZitelne rukou (obr. D, 
podle RITTERA) . 
Altova fletna stejne stavby je ladena in G, basova 
in B nebo C. Rozsah obn:iSi vzdy asi 3 okt:ivy. V dru
he polovine 18. stoleti se vyskytovala jeste milost
na fletna in A. 
Pikola (mala fletna) in C (take Des) vznikla na 
konci 18. stoleti. Hraje dulezitou roli v dechove 
hudbe a od BEETHOVENA (5. symfonie) take v or
chestru. Pikola je dvoudJ1na, ve srovniini s velkou 
tletnou je polovieni a zni 0 oktavn vyse. 

ORGANOLOGIE I Aerofony IV I dřeva 1: flétny 53 

Flétny 
patří do skupiny dřevěných dechových nástrojů, ač
koli se vyrábějí z nejrůznějších materiálů (dřevo, 
kov, kost, hlína). 
Tvoření tónu: vzduchový proud je namířen na 
hranu, která ho rozděluje (ostrá hrana, ret). Při 
tom se tvoří víry. V souladu s frekvencí vírů vznikají 
tzv. Strouhalovy třecí tóny, podobné zvukům, které 
slyšíme při svistu biče nebo u telefonních drátů ve 
větru. U fléten je jedna část vzduchového proudu ve
dena ven, druhá dovnitř nástroje, kde je zesilována 
chvějícím se vzduchovým sloupcem v trubici, jež 
slouží jako rezonátor. Flétny se zobcem vedou 
vzduchový proud mechanicky na ostrou hranu. Tón 
je struulý. Zato hra na ně je snadná. Flétny s ret
ným otvorem dovolují modulaci tónu rty hráče, 
které mj. proměňují úhel vdechování. 

výška tónu je dána délkou chvějícího se vzducho
vého sloupce (srovnej s. 14). U Panovy flétny se 
spojují různě dlouhé trubice do pentatonických ne
bo diatonických řad. U dírkových fléten se pro
měňuje délka uvnitř se chvějícího vzduchového 
sloupce spolu s otvíráním dírek. Jsou-li všechny 
dírky zakryty, zní základní tón. Flétny jsou proto vá
zány na pevné ladění. Vidličkové hmaty, otevření 
dírky mezi dvěma uzavřenými, a poloviční krytí dí
rek ovlivňují tvorbu uzlů vzduchového sloupce (tvo
ření půltónů). 
Flétny znějí temně a měkce, protože jim chybí vyšší 
harmonické. Podle držení rozlišujeme podélné 
a příčné flétny a vedle nich různě držené soudkové 
flétny. 

Podélné flétny 
se vyskytovaly už v prehistorické době, potom ve 
starověku jako různě dlouhé samostatné trubice, 
případně byly spojeny jako výše zmíněná Panova 
flétna se zobcem nebo bez něj. Dnes je jejich hlav
ním zástupcem zobcová flétna. 
Zobcová flétna je pojmenována podle zobce, 
ve kterém je usazen dřevěný špalíček ohraničující 
příčný výřez, jenž vede hráčův dech na hranu. 
Zobcová flétna je opačně kónicky vrtána a má sedm 
dírek v diatonickém pořadí vpředu a přefukovací 
(oktávovou) dírku pro palec vzadu. Dnes se staví 
v šesti velikostech (obr. E). Basová a kontrabasová 
flétna mají trubici ve tvaru S a klapky pro malíček 
vzhledem ke své délce. Rozsah obnáší vždy asi dvě 
oktávy. Zobcové flétny přišly ve středověku z Asie do 
Evropy a rozvinuly se v 16. století do celých rodin. 
Pro svůj jemný zvuk byly nazýványjlauto dolce (jl.) 
nebo jlrlte douce (fr.). V 18. století byly vytlačeny 
brilantnější příčnou flétnou, ve 20. století však do
sáhly jako domácí nástroje velkého rozšíření. 
K podélným flétnám náleží také: 
- dvojitá zobcová flétna se dvěma trubicemi, vy

skytuje se od středověku; 

- jednoručka, takégaloubet (16. století), jakož
to starý vojenský nástroj vždy pohromadě s ma
lým bubnem; 

- kamzičí roh ze zvířecího rohu, do něhož se 
fouká na tlustším konci; 

- flageolet (fr.), předchůdce pikoly v 18. století. 

Soudkové flétny se zobcem nebo bez něj jsou sta
rého asijského původu, jsou však zastoupeny všude, 
zejména v mimoevropských kulturách. V Evropě se 
vyskytují zvláště v 18. století zhotovené z drahocen
ného porcelánu. Okarína je hliněná soudková flét
na se zobcem (Itálie 1860, obr. B). 

Příčné flétny 
mají retný otvor po straně v hlavici, u moderních 
fléten navíc s náústkem k podepření spodního 
rtu (BOEHM, viz obr. e). Vyžadují umnou techniku 
vdechu a disponují tónem s možnostmi mnoha pro
měn. 
Jakožto nástroje asijského původu se objevily v Ev
ropě ve 12. století a zdomácněly zejména v Němec
ku (fiúte allemande, od 18. století fiúte traver
siere). Raným zástupcem této příčné flétny je vo
jenská příčná píšťala (zvaná též švýcarská nebo 
polní píšťala) s krátkou, válcovou trubicí ze zimo
strázového dřeva. V 16. století získala rozšířenou 
menzuru a byla v různých délkách zavedena jako 
příčná flétna do orchestru. V 17. a 18. století se 
stala vícedHným nástrojem s opačným kónickým vr
táním (zužování od retného otvoru ke konci), vý
měnnými středními dHy k přeladění (e, H atd.) 
a s několika klapkami. 
Moderní velká flétna in e pochází od T. BOEHMA 
(Boehmovaflétna), který roku 1832 nejprve vyvr
tal dírky nikoli podle dosažitelnosti prsty, ale podle 
akustických měřítek, a pak je opatřil klapkami. 
V roce 1847 nahradil kónickou trubici válcovou 
v zájmu precizní intonace, čímž se však vzdal typic
kého flétnového zvuku. Střední a spodní dH nástro
je mají dírky v chromatickém pořadí s přídavnými 
oktávovými klapkami. Díky pevným a jednoduchým 
spojkám, prstencovým tlakadélkům, spojkám na 
dlouhých osách, trylkovým klapkám apod. přináší 
klapkový systém nespočet možností kombinované
ho krytí dírek v oblasti dosažitelné rukou (obr. D, 
podle RITTERA) . 
Altová flétna stejné stavby je laděna in G, basová 
in B nebo e. Rozsah obnáší vždy asi 3 oktávy. V dru
hé polovině 18. století se vyskytovala ještě milost
ná flétna in A. 
Pikola (malá flétna) in e (také Des) vznikla na 
konci 18. století. Hraje důležitou roli v dechové 
hudbě a od BEETHOVENA (5. symfonie) také v or
chestru. Pikola je dvoudHná, ve srovnání s velkou 
flétnou je poloviční a zní o oktávn vyse. 
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Jazyckove (phitkove) mistroje se deli podle zpi!
sobu tvorby touu na dye skupiny: 
- dvojpbitkove neboli hobojove 
- jednopllitkove neboli Idarinetove 

Dvojpllitkove nastroje 
Dvojpllitek se sklada ze dvou tenkYeh, umne vyriz
nutYeh ti'tinovYeh lamel, ktere jsou pripevneny na 
kovove rouree a narazeji na sebe srymi volne se 
ehvejfcimi konei (viz hobojovY strojek obr. B). 
Strojek je utesnen korkem a nasazen na nastroj. 

Hoboj (z fro hautbois, "vysoke drevo"), sopranovY 
nastroj in C. Ma v Nemeeku konieky (obr. A, 1) 
a ve Franeii v:ileove vrtanou trubiei z tvrdeho 
dreva s 16-22 dirkami a komplikovan0n klap
korym systemem. FraneouzskY typ zni diky men
si menzure, uZSimu platku a ponekud jinak polo
zen0n dfrkam ostreji nez nemeekY. 

Milostny hoboj in A, zni pro svUj kulovitY ozvuc
nik jemneji; objevil se kolem roku 1720 a byl 
velmi obliben do konee 18. stoleti. 

Anglicky roh, altovY hoboj in F take s kulovitYm 
ozvucnikem jako milostny hoboj (obr. A, 2); vy
vinut byl v 18. stoleti a jmenoval se take oboe da 
caccia, i kdyz pri lovu nebyl pouzivan. Trubice 
byla nejprve ohnuta, od 1820-30 rovna (pai'iZ
skY typ). 

Heckelfon (podle HECKELA, 1904) barytonovY ho
boj in C (H-f') s tvarem sirokeho kuzele a kulo
vitYm ozvucnikem. 

Sarrusofony (podle SARRUSE, 1863), nastroje 
hobojoveho typu se siroee menzurovanou kovo
vou trubici a saxofonovou meehanikou (kontra
basovY B,-O. 

Fagot Cit.fagotto, ,.svazek"), take doleian, fro bas
son, basovY nastroj hobojove rodiny ze dvou ja
vorovYeh trubie (kfidlo s kovorym esem a ba
SOyka (hUl) s ozvucnici (hlavici), srovnej 
obr. A, 3) s 22-24 klapkami a 6 dfrkami, uloze
n0ni v tzv. kolenu (bote, botce). V baroku byl 
fagot v9znamn0n gener:ilbasorym nastrojem. 

Kontrafagot rna vieenasobne ohnutou trubiei 
(obr. A, 4). 

Hoboj priSel z Predni Asie a Egypta do Reeka (au
las) a Rima (tibia), ve sve arabske podobe pozdeji 
znovu pres Sieilii do Evropy. Ve stredoveku existova
la stI1Ila velka salmaj (chalumeau) se 7 dirkami, 
ktera byla v 15. a 16. stoleti stavena jako bomhart 
nebo pumrt (pumort, pumart). Strojek se vsou
val eely do ust. Ton byl proto bez moznosti dynami
kyo Teprve se vznikem hoboje z diskantoveho 
pumrtu (HOTTETERRE) v 17. stoleti zacaly rty 
ovliviiovat tvorbu tonu, a hoboj se tak stal nastrojem 
s velkYmi vYrazorymi moznostmi. Pocinaje LULLYM 
(1664) je zastoupen v orehestru. Dalsimi nastroji 

byly kortholt (Kurzholz, 15. a 16. stoletf), krum
horn s ohnutou eylindrickou trubici (od stredove
ku do 17. stoletf), sordun s v:ileovou trubici 
a mnoha dfrkami (15. a 16. stoleti) a v:ileovitY ra
ket (roketle) s eylindrick9m vrt:inim a s delkou 
rovnajici se devitinasobku vnitrni rysky v:ilee (16. 
a 17. stoletf). 

Jednophitkove nastroje 
tvori ton jednodueh0n platkem, ktery proud vzdu
ehu periodiekyprerusuje (obr. B); prefukuji do duo
decimy (srovnej S. 46). Kiarinety maji v:ileove, dole 
konieke vrt:inf (obr. A,S). Sude harmonieke se 
v hluboke poloze neoz9vaji, ve stredni poloze vsak 
nable pribYvaji ave vysoke jsou normame zastoupe
ny, a proto lze klarinety rozeznit od temnyeh a mek
kYeh toni! hloubek aZ po breskne vYsky (obr. C). 
Kiarinet, bezne in B, take A a C, vyssi kvartory 

klarinet in D, Es a F, altory in F nebo Es (s rov
nou nebo vzhUru ohnutou ozvucnici), basldari
net in B (obr. A, 7), kontrabasldarinet in 
B (obr. A, 8). 

Basetory roh, altovY klarinet in F nebo Es; vznikl 
na konci 18. stoleti (vyn:ilezee THEODOR LOTZ, 
komp. pro nej i MOZART); do poloviny 19. stoleti 
mel ohnutY tvar pred ozvucnici nebo meandrovi
te zalomeni, v nemz byla trubiee trojnasobne sto
cena; dnes se stavi jako basklarinet. 

Kiarinet vznikl kolem roku 1700 z chalumeau, Ii
doveho klarinetu s dirkami, na nejz DENNER (No
rirnberk) aplikoval klapky a dalsi zlepseni. Od po
loviny 18. stoleti patri do orehestru (Mannheim). 
Kiarinet byl obliben0n nastrojem rornantikil (WE
BER). V jazzu byl pozvolna vytlacen saxofonem. 

Saxofony (podle sveho vyn:ilezee SAXE, 1840) 
spojuji klarinetovou hubicku s siroee menzurova
nou paraboliekou rnosaznou trubiei. Prefukuji do 
oktavy a maji rozsah eea 21/2 oktavy. 
Jejieh sedmi velikostmi jsou: sopraninory in F ne
bo Es (des1-as'), sopranory in C nebo B (obr. A, 
9), altory in F nebo Es, tenorory in C nebo 
B (obr. A, 10), barytonory in F nebo Es, basory in 
C nebo B a kontrabasory in F nebo Es, ktery je 
vsak spiSe raritou. 

Dudy se skladaji z meehoveho zasobniku vzduehu 
(koze!), trubiee pro nafukovani meehu pomoci 
hracova deehu, vzduehoveho kan:ilu a pist'al Ida
rinetoveho typu, a siee z jedne melodieke pied
nice a jednoho huku, ktery vyluzuje zakladni ton. 
Tlak vzduehu se ridi pohyby paZe (obr. D). 
Ze sveho asijsko-orient:ilnmo dornova dospeIy dudy 
ve stredoveku do Evropy, kde slouzily jako paste
veekY a vojenskY nastroj. Franeouzska musette 
(17. stoletf) pouziva misto piSt'al klarinetoveho typu 
hobojove. 
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Jazýčkové (plátkové) nástroje se dělí podle způ
sobu tvorby tóuu na dvě skupiny: 
- dvojplátkové neboli hobojové 
- jednoplátkové neboli klarinetové 

Dvojplátkové nástroje 
Dvojplátek se skládá ze dvou tenkých, umně vyříz
nutých třtinových lamel, které jsou připevněny na 
kovové rource a narážejí na sebe svými volně se 
chvějícími konci (viz hobojový strojek obr. B). 
Strojek je utěsněn korkem a nasazen na nástroj. 

Hoboj (z fr. hautboís, "vysoké dřevo"), sopránový 
nástroj in C. Má v Německu kónicky (obr. A, 1) 
a ve Francii válcově vrtanou trubici z tvrdého 
dřeva s 16-22 dírkami a komplikovaným klap
kovým systémem. Francouzský typ zní díky men
ší menzuře, užšímu plátku a poněkud jinak polo
ženým dírkám ostřeji než německý. 

Milostný hoboj in A, zní pro svůj kulovitý ozvuč
ník jemněji; objevil se kolem roku 1720 a byl 
velmi oblíben do konce 18. století. 

Anglický roh, altový hoboj in F také s kulovitým 
ozvučníkem jako milostný hoboj (obr. A, 2); vy
vinut byl v 18. století a jmenoval se také oboe da 
caccia, i když při lovu nebyl používán. Trubice 
byla nejprve ohnutá, od 1820-30 rovná (paříž
ský typ). 

Heckelfon (podle HECKELA, 1904) barytonový ho
boj in C (H-f') s tvarem širokého kužele a kulo
vitým ozvučníkem. 

Sarrusofony (podle SARRUSE, 1863), nástroje 
hobojového typu se široce menzurovanou kovo
vou trubicí a saxofonovou mechanikou (kontra
basový B,-O. 

Fagot (it.fagotto, ,.svazek"), také dolcían, fr. bas
son, basový nástroj hobojové rodiny ze dvou ja
vorových trubic (křídlo s kovovým esem a ba
sovka (hůl) s ozvučnicí (hlavicí), srovnej 
obr. A, 3) s 22-24 klapkami a 6 dírkami, ulože
nými v tzv. kolenu (botě, botce). V baroku byl 
fagot významným generálbasovým nástrojem. 

Kontrafagot má vícenásobně ohnutou trubici 
(obr. A, 4). 

Hoboj přišel z Přední Asie a Egypta do Řecka (au
los) a Ríma (tíbía) , ve své arabské podobě později 
znovu přes Sicílii do Evropy. Ve středověku existova
la štI1Ilá velká šalmaj (chalumeau) se 7 dírkami, 
která byla v 15. a 16. století stavěna jako bomhart 
nebo pumrt (pumort, pumart). Strojek se vsou
val celý do úst. Tón byl proto bez možnosti dynami
ky. Teprve se vznikem hoboje z diskantového 
pumrtu (HOTTETERRE) v 17. století začaly rty 
ovlivňovat tvorbu tónu, a hoboj se tak stal nástrojem 
s velkými výrazovými možnostmi. Počínaje LULLYM 
(1664) je zastoupen v orchestru. Dalšími nástroji 

byly kortholt (Kurzholz, 15. a 16. století), krum
horn s ohnutou cylindrickou trubicí (od středově
ku do 17. století), sordun s válcovou trubicí 
a mnoha dírkami (15. a 16. století) a válcovitý ra
ket (roketle) s cylindrickým vrtáním a s délkou 
rovnající se devítinásobku vnitřní výšky válce (16. 
a 17. století). 

Jednoplátkové nástroje 
tvoří tón jednoduchým plátkem, který proud vzdu
chu periodicky přerušuje (obr. B); přefukují do duo
decimy (srovnej s. 46). Klarinety mají válcové, dole 
kónické vrtání (obr. A, 5). Sudé harmonické se 
v hluboké poloze neozývají, ve střední poloze však 
náhle přibývají a ve vysoké jsou normálně zastoupe
ny, a proto lze klarinety rozeznít od temných a měk
kých tónů hloubek až po břeskné výšky (obr. C). 
Klarinet, běžně in B, také A a C, vyšší kvartový 

klarinet in D, Es a F, altový in F nebo Es (s rov
nou nebo vzhůru ohnutou ozvučnicí), basklari
net in B (obr. A, 7), kontrabasklarinet in 
B (obr. A, 8). 

Basetový roh, altový klarinet in F nebo Es; vznikl 
na konci 18. století (vynálezce THEODOR LOTZ, 
komp. pro něj i MOZART); do poloviny 19. století 
měl ohnutý tvar před ozvučnicí nebo meandrovi
té zalomení, v němž byla trubice trojnásobně sto
čená; dnes se staví jako basklarinet. 

Klarinet vznikl kolem roku 1700 z chalumeau, li
dového klarinetu s dírkami, na nějž DENNER (No
rimberk) aplikoval klapky a další zlepšení. Od po
loviny 18. století patří do orchestru (Mannheim). 
Klarinet byl oblíbeným nástrojem romantiků (WE
BER). V jazzu byl pozvolna vytlačen saxofonem. 

Saxofony (podle svého vynálezce SAXE, 1840) 
spojují klarinetovou hubičku s široce menzurova
nou parabolickou mosaznou trubicí. Přefukují do 
oktávy a mají rozsah cca 21

/ 2 oktávy. 
Jejich sedmi velikostmi jsou: sopraninový in F ne
bo Es (desl-as3), sopránový in C nebo B (obr. A, 
9), altový in F nebo Es, tenorový in C nebo 
B (obr. A, 10), barytonový in F nebo Es, basový in 
C nebo B a kontrabasový in F nebo Es, který je 
však spíše raritou. 

Dudy se skládají z měchového zásobníku vzduchu 
(kozel), trubice pro nafukování měchu pomocí 
hráčova dechu, vzduchového kanálu a píšťal kla
rinetového typu, a sice z jedné melodické před
nice a jednoho huku, který vyluzuje základní tón. 
Tlak vzduchu se řídí pohyby paže (obr. D). 
Ze svého asijsko-orientálního domova dospěly dudy 
ve středověku do Evropy, kde sloužily jako paste
vecký a vojenský nástroj. Francouzská musette 
(17. století) používá místo píšťal klarinetového typu 
hobojové. 
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Varhany (reeky organon, nastroj, hudebni nastroj) 
se sldadaji z 
- pisthliste (obr. A, 1-4; B); 
- zdroje a rozvodu stIaceneho vzduchu (srov-

nej ryrez obr. F); 
- i'idiciho tistroji (obr. A, 5-6; F). 

PiSthliste (retne a jazfckove pisfaly) 
Retne neboli labhilni pist'aly tvon t6n podobne 
jako /letny. Vzdueh proudi pres sterbinu jadra na 
vrehni ret a tam zcasti yen a zcasti do piSthly (obr. D). 
Vyska t6nu zavisi na detce piSialy (anglickd stopa): 
C-piSiala meri 8' ("osm stop"), hlubSi CI-piSiala je 
dvakrat tak dlouha - meri tedy 16', vyssi c-piSiala je 
v pomeru k osmistope polovicni - 4'. Vseehny tri 
piSthly mohou by! pomoci rejstrikoryeh tahel spoje
ny s jednou a touz C-ldavesou (obr. E). Tak Ize 8' 
zesilit oktavami 4', 16', 32' jako tzv. zakladnimi 
hlasy. Pro zmenu barvy t6nu se stavi rada t6nu C ja
ko vlastni piSialy (az k 10. harmonicke, popr. jeste 
rys). PiSialy vyssIch harmoniekYch mohou by! take 
jako tzv. alikvotni hlasy pripojeny na tutez C-lda
vesu: jednotlive, napr. kvinta g (delka piSialy 
2'1,' ='/,', viz obr. E) nebo ve votitelnfch popr. pev
nfch kombinacich, tzv. mixturach. Obr. E ukazu
je jednu takovou mixturu, ve varhanarstvi obvyldou 
mixturu piSial e1+g1+e' (trirada 2'), ktere stoji na 
stejne vzdusnici a 8' -piSiale pridavaji typickY svetie 
ostry varhanni zvuk. 
Jednotlive piSthly jsou doplneny do t6novYch rad, 
rejsti'ikil. Tato spojeni se vazou vzdy na eely rej
strik. Osmistopy rejsti'ik, u nehoz odpovida vyska t6nu 
pnslusne ldavese, se jmenuje ekvalni rejsm'k. 
Kryte (zavi'ene) piSt'aly jsou shora uzavreny 
(obr. B, 2, 3). Zneji temneji a 0 oktavu nil. Kryta 
4'-piSiala rna stejne ladeni jako otevrena 8' (srovnej 
s. 14). - Jine rejstriky dodavaji varhanam dalsi zvu
kove barvy. Ty zavisi mj. na materialu, jsou napr. ze 
dreva misto z kovu (obr. B, 3), dale na tvaru, 
napr. k6nickem misto vaIeoveho (kamzici roh, 
obr. B, 6), na menzure, napr. tizkY salicional, 
stredni principal (obr. B, 1) a sirok;i temna jMtna. 
Jazyckove pisthly tvori t6n naraznYm jazYckem, 
ktery je pripevnen na pouzdre vezicim v hlavici 
pist'aly (obr. D). Tvar ozvucnice take spoluurcuje 
barvu t6nu. Tak existuje napr. nasaIni stJ'hla salmaj 
(obr. B, 4), svetia trompeta (nekdy kolmo trcIci do 
prostoru jako "spanelska") nebo mekka piSthla 
vox humana s kratkou ozvucnici (obr. B, 5). Pro 
svilj ostry zvuk se jazYckove piSthly pouzivaji jak s6-
listieky, tak jako soucast plena. Ve varhanarstvi se 
objevuji teprve od 15. a 16. stoleti. 

Usporactani rejsti'iku 
se ridi dispozicemi varhan, arehitekturou a akusti
kou ehramoveho prostoru a deli se do tzv. stroju 

(obr. A). Hlavni stroj ve stredu prospektu je vyba
yen zejmena principaIy 8' a 4', u velkYeh varhan 
i 16'. Ovlada se hlavnim manuaIem (umisten vetsi
nou uprostred). Horni stroj nad nim a zadni po
zitiv za zady hrace maji eharakteristieky zvolene 
zaldadni rejstriky, alikvoty, jazYckove hlasy, vetsinou 
ovladane 1. a 3. manuaIem. Velke varhany maji jes
te prsni stroj (pod hlavnim, ve vysce prsou hrace) 
se svetiYmi s610rymi hlasy. V pedaIorych vezich 
stoji vysoke basove piSthly (ovladane pedaIem). 
PiSialy kaZdeho rejstriku jsou serazeny podle veli
kosti. Aby bylo dosazeno zdanlive symetrie, sesku
puji se piSthly stridave po pult6neeh doprava a dole
va (obr. C). 

Zdroj a rozvod stIaceneho vzduchu 
Dnve se pouzivaly meehy, ktere seslapavali tzv. kal
kanti. Zasobovani vzduehem bylo proto nerovno
merne. Od 17. stoleti se praeovalo s dvojiljimi me
ehy: cerpaci mech pumpoval vzdueh do mechu 
zasobnikoveho, ktery uddoval staIy tiak vzduehu. 
Dnes se cerpacf meeh nahrazuje eIektrickYm 
dmychadlem. Hlavni vzduchovody vedou 
vzdueh do vzduchojemu a vzdusnic, na niehz 
stoji piSialy. 
Dulezite systemy rozvodu vzduehu: 
- zasuvkova vzdusnice (obr. F); vseehny piSthly 

ovladane touz ldavesou stoji na stejne t6nove 
kancele. Rejstriky se zapojuji posuvnou dreve
nou listou s dirami pro kaZdou piSthlu, tzv. za
suvkou. KdyZ ldavesa otevre ventil t6nove 
kancely, proudi vzdueh ze vzduehojemu do 
kaneelya z ni daIe do rejstrikove 'zapojenyeh piS
ial (ostatni jsou zasuvkou zablokovany). 

- soustava vzdusnice (WALKER 1842): vseehny 
piSialy jednoho rejstriku stoji na stejne rejsti'i
kove kancele, z niz jsou pi'i stisknuti ldavesy 
jednotlive zasobovany vzduehem kuzelovou za
klopkou (ventilem). 

- bodcova vzdusnice (eca od 1400): praeuje 
s t6norymi kancelami a jednotlivYmi ventily mis
to zasuvky. 

Ridici tistroji 
Spojeni piSthliste s ldavesami (traktura) je v lda
sickem varhanarstvi mechanicke. V 19. a 20. sto
leti se vedle toho praeovalo s trakturnim stlace
nfm vzduchem (s vyssim tiakem nez u tlaku hra
ciho) nebo s elektromagnety. Dnes se opet stavi 
meehanieke zasuvky (obr. F), zcasti kombinovane 
s elektriekou registraturou v zajmu ryehlejslho pre
rejstrikovani. 
Manual a pedal jsou rozne propojitelne, stejne 
tak rejstriky, ktere mohou by! tzv. kombinacemi 
predem naprogramovany a behem hry bleskuryehle 
prepojeny. 
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Varhany (řecky organon, nástroj, hudební nástroj) 
se skládají z 
- píšthliště (obr. A, 1-4; B); 
- zdroje a rozvodu stlačeného vzduchu (srov-

nej výřez obr. F); 
- řídícího ústrojí (obr. A, 5-6; F). 

Píšthliště (retné a jazýčkové píšťaly) 
Retné neboli labiální píšťaly tvoří tón podobně 
jako flétny. Vzduch proudí přes štěrbinu jádra na 
vrchní ret a tam zčásti ven a zčásti do píšthly (obr. D). 
Výška tónu závisí na délce píšťaly (anglická stopa): 
C-píšťala měří 8' ("osm stop"), hlubší Cl-píšťala je 
dvakrát tak dlouhá - měří tedy 16', vyšší c-píšťala je 
v poměru k osmistopé poloviční - 4'. Všechny tři 
píšthly mohou být pomocí rejstříkových táhel spoje
ny s jednou a touž C-klávesou (obr. E). Tak lze 8' 
zesílit oktávami 4', 16', 32' jako tzv. základními 
hlasy. Pro změnu barvy tónu se staví řada tónů C ja
ko vlastní píšťaly (až k 10. harmonické, popř. ještě 
výš). Píšťaly vyšších harmonických mohou být také 
jako tzv. alikvotní hlasy připojeny na tutéž C-klá
vesu: jednotlivě, např. kvinta g (délka píšťaly 
2'1,' ='/,', viz obr. E) nebo ve volitelných popř. pev
ných kombinacích, tzv. mixturách. Obr. E ukazu
je jednu takovou mixturu, ve varhanářství obvyklou 
mixturu píšťal CI+gl+C' (třířadá 2'), které stojí na 
stejné vzdušnici a 8' -píšťale přidávají typický světle 
ostrý varhanní zvuk. 
Jednotlivé píšthly jsou doplněny do tónových řad, 
rejstříků. Tato spojení se vážou vždy na celý rej
střík. Osnůstopý rejsm'k, u něhož odpovídá výška tónu 
příslušné klávese, se jmenuje ekvální rejstřík. 
Kryté (zavřené) píšťaly jsou shora uzavřeny 
(obr. B, 2, 3). Znějí temněji a o oktávu nÍŽ. Krytá 
4'-píšťala má stejné ladění jako otevřená 8' (srovnej 
s. 14). - Jiné rejstříky dodávají varhanám další zvu
kové barvy. Ty závisí mj. na materiálu, jsou např. ze 
dřeva místo z kovu (obr. B, 3), dále na tvaru, 
např. kónickém místo válcového (kamzičí roh, 
obr. B, 6), na menzuře, např. úzký salicionál, 
střední principál (obr. B, I) a široká temná flétna. 
Jazýčkové píšthly tvoří tón nárazným jazýčkem, 
který je připevněn na pouzdře vězícím v hlavici 
píšťaly (obr. D). Tvar ozvučnice také spoluurčuje 
barvu tónu. Tak existuje např. nasální štJ'hlá šalmaj 
(obr. B, 4), světlá trompeta (někdy kolmo trčící do 
prostoru jako "španělská") nebo měkká píšthla 
vox humana s krátkou ozvučnicí (obr. B, 5). Pro 
svůj ostrý zvuk se jazýčkové píšthly používají jak só
listicky, tak jako součást pléna. Ve varhanářství se 
objevují teprve od 15. a 16. století. 

Uspořádání rejstříků 
se řídí dispozicemi varhan, architekturou a akusti
kou chrámového prostoru a dělí se do tzv. strojů 

(obr. A). Hlavní stroj ve středu prospektu je vyba
ven zejména principály 8' a 4', u velkých varhan 
i 16'. Ovládá se hlavním manuálem (umístěn větši
nou uprostřed). Horní stroj nad ním a zadní po
zitiv za zády hráče mají charakteristicky zvolené 
základní rejstříky, alikvoty, jazýčkové hlasy, většinou 
ovládané 1. a 3. manuálem. Velké varhany mají ješ
tě prsní stroj (pod hlavním, ve výšce prsou hráče) 
se světlými sólovými hlasy. V pedálových věžích 
stojí vysoké basové píšthly (ovládané pedálem). 
Píšťaly každého rejstříku jsou seřazeny podle veli
kosti. Aby bylo dosaženo zdánlivé symetrie, sesku
pují se píšthly střídavě po půltónech doprava a dole
va (obr. C). 

Zdroj a rozvod stlačeného vzduchu 
Dříve se používaly měchy, které sešlapávali tzv. kal
kanti. Zásobování vzduchem bylo proto nerovno
měrné. Od 17. století se pracovalo s dvojitými mě
chy: čerpací měch pumpoval vzduch do měchu 
zásobníkového, který udržoval stálý tlak vzduchu. 
Dnes se čerpací měch nahrazuje elektrickým 
dmýchadlem. Hlavní vzduchovody vedou 
vzduch do vzduchojemů a vzdušnic, na nichž 
stojí píšťaly. 
Důležité systémy rozvodu vzduchu: 
- zásuvková vzdušnice (obr. F); všechny píšthly 

ovládané touž klávesou stojí na stejné tónové 
kancele. Rejstříky se zapojují posuvnou dřevě
nou lištou s dírami pro každou píšthlu, tzv. zá
suvkou. Když klávesa otevře ventil tónové 
kancely, proudí vzduch ze vzduchojemu do 
kancelya z ní dále do rejstříkově 'zapojených píš
ťal (ostatní jsou zásuvkou zablokovány). 

- soustava vzdušnice (WALKER 1842): všechny 
píšťaly jednoho rejstříku stojí na stejné rejstří
kové kancele, z níž jsou při stisknutí klávesy 
jednotlivě zásobovány vzduchem kuželovou zá
klopkou (ventilem). 

- bodcová vzdušnice (cca od 1400): pracuje 
s tónovými kancelami a jednotlivými ventily mís
to zásuvky. 

Řídící ústrojí 
Spojení píšthliště s klávesami (traktura) je v kla
sickém varhanářství mechanické. V 19. a 20. sto
letí se vedle toho pracovalo s trakturním stlače
ným vzduchem (s vyšším tlakem než u tlaku hra
cího) nebo s elektromagnety. Dnes se opět staví 
mechanické zásuvky (obr. F), zčásti kombinované 
s elektrickou registraturou v zájmu rychlejšího pře
rejstříkování. 
Manuál a pedál jsou různě propojitelné, stejně 
tak rejstříky, které mohou být tzv. kombinacemi 
předem naprogramovány a během hry bleskurychle 
přepojeny. 
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Crescendo: Varhanni piStaly jsou rovnomerne za
sobovany vzduchem a nemaji proto zadnou moz
nost crescenda nebo decrescenda. V 17. stoleti se 
urcite rejsti'iky umistovaly do uzavi'enych di'eve
nych ski'ini, aby se docililo efektu echa a zvuku 
z dilky. ialuziove crescendo (18. stolet!) pomoci 
pomaleho otevirini a zavirani sten a stropu ski'ini 
pak umoznovalo plynuIe dynamicke pi'echody. 
Rejstrikove (generalni) crescendo (VOGLER, 
konec 18. stoleti) pi'ibira postupne dalsi a dalsi 
pomocne hlasy. Podobne pracuje i crescendory 
vaIec (kolory zesilovac, 19. stolet!). 

Struene dejiny varhan (rane dejiny viz s. 178): 
v 8. a 9. stoleti pi'iSly varhany do Francie jako ci
sai'ske dary z Byzance PIPINOVI a KARLU VELIKE
MU. Prvni kostelni varhany stily v C:icMch (812), 
ve Strasburku (9. stoletO a ve Winchesteru 
(10. stoletO. Ve 14. a 15. stoleti mely varhany 
jiz mnoho rejsti'ikU, nekolik manuilu a pedal. 
V 17. stoleti se prospekty bohate zdobily a mnoZily 
se zvlastni rejsti'iky, zvlast v Nemecku a Francii. 
VYznamnymi varhanai'i 17. stoleti byli A. SCHNIT
GER (t 1720 Hamburk), brati'i SILBERMAN
NOvE (ANDREAS, t 1734 Strasburk, a GOTTFRIED, 
tI753 Drazoany) a R. CLICQUOT (t 1719 Pai'iz). 
V 2. pol. 18. stoleti ztratily varhany svou charakte
ristiku ve prospech romantickeho zvukoveho idea
lu orchestrilnich barev a plynulych dynamickYch 
pi'echodu (varhany od CAVAILLE-COLLA, 1811 az 
1899 Pai'iz). Renesance varhan, pocinajici ko
lem roku 1900, se znovu orientovala na zvukory 
ideil baroka. 

Nastroje pribuzne varhanam 
Portativ (lat. portare, nest), male pi'enosne var
hany, ktere se pouzivaly zejmena pi'i procesich 
a pruvodech (od 12. stoleti, rozkvet 15. stoleti, viz 
s. 226, obr. J). 
Pozitiv (lat. ponere, postavit, umistit), male stoja
ci varhany s jednim manuilem, vetsinou bez peda
lu, jen s nekolika piStaiami, hlavne retnYmi 8' a 4'. 
Pozitivy se vyskytovaly od raneho sti'edoveku (Gent
skY oltai'). V baroku slouZily zejmena jako generil
basove nastroje. 
Regal, nejmensi pioche pi'enosne varhany s jazYc
kOvYmi piStaiami 8',4' a 16'. Regil rna svUj puvod 
v 15. stoleti a v 18. stoleti vychizi kvUli svemu ostre
mu nazilnimu zvuku z mody. 
Harmonium pracuje s pruraznYmi jazYcky bez piS
tal. Ma rejsti'iky 8',4' a 16', 1 az 2 manuily (C-c4

) 

s rejsti'ikovou hranici v jeho prosti'edku, kolenace 
k docileni crescenda nebo diminuenda a nafukova
ci mech s noznim ovladinim. Harmonium vzniklo 
v 19. stoleti (DEBAIN, 1840). Slouzilo jako nihraZ
ka varhan ve vazne hudbe (rna vlastni literaturu: 
LISZT, DvoRAK, SCHONBERG, WEBERN aj.), pozde
ji i v salonni hudbe. 

Harmoniky tvoi'i ton kovovYmi jazYcky, ktere se 
volne chveji ve vzduchovem proudu (prt1razne ja
zjcky). Pi'edchUdcem byla ustni aeolina k ladeni 
varhan (BUSCHMANN, 1821). 
Ustni harmonika, ski'inka rozdelena do zvuko
vYch kanilkU; vdech a rydech vydavaji rozdilne tony 
(obr. A), vzdy podle typu. Akordicka hra je jedno
ducha, pi'i hi'e izolovanych tonu kryje jazyk neza
douci kanilky. Existuje mnoho modelu ustnich har
monik: diatonicke, chromaticke, basove atd. 
Melodika, ddi se jako podelna fletna se zobcem; 
mala klaviatury (cca h-c') vede vzduchory proud 
na jazYcky. 

Akordeon, tahaci harmonika s mechem (obr. B). 
Prurazne jazYcky jsou se svYmi hlasovYmi destickami 
po celych rejsti'icich upevneny na ozvuene desce. 
KaZda hlasova desticka rna dva protilehle jazYcky 
stejne rysky (obr. B). Pomoci dvou odpovidajicich 
kozenych ventilu se rozechviva pi'i proudeni vzduchu 
do mechu (satf vzduch) jen jeden a pi'i proudeni 
z mechu (flacenf vzduch) druhy jazYcek (obr. D), 
lze na ozvuene desce zapojit rejsti'ikovYmi tlaeitky. 
Diskantova posmvka s klaviaturou (cca f-a') je 
vicesborova: rna zakladni i'adu 8', k tomu horni 
a spodni tremolovou i'adu (rizy zpusobene malYmi 
frekvenenimi rozdily se projevuji kolisanim tonu, 
viz obr. C, 1-3), spodni oktavu 16' a horni 4'. Cer
ne body v kruhovem schematu na rejsti'ikorych tla
eitkich ukazuji stav rejsti'ikU. 
Basova posmvka nema klavesy, nYbd knofHky 
(nektere modely aZ do 120). Hlasove jazYeky zahr
nUji 5 okt:iv (obr. E). KnotHky jsou uspoi'adiny do 
i'ad, ktere umoznuji zaznit vZdy jen pevnYm kombi
nacim hlasorych jazYekU: 
- zakladni basy (i'ada 2) zaznivaji jako jeden 

ton, avsak v peti oktavach nad sebou, napi'. na 
obr. E: zakladni bas Esp pi'idavny bas Es a ti'i do
provodne es, es1

, es2
; 

- durove a mollove akordy (i'ada 3 a 4) zneji ve 
ti'ech oktavach (3 doprovodne); 

- septakordy (i'ada 5) zneji vzdy ve ti'ech okta
vich, napi'. na obr. E: des + f + as + ces (= h) 
ve vsech ti'ech doprovodnych (12 jazYekU); 

- zmensene septakordy (i'ada 6, jen u nekte
rych modelu) zneji ve ti'ech oktavach nad sebou 
(12 hlasu). 

V prvni fade lezi v pohodinem prstokladovem uspo
i'adini terciove basy jako zikladni popi'. pomoc
ne. - Basova post:ivka muze disponovat i manuilem 
samostatnych hlasu. Casto take basova mechanika 
umoznuje misto pevnych kombinaci i jine. 
Utvai'eni tonu zileZi dalekosihle na praci s me
chern. 

Koncertina, rueni harmonika se etyi'- nebo sesti
uhlYm prui'ezem (1834), s knofHky v diskantu a ba
su; byla vytlaeena vetsim bandoniem. 
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Crescendo: Varhanní píšťaly jsou rovnoměrně zá
sobovány vzduchem a nemají proto žádnou mož
nost crescenda nebo decrescenda. V 17. století se 
určité rejstříky umisťovaly do uzavřených dřevě
ných skříní, aby se docílilo efektů echa a zvuku 
z dálky. taluziové crescendo (18. století) pomocí 
pomalého otevírání a zavírání stěn a stropu skříní 
pak umožňovalo plynulé dynamické přechody. 
Rejstříkové (generální) crescendo (VOGLER, 
konec 18. století) přibírá postupně další a další 
pomocné hlasy. Podobně pracuje i crescendový 
válec (kolový zesilovač, 19. století). 

Stručné dějiny varhan (rané dějiny viz s. 178): 
v 8. a 9. století přišly varhany do Francie jako cí
sařské dary z Byzance PIPINOVI a KARLU VELIKÉ
MU. První kostelní varhany stály v Cáchách (812), 
ve Strasburku (9. století) a ve Winchesteru 
(IO. století). Ve 14. a 15. století měly varhany 
již mnoho rejstříků, několik manuálů a pedál. 
V 17. století se prospekty bohatě zdobily a množily 
se zvláštní rejstříky, zvlášť v Německu a Francii. 
Významnými varhanáři 17. století byli A. SCHNIT
GER (t 1720 Hamburk), bratři SILBERMAN
NOVÉ (ANDREAS, t 1734 Strasburk, a GOTTFRIED, 
tI753 Drážďany) aR. CLICQUOT (t 1719 Paříž). 
V 2. pol. 18. století ztratily varhany svou charakte
ristiku ve prospěch romantického zvukového ideá-
1u orchestrálních barev a plynulých dynamických 
přechodů (varhany od CAVAILLÉ-COLLA, 1811 až 
1899 Paříž). Renesance varhan, počínající ko
lem roku 1900, se znovu orientovala na zvukový 
ideál baroka. 

Nástroje příbuzné varhanám 
Portativ (lat. portare, nést), malé přenosné var
hany, které se používaly zejména při procesích 
a průvodech (od 12. století, rozkvět 15. století, viz 
s. 226, obr. J). 
Pozitiv (lat. ponere, postavit, umístit), malé stoja
cí varhany s jedním manuálem, většinou bez pedá
lu, jen s několika píšťalami, hlavně retnými 8' a 4'. 
Pozitivy se vyskytovaly od raného středověku (Gent
ský oltář). V baroku sloužily zejména jako generál
basové nástroje. 
Regál, nejmenší ploché přenosné varhany s jazýč
kovými píšťalami 8',4' a 16'. Regál má svůj původ 
v 15. století a v 18. století vychází kvůli svému ostré
mu nazálnímu zvuku z módy. 
Harmonium pracuje s průraznými jazýčky bez píš
ťal. Má rejstříky 8',4' a 16', 1 až 2 manuály (C-c4

) 

s rejstříkovou hranicí v jeho prostředku, kolenáče 
k docílení crescenda nebo diminuenda a nafukova
cí měch s nožním ovládáním. Harmonium vzniklo 
v 19. století (DEBAIN, 1840). Sloužilo jako náhraž
ka varhan ve vážné hudbě (má vlastní literaturu: 
LISZT, DVOŘÁK, SCHONBERG, WEBERN aj.), pozdě
ji i v salonní hudbě. 

Harmoniky tvoří tón kovovými jazýčky, které se 
volně chvějí ve vzduchovém proudu (průrazné ja
zýčky). Předchůdcem byla ústní aeolina k ladění 
varhan (BUSCHMANN, 1821). 
Ústní harmonika, skříňka rozdělená do zvuko
vých kanálků; vdech a výdech vydávají rozdílné tóny 
(obr. A), vždy podle typu. Akordická hra je jedno
duchá, při hře izolovaných tónů kryje jazyk nežá
doucí kanálky. Existuje mnoho modelů ústních har
monik: diatonické, chromatické, basové atd. 
Melodika, drží se jako podélná flétna se zobcem; 
malá klaviatury (cca h-c') vede vzduchový proud 
na jazýčky. 

Akordeon, tahací harmonika s měchem (obr. B). 
Průrazné jazýčky jsou se svými hlasovými destičkami 
po celých rejstřících upevněny na ozvučné desce. 
Každá hlasová destička má dva protilehlé jazýčky 
stejné výšky (obr. B). Pomocí dvou odpovídajících 
kožených ventilů se rozechvívá při proudění vzduchu 
do měchu (sátý vzduch) jen jeden a při proudění 
z měchu (tlačený vzduch) druhý jazýček (obr. D), 
lze na ozvučné desce zapojit rejstň'kovými tlačítky. 
Diskantová postávka s klaviaturou (cca f-aJ

) je 
vícesborová: má základní řadu 8', k tomu horní 
a spodní tremolovou řadu (rázy způsobené malými 
frekvenčními rozdIly se projevují kolísáním tónu, 
viz obr. C, 1-3), spodní oktávu 16' a horní 4'. Čer
né body v kruhovém schématu na rejstříkových tla
čítkách ukazují stav rejstňKů. 
Basová postávka nemá klávesy, nýbrž knofu'ky 
(některé modely až do 120). Hlasové jazýčky zahr
nují 5 oktáv (obr. E). Knofu'ky jsou uspořádány do 
řad, které umožňují zaznít vždy jen pevným kombi
nacím hlasových jazýčků: 
- základní basy (řada 2) zaznívají jako jeden 

tón, avšak v pěti oktávách nad sebou, např. na 
obr. E: základní bas Esp přídavný bas Es a tři do
provodné es, es!, es'; 

- durové a mollové akordy (řada 3 a 4) znějí ve 
třech oktávách (3 doprovodné); 

- septakordy (řada 5) znějí vždy ve třech oktá
vách, např. na obr. E: des + f + as + ces (= h) 
ve všech třech doprovodných (12 jazýčků); 

- zmenšené septakordy (řada 6, jen u někte
rých modelů) znějí ve třech oktávách nad sebou 
(12 hlasů). 

V první řadě leží v pohodlném prstokladovém uspo
řádání terciové basy jako základní popř. pomoc
né. - Basová postávka může disponovat i manuálem 
samostatných hlasů. Často také basová mechanika 
umožňuje místo pevných kombinací i jiné. 
Utváření tónu záleží dalekosáhle na práci s mě
chem. 

Koncertina, ruční harmonika se čtyř- nebo šesti
úhlým průřezem (1834), s knoflíky v diskantu a ba
su; byla vytlačena větším bandoniem. 



Skenováno pro studijní účely

60 ORGAl'lOLOGIE I Eleklrofony I: princ\p)', e leklronickc I'arhany 

...... 1 ~ 

Elektrickj snfmac, ob6cnB scMmata syntez 

60 ORGANOLOGIF. / Eleklrofon)' I: princi p)'. e le kltonlcké 11lrhan)' 

--

Elektrický snfmač. obecná schémata syntéz 



Skenováno pro studijní účely

ORGANOLOGIE / Elektrofony I: principy, elektronicke varhany 61 

Elektrofony neboli elektricke hudebni nastro
je !voi'i dye skupiny: 
1. elektroakusticke nastroje, u nichz kmity me

chanickeho oscilatoru jsou zesilovany pouze 
elektroakustickou cestou 

II. elektronicke nastroje, u niehz uz povaha sa
motneho oscilatoru je ryze elektronicka. 

Elektroakusticke nastroje pouzivaji k pi'emene me
chanickYch kmitu na sti'idave elektricke napeti sni
macu pracujicich na elektromagnetickem, elektro
statickem Ci elektrooptickem (fotoelektrickem) 
principu. U elektromagnetickYch snimaeu meni 
napi'. kmitajici ocelova struna magnetickY tok v jad
ru civky, kterou !voi'i permanentni magnet. V civce 
se indukuje sti'idave napeti 0 kmitoetu kmitu struny. 
CasovY prubeh tohoto napeti, resp. barva tonu je za
visla na poloze snimace vilei uzlu ci kmitne pi'islus
neho harmonickeho kmitu struny. Na tomto princi
pu pracuji elektroakusticke kytary (obr. A) i piana 
(napi'. Neo-Bechstein). Elektrostaticke snimaee 
pracuji na principu zmeny kapacity mezi pevnou 
a pohyblivou elektrodou, kterou !voi'i kmitajici 
struna ci jaz)icek (napi'. u piana Elektrochord ci 
Pianotron). Kmitajici meehanickY element muze 
tez pi'erusovat (modulovat) svetelny paprsek, ktery 
dopada na fotoelektricky snimac. 
Struna ci jaz)icek mohou bY. nahrazeny ozubenYm 
kovovYm kotoucem (napi'. f6nick-ym kolem 
u elektrofonickYch varhan Hammond, viz s. 62, 
obr. D), ktery rotuje proti permanentnimu magnetu 
jadra civky nebo proti pevne elektrode kondenzato
ru (u elektrostatiekYch varhan Compton). Genera
tory tonu fotoelektriekYch varhan Welte pracovaly 
na stejnem principu jako optickY zaznam zvuku 
u filmu (s. 62, obr. C). 

Jako primarni zdroj tonu jsou u elektroniekYeh na
stroju pouzity tradicni analogove oscihitory, ktere 
generuji sign:il sinusoveho ci komplexniho (pilove
ho, trojuhelnikoveho, obdelnikoveho ci pulzniho) 
prubehu, nebo digit:ilni obvody, ktere pozadovany 
prubeh tonu realizuji pi'imYm vYPoctem nebo cte
nim z pameti s naslednYm vybavenim digit:ilne-ana
logov9m pi'evodnikem. 
Zpusob generace tonu nebo zvuku a jeho dalsiho 
zpracovani za ucelem dosazeni konkretniho cha
rakteru ci barvy je dan pouzitou metodou zvukove 
syntezy (obr. B). Souctove metody (obr. C) vyuzi
vaji prosteho souctu zejmena sinus0vYeh tonu uspo
i'adanych do i'ady harmonickYch (i neharmonic
kYch) slozek, rozdilove metody (obr. D) jsou zase 
zalozeny na filtraei komplexniho tonu, ktera zdu
raznuje nebo potlacuje pi'islusne kmitoctove oblasti 
ve spektru. Modulacni metody (obr. E) vyuzivaji 

specifickYm zpusobem kiasieke modulaee tonu, ja
ko je napi'. tremolo ci vibrato. Tvarove metody 
vychazeji z pi'imeho ovlivnovani easoveho prubehu 
tonu ci zvuku. Modelovani jako metoda zvukove 
syntezy simuluje tyzik:ilni nebo matematiekou ces
tou vznik tonu v kiasiekem hudebnim nastroji. 

Nejrozsii'enejsimi khivesov-ymi elektronickYmi na
stroji jsou elektronicke varhany a zvukove syn
tezatory. Nekiavesove ovladani pomoci strunoveho 
ci paskoveho manu:ilu, senzoricke kiavesniee, 
otocneho pi'epinace, promenneho odporu ci kon
denzatoru je charakteristieke pcedevsim pro jed
nohlase nastroje 20. a 30. let nebo ve funkci do
plnku kiavesovYch nastroju. U jednohlasych nastro
ju se pouzivaji oscilatory jak nizkofrekvencni 
(pracujici v rozsahu cca 16 Hz-16 kHz), tak vyso
kofrekvencni (praeujici v oblasti cea 100-500 
kHz). Vysledny ton "vysokofrekvencniho" nastroje 
je realizovan jako rozdHovY kmitocet jednoho pevne 
naladeneho a druheho plynule laditelneho oscilato
ru, jehoz rezonancni obvod muze bY. pcelad'ovan 
tez bezdotykove (napi'. pi'ibliZovanim ruky k antene 
obvodu), napi'. Theremin (s. 62, obr. B). 
Elektronicke varhany analogove konstrukce 
maji bud' volne (samostatne) genecitory, nebo 
casteji pracuji s delici kmitoctu, ktere v okmvo
vYch pomerech zpracovavaji tony nejvyssi oktavy na
stroje. Tyto tony jsou produkovany bud' dvanacti 
samostatnYmi generatory, nebo kombinovanYm de
licem, ktery vysokofrekvencni ton jedineho oscila
toru kmitoctove vydeli do rovnomerne temperova
neho ladeni techto nejvyssich tonu. CasovY prubeh 
teehto tonu je bud' piiovY, nebo casteji obdelnikovY, 
a to umoziiuje je d:ile zpracovavat v rejsti'ik0vYch 
obvodech - pevne naladenych filtrech na zpu
sob staticke rozdHove syntezy. MechanickY ci elek
tronickY spinaci system umoziiuje vytvai'et adekvat
ni oktavove i neoktavove polohy rejsti'ikiI jako 
u piSialovYch varhan. Elektronieke varhany obsahu
jf take modulatory - obvody vibrata 0 kmitoctu 
cca 7 Hz, chorus efektu 0 kmitoctu eca 0,1 Hz 
a umeleho dozvuku (s. 62, obr. A). 
Digit:llni elektronicke varhany praeuji nejcas
teji na prineipu sampleru, tzn. ze v pameti ulozeny 
prubeh re:ilneho tonu (vcetne jeho nasazenO je po
citacem zpracovan a kmitoctem pnslusnYm stisknu
te kiavese je potom vybaven do digit:ilne-analogo
veho pi'evodniku. Pamei vetsinou obsahuje pouze 
3 origin:ilni tony pro kazdou oktavu kiavesnice ci 
ped:ilnice a pro kaZdy rejsti'ik varhan, zbyle tony 
odvozuje uz pocitac. rimto zpusobem mohou bY. 
digit:ilni varhany doslovnyuu elektronickYmi kopie
mi piSialovYch varhan (s. 62, obr. F). 
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Elektrofony neboli elektrické hudební nástro
je tvoří dvě skupiny: 
1. elektroakustické nástroje, u nichž kmity me

chanického oscilátoru jsou zesilovány pouze 
elektroakustickou cestou 

II. elektronické nástroje, u nichž už povaha sa
motného oscilátoru je ryze elektronická. 

Elektroakustické nástroje používají k přeměně me
chanických kmitů na střídavé elektrické napětí sní
mačů pracujících na elektromagnetickém, elektro
statickém či elektrooptickém (fotoelektrickém) 
principu. U elektromagnetických snímačů mění 
např. kmitající ocelová struna magnetický tok v jád
ru cívky, kterou tvoří permanentní magnet. V cívce 
se indukuje střídavé napětí o kmitočtu kmitů struny. 
Časový průběh tohoto napětí, resp. barva tónu je zá
vislá na poloze snímače vůči uzlu či kmitně přísluš
ného harmonického kmitu struny. Na tomto princi
pu pracují elektroakustické kytary (obr. A) i piana 
(např. Neo-Bechstein). Elektrostatické snímače 
pracují na principu změny kapacity mezi pevnou 
a pohyblivou elektrodou, kterou tvoří kmitající 
struna či jazýček (např. u piana Elektrochord či 
Pianotron). Kmitající mechanický element může 
též přerušovat (modulovat) světelný paprsek, který 
dopadá na fotoelektrický snímač. 
Struna či jazýček mohou být nahrazeny ozubeným 
kovovým kotoučem (např. fónickým kolem 
u elektrofonických varhan Hammond, viz s. 62, 
obr. D), který rotuje proti permanentnímu magnetu 
jádra cívky nebo proti pevné elektrodě kondenzáto
ru (u elektrostatických varhan Compton). Generá
tory tónů fotoelektrických varhan Welte pracovaly 
na stejném principu jako optický záznam zvuku 
u filmu (s. 62, obr. C). 

Jako primární zdroj tónu jsou u elektronických ná
strojů použity tradiční analogové oscilátory, které 
generují signál sinusového či komplexního (pilové
ho, trojúhelníkového, obdélníkového či pulzního) 
průběhu, nebo digitální obvody, které požadovaný 
průběh tónu realizují přímým výpočtem nebo čte
ním z paměti s následným vybavením digitálně-ana
logovým převodníkem. 
Způsob generace tónu nebo zvuku a jeho dalšího 
zpracování za účelem dosažení konkrétního cha
rakteru či barvy je dán použitou metodou zvukové 
syntézy (obr. B). Součtové metody (obr. C) využí
vají prostého součtu zejména sinusových tónů uspo
řádaných do řady harmonických Ci neharmonic
kých) složek, rozdílové metody (obr. D) jsou zase 
založeny na filtraci komplexního tónu, která zdů
razňuje nebo potlačuje příslušné kmitočtové oblasti 
ve spektru. Modulační metody (obr. E) využívají 

specifickým způsobem klasické modulace tónu, ja
ko je např. tremolo či vibrato. Tvarové metody 
vycházejí z přímého ovlivňování časového průběhu 
tónu či zvuku. Modelování jako metoda zvukové 
syntézy simuluje fYzikální nebo matematickou ces
tou vznik tónu v klasickém hudebním nástroji. 

Nejrozšířenějšími klávesovými elektronickými ná
stroji jsou elektronické varhany a zvukové syn
tezátory. Neklávesové ovládání pomocí strunového 
či páskového manuálu, senzorické klávesnice, 
otočného přepínače, proměnného odporu či kon
denzátoru je charakteristické především pro jed
nohlasé nástroje 20. a 30. let nebo ve funkci do
plňku klávesových nástrojů. U jednohlasých nástro
jů se používají oscilátory jak nízkofrekvenční 
(pracující v rozsahu cca 16 Hz-16 kHz), tak vyso
kofrekvenční (pracující v oblasti cca 100-500 
kHz). Výsledný tón "vysokofrekvenčního" nástroje 
je realizován jako rozdHový kmitočet jednoho pevně 
naladěného a druhého plynule laditelného osciláto
ru, jehož rezonanční obvod může být přelaďován 
též bezdotykově (např. přibližováním ruky k anténě 
obvodu), např. Theremin (s. 62, obr. B). 
Elektronické varhany analogové konstrukce 
mají buď volné (samostatné) generátory, nebo 
častěji pracují s děliči kmitočtu, které v oktávo
vých poměrech zpracovávají tóny nejvyšší oktávy ná
stroje. Tyto tóny jsou produkovány buď dvanácti 
samostatnými generátory, nebo kombinovaným dě
ličem, který vysokofrekvenční tón jediného oscilá
toru kmitočtově vydělí do rovnoměrně temperova
ného ladění těchto nejvyšších tónů. Časový průběh 
těchto tónů je buď pilový, nebo častěji obdélníkový, 
a to umožňuje je dále zpracovávat v rejstříkových 
obvodech - pevně naladěných filtrech na způ
sob statické rozdHové syntézy. Mechanický či elek
tronický spínací systém umožňuje vytvářet adekvát
ní oktávové i neoktávové polohy rejstříků jako 
u píšťalových varhan. Elektronické varhany obsahu
jí také modulátory - obvody vibrata o kmitočtu 
cca 7 Hz, chorus efektu o kmitočtu cca 0,1 Hz 
a umělého dozvuku (s. 62, obr. A). 
Digitální elektronické varhany pracují nejčas
těji na principu samplerů, tzn. že v paměti uložený 
průběh reálného tónu (včetně jeho nasazenO je po
čítačem zpracován a kmitočtem příslušným stisknu
té klávese je potom vybaven do digitálně-analogo
vého převodníku. Paměť většinou obsahuje pouze 
3 originální tóny pro každou oktávu klávesnice či 
pedálnice a pro každý rejstřík varhan, zbylé tóny 
odvozuje už počítač. nmto způsobem mohou být 
digitální varhany doslovnými elektronickými kopie
mi píšťalových varhan (s. 62, obr. F). 
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Zvukove syntezatory 
se vyvinuly z puvodne samostatnych oscilatoru, fiI!
ru, modulatoru, zesilovaeu a dalsfch ptistroju, je
jichz funkce byla jednotne i'izena programovou se
kvenci, ulozenou napt. na derovanem papiru ei 
pasce. Tyto nastroje slouZily zejmena pro studiovou 
praci a neumoziiovaly provoz v re:ilnem case. Tepr
ve az konstrukce napet'ove i'izenych obvodu 
(oscilatoru vco, filtru VCF, zesilovaeu VCA), u ni
chz bylo mozno kmitoeet, zesileni event. dalsi 
funkce ovladat velikosti vnejsiho stejnosmemeho 
napeti, vedla k ryvoji modemfch syntezatoru. Tyto 
nastroje (napt. Minimoog) uz dovolovaly hru v re
:ilnem case a jejich schema vychazejici z dynamic
ke rozdilove syntezy form:ilne odpovida vzniku t6-
nu v hudebnim nastroji: komplexni t6n oscilatoru 
(napt. kmitajici struny) je filtrovan a zesilovan (na
pt. korpusem houslf). Syntezatory pracujici s frek
veneni modulaci (napt. Yamaha DX-7) dovoluji 
s relativne malYm poetem parametru realizovat 
zvuky t6noveho i net6noveho charakteru pouhou 
zmenou pomeru klasickeho vibrata. U vibrata je 
napt. t6n 0 kmitoetu 440 Hz rozlad'ovan (modulo
van) kmitoctem cca 7 Hz v rozsahu ± ctvrtt6n, pi'i. 
synteze je tento t6n modulovan napt. kmitoetem 
440 Hz v rozsahu ± kvinta. Je-li modulaeni kmito
eet k modulovanemu v pomeru celych eisel, je syn
tezovany zvuk t6noveho charakteru, pri iracion:il
rum pomeru pak net6noveho charakteru. Vzorko
vani (samplovanf) neni sice syntezou v pravem 
slova smyslu, ale ptedstavuje nejrozsirenejsi meto
du tvarove syntezy. Na rozdil od digit:ilnfch varhan 
je mozne na samplerech (napt. Emulator) pi'imo 
re:ilny zvuk digit:ilne zaznamenat, ulozit do pameti 
a v pi'islusne vYsce a v ruzne upravene podobe (na
pt. filtraci ei modulacf) pak reprodukovat (obr. E). 
Modelovani (virtu:ilni synteza) ptedstavuje u synte
zatoru (napt. Yamaha 1-2-1) dokonalou simulaci 
jednotlivYch funkenfch easti daneho typu nastroje. 

Historie 
Prvni pokusy 0 vynZiti elekttiny v hudebnfch na
strojfch jsou ptipisovany eeskemu vyn:ilezci PRO
KOPU DIVISOVI (1730). Skuteene funkeniho vynZi
ti staticke elekttiny doslo poprve v klavesove zvon
kohre francouzskeho fyzika JEAN-BAPTISTE DE LA 
BORDE (1759). V prubehu 19. stoleti byla postave
na cehi tada nastroju s elektromagnetickYm zpuso
bern rozkmitavani jazYekU ei strun, napt. Elektric
kd harmonika FRANTISKA ADAMA PETRINY 
(1855), Hudehni telegrafELISHA GRAYE (1870), 
Choralcelo MELVINA L. SEVERYHO. Ryze elektrick:i 
generace t6nu pomoci altematoru byla poprve 
prakticky pouzita v CAHILLOVE Telharmontu tez 
Dynamophonu (prvni verze 1900, druha 1906 

a treti 1911), v historii dosud nejdrazsim a nejvet
sim elektrofonu. Prvnim elektronkoyYm klaveso
yYm nastrojem bylo Audio piano LEE DE FORESTA 
(1915). Dvadta leta ptinesla predevsim nastroje 
s neklavesoyYm ovladanim. Prvnim z nich byl The
remin (tez Termenvox ei Aetherophon) ruskeho 
fyzika LVA SERGEJEVICE TERMENA (1921), jehoz 
modemi repliky "ptezily" az do dnesni doby. Dalsi
mi neklavesoyYmi nastroji byly napt. Sphiirophony 
nemeckeho varhanika JQRGA MAGERA (1922), 
Dynaphony RENE BERTRANDA, ptedvadene v roce 
1927 i v Praze nebo prvni provedeni Martenoto
vjch vln profesora patiZske konzervatote MAURI
CE L. E. MARTENOTA (1928). Nastrojem se struno
yYm manu:ilem bylo Trautonium FRIEDRICHA 
TRAUTWEINA (1930) ei Mixturove Trautonium 
OSCARA SALY (1948). Z jednoduchych klavesoyYch 
nastroju se postupne vyvinuly prvni elektroakustic
ke varhany s elektrostatickYmi generatory napt. 
Electone JOHNA COMPTONA (1928), s fotoelek
trickYmi generatory napt. Welte EDWINA WELTEHO 
(1933) nebo Hammondovy elektrofonicki varha
ny chicagskeho hodinate LAURENSE HAMMONDA 
(1935) s f6nickYmi koly. Tento zatim nejrozsitenej
si a nejpopulamejsi elektronickY hudebni nastroj 
ptedznamenal nejenom prunik komercionalizace 
do sfery hudebni elektroniky, ale take zcela samo
statny ryvoj "klasicky" orientovanych elektronic
kYch varhan, kteremu zaeala dominovat americka 
firma Allen. Nejznamejsimi prvnimi "elektrifikova
nYmi" nastroji byl klavir Neo-Bechstein WALTERA 
NERNSTA (1930) a kytary LOYDA LoARA (1931) 
a LEo FENDERA (1937). Za prvni syntezator je 
oznaeovana etythlasa, derovanYm papirem ovlada
na verze nastroje Clavier de lampes Francouzu AR
MANDA J. GILEVETA a EDOUARDA E. COUPLEXE 
(1927), prvnim "samplerem" byl klavesovY nastroj 
s optickYm z:iznamem hudby, ruchu a zvukovYch 
efektu Singing keyhoard FREDERICKA M. SAMMI
SE (1930). Mezi ptedchUdce dnesnfch syntezatoru 
je poeitan take "s:ilovY" syntezator firmy RCA Mark 
I (1955) a Mark II (1957). Nastup komerenfch 
syntezatoru byl spojen ptedevsim s ROBERTEM 
A. MOOGEM, jehoz jednohlasy Minimoog (1970) 
se stal bestsellerem. Prvnim "dechoyYm" syntezato
rem byl Lyricon BILLA BERNARDIHO a ROGERA 
NOBLEHO (1975), prvni "kytarovY" syntezator po
stavila v roce 1977 japonsk:i firma Roland. Nejpo
pulamejsim syntezatorem 80. let se stal nastroj fir
my Yamaha DX-7 (1981). Mezlli"kem ve ryvoji hu
debni elektroniky bylo ptijeti navrhu (1982) 
systemu komunikace mezi nastroji, poeitaCi a ostat
nimi ptistroji MIDI (Musical Instrument Digital In
terface), ktery umoznil propojit a ovladat vice na
stroju i pi'istroju soueasne. 
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Zvukové syntezátory 
se vyvinuly z původně samostatných oscilátorů, filt
rů, modulátorů, zesilovačů a dalších přístrojů, je
jichž funkce byla jednotně řízena programovou se
kvencí, uloženou např. na děrovaném papíru či 
pásce. Tyto nástroje sloužily zejména pro studiovou 
práci a neumožňovaly provoz v reálném čase. Tepr
ve až konstrukce napěťově řízených obvodů 
(oscilátorů VCO, filtrů VCF, zesilovačů VCA), u ni
chž bylo možno kmitočet, zesílení event. další 
funkce ovládat velikostí vnějšího stejnosměrného 
napětí, vedla k vývoji moderních syntezátorů. Tyto 
nástroje (např. Minimoog) už dovolovaly hru v re
álném čase a jejich schéma vycházející z dynamic
ké rozdílové syntézy formálně odpovídá vzniku tó
nu v hudebním nástroji: komplexní tón oscilátoru 
(např. kmitající struny) je filtrován a zesilován (na
př. korpusem houslí). Syntezátory pracující s frek
venční modulací (např. Yamaha DX-7) dovolují 
s relativně malým počtem parametrů realizovat 
zvuky tónového i netónového charakteru pouhou 
změnou poměrů klasického vibrata. U vibrata je 
např. tón o kmitočtu 440 Hz rozlaďován (modulo
ván) kmitočtem cca 7 Hz v rozsahu ± čtvrttón, při 
syntéze je tento tón modulován např. kmitočtem 
440 Hz v rozsahu ± kvinta. Je-li modulační kmito
čet k modulovanému v poměru celých čísel, je syn
tezovaný zvuk tónového charakteru, při iracionál
ním poměru pak netónového charakteru. Vzorko
vání (samplování) není sice syntézou v pravém 
slova smyslu, ale představuje nejrozšířenější meto
du tvarové syntézy. Na rozdíl od digitálních varhan 
je možné na samplerech (např. Emu!ator) přímo 
reálný zvuk digitálně zaznamenat, uložit do paměti 
a v příslušné výšce a v různě upravené podobě (na
př. filtrací či modulací) pak reprodukovat (obr. E). 
Modelování (virtuální syntéza) představuje u synte
zátorů (např. Yamaha 1-2-1) dokonalou simulaci 
jednotlivých funkčních částí daného typu nástroje. 

Historie 
První pokusy o vynžití elektřiny v hudebních ná
strojích jsou připisovány českému vynálezci PRO
KOPU DIVIŠOVI (1730). Skutečně funkčního vynži
tí statické elektřiny došlo poprvé v klávesové zvon
kohře francouzského fyzika ]EAN-BAPTISTE DE LA 
BORDE (1759). V průběhu 19. století byla postave
na celá řada nástrojů s elektromagnetickým způso
bem rozkmitávání jazýčků či strun, např. Elektric
ká harmonika FRANTIŠKA ADAMA PETŘINY 
(1855), Hudehní telegrafELISHA GRAYE (1870), 
Choralcelo MELVINA L. SEVERYHO. Ryze elektrická 
generace tónu pomocí alternátorů byla poprvé 
prakticky použita v CAHILLOVĚ Telharmontu též 
Dynamophonu (první verze 1900, druhá 1906 

a třetí 1911), v historii dosud nejdražším a největ
ším elektrofonu. Prvním elektronkovým kláveso
vým nástrojem bylo Audio piano LEE DE FORESTA 
(1915). Dvacátá léta přinesla především nástroje 
s neklávesovým ovládáním. Prvním z nich byl The
remin (též Těrmenvox či Aetherophon) ruského 
fyzika LVA SERGE]EVICE TĚRMENA (1921), jehož 
moderní repliky "přežily" až do dnešní doby. Další
mi neklávesovými nástroji byly např. Sphiirophony 
německého varhaníka ]ORGA MAGERA (1922), 
Dynaphony RENÉ BERTRANDA, předváděné v roce 
1927 i v Praze nebo první provedení Martenoto
vých vln profesora pařížské konzervatoře MAURI
CE L. E. MARTENOTA (1928). Nástrojem se struno
vým manuálem bylo Trautonium FRIEDRICHA 
TRAUTWEINA (1930) či Mixturové Trautonium 
OSCARA SALY (1948). Z jednoduchých klávesových 
nástrojů se postupně vyvinuly první elektroakustic
ké varhany s elektrostatickými generátory např. 
Electone ]OHNA COMPTONA (1928), s fotoelek
trickými generátory např. Welte EDWINA WELTEHO 
(1933) nebo Hammondovy elektrofonické varha
ny chicagského hodináře LAURENSE HAMMONDA 
(1935) s fónickými koly. Tento zatím nejrozšířeněj
ší a nejpopulárnější elektronický hudební nástroj 
předznamenal nejenom průnik komercionalizace 
do sféry hudební elektroniky, ale také zcela samo
statný vývoj "klasicky" orientovaných elektronic
kých varhan, kterému začala dominovat americká 
firma Allen. Nejznámějšími prvními "elektrifikova
nými" nástroji byl klavír Neo-Bechstein WALTERA 
NERNSTA (1930) a kytary LOYDA LoARA (1931) 
a LEo FENDERA (1937). Za první syntezátor je 
označována čtyřhlasá, děrovaným papírem ovláda
ná verze nástroje C!avier de lampes Francouzů AR
MANDA J. GILEVETA a EDOUARDA E. COUPLEXE 
(1927), prvním "samplerem" byl klávesový nástroj 
s optickým záznamem hudby, ruchů a zvukových 
efektů Singing keyhoard FREDERlCKA M. SAMMI
SE (1930). Mezi předchůdce dnešních syntezátorů 
je počítán také "sálový" syntezátor firmy RCA Mark 
I (1955) a Mark II (1957). Nástup komerčních 
syntezátorů byl spojen především s ROBERTEM 
A. MOOGEM, jehož jednohlasý Minimoog (1970) 
se stal bestsellerem. Prvním "dechovým" syntezáto
rem byl Lyricon BILLA BERNARDIHO a ROGERA 
NOBLEHO (1975), první "kytarový" syntezátor po
stavila v roce 1977 japonská firma Roland. Nejpo
pulárnějším syntezátorem 80. let se stal nástroj fir
my Yamaha DX-7 (1981). Mezlli"kem ve vývoji hu
dební elektroniky bylo přijetí návrhu (1982) 
systému komunikace mezi nástroji, počítači a ostat
ními přístroji MIDI (Musical Instrument Digital In
terface), který umožnil propojit a ovládat více ná
strojů i přístrojů současně. 
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ORGANOLOGIE / Orchestr: obsazeni, dejiny 65 

Orchestrem rozumime vetiH soubor instrumenta
listu se skupinoV)ID obsazenim hlasu (unisono ne
bo divisi). Protikladem je s6listicke obsazeni ko
mornich seskupeni (duo az noneto). Skupinove ob
sazeni vyZaduje podi'izeni se jedince, napi'iklad i co 
do pi'evzeti stejnych hradch technik (jako smyky 
atd.), nadi'azenemu duchu ansamblu, ktereho 
v podstatne mii'e vstepuje dirigent. 
Podle obsazeni rozlisujeme symfonickf, komomi, 
smyccovj, dechovy, iesfovy orchestr, podle urce
ni opemi, chrdmovy, zdbavni, rozhlasovj atd., 
k tomu tanecni, ldzeiisky, cirkusovj, vojensky 
apod. 
Moderni velkY symfonickY (a opernf) orchestr rna 
pi'ibliZne nasledujid obsazeni: 
- smycce: maximilne 16 (vetsinou jen 12) prv

nfch housli, 14 (10) druhych housli, 12 (8) viol, 
10 (8) violoncell, 8 (6) kontrabasu; 

- dfeva: 1 pikola, 3 fletny, 3 hoboje, 1 anglickY 
roh, 3 klarinety, 1 basklarinet, 3 fagoty, 1 kontra
fagot; 

- zeste: 6 lesnich roM, 4 trubky, 4 pozouny, 1 ba
SOya tuba; 

- bid: 4 tympany, velkY a mall' buben, talii'e, tri
ang!, xylofon, zvonkohra, zvony, gong aj.; 

- k tomu die poueby: 1-2 harfy, klavir(y), var-
hany, saxofon aj. 

Klasicistni rozesazeni orchestru se osvedcilo (REI
cHARDT, Berlin 1775; obr. A), bylo jen lehce po
zmeneno noV)ID rozesazenim americkYm (STO
KOWSKI, 1945; obr. C). 
Operni orchestr narozdfl od koncertni praxe or
chestrii symfonickYch nehraje na p6diu, nYbrZ v tzv. 
orchestfisti (orchestrilnim pi'ikopu) pi'ed jeviS
tern, kde nevadi divakiim ve vy'hledu a kde zvuk 
splYva a zaroven se tlumi (obr. B). 
Orchestr ("orchestra") se v i'eckem a i'imskem 
staroveku nazfvalo misto k provozovani divadla, 
kde vystupoval i sbor. Ve sti'edoveku tento pojem 
chybf. Pozdeji oznacuje misto, kde v opei'e sedeli 
instrumentaliste. Teprve v 18. stoleti se oznaceni 
vztahuje take na teleso sarno. 
Kapela ("cappella") se v pozdnim sti'edoveku na
zfvaly vokilni ansambly (s doprovodnfmi nastroji). 
Zaroven s pronikinim samostatne instrumentilni 
hudby se nazev cappella zacal vztahovat i na instru
ment:ilni soubor, pozdeji oznacoval orchestr niz
sich kvalit. Dnes se vYrazem a cappella oznacuje 
nedoprovazeny sborovY zpev. 

Strucne dejiny 
Ve stfedoveku a renesanci pi'evladala i v ramci 
vetsich instrumentilnich ansamblu s6listicka hra. 
Pi'evaZovaly dechy. Instrumentilni skladby se temer 
nevyskytovaly; hrila se hlavne vokilni fila. Obsaze
ni bylo volne. Teprve G. GABRIEL! pi'ii'adil ve syfch 

Sacrae Symphoniae (1597) hlasum urcite nastro
je. Barva zvuku se od te doby stavala stile vice sou
casn kompozicniho zameru (MONTEVERDI, Orfeo, 
1607). Kolem poloviny 17. stoleti ustupuje pestre 
renesancni teleso barokuimu orchestru, ktery dava 
pi'ednost smyccovemu zvuku. CORELL! v Rime psal 
ctyi'hlasou sazbu pro 14-100 hricu, LULLY v Pai'izi 
petihlasou pro svYch 24 Violons du roi (prvni or
chestr s jednotnou disciplinou hry), u nichz 2 ho
boje a 1 fagot posilovaly krajni hlasy. Tyto dechove 
nastroje vystupovaly v urcitfch castech, zejmena v 2. 
menuetu, s6listicky jako trio, COl zanechalo sve 
stopy jeste i v klasicistnim menuetu s jeho "triem". 

V baroknfm orchestru stoji proti dobe dYe sku
piny: 
- ndstroje hrajic{ linii basu (violoncello, fagot, 

loutna, cembalo, varhany atd.), ktere realizovaly 
generilbas, a 

- melodicke ntistroje (housle, fletna, hoboj atd.) 
pro vrchni blasy. 

Kapelnik i'idil provedeni od cembala; obsazeni ba
rokufho orchestru bylo silne promenlive (napi'. 
BACH, Braniborske koncerty). 

Klasicistnf orchestr se vyvinul v 2. polovine 18. sto
len v Mannheimu a Pai'izi. Jeho zvuk, reprezentova
ny ctyi'hlasou smyccovou sazbou a dvojitfmi di'evy, 
se brzo stal pravidlem: 
1. a II. housle, violy, violoncella (s kontrabasem), 
2 fletny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty; dechy rane
ho klasicismu: 2 hoboje, 2 lesni rohy. 
K tomu se pi'ipojily koncem 18. stoleti 2 trubky a 2 
kotle; u BEETHOVENA 3 lesni rohy (3. symfonie), 
1 pikola, 1 kontrafagot, 3 pozouny (5. symfonie), 
pozdeji 4 lesnf rohy, triang!, talii'e, velkY buben 
(9. symfonie). 

Romanticky orchestr v 19. stolen se silne rozru
stal (BERLIOZ), pi'edevsim v zestich. WAGNEROV 
Prsten Nibelunguv (1874) vyzaduje mimo velkY 
symfonickY orchestr 1 basovou trubku, 1 kontraba
sovY pozoun, 8 lesnich roM, 2 tenorove tuby, 2 ba
sove tuby, 1 kontrabasovou tubu, 6 harf, k tomu 
2 harfy na jevisti a 16 kovadlin. Obsazeni se dile 
stupnovalo (STRAUSS, Elektra; SCHONBERG, Gur
relieder s vice nez 100 hrici). 

Ve 20. stoletf se rozsii'uje pi'edevsim skupina bi
dch. Proti obrovskemu orchestru se stavi male sku
piny, napi'. SCHONBERGOVA Komomi symfonie 
s 15 hraci nebo STRAVINSKEHO NiMh vojdka se 
7 hraci. Dnes se obsazeni l'fdi zcela podle pi'ani 
skladatele a pojima i elektrofony, stejne jako pi'e
hravani pi'edem pi'ipravenych zvukovYch pasu. 

ORGANOLOGIE / Orchestr: obsazení, dějiny 65 

Orchestrem rozumíme větší soubor instrumenta
listů se skupinovým obsazením hlasů (unisono ne
bo divisi). Protikladem je sólistické obsazení ko
morních seskupení (duo až noneto). Skupinové ob
sazení vyžaduje podřízení se jedince, například i co 
do převzetí stejných hracích technik (jako smyky 
atd.), nadřazenému duchu ansámblu, kterého 
v podstatné míře vštěpuje dirigent. 
Podle obsazení rozlišujeme symfonický, komorní, 
smyčcový, dechový, žesťový orchestr, podle urče
ní operní, chrámový, zábavní, rozhlasový atd., 
k tomu taneční, lázeňský, cirkusový, vojenský 
apod. 
Moderní velký symfonický (a operní) orchestr má 
přibližně následující obsazení: 
- smyčce: maximálně 16 (většinou jen 12) prv

ních houslí, 14 (IO) druhých houslí, 12 (8) viol, 
10 (8) violoncell, 8 (6) kontrabasů; 

- dřeva: 1 pikola, 3 flétny, 3 hoboje, 1 anglický 
roh, 3 klarinety, 1 basklarinet, 3 fagoty, 1 kontra
fagot; 

- žestě: 6 lesních rohů, 4 trubky, 4 pozouny, 1 ba
sová tuba; 

- bicí: 4 tympány, velký a malý buben, talíře, tri
angl, xylofon, zvonkohra, zvony, gong aj.; 

- k tomu dle potřeby: 1-2 harfy, klavír(y), var-
hany, saxofon aj. 

Klasicistní rozesazení orchestru se osvědčilo (REl
CHARDT, Berlín 1775; obr. A), bylo jen lehce po
změněno novým rozesazením americkým (STO
KOWSKI, 1945; obr. C). 
Operní orchestr narozdíl od koncertní praxe or
chestrů symfonických nehraje na pódiu, nýbrž v tzv. 
orchestřišti (orchestrálním příkopu) před jeviš
těm, kde nevadí dívákům ve vy'hledu a kde zvuk 
splývá a zároveň se tlumí (obr. B). 
Orchestr ("orchestra") se v řeckém a římském 
starověku nazývalo místo k provozování divadla, 
kde vystupoval i sbor. Ve středověku tento pojem 
chybí. Později označuje místo, kde v opeře seděli 
instrumentalisté. Teprve v 18. století se označení 
vztahuje také na těleso samo. 
Kapela ("cappella") se v pozdním středověku na
zývaly vokální ansámbly (s doprovodnými nástroji). 
Zároveň s pronikáním samostatné instrumentální 
hudby se název cappella začal vztahovat i na instru
mentální soubor, později označoval orchestr niž
ších kvalit. Dnes se výrazem a cappella označuje 
nedoprovázený sborový zpěv. 

Stručné dějiny 
Ve středověku a renesanci převládala i v rámci 
větších instrumentálních ansámblů sólistická hra. 
Převažovaly dechy. Instrumentální skladby se téměř 
nevyskytovaly; hrála se hlavně vokální díla. Obsaze
ní bylo volné. Teprve G. GABRIEL! přiřadil ve svých 

Sacrae Symphoniae (1597) hlasům určité nástro
je. Barva zvuku se od té doby stávala stále více sou
částí kompozičního záměru (MONTEVERDl, Orfeo, 
1607). Kolem poloviny 17. století ustupuje pestré 
renesanční těleso barokuímu orchestru, který dává 
přednost smyčcovému zvuku. CORELL! v Římě psal 
čtyřhlasou sazbu pro 14-100 hráčů, LULLY v Paříži 
pětihlasou pro svých 24 Violons du roi (první or
chestr s jednotnou disciplínou hry), u nichž 2 ho
boje a 1 fagot posilovaly krajní hlasy. Tyto dechové 
nástroje vystupovaly v určitých částech, zejména v 2. 
menuetu, sólisticky jako trio, což zanechalo své 
stopy ještě i v klasicistním menuetu s jeho "triem". 

V barokním orchestru stojí proti době dvě sku
piny: 
- nástroje hrající linii basu (violoncello, fagot, 

loutna, cembalo, varhany atd.), které realizovaly 
generál bas, a 

- melodické nástroje (housle, flétna, hoboj atd.) 
pro vrchní hlasy. 

Kapelník řídil provedení od cembala; obsazení ba
rokuího orchestru bylo silně proměnlivé (např. 
BACH, Braniborské koncerty). 

Klasicistní orchestr se vyvinul v 2. polovině 18. sto
letí v Mannheimu a Paříži. Jeho zvuk, reprezentova
ný čtyřhlasou smyčcovou sazbou a dvojitými dřevy, 
se brzo stal pravidlem: 
1. a II. housle, violy, violoncella (s kontrabasem), 
2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty; dechy rané
ho klasicismu: 2 hoboje, 2 lesní rohy. 
K tomu se připojily koncem 18. století 2 trubky a 2 
kotle; u BEETHOVENA 3 lesní rohy (3. symfonie), 
1 pikola, 1 kontrafagot, 3 pozouny (5. symfonie), 
později 4 lesní rohy, triangl, talíře, velký buben 
(9. symfonie). 

Romantický orchestr v 19. století se silně rozrů
stal (BERLIOZ), především v žestích. WAGNERŮV 
Prsten Nibelungův (1874) vyžaduje mimo velký 
symfonický orchestr 1 basovou trubku, 1 kontraba
sový pozoun, 8 lesních rohů, 2 tenorové tuby, 2 ba
sové tuby, 1 kontrabasovou tubu, 6 harf, k tomu 
2 harfy na jevišti a 16 kovadlin. Obsazení se dále 
stupňovalo (STRAUSS, Elektra; SCHONBERG, Gur
relieder s více než 100 hráči). 

Ve 20. století se rozšiřuje především skupina bi
cích. Proti obrovskému orchestru se staví malé sku
piny, např. SCHONBERGOVA Komorní symfonie 
s 15 hráči nebo STRAVINSKÉHO Příběh vojáka se 
7 hráči. Dnes se obsazení řídí zcela podle přání 
skladatele a pojímá i elektrofony, stejně jako pře
hrávání předem připravených zvukových pásů. 
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Ucelem notace je zachytit hudbu pismem. Rilzne 
parametry hudby popisuje notace rozd.tln9mi pro
sti'edky: tonovou rysku a delku zaznamenava vYs
kou a tvarem not, tempo, silu tonu, ryraz, arti
kulaci atd. pi'idavn9mi znamenky a slovy, ktere 
v notovem zaznamu pi'ed rokem 1800 jeste vetSinou 
chybi (viz provozovac{ praxe, s. 82). 

Notace tonove rysky (obr. A) 
Zakladni t6nova !'ada, pojmenovana pismeny abece
dya, h (pl'ip. b), c, d, e, f, g, uspoi'adana do oktav od 
c do h, zapsana maIYmi nebo velkYmi pismeny (ma
IIi nebo velka oktava) a oznacena cdrkami nebo 
ctslicemi: od subkontraoktivy (C2 s 16,35 Hz) do 
peticarkovaneho c (c'"'' nebo c' s 4186 Hz), se 
osmkcit opakuje. 
Komorni ton a', podle nehoz se ladi, urcuje pi'i
tom svYmi 440 Hz absolutni t6novou vYsku celkove 
soustavy. 
KaZdemu t6nu odpovida jedna notova hlavicka, 
umistena na notove osnove (systemu Iinek a mezer 
s terci0vYm odstupem), kterou zavedl GUIDO 
Z AREZZA kolem roku 1000. Bezne se uziva peti Ii
nek, v chonilni notaci ctyi'i. Pi'idavne pomocne lin
ky jsou v krajnich poloMch nepi'ehledne. Pouziva 
se tam proto oktavova transpozice nahoru po
mod 8'" a doli. pomod 8va bassa". (octava bas
sa), ktera plati aZ do navratu netransponovane no
tace (loco). 
K urceni t6nove vYsky slouzi kIice, umistene na za
catku notove osnovy. Nejuzivanejsi je G kIic, zvany 
tez houslory, ktery pi'ii'azuje note lezid na druhe 
Iince (linky pocitame vzdy zdola) znejid vYsku gl 
(obr. A, stred). Hluboke noty zachycuje F klic, zva
ny tez basovY. Urcuje notu na ctvrte Iince jako 
f (obr. A). 
Bezne je tez uziti C klfce (cl, obr. B): C klic umiste
ny na ctvrte Iinee jakozto klic tenorory uziva vio
loncello, fagot, tenorovY pozoun atd., na druhe !in
ce je umisten klic mezzosopranory a na prvni Iin
ce sopcinory. Namisto tenoroveho klice se take 
uZiva oktdvove transponovaneho klice houslove
ho, jehoz znejid rozsah je 0 oktavu niZSi nez jeho 
notovY zapis, a tim se castecne kryje s rozsahem kli
ce tenoroveho. 

Zmeny tonove rysky pomoci posuvek (obr. C) 

Krizek (0 umisteny pi'ed notou zvysuje notu 0 pill
t6n. Ke jmenu vYchozilio t6nu pi'idavame koncovku 
-is, napi'. gis. Naopak be (~) pi'ed notou tento t6n 
o pill stupne snizuje. Ke jmenu vYchozilio t6nu pak 
pridavame koncovku -es, napi'. ges (vYjimky: es, as, 
b). Pomod dvojiteho ki'izku (.) se t6n zvYsi dvoj
nasobne, tj. 0 cely t6n (gisis = a, srovnej s. 84, 
obr. A), dvojite be (~) t6n dvojnasobne sniZi (ge
ses = O. Odrazka m rusi zvYseni nebo snizeni 
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(alterace). Tyto posuvky (akcidentdly) plati zpra
vidla v rozsahu jednoho taktu. Jestlize maji platit 
v prilbehu cele skiadby, stoji na zacatku notove 
osnovy jakozto pi'edznamenanL 

Hodnoty not a pomlk (obr. D). 
T6nova delka je stanovena tvarem noty. vychozim 
bodem pro deleni notovYch hodnot je nota cela 
(III). Nota dvoucela ('II) rna tvar stare brevis 
(srovnej s. 210, 232). Mensi notovehodnoty (pillo
va, ctvrt'ova atd.) maji nozicku, umistenou vpravo 
od noty smerem nahoru, a nebo vlevo smerem dolil 
(smer nozicky se meni na prosti'edni lince, jako na
pi'. v houslovem klici od h' yYSe, viz obr. A). Jeste 
mensi notove hodnoty (osminova atd.) maji na no
zicce zprava umisteny praporek. Pro lepsi pi'e
hlednost mohou by! tyto noty spojeny pi'icn9m 
tramcem do skupinek, zvl. pi'i odpovidajidm syla
bickem cleneni v hudbe vokaJni a u obdobnych 
figuraci v hudbe instrumentrunL 
Kazde notove hodnote odpovida jedna pomlka 
(obr. D). Pomlky mohou by! prodlouzeny teckami. 
Delka vicetaktove pauzy se znaci cislid nad poml
kou, urcujid jeji trvani v taktech. 
Delime-!i notu jinak nez na dva stejne dily, uzije
me not nejblizsilio nizsilio i'adu, ktere spojime cisli
d do pravidelne delene jednotky. Tak vznikaji duo
Iy (v tridobem taktu), trioly, kvartoly, kvintoly, 
sextoly, septoly, oktolyatd. (obr. E). 
Teeka za notou prodluzuje uvniti' taktu prislus
nou notu 0 polovinu jeji hodnoty. Kazda daIsi tecka 
prodlufuje notu 0 polovinu hodnoty daIsilio nizsilio 
i'adu. Prodlouzeni noty Ize oznacit take Iigaturami 
(obloucky), ktere spojuji noty stejne vYsky pi'es tak
tovou carn (obr. F). 

Cas, doba a hodnoty not (obr. G). Jako zaklad
ni jednotka taktu a doba pro metrum slouzi oby
cejne nota ctvriova. Absolutni tempo je urceno po
ctem uhozU za minutu, k cemuz nam jako pomilcka 
slouzi MaIzeluv metronom (1816). Pi'i M. M. 
(zkratka pro Malzelilv metronom) j = 60 ude!'i me
tronom 60x za minutn, tedy jednu ctvrt'ovou notu za 
sekund\l. Doba a sekunda si zde odpovidajL Pri 
M. M. J = lIO odpovidaji 4 doby ti'em sekundam 
a pi'iM. M. J = 120 dvema sekundam. Tempo noto
vYch hodnot se zvysuje. 

Deleni taktu 
Vice dob se spojuje do taktil, pi'icemz prvni doba 
rna vzdy zvlastni vahu. Pocet a druh notovYch hod
not, pl'ip. dob v jednom taktu je urceno zlomkoyYm 
cislem, napi'. 3/4, 6/8 atd. Takt 414 b9va tez znacen 
pillkrnhem (c), ktery v pi'eskrtnuteforme (¢) sta
novuje pulovou notu jako zakladni jednotku tak
tu (alia breve) a tim obecne naznacuje rychlejsi 
tempo. 

Účelem notace je zachytit hudbu písmem. Různé 
parametry hudby popisuje notace rozd.tlnými pro
středky: tónovou výšku a délku zaznamenává výš
kou a tvarem not, tempo, sílu tónu, výraz, arti
kulaci atd. přídavnými znaménky a slovy, které 
v notovém záznamu před rokem 1800 ještě většinou 
chybí (viz provozovací praxe, s. 82). 

Notace tónové výšky (obr. A) 
Základní tónová řada, pojmenovaná písmeny abece
dya, h (příp. b), c, d, e, f, g, uspořádaná do oktáv od 
c do h, zapsaná malými nebo velkými písmeny (ma
lá nebo velká oktáva) a označená čárkami nebo 
číslicemi: od subkontraoktávy (C2 s 16,35 Hz) do 
pětičárkovaného c (c'"'' nebo c' s 4186 Hz), se 
osmkrát opakuje. 
Komorní tón a', podle něhož se ladí, určuje při
tom svými 440 Hz absolutní tónovou výšku celkové 
soustavy. 
Každému tónu odpovídá jedna notová hlavička, 
umístěná na notové osnově (systému linek a mezer 
s terciovým odstupem), kterou zavedl Gumo 
z AREZZA kolem roku 1000. Běžně se užívá pěti li
nek, v chorální notaci čtyři. Přídavné pomocné lin
ky jsou v krajních polohách nepřehledné. Používá 
se tam proto oktávová transpozice nahoru po
mocí S'" a dolů pomocí Sva bassa". (octava bas
sa), která platí až do návratu netransponované no
tace (loeo). 
K určení tónové výšky slouží klíče, umístěné na za
čátku notové osnovy. Nejužívanější je G klíč, zvaný 
též houslový, který přiřazuje notě ležící na druhé 
lince (linky počítáme vždy zdola) znějící výšku gl 
(obr. A, střed). Hluboké noty zachycuje F klíč, zva
ný též basový. Určuje notu na čtvrté lince jako 
f (obr. A). 
Běžné je též užití C klíče (Cl, obr. B): C klíč umístě
ný na čtvrté lince jakožto klíč tenorový užívá vio
loncello, fagot, tenorový pozoun atd., na druhé lin
ce je umístěn klíč mezzosopránový a na první lin
ce sopránový. Namísto tenorového klíče se také 
užívá oktávově transponovaného klíče houslové
ho, jehož znějící rozsah je o oktávu nižší než jeho 
notový zápis, a tím se částečně kryje s rozsahem klí
če tenorového. 

Změny tónové výšky pomocí posuvek (obr. C) 

Křížek (O umístěný před notou zvyšuje notu o půl
tón. Ke jménu výchozího tónu přidáváme koncovku 
-is, např. gis. Naopak bé (~) před notou tento tón 
o půl stupně snižuje. Ke jménu výchozího tónu pak 
přidáváme koncovku -es, např. ges (výjimky: es, as, 
b). Pomocí dvojitého křížku (.) se tón zvýší dvoj
násobně, tj. o celý tón (gisis = a, srovnej s. 84, 
obr. A), dvojité bé (~) tón dvojnásobně sníží (ge
ses = O. Odrážka m ruší zvýšení nebo snížení 
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(alterace). Tyto posuvky (akcidentály) platí zpra
vidla v rozsahu jednoho taktu. Jestliže mají platit 
v průběhu celé skladby, stojí na začátku notové 
osnovy jakožto předznamenání. 

Hodnoty not a pomlk (obr. D). 
Tónová délka je stanovena tvarem noty. Výchozím 
bodem pro dělení notových hodnot je nota celá 
(III). Nota dvoucelá ('II) má tvar staré brevis 
(srovnej s. 210, 232). Menší notové hodnoty (půlo
vá, čtvrťová atd.) mají nožičku, umístěnou vpravo 
od noty směrem nahoru, a nebo vlevo směrem dolů 
(směr nožičky se mění na prostřední lince, jako na
př. v houslovém klíči od h' výše, viz obr. A). Ještě 
menší notové hodnoty (osminová atd.) mají na no
žičce zprava umístěný praporek. Pro lepší pře
hlednost mohou být tyto noty spojeny příčným 
trámcem do skupinek, zvl. při odpovídajícím syla
bickém členění v hudbě vokální a u obdobných 
figurací v hudbě instrumentální. 
Každé notové hodnotě odpovídá jedna pomlka 
(obr. D). Pomlky mohou být prodlouženy tečkami. 
Délka vícetaktové pauzy se značí číslicí nad poml
kou, určující její trvání v taktech. 
Dělíme-li notu jinak než na dva stejné díly, užije
me not nejbližšího nižšího řádu, které spojíme čísli
cí do pravidelně dělené jednotky. Tak vznikají duo
ly (v třídobém taktu), trioly, kvartoly, kvintoly, 
sextoly, septoly, oktolyatd. (obr. E). 
Tečka za notou prodlužuje uvnitř taktu přísluš
nou notu o polovinu její hodnoty. Každá další tečka 
prodlužuje notu o polovinu hodnoty dalšího nižšího 
řádu. Prodloužení noty lze označit také ligaturami 
( obloučky), které spojují noty stejné výšky přes tak
tovou čáru (obr. F). 

Čas, doba a hodnoty not (obr. G). Jako základ
ní jednotka taktu a doba pro metrum slouží oby
čejně nota čtvrťová. Absolutní tempo je určeno po
čtem úhozů za minutu, k čemuž nám jako pomůcka 
slouží Mruzelův metronom (1816). Při M. M. 
(zkratka pro Ma!zelův metronom) j = 60 udeří me
tronom 60x za minutu, tedy jednu čtvrťovou notu za 
sekundll' Doba a sekunda si zde odpovídají. Při 
M. M. J = lIO odpovídají 4 doby třem sekundám 
a přiM. M. J = 120 dvěma sekundám. Tempo noto
vých hodnot se zvyšuje. 

Dělení taktu 
Více dob se spojuje do taktů, přičemž první doba 
má vždy zvláštní váhu. Počet a druh notových hod
not, příp. dob v jednom taktu je určeno zlomkovým 
číslem, např. 3/4, 6/8 atd. Takt 414 bývá též značen 
půlkruhem (C), který v přeškrtnuté formě (~) sta
novuje půlovou notu jako základní jednotku tak
tu (alta breve ) a tím obecně naznačuje rychlejší 
tempo. 
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Skenováno pro studijní účely

Partiturou 
rozumime zaznam nekolika hlasu v prehlednem 
usporad:ini. Vsechny soucasne znejici noty a pomlky 
jsou zobrazeny presne nad sebou (viz obr., v kontra
basu, tympanu a kontrafagotu je 6 osmin proti notam 
a pomlkim jinych hlasu). 

Taktove cary slouZi jako oddelovaci linie pro lepsi 
orientaci. Taktova cara se objevila v 16. stoleti. Od 
17. stoleti zaroven plati, ze prvni nota po taktove ca
re je tezkou dobou, ktera se v zavislosti na typu taktu 
opakuje. 

Uvodni ctyi'i takty BRAHMSOVY Symfonie C. 1 
(obr.) maji podle toho ctyi'i takove tezke doby, 
z nichZ jsou ovsem dye oslabeny ligaturami 
v houslich a violoncellech (synkopy, rovnez upro
stred taktu). Vysledkem je sirokY pohyb, prelevaji
ci se pres hranice taktu. 

Sefazeni hlas" v partitui'e 
se rid! nastroj0vYmi skupinami a uvniti' techto skupin 
ryskovou polohou jednotlivYch nastroju. Z:iklad tvon 
od 19. stoleti smycce, nad nimi se notuji bid (tym
pan v blizkosti zest"), nad nimi zeste, tj. lesnf rohy, 
trubky, pozouny a tuby, a nejryse dfeva, tj. fletny (pi
kola jako nejvySsi nastroj partitury), hoboje, klarine
ty a fagoty. Zpevni hlasy (sola nad sborem) jsou 
umisteny nad smyccovou skupinou (dnve byly umis
teny pod violou nad basovYmi smycci, hrajicimi ne
kdejsi generaJbas, ktery zpev doprovazel). 
Instrumentalnf sola a harfa se notujf pnmo nad 
smycci. 

Zacatek Symlonie c. 1 J. BRAHMSE je celkem jed
noduse citelny (obr.). Ma jen nekolik transponu
jicich nastroju a motivickY pohyb ve ti'ech vrst
vach, sloucenych po zpusobu varhannmo rejstn
kovani. 
1. a 2. housle pi'ednasejf v oktavovem zdvojeni 
hlavni tema. - Viola je umistena pod houslemi 
v altovem neboli violovem klici. Je notovana dvoj
hlasne s pi'edepsanim div. (divisi, delene), tzn. 
ze polovina viol hraje vrchni hlas a druha polovina 
hlas spodni (namisto dvojhmatu). Violy zde hraji 
protihlas k houslim, melodicky v protipohybu 
smerem doW a rytmicky v houpavem pohybu 6/8 
taktu, s akcenty na 1. a 4. dobe (protiklad k syn
kopickemu predrZovani housloveho tematu). 
Violoncella a kontrabasy mivaji casto stejnou 
melodii, zde jsou rozdeleny do vlastnich systemu, 
spojenych svorkou. Violoncella sleduji hlavni te
rna housli, avsak 0 oktavu rnz v tenorovem klici, 
a tak zazniva tema ve ti'ech oktavach, coz dava 
specifickou zvukovou barvu. Kontrabas zduraznu
je osmin0vY pohyb na prodleve c, ktera zazniva 
ve skutecnosti 0 oktavu niz, nez je notovana, tedy 
jakoC. 
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Bid nastroje se notuji co mozna nejjednoduseji, 
napi'. nastroje bez konkretni tonove rysky jen na 
jedne lince. Oba tympany v notovem pi'ikladu jsou 
ladcny v c (tonika c moll) a v G (dominanta 
G dur), nepoti'ebuji proto zadna pi'edznamenani. 
Zesfove nastroje jsou vetsinou transponujicf. 
Notace bere ohled na jejich pi'irozene ladeni 
(srovnej s. 46). Ova z obvyklych ctyi' lesnich ro
M (ve dvou systemech spojenych svorkou, ako
lcidou) jsou zde notovany v C dur, posiluji prodle
vu c-cl, dalsi dva jsou v Es duro Jejich prvni tercie 
e'-g' zni 0 velkou sextu niz jako gl-bl, tedy v polo
ze violy (spojovaru barvy zvuku). Obe trubky 
v C ladeni zneji tak, jak jsou psany. 
Di'evene dechove nastroje jsou obsazeny po 
dvou a take jsou tak notovany. Hraji zde stejne ja
ko viola a lesni rohy protitema paralelne ve cty
i'ech oktavach: fletuy a hoboje zneji jak je psa
no, klarinety v B zncji 0 ton rnz nez je psano, 
musi by! proto notovany v d moll W), aby znely 
v c moll (3~); fagoty zneji jak jsou psany a kon
trafagot zni 0 oktavu niz nez je psan. Jeho C zni 
tedy jako C1• 

Vedle dirigentske partitury velkeho formatu se 
pro studijni ucely prosadila kapesni neboli studijni 
partitura maleho formatu (od roku 1886, Upsko; 
obr. rna pi'iblime velikost kapesni partitury). 
Particellem naz9vame skicu partitury, ve ktere rna 

skladatel hlasy uspoi'adany do mensmo poctu 
systemu, vetSinou podle skupin, ktere pak lze 
pi'esneji rozclenit na jednotlive hlasy. 

Klavimi vYtah pi'edstavuje pokus shmout podstat
ne hlasy partitury, pokud jsou hratelne, do klavir
nmo partu na dva systemy (podobne jako pi'i im
provizovane hi'e partitur). Klavirni yYtahy jsou 
dUiezite obzvlaste pro studium opemich solovYch 
nebo sborovYch hlasu. Takoveto "klavirni yYtahy" 
vokaJnich skladeb (motet, msi atd.) si zhotovovali 
jiz pi'edzpMci a varhanici 15. a 16. stoleti (tabu
latury). Opacne je mozne vypracovat pomoci in
strumentace z klavirmno partu, pnpadne pi'es 
particell jako mezistupen, partituru pro orchestr 
(nejhojnejsi kompozicni postup v 19. a 20. sto
leti). 

Stmcne dejiny 
Prvni partitura se objevila v 16. stoleti jako tzv. tabu
la compositoria, jez meJa pomoci pi'i kompozici vi
cehlase hudby. 00 konce 18. stoleti byl vsak obvykly 
tisk i provozovaru vicehlase hudby v hlasech bez par
titury. Oirigovalo se vetSinou od cembala (obdobi ge
neraJbasu). Teprve od 19. stoleti se pi'i provadeni 
hudby s dirigentem prosadila partitura. Ovac:ite sto
leti rozvinulo nove podoby partitury. 

Partiturou 
rozumíme záznam několika hlasů v přehledném 
uspořádání. Všechny současně znějící noty a pomlky 
jsou zobrazeny přesně nad sebou (viz obr., v kontra
basu, tympánu a kontrafagotu je 6 osmin proti notám 
a pomlkám jiných hlasů). 

Taktové čáry slouží jako oddělovací linie pro lepší 
orientaci. Taktová čára se objevila v 16. století. Od 
17. století zároveň platí, že první nota po taktové čá
ře je těžkou dobou, která se v závislosti na typu taktu 
opakuje. 

Úvodní čtyři takty BRAHMSOVY Symfonie Č. 1 
(obr.) mají podle toho čtyři takové těžké doby, 
z nichž jsou ovšem dvě oslabeny ligaturami 
v houslích a violoncellech (synkopy, rovněž upro
střed taktu). Výsledkem je široký pohyb, přelévají
cí se přes hranice taktu. 

Seřazení hlasů v partituře 
se řídí nástrojovými skupinami a uvnitř těchto skupin 
výškovou polohou jednotlivých nástrojů. Základ tvoří 
od 19. století smyčce, nad nimi se notují bicí (tym
pán v blízkosti žesťů), nad nimi žestě, tj. lesní rohy, 
trubky, pozouny a tuby, a nejvýše dřeva, tj. flétny (pi
kola jako nejvyšší nástroj partitury), hoboje, klarine
ty a fagoty. Zpěvní hlasy (sóla nad sborem) jsou 
umístěny nad smyčcovou skupinou (dříve byly umís
těny pod violou nad basovými smyčci, hrajícími ně
kdejší generálbas, který zpěv doprovázel). 
Instrumentální sóla a harfa se notují přímo nad 
smyčci. 

Začátek Symlonie Č. 1 J. BRAHMSE je celkem jed
noduše čitelný (obr.). Má jen několik transponu
jících nástrojů a motivický pohyb ve třech vrst
vách, sloučených po způsobu varhanního rejstří
kování. 
1. a 2. housle přednášejí v oktávovém zdvojení 
hlaVIÚ téma. - Viola je umístěna pod houslemi 
v altovém neboli violovém klíči. Je notována dvoj
hlasně s předepsáním div. (divisi, děleně), tzn. 
že polovina viol hraje vrchní hlas a druhá polovina 
hlas spodní (namísto dvojhmatů). Violy zde hrají 
protihlas k houslím, melodicky v protipohybu 
směrem dolů a rytmicky v houpavém pohybu 6/8 
taktu, s akcenty na 1. a 4. době (protiklad k syn
kopickému předržování houslového tématu). 
Violoncella a kontrabasy mívají často stejnou 
melodii, zde jsou rozděleny do vlastních systémů, 
spojených svorkou. Violoncella sledují hlavní té
ma houslí, avšak o oktávu mz v tenorovém klíči, 
a tak zaznívá téma ve třech oktávách, což dává 
specifickou zvukovou barvu. Kontrabas zdůrazňu
je osminový pohyb na prodlevě c, která zaznívá 
ve skutečnosti o oktávu níž, než je notována, tedy 
jakoC. 
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Bicí nástroje se notují co možná nejjednodušeji, 
např. nástroje bez konkrétní tónové výšky jen na 
jedné lince. Oba tympány v notovém přfkladu jsou 
laděny v c (tonika c moll) a v G (dominanta 
G dur), nepotřebují proto žádná předznamenání. 
Žesťové nástroje jsou většinou transponující. 
Notace bere ohled na jejich přirozené ladění 
(srovnej s. 46). Dva z obvyklých čtyř lesních ro
hů (ve dvou systémech spojených svorkou, ako
tádou) jsou zde notovány v C dur, posilují prodle
vu c-cl, další dva jsou v Es dur. Jejich první tercie 
e'-g' znf o velkou sextu níž jako gl-bl, tedy v polo
ze violy (spojování barvy zvuku). Obě trubky 
v C ladění znějí tak, jak jsou psány. 
Dřevěné dechové nástroje jsou obsazeny po 
dvou a také jsou tak notovány. Hrají zde stejně ja
ko viola a lesní rohy protitéma paralelně ve čty
řech oktávách: flétuy a hoboje znějí jak je psá
no, klarinety v B znějf o tón mz než je psáno, 
musí být proto notovány v d moll W), aby zněly 
v c moll (3~); fagoty znějí jak jsou psány a kon
trafagot zní o oktávu níž než je psán. Jeho C zní 
tedy jako CI. 

Vedle dirigentské partitury velkého formátu se 
pro studijní účely prosadila kapesní neboli studijní 
partitura malého formátu (od roku 1886, lipsko; 
obr. má přibližně velikost kapesní partitury). 
Particellem nazýváme skicu partitury, ve které má 

skladatel hlasy uspořádány do menšího počtu 
systémů, většinou podle skupin, které pak lze 
přesněji rozčlenit na jednotlivé hlasy. 

Klavírní výtah představuje pokus shrnout podstat
né hlasy partitury, pokud jsou hratelné, do klavír
ního partu na dva systémy (podobně jako při im
provizované hře partitur). Klavírní výtahy jsou 
důležité obzvláště pro studium operních sólových 
nebo sborových hlasů. Takovéto "klavírní výtahy" 
vokálních skladeb (motet, mší atd.) si zhotovovali 
již předzpěváci a varhaníci 15. a 16. století (tabu
latury). Opačně je možné vypracovat pomocí in
strumentace z klavírmno partu, případně přes 
particell jako mezistupeň, partituru pro orchestr 
(nejhojnější kompoziční postup v 19. a 20. sto
letí). 

Strnčné dějiny 
První partitura se objevila v 16. století jako tzv. tabu
la compositoria, jež měla pomoci při kompozici ví
cehlasé hudby. Do konce 18. století byl však obvyklý 
tisk i provozování vícehlasé hudby v hlasech bez par
titury. Dirigovalo se většinou od cembala (období ge
nerálbasu). Teprve od 19. století se při provádění 
hudby s dirigentem prosadila partitura. Dvacáté sto
letí rozvinulo nové podoby partitury. 
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Seznam notovYch zkratek, znacek a predne
sOvYch oznaeeni 
Neni-Ii uvedeno jinak, pochizejf hudebnf termfny 
z italstiny. Pro snazsf vYslovnost je pod pi'fzvucnYmi 
slabikami umfstena tecka. 

abandonne (fr.) , voine, bez omezenf 
a battuta, pi'esne v taktu, die taktovanf 
abbandonamente, se zaujetfm, se zapalem 
abbassamento, abb., zeslabenf, klesnutf (hlasu) 
abbassamento di mano, podlozenf ruky (u klaviru) 
abbreviatura, zkratka, zkraceny zpusob zapisu; 
nejcastejsf zkratky jsou: 
- opakovanf t6nu; zkratka ukazuje vYsku, celkovou 

delku a rytmizaci opakovanych t6nu: 

- sti'idani dvou t6nu ("brejle"): 

- opakovanf figury pi'i menfci se t6nove vYsce, figu
ra pokracuje stejnYm zpusobem az k cflovemu 
t6nu: 

- oktavove zdvojenf; hnit s pi'idanou vrchni, pi'ip. 
spodni oktavou: 

a bene placito, die libosti (tempo) 
a cappella, (v chnimovem stylu), skladba pro vo
ka1nf obsazeni bez instrumentaInfho doprovodu 
a capriccio, die rozmaru, die libosti (tempo) 
accarezzevole, lichotive, mazlive 
accelerando, acceL, zrychlene, ponenahlu zrych
lovat ! = ~~:' : ::.~~(.) dID,h; ~ pfi= =h" "ho 'pOOm 

1':JII;i:~:II:mJ ~. a II'r • 0 II 

- opakovani taktu a figur (1. pi'.); "simile" nebo 
"segue" znaci pokracovani ve hi'e stejnYm zpuso
bern: 

Pro rozlozene akordy se pouziva take "arpeggio" 
(srovnej definici a notovY pi'iklad na s. 71 dole) 

Oznaceni pro opakovani jedne figury vypadalo di'i-
ve: II, dnes: :/. (viz pi'.). Stejneho oznaceni se 
pouziva pro opakovani ceJeho taktu. Pro dva 
a vice taktu se znaci "bis" ("dvakrat"): 

Accent (akcent) se vyskytuje take ve spojeni s jiny
mi znamenky, jako "akcent a mordent" (a), "ak
cent a trylek" (b, c; vsechny notove ukizky jsou 
podle tabulky ozdob od J. S. BACHA): 

accf;!So, nadsene, plamenne 
acciaccat~, druh ozdoby s kratkYmi, osti'e diso
nujfcimi pi'irazy, pi'edevsim v arpeggiu: 
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Seznam notových zkratek, značek a předne
sových označení 
Není-li uvedeno jinak, pocházejí hudební termíny 
z italštiny. Pro snazší výslovnost je pod přízvučnými 
slabikami umístěna tečka. 

abandonné (fr.), volně, bez omezení 
a battuta, přesně v taktu, dle taktování 
abbandonamente, se zaujetím, se zápalem 
abbassamento, abb., zeslabení, klesnutí (hlasu) 
abbassamento di mano, podložení ruky (u klavíru) 
abbreviatura, zkratka, zkrácený způsob zápisu; 
nejčastější zkratky jsou: 
- opakování tónu; zkratka ukazuje výšku, celkovou 

délku a rytmizaci opakovaných tónů: 

- střídání dvou tónů ("brejle"): 

- opakování figury při měnící se tónové výšce, figu
ra pokračuje stejným způsobem až k cílovému 
tónu: 

- oktávové zdvojení; hrát s přidanou vrchní, příp. 
spodní oktávou: 

a bene placito, dle libosti (tempo) 
a cappella, (v chrámovém stylu), skladba pro vo
kální obsazení bez instrumentálního doprovodu 
a capriccio, dle rozmaru, dle libosti (tempo) 
accarezzevole, lichotivě, mazlivě 
accelerando, acceL, zrychleně, ponenáhlu zrych
lovat ! = ~~:' : ::.~~(.) dm,hý ~ pfi= =ho( "ho 'pOOm 

1,:JII;i:~:II:mJ ~. ar litr • O II 

- opakování taktů a figur (1. př.); "simile" nebo 
"segue" značí pokračování ve hře stejným způso
bem: 

Pro rozložené akordy se používá také "arpeggio" 
(srovnej definici a notový příklad na s. 71 dole) 

Označení pro opakování jedné figury vypadalo dří-
ve: ll, dnes: :/. (viz př.). Stejného označení se 
používá pro opakování celého taktu. Pro dva 
a více taktů se značí "bis" ("dvakrát"): 

Accent (akcent) se vyskytuje také ve spojení s jiný
mi znaménky, jako "akcent a mordent" (a), "ak
cent a trylek" (b, c; všechny notové ukázky jsou 
podle tabulky ozdob od J. S. BACHA): 

accf;!So, nadšeně, plamenně 
acciaccat~, druh ozdoby s krátkými, ostře diso
nujícími přírazy, především v arpeggiu: 



Skenováno pro studijní účely

ZKRATKY, ZNACKY A PREDNESOvA OZNACENI 71 

accompagnato, accomp., acc., s vypsanYm do
provodem (reeitativ viz s. 144) 
adagio, ado, pomalu 
adagissimo, velmi pomalu 
it deux (fr.), -> a due 
ad libitum, ad lib. (lat.), dIe libosti, volne v tem
pu i prednesu, ve vy'beru hlasoveho i nastrojoveho 
obsazeni 
a due, a 2, po dvou, v orehestru I. a II. nastroj hra
ji spolecne jeden hlas v -> unisonu nebo v akordie
kern deleni, -> divisi 
a due corde, polovicni stisk leveho pedalu klaviru, 
aby se rozeznivaly j en 2 struny 
ad una corda, eely stisk leveho pedruu klaviru, aby 
se rozeznivala jen jedna struna 
aequal (lat.), stejne, zni jak je psano: osmistopy 
(cesky ekvruni) rejstrik na varhanaeh a eembalu 
Aeuia, Aevia, zkratka pro Alleluia 
affabile, vlidne, mile 
affannato, znepokojene, zneklidnene 
affettuoso, con affetto, s pohnutou mysli, vasni
ve, s afektem 
affrettando, spesne, zryehlovat 
affrettato, ryehieji, ehvatne 
agevole, lehee, mekee 
agile, agilmICnte, zive, hbite 
agitllto, agitatamente, neklidne, vzrusene 
akcent, prizvuk, duraz, znaci se > v A 

akcident:ily, -> posuvky: 
- kfizek #, zvYseni 0 pulton 
- be ~, snizeni 0 pult6n 
- dvojil}' kfizek ., zvYseni 0 dva pUitony 
- dvojite be~, snizeni 0 dva pUitony 
- odrazka ~ rusi jednoduehe i dvojite posuvky 
Posuvky umistene na zacatku kazdeho radku notove 
osnovy (predznamenani) plati pro eelou skladbu 
(urcuji toninu), posuvky v taktu plati jen pro tento 
takt. Akcidentruy nad hlavickami not mimo notovou 
osnovu jsou nezavazne. Akcidentruy v zavorkaeh 
slouzi k pripomenuti nebo objasneni: 

al fine, do konee 
alia, all', podle .,. zpusobu, jako 
alia br~e, ~ dvoupUiovY takt, 414 takt ve dvojna
sobnem tempu: misto ctvrtove noly je pocitaei do
bou nota pUiova 
alia marcia, poehodove 
alia polacca, na zpusob polonezy 
allargando, allarg., zpomalovane, zesiroka (cas
to i silneji) 
alia siciliana, na zpusob siciliany (it. tanee v 6/8 
taktu) 
alia turca, po tureeku (na zpusob janicarske hudby) 

alIa zingarese, po cikansku 
allegram~nte, vesele, radostne 
allegretto, all"O, ponekud hybne, troehu volneji 
nez -> allegro 
allegro, allo, ryehle 
allentando, zpomalovane 
all'ongarese, po mad'arsku 
all'ottava, 8va ... , -> ottava 
all'unisono, -> unisono 
al segno, (opakovani) aZ ke znacee, -> segno, -> 
da eapo 
alternativement (fr.), alternativo (it.), stridave; 
pozaduje se opakovani tanecni vely nebo vetne casti 
po pi'idanyeh vsuvkaeh 
altra volta, jeste jednou 
alzam~to, alzato, alz., kfizeni rukou na klaviru: 
prelozit jednu ruku pres druhou 
alzati, zdvihnout dusitka (u klaviru) , -> pedru 
am~ile, h'bezne, roztomile 
a mezza voce, polohlasne 
amorevole, con amore, libezne, laskyplne 
ancora, ancora pilj, jeste jednou 
andante, and., krokem, klidne 
andantino, andioO, 0 neeD ryehleji nez -> andante 
angosciQso, bazlive, zkrousene 
anima, con ~ima, duse (housli), odusevnele 
animato, odusevnele, ozivene 
animoso, odvazne, five 
a piacere, dIe libosti, volne v tempu i prednesu, 
stejny vYznam jako -> ad libitum 
appassionato, vasnive, naruzive 
appoggiando, s oporou, vazane 
appoggi~o, opi'ene, podeprene, vydrzovat (zpevni 
hias) 
appoggiatura, priraz, volne nastupujici priltah 
appuye (fr.), s durazem, -> appoggiato 
a punto d'~rco, spickou smycee 
a qu~ttro mani (it.), a quatre mains (fr.), Clyr
rucne 
arcato, hrat smyceem 
arco, col'arco, c. a., smycee, hrat smyceem (po 
-> pizzieatu) 
ardf;nte, zhave, ohnive 
arditamente, ard.to, odvazne, virtuozne 
ardore, con ardore, zar, se zapalem 
arioso, zpevne, Iyrieky 
arpege, arpegement (fr.) , -> arpeggio 
arpeggio, po harfovem zpusobu rozlozeny akord; 
v notovem zapisu b9va oznaceno svislou vlnovkou, 
pripadne prerusenou: 

I·~~·I 
-I~ 

ZKRATKY, ZNACKY A PŘEDNESOVÁ OZNACENÍ 71 

accompagnato, accomp., acc., s vypsaným do
provodem (recitativ viz s. 144) 
adagio, ado, pomalu 
adagissimo, velmi pomalu 
a deux (fr.), -> a due 
ad libitum, ad lib. (lat.), dle libosti, volně v tem
pu i přednesu, ve vy'běru hlasového i nástrojového 
obsazení 
a due, a 2, po dvou, v orchestru I. a II. nástroj hra
jí společně jeden hlas v -> unisonu nebo v akordic
kém dělení, -> divisi 
a due corde, poloviční stisk levého pedálu klavíru, 
aby se rozeznívaly jen 2 struny 
ad una corda, celý stisk levého pedálu klavíru, aby 
se rozeznívala jen jedna struna 
aequal (lat.), stejně, zní jak je psáno: osmistopý 
(česky ekvální) rejstřík na varhanách a cembalu 
Aeuia, Aevia, zkratka pro A1leluia 
affabile, vlídně, mile 
affannato, znepokojeně, zneklidněně 
affettuoso, con affetto, s pohnutou myslí, vášni
vě, s afektem 
affrettando, spěšně, zrychlovat 
affrettato, rychleji, chvatně 
agevole, lehce, měkce 
agile, agilmICnte, živě, hbitě 
agiÚlto, agitatamente, neklidně, vzrušeně 
akcent, přízvuk, důraz, značí se > v A 

akcidentály, -> posuvky: 
- křížek #, zvýšení o půltón 
- bé ~, snížení o půltón 
- dvojitý křížek " zvýšení o dva půltóny 
- dvojité bé~, snížení o dva půltóny 
- odrážka ~ ruší jednoduché i dvojité posuvky 
Posuvky umístěné na začátku každého řádku notové 
osnovy (předznamenání) platí pro celou skladbu 
(určují tóninu), posuvky v taktu platí jen pro tento 
takt. Akcidentály nad hlavičkami not mimo notovou 
osnovu jsou nezávazné. Akcidentály v závorkách 
slouží k připomenutí nebo objasnění: 

al fine, do konce 
alla, all', podle .,. způsobu, jako 
alla br~e, ~ dvoupůlový takt, 4/4 takt ve dvojná
sobném tempu: místo čtvrťové noty je počítací do
bou nota půlová 
alla marcia, pochodově 
alla polacca, na způsob polonézy 
allargando, allarg., zpomalovaně, zeširoka (čas
to i silněji) 
alla siciliana, na způsob siciliany (jt. tanec v 6/8 
taktu) 
a1la turca, po turecku (na způsob janičárské hudby) 

alla zingarese, po cikánsku 
allegram~nte, vesele, radostně 
allegretto, alltto, poněkud hybně, trochu volněji 
než -> allegro 
allegro, allo, rychle 
allentando, zpomalovaně 
all'ongarese, po maďarsku 
all'ottava, 8va ... , -> ottava 
all'unisono, -> unisono 
al segno, (opakování) až ke značce, -> segno, -> 
da capo 
alternativement (fr.), alternativo (jt.), střídavě; 
požaduje se opakování taneční věty nebo větné části 
po přidaných vsuvkách 
altra volta, ještě jednou 
alzam~to, alzato, alz., křížení rukou na klavíru: 
přeložit jednu ruku přes druhou 
alzati, zdvihnout dusítka (u klavíru), -> pedál 
am~ile, h'bezně, roztomile 
a mezza voce, polohlasně 
amorevole, con amore, líbezně, láskyplně 
ancora, ancora pi1j, ještě jednou 
andante, and., krokem, klidně 
andantino, anďno, o něco rychleji než -> andante 
angosciQso, bázlivě, zkroušeně 
anima, con ~ima, duše (houslí), oduševněle 
animato, oduševněle, oživeně 
animoso, odvážně, živě 
a piacere, dle libosti, volně v tempu i přednesu, 
stejný význam jako -> ad libitum 
appassionato, vášnivě, náruživě 
appoggiando, s oporou, vázaně 
appoggi~o, opřeně, podepřeně, vydržovat (zpěvní 
hlas) 
appoggiatura, příraz, volně nastupující průtah 
appuyé (fr.), s důrazem, -> appoggiato 
a punto ď~rco, špičkou smyčce 
a qu~ttro mani (jt.), a quatre mains (frJ, čtyř
ručně 
arcato, hrát smyčcem 
arco, col'arco, c. a., smyčec, hrát smyčcem (po 
-> pizzicatu) 
ardf;nte, žhavě, ohnivě 
arditamente, ard.to, odvážně, virtuózně 
ardore, con ardore, žár, se zápalem 
arioso, zpěvně, lyricky 
arpege, arpegement (fr.), -> arpeggio 
arpeggio, po harfovém způsobu rozložený akord; 
v notovém zápisu bývá označeno svislou vlnovkou, 
případně přerušenou: 
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arpeggiando, arpeggiato, arp., hrat akordy roz· 
lozene (-+ arpeggio) 
arrache (fr.) , velmi ostre -+ pizzicato 
assai, velmi 
assez (fr.) , dost, dostatecne 
a tempo, znovu v pilvodnim tempu, v taktu 
attacca, pokracovat ihned, bez prestavky na konci 
vety 
attacca subito, ihned d:ile 
au chevalet (fr.), -+ sui ponticello 
a vista, a prima vista, na prvni pohled; hrat z lis· 
tu, bez predchozi znalosti 

barre (fr.), u nastrojil s hmatovj1mi prazci, jak)lm 
je napr. kytara, jde 0 posuvne vytvoreni "prazce" 
prstem polozen9m pres vsechny struny (-+ capotas
to) 
bassa 0tlllva, 8va bassa, -+ ottava 
b~so, b., bas 
b~so continuo, b. c., B. c., st:ily bas, nepreruso
vany bas, tez gener:ilbas (viz s. 100) 
ben, bene, dobre 
ben legato, dobre v:izane (--> legato) 
bis, dvakrat; opakovat usek (-+ abbreviatura) 
bocca chi usa, a bocca chiusa, se zavren9mi usty, 
broukat, brumendo 
bouche ferme (fr.), -+ bocca chiusa 
bouche (fr.), dusene tony (zeste), kryt (varhany) 
bravura, con bravura, bravurne, s virtuozitou 
brillante, skvele, zarive 
brio, con brio, oheii, ohnive 
burlando, zertovne 

C, jako pillkruh: znamena totez jako 414 pro ozna
ceni celeho taktu 
c., -+ con 
c. a., col --> arco 
cadence (fr.), "", --> ozdoby, -+ obal 
cadenza, cad., kadence, improvizacni usek 
(--> fermata; viz s. 122, koncert) 
cadenzato, rytmicky, v taktu 
calando, cal., ==- ,zmirnit v tempu i sile 
calmando, calmato, zklidnene, tise 
can~bile, zpevne 
cantus firmus, c. f. (lat.), "st:ily zpev", z:ikladni 
predem dany hlas ve stredoveke vicehlase skladbe, 
hlavni hlas 
capotasto, kapodastr, mechanick:i prelaoovad po
milcka pro strunne hmatnikove nastroje, napr. pro 
kytaru (-+ barre) 
capriccioso, capricc., rozmarne, vrtosive 
carezzando, carezz\!vole, hyCkave, mazlive, neme 
c. b., -+ col basso 
c. d., colla --> destra 
cedez (fr.) , zpomalovat, zvoliiovat 
celere, rychle 

c. f., -+ cantus firmus 
chevalet, au (fr.), kobylka (u strunnych nastrojil), 
-+ sui ponticello 
chiaramente, jasne, zretelne 
chiuso, zavreny (lesni roh) 
cluster (angl.), klastr, tonovYhrozen, nakupenito
nil mozne u vsech vicehlasych nastrojil, orchestru 
a sboru; na klaviru se hraje rukou nebo predlok
tim; notovY priklad: a) vsechny bile klavesy mezi 
f' -f", ctvrrova popr. pi\lova notova hodnota; b) 
vsechny cerne klavesy; c) vsechny pu1t6ny mezi 
f'-f"; d) vsechny pilltony mezi fis'-c": 

c. 0., col --> ottava 
col, colI', colla, -+ con 
col' arco, c. a., -+ arco 

bl 
1 II #~ 
cl dl 

col basso, c. b., zaroveii s basem, s kontrabasem 
colla parte, zaroveii s hlavnim hlasem, prizpilsobit 
doprovod solovemu hlasu 
collegno, hraj drevem smycce (c.!. battuto) 
coll'ottava, c. 0., -+ ottava 
come prima, come sQpra, jako poprve, jako vYse 
come sta, tak jak je psano, tzn. bez ozdob 
comodo, pohodlne, v prijemnem tempu 
con, col, colI', colla, c., s 
con affetto, s citem, s vYrazem 
con calore, vrele 
concitato, vzrusene, rozcilene 
con delicat\!zza, s jemnosti 
con fuoco, ohnive, s ohnem 
con grazia, pilvabne, ladne 
con gusto, vkusne, stylove 
con moto, pohyblive, hybne 
con pedale, s ped:ilem 
con slancio, s rozmachem, vzletne 
con spirito, zive 
contano, cont., nehrajici Clenove orchestru "poci
taji" takty s pauzami; znaci tez nehrajid, pauzirujid 
orchestr:ilni hrace 
continuo, cont., --> basso continuo 
coperto, kryty, pro ztlumeni polozit na tymp:in latku 
corda vuota, pr:izdna struna 
coule (fr.), skupinka, -+ grupetto 
crescendo, cresc., -== ,zesilovat, s rostoud silou 
croisez (fr.), zknzit ruce, -+ alzamento 
c. s., colla -+ sinistra 
cuivre (fr.), breskne, jako na zesrove nastroje 

da capo, D. C., od zacatku, jeste jednou od zacat
ku; shodne s: 
da capo al fine, opakovani skladby od zacatku 
do konce, resp. do mista, ktere je oznaceno "fine", 
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arpeggiando, arpeggiato, arp., hrát akordy roz· 
loženě (-+ arpeggio) 
arraché (fr.), velmi ostré -+ pizzicato 
assai, velmi 
assez (fr.), dost, dostatečně 
a tempo, znovu v původním tempu, v taktu 
attacca, pokračovat ihned, bez přestávky na konci 
věty 
attacca subito, ihned dále 
au chevaiet (fr.), -+ sul ponticello 
a vista, a prima vista, na první pohled; hrát z lis· 
tu, bez předchozí znalosti 

barré (fr.), u nástrojů s hmatovými pražci, jakým 
je např. kytara, jde o posuvné vytvoření "pražce" 
prstem položeným přes všechny struny (-+ capotas
to) 
bassa ottava, 8va bassa, -+ ottava 
b:!sso, b., bas 
b~so continuo, b. c., B. c., stálý bas, nepřerušo
vaný bas, též generálbas (viz s. 100) 
ben, bene, dobře 
ben legato, dobře vázaně (--> legato) 
bis, dvakrát; opakovat úsek (-+ abbreviatura) 
bocca chi usa, a bocca chiusa, se zavřenými ústy, 
broukat, brumendo 
bouche fermé (fr.), -+ bocca chiusa 
bouché (fr.), dušené tóny (žestě), kryt (varhany) 
bravura, con bravura, bravurně, s virtuozitou 
brilIante, skvěle, zářivě 
brio, con brio, oheň, ohnivě 
burlando, žertovně 

C, jako půlkruh: znamená totéž jako 4/4 pro ozna
čení celého taktu 
C., -+ con 
c. a., col --> arco 
cadence (fr.), "", --> ozdoby, -+ obal 
cadenza, cad., kadence, improvizační úsek 
(--> fermata; viz s. 122, koncert) 
cadenzato, rytmicky, v taktu 
calando, cal., ==- ,zmírnit v tempu i síle 
calmando, calmato, zklidněně, tiše 
can~bile, zpěvně 
cantus firmus, c. f. (lat.), "stálý zpěv", základní 
předem daný hlas ve středověké vícehlasé skladbě, 
hlavní hlas 
capotasto, kapodastr, mechanická přelaďovací po
můcka pro strunné hmatníkové nástroje, např. pro 
kytaru (-+ barré) 
capriccioso, capricc., rozmarně, vrtošivě 
carezzando, carezz\!vole, hýčkavě, mazlivě, něžně 
c. b., -+ col basso 
c. d., collá --> destra 
cédez (fr.), zpomalovat, zvolňovat 
celere, rychle 

c. f., -+ cantus firmus 
chevalet, au (fr.), kobylka (u strunných nástrojů), 
-+ sul ponticello 
chiaramente, jasně, zřetelně 
chiuso, zavřený (lesní roh) 
cluster (angl.), klastr, tónový hrozen, nakupenító
nů možné u všech vícehlasých nástrojů, orchestru 
a sboru; na klavíru se hraje rukou nebo předlok
tím; notový příklad: a) všechny bílé klávesy mezi 
f' -f", čtvrťová popř. půlová notová hodnota; b) 
všechny černé klávesy; c) všechny půltóny mezi 
f'-f"; d) všechny půltóny mezi fis'-c": 

bl 

c. o., col --> ottava 
col, coll', cona, -+ con 
col' arco, c. a., -+ arco 

1 II #~ 
cl dl 

col basso, c. b., zároveň s basem, s kontrabasem 
cona parte, zároveň s hlavním hlasem, přizpůsobit 
doprovod sólovému hlasu 
collegno, hraj dřevem smyčce (c. 1. battuto) 
coll'ottava, c. o., -+ ottava 
come prima, come sQpra, jako poprvé, jako výše 
come sta, tak jak je psáno, tzn. bez ozdob 
comodo, pohodlně, v příjemném tempu 
con, col, coll', cona, C., s 
con affetto, s citem, s výrazem 
con calore, vřele 
concitato, vzrušeně, rozčileně 
con delicat\!zza, s jemností 
con fuoco, ohnivě, s ohněm 
con grazia, půvabně, ladně 
con gusto, vkusně, stylově 
con moto, pohyblivě, hybně 
con pedale, s pedálem 
con slancio, s rozmachem, vzletně 
con spirito, živě 
contano, cont., nehrající členové orchestru "počí
tají" takty s pauzami; značí též nehrající, pauzírující 
orchestrální hráče 
continuo, cont., --> basso continuo 
coperto, krytý, pro ztlumení položit na tympán látku 
corda vuota, prázdná struna 
coulé (fr.), skupinka, -+ grupetto 
crescendo, cresc., -== ,zesilovat, s rostouCÍ silou 
croisez (fr.), zkřížit ruce, -+ alzamento 
c. s., colla -+ sinistra 
cuivré (fr.), břeskně, jako na žesťové nástroje 

da capo, D. C., od začátku, ještě jednou od začát
ku; shodné s: 
da capo al fine, opakování skladby od začátku 
do konce, resp. do místa, které je označeno "fine", 
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nebo --> korunou (fermata). Opakovani casti v tom
to useku odpada v pi'ipade, ze v zapisu stoji da ca
po senza repetizione. 
dal s~gno, Dal S., D. S., opakovat od znamenka, 
--> segno 
debile, slaby 
D. C., --> da capo 
deciso, (rytmicky) odhodlane, rozhodne 
decrescendo, decresc., decr., ==- , zeslabovat , 
s ub)'vajici silou 
dehors, en dehors (fr.), venku, jakoby z dilky, 
ale napadne 
delicatamente, jemne, nezne 
delicatezza, con, jemnost, s jemnosti 
demancher (fr.), zmena polohy (u smyccil), zkl'i
zit ruce (u klaviru) 
destra, colla destra, c. d., pravou rukou (--> ma
no destra) 
detache (fr.), detaSe, oddeleny smyk na kazdou 
notu: 

diluendo, uhasinajic (v rychlosti i sile) 
diminuendo, dimin., dim., ==- , zeslabovat 
distinto, zi'etelne 
divisi, div., rozdeleni akordu ve smyccich mezi vi
ce hricil misto dvojhmatove hry, --> a due 
dolce, sladce, jemne, lahodne 
dolcezza, con, sladce 
dolcissimo, velmi sladce 
dolente, nai'ikave, zalobne 
doloroso, con dolore, bolestne, s bolesti 
DoppeIt-Cadence, trylek zacinajici zdola nebo 
shora (not. pi'. podle J. S. BACHA): 

DoppeIt-Cadence mit Mordant, jako Doppelt
-Cadence, na konci s mordentem (notory pi'. podle 
]. S. BACHA): 

double (fr.), obal --> ozdoby 
doucement (fr.), sladce, Hbezne 
douleureux (fr.), bolestne 
D. S., --> dal segno 
due, --> a due 
due corde, dYe struny, --> pedil 
due voIte, dvakrat 
duramente, tvrde 
durezza, con, tvrde, v 17. stoleti: s disonancemi 
dusitko, --> sordino 
dvojite be, ~~, --> akcidentily 
dvojitY krizek, x, --> akcidentily 
dvojitY priraz, (Anschlag, port de voix double), 
--> pi'iraz se dvema notami v rilznych intervalech: 

• [to 
dvojitY trylek, dva soubezne trylky zpravidla v in
tervalu tercie nebo sexty 

ecIatant (fr.), ti'pytive, leskle 
effettuQSo, pilsobive, efektne 
ekvaIni, --> aequal 
elargissant (fr.), zpomalovat a rozsii'ovat 
empresse (fr.), spesne, horlive 
en dehors, --> dehors 
espressione, con, c. espr., s ryrazem 
espressivo, espr., ryrazne 
estinguendo, zhasinave, mimoi'adne zeslabit 
estinto, vyhasle, skoro neslysne 
eteint (fr.), --> estinto 
etouffe (fr.), pi'idusene, ton hned utlumit (u bub
nu, cinelu atd., take u harfy) 
Euouae, Evovae, zkratka pro »saeculorum amen" 

f, --> forte 
facile (fr.), facilmente (it.), snadny, lehkY 
falsetto, falzet, fistule 
fastoso, okizale, nadherne 
fermata (it.: corona), r... "-' , --> koruna, znacka 
pro zastavenf, libovolne prodlouzenf noty nebo po
mlky; v irii da capo oznacuje koruna konec 1. dilu 
("fine"), v solorych koncertech je m1stem solove 
improvizace (--> cadenza) 
fermezza, con, pevne, s pevnosti 
feroce, divoce, nevazane 
ff, --> fortissimo 
ffz, --> forzatissimo 
fiacco, mdly, ochably 
fi~ro, fieramente, prudce, divoce, hrde 
fine, al fine, konec, do konce (da capo) 
fin'al segno, (opakovani) az ke znamenku, --> 
segno, --> da capo 
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nebo --> korunou (fermata). Opakování částí v tom
to úseku odpadá v případě, že v zápisu stojí da ca
po senza repetizione. 
dal s~gno, Dal S., D. S., opakovat od znaménka, 
--> segno 
debile, slabý 
D. C., --> da capo 
deciso, (rytmicky) odhodlaně, rozhodně 
decrescendo, decresc., decr., ==- , zeslabovat, 
s ubývající silou 
dehors, en dehors (fr.), venku, jakoby z dálky, 
ale nápadně 
delicatamente, jemně, něžně 
delicatezza, con, jemnost, s jemností 
démancher (fr.), změna polohy (u smyčců), zkří
žit ruce (u klavíru) 
destra, colla destra, c. d., pravou rukou (--> ma
no destra) 
détaché (fr.), detašé, oddělený smyk na každou 
notu: 

diluendo, uhasínajíc (v rychlosti i síle) 
diminuendo, dimin., dim., ==- , zeslabovat 
distinto, zřetelně 
divisi, div., rozdělení akordu ve smyčcích mezi VÍ
ce hráčů místo dvojhmatové hry, --> a due 
dolce, sladce, jemně, lahodně 
dolcezza, con, sladce 
dolcissimo, velmi sladce 
dolente, naříkavě, žalobně 
doloroso, con dolore, bolestně, s bolestí 
Doppelt-Cadence, trylek začínající zdola nebo 
shora (not. př. podle J. S. BACHA): 

Doppelt-Cadence mit Mordant, jako Doppelt
-Cadence, na konci s mordentem (notový př. podle 
J. S. BACHA): 

doublé (fr.), obal --> ozdoby 
doucement (fr.), sladce, Hbezně 
douleureux (fr.), bolestně 
D. S., --> dal segno 
due, --> a due 
due corde, dvě struny, --> pedál 
due volte, dvakrát 
duramente, tvrdě 
durezza, con, tvrdě, v 17. století: s disonancemi 
dusítko, --> sordino 
dvojité bé, ~~, --> akcidentály 
dvojitý křížek, x, --> akcidentály 
dvojitý příraz, (Anschlag, port de voix double), 
--> příraz se dvěma notami v různých intervalech: 

• [to 
dvojitý trylek, dva souběžné trylky zpravidla v in
tervalu tercie nebo sexty 

écIatant (fr.), třpytivě, leskle 
effettuQSo, působivě, efektně 
ekvální, --> aequal 
élargissant (fr.), zpomalovat a rozšiřovat 
empressé (fr.), spěšně, horlivě 
en dehors, --> dehors 
espressione, con, c. espr., s výrazem 
espressivo, espr., výrazně 
estinguendo, zhasínavě, mimořádně zeslabit 
estinto, vyhasle, skoro neslyšně 
éteint (fr.), --> estinto 
étouffé (fr.), přidušeně, tón hned utlumit (u bub
nu, činelu atd., také u harfy) 
Euouae, Evovae, zkratka pro »saeculorum amen« 

f, --> forte 
facile (fr.), facilmente (jt.), snadný, lehký 
falsetto, falzet, fistule 
fastoso, okázale, nádherně 
fermata (it.: corona), r... "-' , --> koruna, značka 
pro zastavení, libovolné prodloužení noty nebo po
mlky; v árii da capo označuje koruna konec 1. dílu 
("fine"), v sólových koncertech je místem sólové 
improvizace (--> cadenza) 
fermezza, con, pevně, s pevností 
feroce, divoce, nevázaně 
ff, --> fortissimo 
ffz, --> forzatissimo 
fiacco, mdlý, ochablý 
fi~ro, fieramente, prudce, divoce, hrdě 
fine, al fine, konec, do konce (da capo) 
fin'al segno, (opakování) až ke znaménku, --> 
segno, --> da capo 
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flageol~t (fr.), tlaiolet, vytvareni vyssich harmo
nick}'ch u smyccorych nastroju pomoci umeleho 
tvoreni uzlu na kmitajici strune (lehk}' dotyk prstu 
na uzlu delicim strunu v pomeru 1:2, 1:3 atd., viz 
s. 14, Akustika) 
1. Pi'irozeny tlaZolet: rychodiskem je pnjzdna struna. 
Notuje se hmat (1 a: J ) nebo zvuk (1 b: ¢i). 
2. Vmely tlaiolet: vYchodiskem je peyVe stisknuta 
struna. Notuje se pevne (~) a slabe (¢I) prilozeny 
prst. 
Zpusob notoveho zapisu je ruzny (znejici ton bYva 
doplnen v zavorce): 

struna: 1 a) Ib) 

Flazolety je mozne hrat i na drevene dechove na
stroje pouzivanim odpovidajici techniky prefuko
yarn. 
flatte, flattement (fr.), --> mordent (17. sto!.), 
-+ skupinka (18. sto!.) 
flautando, flautlito, tletnove, jako tletna, u smyc
cu hrat blizko hmatniku nebo nad nfm, pricemz 
vznik:l mekci zvnk s mensim poctem sudych harmo
nick}'ch) 
flebile, zalobne, truchlive 
fQrte, f, silne, hlasite 
fortissimo, ff, velmi silne 
fortefortissimo, fff, co nejsilneji 
fortepiano, fp, silne akcentovane a okamzite zase 
slabe; vztahuje se na jednotlive tony, popr. akordy; 
mineno vZdy relativne k dynamice okolni hudby 
forza, con, sila, silne 
forzando, forzato, fz, zesilene, zduraznit (--> for
tepiano) 
forzatissimo, ffz, velmi silne zduraznit (-+ for
zando) 
funebre (fr.), pohrebne, smutecne, v pohrebni na
lade (napr. smutecni pochody) 
fuoco, con, s ohnem, ohnive 
furioso, divoce, zui'ive, zbesile 
fz, -+ forzando 

gaiement (fr.), vesele, radostne 
garbato, con, puvab, s puvabem, s ladnosti 
generalni pauza, pomlka pro vsechny nastroje 
(komorni a orchestralni hudba) 
gentile, uslechtile 

gestopft (nem.), pro dechove nastroje: s dusitkem 
giocoso, zertovne, hrave 
gioioso, radostne 
giusto; tempo gil1sto, spravne; v primerenem 
tempu 
glissando, gliss., skluzem, rychly sled tonu sme
rem nahoru nebo doli! po bilYch nebo cernych kla
vesach, mozny take chromaticky, a pokud mozno 
bez zryrazneni urCit9ch tonovYch rysek. Glissando 
se hraje take v terciich, sextach, oktavach atd. 
(gliss. Ize take zpivat a hrat i na ostatni hudebnf na
stroje, zejmena na smyccove): 

G. 0., -+ grand orgue 
G. P., --> generalni pauza 
gradamente, postupne 
gradevole, prijemne, libive 
grand jeu (fr.), velka hra, --> grand orgue 
grand orgue (fr.), G. 0., velke varhany, hlavni 
stroj 
grandezza, con, s velikostf, vznesenosti 
grave, tezce, slavnostne 
grazioso, s puvabem 
groppo, groppetto, gruppo, obal, --> double 
gl)sto, con, s chuti, s elanem 

harp~ggio, --> arpeggio 
Hauptstimme (nem.), f1', oznacenf nejdiilezitej
siho hlasu v (modernich) partiturach (-+ Neben
stimme) 
Hauptrhythmus (nem.), Rf1', oznaceninejdiile
zitejsiho rytmu v (modernich) partiturach 

impetuoso, con impeto, bourlive, prudce 
incalzando, nalehave, zrychlovat 
indeciso, nerozhodne, volnyru tempem 
innocente, nevinne 
inqui~to, neklidne, nepokojne 
istesso tempo, -+ I'istesso tempo 

jete (fr.), -+ ricochet 

kadence, --> cadenza 
kantabilne, -+ cantabile 
klingend (nem.) znejfci, neni notovano transpo
novane; zapis odpovida skutecnemu zvnku (u trans
ponujicich nastroju) 
koruna, -+ fermata 

74 ZKRATKY, ZNAtKY A PŘEDNESOVÁ OZNAtENt 

flageol~t (fr.), tlažolet, vytváření vyšších harmo
nických u smyčcových nástrojů pomocí umělého 
tvoření uzlů na kmitající struně (lehký dotyk prstu 
na uzlu dělícím strunu v poměru 1:2, 1:3 atd., viz 
s. 14, Akustika) 
1. Přirozený t1ažolet: východiskem je Pnítdná struna. 
Notuje se hmat (1 a: J ) nebo zvuk (1 b: ~). 
2. Umělý tlažolet: východiskem je peyVě stisknutá 
struna. Notuje se pevně (~) a slabě (~) přiložený 
prst. 
Způsob notového zápisu je různý (znějící tón bývá 
doplněn v závorce): 

notace: 

struna: I a) lb) 

Flažolety je možné hrát i na dřevěné dechové ná
stroje používáním odpovídající techniky přefuko
vání. 
flatté, flattement (fr.), --> mordent (17. stoL), 
-+ skupinka (18. stol.) 
flautando, flautlito, tlétnově, jako tlétna, u smyč
ců hrát blízko hmatníku nebo nad ním, přičemž 
vzniká měkčí zvnk s menším počtem sudých harmo
nických) 
flebile, žalobně, truchlivě 
fQrte, f, silně, hlasitě 
fortissimo, ff, velmi silně 
fortefortissimo, fff, co nejsilněji 
fortepiano, fp, silně akcentovaně a okamžitě zase 
slabě; vztahuje se na jednotlivé tóny, popř. akordy; 
míněno vždy relativně k dynamice okolní hudby 
forza, con, síla, silně 
forzando, forzato, fz, zesíleně, zdůraznit (--> for
tepiano) 
forzatissimo, ffz, velmi silně zdůraznit (-+ for
zando) 
funebre (fr.), pohřebně, smutečně, v pohřební ná
ladě (např. smuteční pochody) 
fuoco, con, s ohněm, ohnivě 
furioso, divoce, zuřivě, zběsile 
fz, -+ forzando 

gaiement (fr.), vesele, radostně 
garbato, con, půvab, s půvabem, s ladností 
generální pauza, pomlka pro všechny nástroje 
(komorní a orchestrální hudba) 
gentile, ušlechtile 

gestopft (něm.), pro dechové nástroje: s dusítkem 
giocoso, žertovně, hravě 
gioioso, radostně 
giustoj tempo gil1sto, správně; v přiměřeném 
tempu 
glissando, gliss., skluzem, rychlý sled tónů smě
rem nahoru nebo dolů po bílých nebo černých klá
vesách, možný také chromaticky, a pokud možno 
bez zvýraznění určitých tónových výšek. Glissando 
se hraje také v terciích, sextách, oktávách atd. 
(gliss. lze také zpívat a hrát i na ostatní hudební ná
stroje, zejména na smyčcové): 

G. O., -+ grand orgue 
G. P., --> generální pauza 
gradamente, postupně 
gradevole, příjemně, líbivě 
grand jeu (fr.), velká hra, -+ grand orgue 
grand orgue (fr.), G. O., velké varhany, hlavní 
stroj 
grandezza, con, s velikostí, vznešeností 
grave, těžce, slavnostně 
grazioso, s půvabem 
groppo, groppetto, gruppo, obal, --> doublé 
gl)sto, con, s chutí, s elánem 

harp~ggio, -+ arpegglo 
Hauptstimme (něm.), f{', označení nejdůležitěj
šího hlasu v (moderních) partiturách (-+ Neben
stimme) 
Hauptrhythmus (něm.), Rf{', označení nejdůle
žitějšího rytmu v (moderních) partiturách 

impetuoso, con impeto, bouřlivě, prudce 
incalzando, naléhavě, zrychlovat 
indeciso, nerozhodně, volným tempem 
innocente, nevinně 
inqui~to, neklidně, nepokojně 
istesso tempo, -+ l'istesso tempo 

jété (fr.), -+ ricochet 

kadence, --> cadenza 
kantabilně, -+ cantabile 
klingend (něm.) znějící, není notováno transpo
novaně; zápis odpovídá skutečnému zvnku (u trans
ponujících nástrojů) 
koruna, -+ fermata 
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lacrimoso, nai'ikave, placlive 
lamentabile, lamentoso, zalostne, lkave 
h,lIlcio, con, vzletne 
largam~nte, siroce 
largl,llldo, --> allargando 
largh~tto, siroce, trochu rychleji nez --> largo 
largo, Siroce, pomalu 
legatissimo, velmi vazane, --> legato 
legato, vazane, notory zapis s legatovYm neboli va
zacim obloukem nad notami ruzne rysky: 

leggiadro, nezne, spanile, puvabne 
leggierezza, con, s lehkostf 
leggi~ro, leggieramente, lehce, nevazane, 
puvabne 
legno, --> collegno 
lentement (fr.), lento (it.), pomalu 
libitum, --> ad libitum 
licenza, con alc"na, s jistou volnostf pi'ednesu 
lieto, radostne 
li~vo, lehce 
ligatura, obloucek spojujfcf dye noty stejne rysky, 
ktery prodluzuje trvanf prvnf noty 0 hodnotu noty 
nasledujfci (srovnej s. 66, obr. F; jine uzitf oblouc
ku u --> legata) 
liscio, hladce 
l'istesso tempo, stejne tempo, ve stejnem tempu 
i pi'es taktovou zmenu; vyzaduje stejnou jednotku 
doby, tzn. stejnou zakladnf hodnotu taktu (nejcaste
ji ctvrt'ovou), napi'.: 

(2/4) J = (J,I4)J. nebo 2/4 J = 3/4 J. 

lQCo, zde na puvodnfm mfste, znovu v puvodnf po
loze (po oktavove transpozici) 
loure, spojene, druh smyku u smyccu, lehke zdu
razneru kaZde noty: 

(--> portato) 
10 stesso tempo, --> l'istesso tempo 
lusingando, licholive 

m., --> manualiter 
rna, ale 
rna non troppo, ale ne pi'ilis 
maestQso, majestatne, velebne 
main droite, m. d. (fr.), pravou rukou 

main gauche, m. g. (fr.), levou rukou 
malinconico,melancholicky, zadumcive 
manc~do, mane., ubfrat (slabeji a pomaleji) 
manuaiiter, man., m. (lat.), hrat na manuaIu 
(varhany, bez pedaIu) 
m~o destra, m. d., prava ruka 
mano sinistra, m. s., leva ruka 
marcato, m~do, marc., > v , A / durazne 
martele (fr.), druh smyku, busive kratke, silne, 
odrazene smyky: 

, " , 
au 
(--> martellato) 
marten~to, busive, silne --> staccato (-->martele) 
marzi~e, bojovne 
m. d., --> main droite, --> mana destra 
m. g., --> main gauche 
m. s., --> mana sinistra 
medesimo tempo, stejne tempo 
m~no, mene 
meno forte, mene sHne 
meno mosso, mene hybne 
meno piano, ne tak lise, trochu silneji 
mente, alIa, z hlavy, improvizovat 
messa di vQCe, <: > , zesflenf a zeslabenf zpevnf
ho tonu 
mesto, smutne, melancholicky 
m~zza voce, m. v., polohlasne 
mezzo, m., polovicnf 
mezzofQrte, mf, sti'edne silne, polosilne (mezi 
mezzopiano a forte) 
mezzopi~o, mp, sti'edne slabe, poloslabe (mezi 
piano a mezzoforte) 
mis"ra, alIa, takt, pi'esne v metru; senza mis"ra, 
volne v metru 
misurato, odmereny, v taktu 
M. M., Mruzeluv metronom, kyvadlory pi'fstroj se 
skaIou 40-208 Uderu za minutu, ktere udavajf 
skladbe tempo (vynalezen MALzELEM 1816); 
M. M. ~ = 40 znamena: 40 ctvrt'oryeh not za minutn 
moder~to, mod., mfme 
mQito, velmi, mnoho 
mQrbido, mekee, mime 
mord~nt, nataz, melodieka --> ozdoba, vystffdanf 
zakladnfho tonu se spodnfm tonem: 

morendo, zmirave, postupne zlisovat a zpomalovat 
mormor~do, brucive, mrucive 
mosso, hybne, s pohybem 
moto, con, s pohybem 
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lacrimoso, naříkavě, plačtivě 
lamentabile, lamentoso, žalostně, lkavě 
l~cio, con, vzletně 
largam~nte, široce 
lar~do, --> allargando 
largh~tto, široce, trochu rychleji než --> largo 
largo, široce, pomalu 
legatissimo, velmi vázaně, --> legato 
legato, vázaně, notový zápis s legatovým neboli vá
zacím obloukem nad notami ruzné výšky: 

leggiadro, něžně, spanile, půvabně 
leggierezza, con, s lehkostí 
leggi~ro, leggieramente, lehce, nevázaně, 
půvabně 
legno, --> collegno 
lentement (fr.), lento (jt.), pomalu 
libitum, --> ad libitum 
licenza, con alc"na, s jistou volností přednesu 
lieto, radostně 
li~vo, lehce 
ligatura, oblouček spojující dvě noty stejné výšky, 
který prodlužuje trvání první noty o hodnotu noty 
následující (srovnej s. 66, obr. F; jiné užití oblouč
ku u --> legata) 
liscio, hladce 
ľistesso tempo, stejné tempo, ve stejném tempu 
i přes taktovou změnu; vyžaduje stejnou jednotku 
doby, tzn. stejnou základní hodnotu taktu (nejčastě
ji čtvrťovou), např.: 

(2/4) J = (J,I4)J. nebo 2/4 J = 3/4 J. 

lQCo, zde na původním místě, znovu v původní po
loze (po oktávové transpozici) 
louré, spojeně, druh smyku u smyčců, lehké zdů
raznění každé noty: 

(--> portato) 
10 stesso tempo, --> l'istesso tempo 
lusingando, lichotivě 

m., --> manualiter 
ma, ale 
ma non troppo, ale ne příliš 
maestQso, majestátně, velebně 
main droite, m. d. (fr.), pravou rukou 

main gauche, m. g. (fr.), levou rukou 
malinconico, melancholicky, zádumčivě 
manc~do, mane., ubírat (slaběji a pomaleji) 
manualiter, man., m. (lat.), hrát na manuálu 
(varhany, bez pedálu) 
m~o destra, m. d., pravá ruka 
mano sinistra, m. S., levá ruka 
marcato, m~do, marc., > v , A / důrazně 
martelé (fr.), druh smyku, bušivě krátké, silné, 
odražené smyky: 

, " , 
au 
(--> martellato) 
marten~to, bušivě, silné --> staccato (-->martelé) 
marzi~e, bojovně 
m. d., --> main droite, --> mano destra 
m. g., --> main gauche 
m. s., --> mano sinistra 
medesimo tempo, stejné tempo 
m~no, méně 
meno forte, méně silně 
meno mosso, méně hybně 
meno piano, ne tak tiše, trochu silněji 
mente, alla, z hlavy, improvizovat 
messa di vQCe, <: > , zesílení a zeslabení zpěvní
ho tónu 
mesto, smutně, melancholicky 
m~zza voce, m. V., polohlasně 
mezzo, m., poloviční 
mezzofQrte, mf, středně silně, polosilně (mezi 
mezzopiano a forte) 
mezzopi~o, mp, středně slabě, poloslabě (mezi 
piano a mezzoforte) 
mis"ra, alla, takt, přesně v metru; senza mis"ra, 
volně v metru 
misurato, odměřený, v taktu 
M. M., Malzelův metronom, kyvadlový přístroj se 
škálou 40-208 úderu za minutu, které udávají 
skladbě tempo (vynalezen MALzELEM 1816); 
M. M. ~ = 40 znamená: 40 čtvrťových not za minutn 
moder~to, mod., mírně 
mQlto, velmi, mnoho 
mQrbido, měkce, mírně 
mord~nt, náraz, melodická --> ozdoba, vystřídání 
základního tónu se spodním tónem: 

morendo, zmíravě, postupně ztišovat a zpomalovat 
mormor~do, bručivě, mručivě 
mosso, hybně, s pohybem 
moto, con, s pohybem 
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mp, -+ mezzopiano 
m. s., -+ mano sinistra 
muta, pokyn k pi'eladeni pro dechy a tympany 
mute (angl.), -+ dusitko, -+ sordino 
m. v., -+ mezza voce 

nitryl, hlavni nota je vysti'idana vrchni vedlejsi, 
(opak -+ mordent), -+ ozdoby[:l 

Nebenstimme, (nem.), N" ',upozomeniv (moder· 
nich) partitucich na vedlejsi hlas (-+ Hauptstimme) 
non, ne 
non legato, zpusob artikulace, mezi staccatem 
alegatem: 

non tanto, ne tolik 
non troppo, ne pi'tlis 

o (nula): oznaceni palce v anglickem klavimim 
prstokladu; pnizdna struna u smyccovYch nastroju; 
-+ tasto solo v gener:ilbasu (viz s. 100) 
obal, "" Z, -+ ozdoby, (gruppetto, double, caden
ce, turn), vysti'id:ini hlavni noly s vrchnim a spod
nim tonem. Lezici i stojici znamenko rna stejny vY
znam. Chromaticka zmena je pi'islusne oznacena 
nad nebo pod znamenkem. V pomalejsim tempu je 
mozne posledni notu protahnout: 

obligato, obligat, notovany instrumentalni hlas 
(v baroknich skladb:ich), ktery se pJ.'i provadeni 
nesmi vynechat 
odraz, ozdoba za hlavni notou, zap0Ctena do jeji 
hodnoly, vetsinou na konci trylku (-+ trillo 9, 10, 
11, 13) 
ondeggiando, ondeggiamento (it.), ondule 
(fr.), zvinene, vlnive; pokyn ke hi'e pro smycce, 

zesilovat a zeslabovat tony (i na ruznych strunach) 
bez vYmeny smyku (-+ tremolo): 

ongarese, all'organese, mad'arsk)', po mad'arsku 
opus, op., opus, dilo 
ossia, nebo, volitelna varianta v notovem zapisu 
(vetsinou zjednoduseni) 
ottava, 8va, 8 ... , oktava 
- all'ottava, 0 oktavu vYs nebo niz, nez je zapsano 

v notach 
- ottava alta, ottava sopra, 0 oktavu rys, nez je 

psano 
- ottava bassa, 8va. ba., ottava sotto, 0 oktavu 

niz, nez je psano 
- coll'ottava, coli 8va., c. 0., zdvojeni v oktave 

(-+ abbreviatura) 
ouvert (fr.), pr:izdna struna u strunnych nastroju 
ozdoby, zdobeni melodie. Ozdoby pochazeji z im
provizacni praxe zpevaku a instrumentalistu. V ob
dobi renesance a baroka se vytvoi'ily urcite ust:ilene 
modely. Dnes rozlisujeme podstatne a volne ozdo
by (QUANTZ, 1752). Libovolne (italske) zdobeni 
vyplynulo ze sti'edoveke diminuce. Ozdoby vypliiuji 
intervaly nebo obohacuji melodii 0 dalsi tony a me
ni ji v mii'e, ktera zavisi na vzdelani a vkusu inter
preta. Nejsou notovany (srovnej s. 82, provozovaci 
praxe) . 
Podstatne (z:ikladni nebo take francouzske) ozdo
by jsou jakozto formule na urci\Ych mistech skladby 
rnmo vyznaceny v melodii a interpret je do ni zahme. 
Casto rovnez nejsou notovany, mohou by! ale v noto
vern zapisu oznaceny urcil)'mi znackami a malYmi pJ.'i
danYmi notami. Takove ozdoby jsou mj.: 
-+ accent, -+ acciaccatura, -+ arpeggio, -+ Dop
pelt-Cadence, -+ dvoji\Y pi'iraz, -+ dvoji\Y trylek, 
-+ mordent, -+ odraz, -+ natryl, -+ obal, -+ pi'iraz, 
-+ skupinka, -+ tremolo, -+ trillo, -+ vibrato 

P, -+ ped:il 
p, -+ piano 
pacato, mime, klidne 
parlando, parlante, parl;:tto, mluvene, ve zpevu: 
temer jako mluvene 
passionato, pass., vasnive 
passione, con, s vasni 
pastoso, mekce, sladce, poddajne 
patetico (it.) , pathetique (fr.) , pateticky, vasnive 
ped:il, ped., P., (it. pedale), u klaviru: stisknout 
pravY ped:il, a tim zvednout dusitka strun; znacka 
pro konec ped:ilu, tedy pro opetovne pi'ilozeni du
sitek na struny: *; levY ped:il u klaviru: kladivka se 
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mp, -+ mezzopiano 
m. s., -+ mano sinistra 
muta, pokyn k přeladění pro dechy a tympány 
mute (angl.), -+ dusítko, -+ sordino 
m. V., -+ mezza voce 

nátryl, hlavní nota je vystřídána vrchní vedlejší, 
(opak -+ mordent), -+ ozdoby[:l 

Nebenstimme, (něm.), N" ',upozorněnív (moder· 
ních) partiturách na vedlejší hlas (-+ Hauptstimme) 
non, ne 
non legato, způsob artikulace, mezi staccatem 
alegatem: 

non tanto, ne tolik 
non troppo, ne přtliš 

o (nula): označení palce v anglickém klavírním 
prstokladu; prázdná struna u smyčcových nástrojů; 
-+ tasto solo v generálbasu (viz s. 100) 
obal, "" Z, -+ ozdoby, (gruppetto, doublé, caden
ce, turn), vystřídání hlavní noty s vrchním a spod
ním tónem. Ležící i stojící znaménko má stejný vý
znam. Chromatická změna je příslušně označena 
nad nebo pod znaménkem. V pomalejším tempu je 
možné poslední notu protáhnout: 

obligato, obligat, notovaný instrumentální hlas 
(v barokních skladbách), který se při provádění 
nesmí vynechat 
odraz, ozdoba za hlavní notou, započtená do její 
hodnoty, většinou na konci trylku (-+ trillo 9, 10, 
11, 13) 
ondeggiando, ondeggiamento Ot.), ondulé 
(fr.), zvlněně, vlnivě; pokyn ke hře pro smyčce, 

zesilovat a zeslabovat tóny O na různých strunách) 
bez výměny smyku (-+ tremolo): 

ongarese, all'organese, maďarský, po maďarsku 
opus, op., opus, dílo 
ossia, nebo, volitelná varianta v notovém zápisu 
(většinou zjednodušení) 
ottava, Sva, S ... , oktáva 
- all'ottava, o oktávu výš nebo níž, než je zapsáno 

v notách 
- ottava alta, ottava sopra, o oktávu výš, než je 

psáno 
- ottava bassa, Sva. ba., ottava sotto, o oktávu 

níž, než je psáno 
- coll'ottava, coll Sva., c. o., zdvojení v oktávě 

(-+ abbreviatura) 
ouvert (fr.), prázdná struna u strunných nástrojů 
ozdoby, zdobení melodie. Ozdoby pocházejí z im
provizační praxe zpěváků a instrumentalistů. V ob
dobí renesance a baroka se vytvořily určité ustálené 
modely. Dnes rozlišujeme podstatné a volné ozdo
by (QUANTZ, 1752). Libovolné (italské) zdobení 
vyplynulo ze středověké diminuce. Ozdoby vyplňují 
intervaly nebo obohacují melodii o další tóny a mě
ní ji v míře, která závisí na vzdělání a vkusu inter
preta. Nejsou notovány (srovnej s. 82, provozovací 
praxe) . 
Podstatné (základní nebo také francouzské) ozdo
by jsou jakožto formule na určitých místech skladby 
I'římo vyznačeny v melodň a interpret je do ní zahrne. 
Casto rovněž nejsou notovány, mohou být ale v noto
vém zápisu označeny určitými značkami a malými při
danými notami. Takové ozdoby jsou mj.: 
-+ accent, -+ acciaccatura, -+ arpeggio, -+ Dop
pelt-Cadence, -+ dvojitý příraz, -+ dvojitý trylek, 
-+ mordent, -+ odraz, -+ nátryl, -+ obal, -+ příraz, 
-+ skupinka, -+ tremolo, -+ trillo, -+ vibrato 

P, -+ pedál 
p, -+ piano 
pacato, mírně, klidně 
parlando, parlante, parl;:tto, mluveně, ve zpěvu: 
téměř jako mluveně 
passionato, pass., vášnivě 
passione, con, s vášní 
pastoso, měkce, sladce, poddajně 
patetico (it.), pathétique (fr.), pateticky, vášnivě 
pedál, ped., P., Ot. pedale), u klavíru: stisknout 
pravý pedál, a tím zvednout dusítka strun; značka 
pro konec pedálu, tedy pro opětovné přiložení du
sítek na struny: *; levý pedál u klavíru: kladívka se 
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posunou na stranu: pri polovicnim stisku dopadaji 
jen na dYe (-> due corde), pri celem stisku jen na 
jednu (-> una corda) strunu; pokyn -> tre corde 
znaci navrat ke hre bez leveho ped:ilu. 
perdendo, perdendosi, zmirave, do ztracena 
pesante, zatezkane 
piacere, a, podle libosti 
piacevole, Hbive 
piangendo, plactive 
piano, p, slabe, potichu 
pianissimo, pp, pmo., velmi slabe 
pianissimo possibile, ppp, co nejslabeji 
picchettato, -> sautille 
pieno, zvucne, pine; organo pieno, plnYm stro· 
jem (u varhan, cesky pJeno) 
a voce piena, plnym hlasem 
pietoso, soucitne 
pince (fr.), drnkave, -> pizzicato, -> mordent 
pique (fr.), -> sautille 
pill, vice 
pizzicato, pizz., drnkave, pokyn pro smycce: drn
kat 0 struny prsty (naproti tomu -> col'arco) 
placido, klidne, uvoinene 
plaque (fr.), vsechny tony akordu zahrat soucasne 
(opak: -> arpeggio) 
plein-jeu (fr.), -> pieno 
poco, trochu, m:ilo, ponekud 
poco a poco, p. a. p., st:ile vice, ponen:ihlu 
poi, pak, potom 
polacca, alia, poloneza, na zpusob polonezy 
pomposo, okazaly, slavnostni 
ponticello, -> sui ponticello 
portamento, vyzdvihnout, vynest, u smyccu a zpe
v:iki\ kritki klouzava predjimka nisledujiciho tonu: 

portamento znaci tez zpusob hry mezi -> staccatem 
a -> legatem (v nastrojove hudbe), nebo sklouznuti 
z tonu na ton (ve zpevu) 
portato, prerusovane, zpusob artikulace mezi -> 
staccatem a -> legatem: ne primo oddelene, presto 
kazdy ton zduraznene: 

.-:-;---. ~-

iiii nebo iiii 
(-> loure) 
portar la voce, sklouznout pri zpevu mezi dvema 
tony, -> portamento 
port de voix (fr.), -> priraz, -> portamento 
port de voix double (fr.), -> dvojitY priraz,-> 
ozdoby 
possibile, co mozna nejvice 

posuvky, znacky hudebniho pisma, ktere vyzaduji 
zvYseni nebo snizeni tonu, -> akcident:ily 
pousse (fr.), v , smyk nahoru, -> vedeni smycce 
precipitando, precipitato, precipitoso, prekot
ne padit vpred 
pressante (it.), pressant (fr.), nalehave 
prestissimo, co mozna nejrychleji 
presto, velmi rychle 
prima vQlta, I~ volta, seconda volta, IIoia volta, 
poprve, podruhe (pri repetici) 

primo, 1""', prvni; vrchni part po ctyi'rucni klavirni hi'e 
principale, prine., vedouci instrument:ilni hlas, 
soli stiCkY popr. koncertantni 
principal, hlavni rejstrik varhan 
predznamenani, souhrn -> posuvek, platny pro 
celou skladbu nebo jeji cast, -> akcident:ily 
pfiraz, -> ozdoba, kteri predchizi hlavni note, 
vetsinou disonujici vrchni ci spodni sekunda. Po 
vetsim poctu prirazovYch not: -> dvojitY priraz, -> 
skupinka. 
Pi'iraz se hraje bud' na tezkou dohu hlavni noty, ne
bo pred tezkou dobou (-> odraz). Oboji se meni: 
v 17. a 18. stoleti se hr:il priraz na tezke dobe i pred 
ni (1), v 18. stoleti st:ile casteji pak jako disonantni 
pri'Itah na tezke dobe (2, 3, 4), zacatkem 19. stole
ti jeste na tezke dobe, ale nezdurazneny (5 a), pote 
pred tezkou dobou (5 b). Moznosti zapisu jsou mj.: 
1) forfall (vzestup) a backfall (pid) (PURCELL) 
2) stoupajici a klesajici -> accent O. S. BACH) ne
bo -> Port de voix (RAMEAU) 
3) pruchodne prirazy (QUANTZ): 

~' , 

4) dlouhy priraz 
5) kratkY priraz; nepoCitateina, co nejkratsi notova 
hodnota: 

punta d'arco, hrat spickou smycce 
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posunou na stranu: při polovičním stisku dopadají 
jen na dvě (-> due corde), při celém stisku jen na 
jednu (-> una corda) strunu; pokyn -> tre corde 
značí návrat ke hře bez levého pedálu. 
perdendo, perdendosi, zmíravě, do ztracena 
pesante, zatěžkaně 
piacere, a, podle libosti 
piacevole, Hbivě 
piangendo, plačtivě 
piano, p, slabě, potichu 
pianissimo, pp, pmo., velmi slabě 
pianissimo possibile, ppp, co nejslaběji 
picchettato, -> sautillé 
pieno, zvučně, plně; organo pieno, plným stro· 
jem (u varhan, česky pléno) 
a voce piena, plným hlasem 
pietoso, soucitně 
pincé (fr.), drnkavě, -> pizzicato, -> mordent 
piqué (fr.), -> sautillé 
piú, více 
pizzicato, pizz., drnkavě, pokyn pro smyčce: drn
kat o struny prsty (naproti tomu -> col'arco) 
placido, klidně, uvolněně 
plaqué (fr.), všechny tóny akordu zahrát současně 
(opak: -> arpeggio) 
plein-jeu (fr.), -> pieno 
poco, trochu, málo, poněkud 
poco a poco, p. a. p., stále více, ponenáhlu 
poi, pak, potom 
polacca, aHa, polonéza, na způsob polonézy 
pomposo, okázalý, slavnostní 
ponticello, -> sul ponticello 
portamento, vyzdvihnout, vynést, u smyčců a zpě
váků krátká klouzavá předjímka následujícího tónu: 

portamento značí též způsob hry mezi -> staccatem 
a -> legatem (v nástrojové hudbě), nebo sklouznutí 
z tónu na tón (ve zpěvu) 
portato, přerušovaně, způsob artikulace mezi -> 
staccatem a -> legatem: ne přímo odděleně, přesto 
každý tón zdůrazněně: 

.-:-;---. ~-

iiii nebo íííí 
(-> louré) 
portar la voce, sklouznout při zpěvu mezi dvěma 
tóny, -> portamento 
port de voix (fr.), -> příraz, -> portamento 
port de voix double (fr.), -> dvojitý příraz,-> 
ozdoby 
possibile, co možná nejvíce 

posuvky, značky hudebního písma, které vyžadují 
zvýšení nebo snížení tónu, -> akcidentály 
poussé (fr.), v , smyk nahoru, -> vedení smyčce 
precipitando, precipitato, precipitoso, překot
ně pádit vpřed 
pressante (il.), pressant (fr.), naléhavě 
prestissimo, co možná nejrychleji 
presto, velmi rychle 
prima vQlta, I~ volta, seconda volta, IIda volta, 
poprvé, podruhé (při repetici) 

primo, 1""', první; vrchní part při čtyřruční klavírní hře 
principale, princ., vedoucí instrumentální hlas, 
sólistický popř. koncertantní 
principál, hlavní rejstřík varhan 
předznamenání, souhrn -> posuvek, platný pro 
celou skladbu nebo její část, -> akcidentály 
příraz, -> ozdoba, která předchází hlavní notě, 
většinou disonující vrchní či spodní sekunda. Při 
větším počtu přírazových not: -> dvojitý příraz, -> 
skupinka. 
Příraz se hraje buď na těžkou dobu hlavní noty, ne
bo před těžkou dobou (-> odraz). Obojí se mění: 
v 17. a 18. století se hrál příraz na těžké době i před 
ní (1), v 18. století stále častěji pak jako disonantní 
průtah na těžké době (2, 3, 4), začátkem 19. stole
tí ještě na těžké době, ale nezdůrazněný (5 a), poté 
před těžkou dobou (5 b). Možnosti zápisu jsou mj.: 
1) forfall (vzestup) a backfall (pád) (PURCELL) 
2) stoupající a klesající -> accent O. S. BACH) ne
bo -> Port de voix (RAMEAU) 
3) průchodné přírazy (QUANTZ): 

~' , 

4) dlouhý příraz 
5) krátký příraz; nepočitatelná, co nejkratší notová 
hodnota: 

punta ďarco, hrát špičkou smyčce 
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qUl,ISi, jako, stejne jako 
quieto, klidne 

raddolc(!ndo, stale jemneji 
raddoppiare, zdvojit (pi'idat spodni oktavu) 
rafi'renando, zaddovane 
ralentir (fr.), --> rallentando 
rallentando, rallent. raIl., zpomaIovat, zvoliiovat 
rattenando, ratten~to, zddenlive, zpomaIovat 
ravvivando, ozivovat (rychleji) 
religiQSo, nabozne, zbozne 
repetice, opakovam casti skladby: 

replica, opakovani; senza replica, bez opakovani 
(napi'. v menuetu po triu) 
retenant (fr.), zddenlive, zvolnene 
rf, rfz, --> rinforzando 
ricochet, zpetny odraz, odskakujid smyk u smyc
cu, smycec je hozen na strunu a vytvai'i odskakova
nim daIsich 2-6 t6nu staccato: 

... 
. .....-:-:-. 

rilasciando, zvoliiovat, zeslabovat 
rinforzando, rinforzato, rinf., rf, rfz, nahle ze
sillt, vztahuje se na jediny t6n nebo akord (--> forza
to, --> fortepiano) 
ripieno, rip., pine, vicenasobne obsazena cast tut
ti (srov. Concerto grosso, s. 123); vYPliiovY (neobli
gatni) hlas, vYPlii, mixtura u varhan 
riposato, zklidnene 
riprendere, navratit se (k puvodnimu tempu) 
risoluto, rozhodne, rizne 
ristringendo, zrychlovat 
ritardando, ritard., rit., zpomaIovat 
ritenente, zddenlive 
ritenuto, rit., zvoliiovat 
rubato, tempo rubato, "ukradene tempo", vol
nost v tempu, nikoliv pnsne v taktu 
rustico, selsky, venkovsky 

S, --> segno 
saltato, --> sautille 
sautilli! (fr.), skikave, vedeni smycce: lehce peru
jid smyky, odskakujid od struny (--> staccato): 

scenando, zeslabovane 
scherzando, scherzoso, zertovne, laskovue 
schiettamente, schietto, jednoduse, proste 
scintillante, jiski'ive 
scioltamente, plynule 
sciolto, volne, nenucene v pi'ednesu; jako artiku
lacni pokyn: --> non legato 
scivolando, klouzave, --> glissando 
secco, suchy, --> secco recitativ s. 144 
seconda volta, lId. volta, --> prima volta 
secondo, II", druhy, spodni part ctyi'rucni klavirni 
hry 
segno, znacka na zacatku nebo konci opakujid se 
casti; dal segno, od znacky; al segno, sin'al seg
no, fin'al segno, do znacky; --> da capo. Existuji 
ruzne typy: 

segue, seg., nasleduje (napi'. na daIsi strane); take 
pi'i opakovani t6nu nebo figury, --> abbreviatura 
semplice, jednoduse, proste 
sempre, vzdy, poi'ad, stale 
sentito, prodtene, citlive, s citem 
senza, bez; senza --> misura, bez taktu; senza -> 

sordino, bez dusitka 
sereuo, vesele 
serio, serioso, vazne 
sforzando, sforzato, sf, sfz, nahle zesillt, silne 
zvYraznit: plati pro jedinou notu nebo akord a je 
vzdy relativni k dynamice okoli 
sforzatissimo, sffz, vystupiiovane -+ sforzato 
sforzato piano, sfp, se silnYm akcentem a hned 
slabe 
simile, stejnYm zpusobem, -+ segue 
sin'al fine, sin'al segno, -+ segno 
sinistra (-+ mano), colla sinistra, c. s., levou 
rukou 
skupinka, (-+ ozdoby), pi'iraz se dvema nebo vice 
notami, ktere postupuji stupiiovite zdola (zi'idka 
shora) k hlavui note, vetsinou se hraje na dobu, 
v 19. stoleti take pi'ed dobou [:] 

J 

, i?r lime ~,. II it· 
Skupinka se objevuje v cetnych variantach, mj.: 
a) tierce coulee (CHAMBONIERES, COUPERIN), 
b) znamenko v dobe BACHOVE, c) teckovana sku
pinka (QUANTZ): 
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qUl,ISi, jako, stejně jako 
quieto, klidně 

raddolc(!ndo, stále jemněji 
raddoppiare, zdvojit (přidat spodní oktávu) 
raffrenando, zadržovaně 
ralentir (fr.), --> ra1lentando 
rallentando, rallent. rall., zpomalovat, zvolňovat 
rattenando, ratten~to, zdrženlivě, zpomalovat 
ravvivando, oživovat (rychleji) 
religiQSo, nábožně, zbožně 
repetice, opakování části skladby: 

replica, opakování; senza replica, bez opakování 
(např. v menuetu po triu) 
retenant (fr.), zdrženlivě, zvolněně 
rf, rfz, --> rinforzando 
ricochet, zpětný odraz, odskakující smyk u smyč
ců, smyčec je hozen na strunu a vytváří odskaková
ním dalších 2-6 tónů staccato: 

... 
. .....-:-:-. 

rilasciando, zvolňovat, zeslabovat 
rinforzando, rinforzato, rinf., rf, rfz, náhle ze
sílit, vztahuje se na jediný tón nebo akord (--> forza
to, --> fortepiano) 
ripieno, rip., plně, vícenásobně obsazená část tut
ti (srov. Concerto grosso, s. 123); výplňový (neobli
gátní) hlas, výplň, mixtura u varhan 
riposato, zklidněně 
riprendere, navrátit se (k původnímu tempu) 
risoluto, rozhodně, rázně 
ristringendo, zrychlovat 
ritardando, ritard., rit., zpomalovat 
ritenente, zdrženlivě 
ritenuto, rit., zvolňovat 
rubato, tempo rubato, "ukradené tempo", vol
nost v tempu, nikoliv přísně v taktu 
rustico, selsky, venkovsky 

s, --> segno 
saltato, --> sautillé 
sautillé (fr.), skákavě, vedení smyčce: lehce péru
jící smyky, odskakující od struny (--> staccato): 

scenando, zeslabovaně 
scherzando, scherzoso, žertovně, laškovuě 
schiettamente, schietto, jednoduše, prostě 
scintillante, jiskřivě 
scioltamente, plynule 
sciolto, volně, nenuceně v přednesu; jako artiku
lační pokyn: --> non legato 
scivolando, klouzavě, --> glissando 
secco, suchý, --> secco recitativ s. 144 
seconda volta, lId. volta, --> prima volta 
secondo, II", druhý, spodní part čtyřruční klavírní 
hry 
segno, značka na začátku nebo konci opakující se 
části; dal segno, od značky; al segno, sin'al seg
no, Cin'al segno, do značky; --> da capo. Existují 
různé typy: 

segue, seg., následuje (např. na další straně); také 
při opakování tónu nebo figury, --> abbreviatura 
semplice, jednoduše, prostě 
sempre, vždy, pořád, stále 
sentito, procítěně, citlivě, s citem 
senza, bez; senza --> misura, bez taktu; senza --> 
sordino, bez dusítka 
sereuo, vesele 
serio, serioso, vážně 
sforzando, sforzato, sf, sfz, náhle zesílit, silně 
zvýraznit: platí pro jedinou notu nebo akord a je 
vždy relativní k dynamice okolí 
sforzatissimo, sffz, vystupňované -+ sforzato 
sforzato piano, sfp, se silným akcentem a hned 
slabě 
simile, stejným způsobem, -+ segue 
sin'al Cine, sin'al segno, -+ segno 
sinistra (-+ mano), colla sinistra, c. s., levou 
rukou 
skupinka, (-+ ozdoby), příraz se dvěma nebo více 
notami, které postupují stupňovitě zdola (zřídka 
shora) k hlavuí notě, většinou se hraje na dobu, 
v 19. století také před dobou [:] 

J 

'~r Ilmt ~,. Ilit· 
Skupinka se objevuje v četných variantách, mj.: 
a) tierce coulée (CHAMBONIÉRES, COUPERlN), 
b) znaménko v době BACHOVĚ, c) tečkovaná sku
pinka (QUANTZ): 
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1:%1: :·11: I 
01 bl cl 

slancio, con, vzletne 
slargando, rozsii'ovat, zpomalovat 
slentando, zpomalovat 
smanioso, zui'ive, vasnive 
sminul;ndo, --> diminuendo 
smorendo, --> morendo 
smorzando, smorz., co nejvice zpomalovat a zti
sovat, zmirave 
smyky, --> vedeni smycce 
sn1;1I0, hbite, We 
soave, sladce, libezne 
sollecitando, zrychlovat, spesne 
solo, samostatne, solove, --> tutti 
sopra, nahoi'e; come sopra, jako nahoi'e; mano 
destra (sinistra) sopra, prava (leva) ruka nad 
druhou (u ki'izeni rukou) 
sordino, con sordino, con sord., dusitko, s du
sitkem, tlumene, senza sordino, bez dusitka 
sospirando, stenave, vzdychave 
sostenendo, sostenuto, sost., zvolnene, zdrZen
live 
sotto, pod; --> sopra 
sotto voce, s. v., tlumene, ne pInYIn hlasem, tlu
menym hlasem, u smyccu --> flautando 
soupirant (fr.), --> sospirando 
sourd (fr.), tlumene 
spianato, rovne, vyrovnane, proste 
spiccato, spicc., skakavY smyk, --> sautille 
spirito, con, zive 
spiritoso, odusevnele 
Sprechstimme (nem.), mluveny Was, zpusob notace 
rytmickeho mluveneho slova (a), rytmickeho mluve
neho slova s naznacenYmi tonovYmi vrskami (b): 

~ I N 5 11,l p tf ~ J Ie II 
01 bl 

staccatissimo, velmi ostre --> staccato 
staccato, stacc., stakato, skakave, kratce, tony 
zi'etelne oddelovat: 

, , , , 
a C11! 

Teeky zobrazuji norm:ilni staccato (--> sautille), 
klinky osti'ejsi (--> martellato) 
stendendo, uvolnene, zpomalovane 
stentando, stentato, s n:imahou, vlekle, zpomalovat 

stl;so, pomalu, table 
stesso, tentYZ 
stinguendo, dohasinave, st:ile tiseji 
strascicl!JI.do, strascinando, vlekle, table 
strepitoso, hi'motne, hluene 
stretto, uzce, tesne 
stringendo, string., nalehave, rychleji 
striscando, klouzave, chromatickY skluz, --> glis
sando 
su, suI, na, nad 
suave, sladce 
subito, ihned, nahle 
suffocato, tlumene, zdusene 
suivez (fr.), pokyn doprovazejicibo, aby nasledo
val solovY part v tempu a dynamice; --> colla parte 
suI G, na strune g 
sulla tastil;ra, hrat (smyecem) nad hmatnikem, 
--> flautando 
suI ponticello, hrat u kobylky (osti'ejsi, jasnejsi 
zvnk) 
sur la touche (fr.), --> sulla tastiera 
sussurando, sevelive, septave 
sveglil!Jl.do, svegliato, s ozivenim 
svelto, hbite, rychle, eile 

tacet, tac., mlei, tzn. jeden hlas v orchestru doeas
ne nehraje 
talon, au talon (fr.), zabka na smycci; hrat 
u zabky 
tanto, tolik 
tardaml;nte, tardo, pomalu, zvolna 
tardando, zpomalovane, zvoliiovane 
tasto solo, T. s., t. s., pokyn pi'i gener:ilbasu, hrat 
jen basovou linku bez akordicke vJ'plne (viz s. 100) 
tempestoso, boui'live 
tempo, cas, tempo, rychlost; --> a tempo 
tempo giusto, v pi'imei'enem tempu 
tempo rubato, --> rubato 
ten., --> tenuto 
tenendo, vydrzovane 
teneramente, nezne 
tenuto, ten., drZet, dlouho ddet ton; ben tenuto, 
dobi'e vydrZovat; forte ten., f. ten., vydrZet v sile 
bez ochabovani 
tirando, smykem doW, --> colpo, --> tire 
tire, tirer, tirez (fr.), smyk dolu 
tosto, hned, nable, rychle; piu tosto, rychleji, 
vice; allegro piu tosto andante, allegro, ale pi'e
ce temei' andante 
tr., --> trillo 
tranquillo, klidne, pokojne 
trascinando, vlekle 
trattenuto, zaddovane, zdrZenlive 
tre, ti'i; tre corde, na ti'ech strunach (u klaviru, 
bez leveho pedalu) 
tremolando, trem., ti'aslave, chvejive s tremolem 
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slancio, con, vzletně 
slargando, rozšiřovat, zpomalovat 
slentando, zpomalovat 
smanioso, zuřivě, vášnivě 
sminul;ndo, --> diminuendo 
smorendo, --> morendo 
smorzando, smorz., co nejvíce zpomalovat a zti
šovat, zmíravě 
smyky, --> vedení smyčce 
sn1;1I0, hbitě, čile 
soave, sladce, libezně 
sollecitando, zrychlovat, spěšně 
solo, samostatně, sólově, --> tutti 
sopra, nahoře; come sopra, jako nahoře; mano 
destra (sinistra) sopra, pravá (levá) ruka nad 
druhou (u křížení rukou) 
sordino, con sordino, con sord., dusítko, s du
sítkem, tlumeně, senza sordino, bez dusítka 
sospirando, sténavě, vzdychavě 
sostenendo, sostenuto, sost., zvolněně, zdržen
livě 
sotto, pod; --> sopra 
sotto voce, s. v., tlumeně, ne plným hlasem, tlu
meným hlasem, u smyčců --> flautando 
soupirant (fr.), --> sospirando 
sourd (fr.), tlumeně 
spianato, rovně, vyrovnaně, prostě 
spiccato, spicc., skákavý smyk, --> sautillé 
spirito, con, živě 
spiritoso, oduševněle 
Sprechstimme (něm.), mluvený hlas, způsob notace 
rytmického mluveného slova (a), rytmického mluve
ného slova s naznačenými tónovými výškami (b): 

~ I N 5 11,l P tf ~ J JU II 
ol bl 

staccatissimo, velmi ostré --> staccato 
staccato, stacc., stakáto, skákavě, krátce, tóny 
zřetelně oddělovat: 

, , , , 
a Cll! 

Tečky zobrazují normální staccato (--> sautillé), 
klínky ostřejší (--> martellato) 
stendendo, uvolněně, zpomalovaně 
stentando, stentato, s námahou, vlekle, zpomalovat 

stl;so, pomalu, táhle 
stesso, tentýž 
stinguendo, dohasínavě, stále tišeji 
strascicl!JI.do, strascinando, vlekle, táhle 
strepitoso, hřmotně, hlučně 
stretto, úzce, těsně 
stringendo, string., naléhavě, rychleji 
striscando, klouzavě, chromatický skluz, --> glis
sando 
su, sul, na, nad 
suave, sladce 
subito, ihned, náhle 
suffocato, tlumeně, zdušeně 
suivez (fr.), pokyn doprovázejícího, aby následo
val sólový part v tempu a dyoamice; --> colla parte 
sul G, na struně g 
sulla tastil;ra, hrát (smyčcem) nad hmatníkem, 
--> flautando 
sul ponticello, hrát u kobylky (ostřejší, jasnější 
zvnk) 
sur la touche (fr.), --> sulla tastiera 
sussurando, ševelivě, šeptavě 
sveglil!Jl.do, svegliato, s oživením 
sveho, hbitě, rychle, čile 

tacet, tac., mlčí, tzn. jeden hlas v orchestru dočas
ně nehraje 
talon, au talon (fr.), žabka na smyčci; hrát 
u žabky 
taRto, tolik 
tardaml;nte, tardo, pomalu, zvolna 
tardando, zpomalovaně, zvolňovaně 
tasto solo, T. s., t. s., pokyn při generálbasu, hrát 
jen basovou linku bez akordické výplně (viz s. 100) 
tempestoso, bouřlivě 
tempo, čas, tempo, rychlost; --> a tempo 
tempo giusto, v přiměřeném tempu 
tempo rubato, --> rubato 
ten., --> tenuto 
tenendo, vydržovaně 
teneramente, něžně 
tenuto, ten., držet, dlouho držet tón; ben tenuto, 
dobře vydržovat; forte ten., f. ten., vydržet v síle 
bez ochabování 
tirando, smykem dolů, --> colpo, --> tiré 
tiré, tirer, tirez (fr.), smyk dolů 
tosto, hned, náhle, rychle; piu tosto, rychleji, 
více; allegro piu tosto andante, allegro, ale pře
ce téměř andante 
tr., --> trillo 
tranquillo, klidně, pokojně 
trascinando, vlekle 
trattenuto, zadržovaně, zdrženlivě 
tre, tři; tre corde, na třech strunách (u klavíru, 
bez levého pedálu) 
tremolando, trem., třaslavě, chvějivě s tremolem 
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tr~molo, trcm., tremolo, tzn.: 
- rychle sti'idfuli dvou t6nu, ktere jsou v tercio

vern a vetsim odstupu (naproti tomu -> trylek 

~. jJj JjJjJjJj JjJjJ II 
v sekunde): 

~ .. jJJ3JJJJjJJJJJJJ II 

- u smyccu rychle opakovani t6nu 
- u zpevakU rychle vy'kyvy intenzity t6nu pi'i zacho-

vani jeho vYsky (naproti tomu -> vibrato) 
- pomalejsi tremolo: -> ondeggiando 
- pomalejsi kolisfuli intenzity t6nu pro ZV}'seni vY-

razovYch moznosti, pi'edevsim u k1avichordu 
trillo (shake, angl.; tremblement, trille, fr.) trylek, 
rychle sti'idfuli hlavnibo t6nu s vrchni malou nebo 
velkou sekundoti (-> ozdoby). V 17. a 18. stol. se 
trylek oznacoval nekolika rovnocenn9mi zpusoby: 
tr, t, +, _ , _ ; pozdeji se pouzivalo tr s vlnovkou 
(12-14). Neni-Ii pi'edepsano jinak, zacina trylek 
vrchni, disonantni vedlejsi notou, ktera rna funkci 
prutahu (1). Muze by! take protaZena (2, 3 -> 
accent; 6). JestliZe zacina trylek spodni sekundou, 
odpovida zacatku obalu (4, -> Doppelt-Cadence; 
12). Stejn9m zpusobem muze trylek zacinat take 

shora (5): 
Tempo a delka trylku se Hdi hodnotou noty, nad nn 
je trylek oznacen, a take charakterem skladby. 
Krome trylku kratkeho nebo trylku nad ddenYm t6-
nem konci zpravidla vSechny pi'edjimkou zaverec
neho t6nu (anticipace; 6) nebo obalem (8, 9, 10, 

11). Oboji se casto nenotuje (7,11,13): 
Znacky tr se uziva take pro jednorazovou rychlou 
v}'menu h1avnibo t6nu s vrchni notou. 
Pi'ikIady 1-5 a 9 pochazeji z tabulky ozdob J. S. BA
CHA, kde se naryvaji: 1) trylek, 2, 3) accent a try
lek; 4, 5) Doppelt-Cadence; 9) trylek a mordent. 
V 19. stoleti ztraci trylek charakter prutahu a stava 
se virtu6znim prosti'edkem obohacujicim baml 
hlavni noty, kterou take zacina (HUMMEL, 1828). 
Casto je trylek vypsful (13). 
Oznaceni trylku se muze vztahovat take na dYe noty: 
dvoji!)i trylek v tercii, sexte nebo oktave se provadi 
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tr~molo, trem., tremolo, tzn.: 
- rychlé střídání dvou tónů, které jsou v tercio

vém a větším odstupu (naproti tomu -> trylek 

~. jJj JjJjJjJj JjJjJ II 
v sekundě): 

~ .. jJJ3JJJJjJJJJJJJ II 

- u smyčců rychlé opakování tónu 
- u zpěváků rychlé vy'kyvy intenzity tónu při zacho-

vání jeho výšky (naproti tomu -> vibrato) 
- pomalejší tremolo: -> ondeggiando 
- pomalejší kolísání intenzity tónu pro zvýšení vý-

razových možností, především u k1avichordu 
trillo (shake, angl.; tremblement, trille, fr.) trylek, 
rychlé střídání hlavního tónu s vrchní malou nebo 
velkou sekundoú (-> ozdoby). V 17. a 18. stol. se 
trylek označoval několika rovnocennými způsoby: 
tr, t, +, _ , _ ; později se používalo tr s vlnovkou 
(12-14). Není-Ii předepsáno jinak, začíná trylek 
vrchní, disonantní vedlejší notou, která má funkci 
průtahu (1). Může být také protažena (2, 3 -> 
accent; 6). Jestliže začíná trylek spodní sekundou, 
odpovídá začátku obalu (4, -> Doppelt-Cadence; 
12). Stejným způsobem může trylek začínat také 

shora (5): 
Tempo a délka trylku se řídí hodnotou noty, nad nÍŽ 
je trylek označen, a také charakterem skladby. 
Kromě trylku krátkého nebo trylku nad drženým tó
nem končí zpravidla všechny předjímkou závěreč
ného tónu (anticipace; 6) nebo obalem (8, 9, 10, 

II). Obojí se často nenotuje (7,11,13): 
Značky tr se užívá také pro jednorázovou rychlou 
výměnu hlavního tónu s vrchní notou. 
Příklady 1-5 a 9 pocházejí z tabulky ozdob J. S. BA
CHA, kde se nazývají: 1) trylek, 2, 3) accent a try
lek; 4, 5) Doppelt-Cadence; 9) trylek a mordent. 
V 19. století ztrácí trylek charakter průtahu a stává 
se virtuózním prostředkem obohacujícím baml 
hlavní noty, kterou také začíná (HUMMEL, 1828). 
Casto je trylek vypsán (13). 
Označení trylku se může vztahovat také na dvě noty: 
dvojitý trylek v tercii, sextě nebo oktávě se provádí 
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paralelne (I 4): 
troppo, velmi, prilis 
t. s., -+ tasto solo 
turco, alIa turca, po turecku 
turn (ang!.), obal, -+ ozdoby 
tl!na la forza, con, vsi silou 
tutte Ie cQrde, vsechny struny 
tutti, vSichni, v koncertni orchestraIni hudbe proti
klad k usekiim oznacenYm -+ solo 

una corda, u. c., jedna struna, -+ pedaI 
ungherese, alI'ungherese mad'arsky 
unisono, unis., all'unisono, jednohlas, ruzne 
hlasy nebo nastroje hraji v jednohlase nebo v okta
ve (-+ a due) 
un poco, trochu, ponekud 
ut sopra, jako nahore 

vacillando, kolisave 
vedeni smycce, zakladni smyky pri tvorbe tonu 
a artikulaci u smyccorych nastroju: 
- smyk doW"" -+ tirando 
- smyk nahoru v 
Pocet not na jeden smyk muze by! oznacen oblouc-

kern. 
K jednotlirym druhUm smykii: --> arpeggio, --> col 
legno, --> flageolet, --> lautando, --> detache, --> lou
re, --> martele, --> ondeggiando, --> portato, --> ri
chocet, --> sautille, --> staccato, --> sui ponticello, 
--> sulla tastiera (sui tasto), --> tremolo 
velato, zastrene, tlumene 
veloce, rychle 
vibrato, chvejive; predevsim u smyccu, rychle ne
patrne kolisani tonove rysky, nekdy oznaceno 
vlnovkou nad notami 
vide, vi-de, "viz", tyto dye slabiky oznacuji v no
tach zacatek a konec casti, kter:i muze by! vyne
chana 
vigore, con, r:izne, se silou 
vigoroso, razne, statne '" 
vireni (nem. Wirbel), fr - nebo J , rycWe opa
kovani tonu u bicich nastroju (kotle, maly buben, 
cinel, triangl atd.); --> tremolo 
vivace, zive, cile 
vivacissimo, nanejrys zive 
vivo, zive 
voce; colla voce, hlas, soucasne s Wasem: jako --> 
colla parte; --> mezza voce, --> sollo v. 
voile (fr.), --> velato 
volante, spesne 
volta, --> due volte, --> prima volta 
voiteggiando, preki'izit ruce 
volti subito, v. s., rychle obratte 
volubile, pohyblive, hybne 
v. s., --> volti subito 
mota, --> corda vuota 

zingarese, alia, po cikansku 
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paralelně (I 4): 
troppo, velmi, příliš 
t. S., -+ tasto solo 
turco, alla turca, po turecku 
turn (angl.), obal, -+ ozdoby 
tl!na la forza, con, vší silou 
tutte le cQrde, všechny struny 
tutti, všichni, v koncertní orchestrální hudbě proti
klad k úsekům označeným -+ solo 

una corda, u. C., jedna struna, -+ pedál 
ungherese, all'ungherese maďarsky 
unisono, unis., all'unisono, jednohlas, různé 
hlasy nebo nástroje hrají v jednohlase nebo voktá
vě (-+ a due) 
un poco, trochu, poněkud 
ut sopra, jako nahoře 

vacillando, kolísavě 
vedení smyčce, základní smyky při tvorbě tónu 
a artikulaci u smyčcových nástrojů: 
- smyk dolů "', -+ tirando 
- smyk nahoru v 
Počet not na jeden smyk může být označen oblouč-

kem. 
K jednotlivým druhům smyků: --> arpeggio, --> col 
legno, --> flageolet, --> lautando, --> détaché, --> lou
ré, --> martelé, --> ondeggiando, --> portato, --> ri
chocet, --> sautillé, --> staccato, --> sul ponticello, 
--> sulla tastiera (sul tasto), --> tremolo 
velato, zastřeně, tlumeně 
veloce, rychle 
vibrato, chvějivě; především u smyčců, rychlé ne
patrné kolísání tónové výšky, někdy označeno 
vlnovkou nad notami 
vide, vi-de, "viz", tyto dvě slabiky označují v no
tách začátek a konec části, která může být vyne
chána 
vigore, con, rázně, se silou 
vigoroso, rázně, statně '" 
víření (něm. Wirbel), Ú' - nebo J , rychlé opa
kování tónu u bicích nástrojů (kotle, malý buben, 
činel, triangl atd.); --> tremolo 
vivace, živě, čile 
vivacissimo, nanejvýš živě 
vivo, živě 
voce; colla voce, hlas, současně s hlasem: jako --> 
colla parte; --> mezza voce, --> sollo v. 
voilé (fr.), --> velato 
volante, spěšně 
volta, --> due volte, --> prima volta 
volteggiando, překřížit ruce 
volti subito, v. s., rychle obraťte 
volubile, pohyblivě, hybně 
v. s., --> volti subito 
mota, --> corda vuota 

zingarese, alla, po cikánsku 
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Pod oznaeemm provozovaci praxe rozumfme 
vseehno, co je zapoti'ebf ke zvukove realizaci hud
by. efm hloubeji jdeme do minulosti, tfm mene vime 
o tom, jak9mi provozovadmi zvyklostmi byla vypl
nena mezera mezi notovYm zapisem a znejici 
podobou hudby (obr. A). 
Ke studiu provozovad praxe stare hudby se vile: 
- nauka 0 notaci a pecliva textova kritika, aby 

se odstranily pozdejsf ehyby a dopliiky (kriticka 
edice piivodni verze); 

- vyobrazeni nastroju, hudebnlkU a hudebnfch 
produkd (viz s. 246, 258); 

- literarni popisy provozovanf hudby; 
- teoreticka svedectvi, jako jsou napi'. nauka 

o kompozici a instrumentaci; 
- prakticke pokyny ke hre, napi'. v pi'edmlu

vach k puvodnfmu vydanf (srov. VIADANOVA 
pi'edmluva, s. 251) 

- uredni spisy 0 hudebnicich a soupisy obsa
zeni (obr. E) 

- stare provadeci praktiky, ktere jsou i dnes 
jeste zive, a mnoho dalsmo. 

Take pouzfvanf rekonstruovanych historickych 
nastrojii pi'ispfva k verifikaci historickeho zvuko
veho obrazu. vysledek, pro dnesnmo posluchace 
casto neuspokojivY, naznacuje, ze hudebnf obsah se 
utvai'f dobove podminene v posluchacove mysli 
jako nadstavba nad akustickou realizad, a proto 
nejen hudba, ale i hudebnf slysenf rna sve dejiny. -
interpretace kaZde, zejmena stare hudby musf by! 
naplnena pi'edevsfm subjektivnf hudebnf pravdivos
tf, musf vsak by! doplnena objektivnfmi znalostmi 
hudebnmo obsahu a formy. 

Obsazeni 
Do 17. stoletf pi'edepisovali skladatele jen zi'fdka 
pi'esna obsazenf. 0 sti'edoveku vfme, ze slozitY vice
hlas byl provaden solove, rondellus atd. vsak sbo
rove. Vfme take, ze na provadenf vokilnf hudby se 
podHely i nastroje, nevime vsak ktere a jak (napi'. 
dlouhe ddene tony motetovYch tenorU mohly by! 
instrumentilnf) . 
V renesanci hrily hudebnf nastroje melodie spolu 
se zpevnfmi hlasy. Praxe a cappella (ciste vokilnf) 
se nedoddovala tak pi'fsne, jak ji chtelo videt 
19. stoletf. 
Jednotlive hlasy byly obsazeny co nejrozmanitejsf
mi hudebnfmi nastroji ve prospeeh lepe vnfmatel
neho vedenf hlasu a intenzity zvukovYch barev (di
ferencovany zvuk) do te doby, nez se v baroku 
postupne a v klasicismu pak zcela ujal piny orches
trilnf zvuk s teziStem ve smycdeh (homogenni 
zvuk). 

Obsazenf jako parametr zvukove barvy bylo ur
covano teprve po roce 1600. Jako prvnf tak uCi
nil MONTEVERDI, napi'. v Orfeove arii: varhany 
a chitarrone, k tomu dvoje housle (obr. C). Vy
uzfvalo se tez prostorovYch efektii, jak je navrhu-

je SCHUTZ v pi'edmluve ke syYm Exequien: Noto
vY zapis sborU nenaznacuje nic 0 jejieh umfstenf 
v prostoru kostela, pi'icemz sbor II je mozno ob
sadit trojnasobne a rozestavit oddelene (obr. B). 

Dirigovalo se rukama, tleskinfm nebo udery takto
vad holf, pi'icemz kapelnik ziroveii take hril (ge
nerilbas nebo na housle). 

V opernfm orehestru 18. stoletf je napadne mo
hutne obsazenf dechove skupiny. Zasedad poi'a
dek ukazuje, ze kapelnik dirigoval od eembala 
a dalsf hrac doprovazel recitativy na druhe cem
balo (obr. E). 

Rozrustajid se orchestr 19. stoletf si vynutil funkci 
dirigenta, ktery koordinoval stile komplikovanejsf 
souhru a uskuteciioval vlastnf zvukovou pi'edstavu 
dHa. 

lmprovizace a interpretace ozdob 
Provozovad praxe stare hudby je dues tak nejasna 
mj. take proto, ze mnohe bylo improvizovano a ne
notovano. To se ty1ci pi'ipojovanf nov-yeh hlasii 
(srovnej s. 264), providenf genecilbasu, impro
vizovanych vsuvek jako napi'. kadend v instrumen
mm koneertu (do BEETHOVENA) a zdobenf. 

Zpevaci a instrumentaliste dovedli improvizaci 
k velke virtuozite, a tak obzvlaste pi'i pouzfvanf 
tzv. libovolnfch ozdob (viz s. 76) byla jednodu
cha melodie sotva poznatelna. MONTEVERDI za
znamenava v Orfeove arii dYe alteruativy: jeduu 
melodii nezdobenou a druhou zdobenou 
(obr. C). 
JistY anonymnf zapis ukazuje komplikovane vy
pracovanf soloveho hlasu ve VIVALDIHO koncer
tu (18. stol., PISENDEL?, obr. D; take zde zusta
vajf urcite operue tony zachovany, v notovem pi'f
kladu jsou umfsteny pod sebou). 
Teprve BACH vypisoval mnoho ozdob, napi'. ve 
sti'ednf vete Italskeho koncertu. 

V prubehu 18. stoletf se ozdoby temei' vytratily, az 
na nekolik natrylu, mordenm a trylkU. Zdobenf bylo 
zilezitostf vkusu a skolenf hrace. 
Dynamicka znamenka se rovnez nezapisovala. 
Jejich absence v baroknfm notovem zapisu v zad
nem pi'fpade vsak neznamena, ze se interpreti zi'ek
Ii vsech pi'ednesovYch nuand, ktere nemohly wbee 
nebo jen podminene realizovat cembalo a varhany 
se svou rejsti'ikovou terasovitou dynamikou. Zpeva
ci, hraci na smyccove nastroje atd. samozi'ejme dy
namiku uzivali. 

Prepracovavaui del 
pro urcite pi'Hezitosti rovnez nilezf k provozovacf 
praxi. Saba od kontrafaktury (nove textovanf) 
a parodie (napi'. pouzitf svetske hudby v duchovni 
skladbe) pi'es klavirni rytahy a instrumentaci 
az k upravam v zabavne hudbe, pi'icemz mnohe 
muze by! pi'eneehano improvizaci. 
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Pod oznacemm provozovací praxe rozumíme 
všechno, co je zapotřebí ke zvukové realizaci hud
by. Čím hlouběji jdeme do minulosti, tím méně víme 
o tom, jakými provozovacími zvyklostmi byla vypl
něna mezera mezi notovým zápisem a znějící 
podobou hudby (obr. A). 
Ke studiu provozovací praxe staré hudby se váže: 
- nauka o notaci a pečlivá textová kritika, aby 

se odstranily pozdější chyby a doplňky (kritická 
edice původní verze); 

- vyobrazení nástrojů, hudebníků a hudebních 
produkcí (viz s. 246, 258); 

- literární popisy provozování hudby; 
- teoretická svědectví, jako jsou např. nauka 

o kompozici a instrumentaci; 
- praktické pokyny ke hře, např. v předmlu

vách k původnímu vydání (srov. VlADANOVA 
předmluva, s. 251) 

- úřední spisy o hudebnících a soupisy obsa
zení (obr. E) 

- staré prováděcí praktiky, které jsou i dnes 
ještě živé, a mnoho dalšího. 

Také používání rekonstruovaných historických 
nástrojů přispívá k verifikaci historického zvuko
vého obrazu. Výsledek, pro dnešního posluchače 
často neuspokojivý, naznačuje, že hudební obsah se 
utváří dobově podmíněně v posluchačově mysli 
jako nadstavba nad akustickou realizací, a proto 
nejen hudba, ale i hudební slyšení má své dějiny. -
Interpretace každé, zejména staré hudby musí být 
naplněna především subjektivní hudební pravdivos
tí, musí však být doplněna objektivními znalostmi 
hudebního obsahu a formy. 

Obsazení 
Do 17. století předepisovali skladatelé jen zřídka 
přesná obsazení. O středověku víme, že složitý více
hlas byl prováděn sólově, rondellus atd. však sbo
rově. Víme také, že na provádění vokální hudby se 
podHely i nástroje, nevíme však které a jak (např. 
dlouhé držené tóny motetových tenorů mohly být 
instrumentální) . 
V renesanci hrály hudební nástroje melodie spolu 
se zpěvními hlasy. Praxe a cappella (čistě vokální) 
se nedodržovala tak přísně, jak ji chtělo vidět 
19. století. 
Jednotlivé hlasy byly obsazeny co nejrozmanitější
mi hudebními nástroji ve prospěch lépe vnímatel
ného vedení hlasů a intenzity zvukových barev (di
ferencovaný zvuk) do té doby, než se v baroku 
postupně a v klasicismu pak zcela ujal plný orches
trální zvuk s těžištěm ve smyčcích (homogenní 
zvuk). 

Obsazení jako parametr zvukové barvy bylo ur
čováno teprve po roce 1600. Jako první tak uči
nil MONTEVERDI, např. v Orfeově árii: varhany 
a chitarrone, k tomu dvoje housle (obr. C). Vy
užívalo se též prostorových efektů, jak je navrhu-

je SCHUTZ v předmluvě ke svým Exequien: Noto
vý zápis sborů nenaznačuje nic o jejich umístění 
v prostoru kostela, přičemž sbor II je možno ob
sadit trojnásobně a rozestavit odděleně (obr. B). 

Dirigovalo se rukama, tleskáním nebo údery takto
vací holí, přičemž kapelník zároveň také hrál (ge
nerálbas nebo na housle). 

V operním orchestru 18. století je nápadné mo
hutné obsazení dechové skupiny. Zasedací pořá
dek ukazuje, že kapelník dirigoval od cembala 
a další hráč doprovázel recitativy na druhé cem
balo (obr. E). 

Rozrůstající se orchestr 19. století si vynutil funkci 
dirigenta, který koordinoval stále komplikovanější 
souhru a uskutečňoval vlastní zvukovou představu 
dHa. 

Improvizace a interpretace ozdob 
Provozovací praxe staré hudby je dnes tak nejasná 
mj. také proto, že mnohé bylo improvizováno a ne
notováno. To se tyKá připojování nových hlasů 
(srovnej s. 264), provádění generálbasu, impro
vizovaných vsuvek jako např. kadencí v instrumen
tálním koncertu (do BEETHOVENA) a zdobení. 

Zpěváci a instrumentalisté dovedli improvizaci 
k velké virtuozitě, a tak obzvláště při používání 
tzv. libovolných ozdob (viz s. 76) byla jednodu
chá melodie sotva poznatelná. MONTEVERDI za
znamenává v Orfeově árii dvě alteruativy: jednu 
melodii nezdobenou a druhou zdobenou 
(obr. C). 
Jistý anonymní zápis ukazuje komplikované vy
pracování sólového hlasu ve VIVALDIHO koncer
tu (18. stol., PISENDEL?, obr. D; také zde zůstá
vají určité opěrné tóny zachovány, v notovém pří
kladu jsou umístěny pod sebou). 
Teprve BACH vypisoval mnoho ozdob, např. ve 
střední větě Italského koncertu. 

V průběhu 18. století se ozdoby téměř vytratily, až 
na několik nátrylů, mordentů a trylků. Zdobení bylo 
záležitostí vkusu a školení hráče. 
Dynamická znaménka se rovněž nezapisovala. 
Jejich absence v barokním notovém zápisu v žád
ném případě však neznamená, že se interpreti zřek
li všech přednesových nuancí, které nemohly vůbec 
nebo jen podmíněně realizovat cembalo a varhany 
se svou rejstříkovou terasovitou dynamikou. Zpěvá
ci, hráči na smyčcové nástroje atd. samozřejmě dy
namiku užívali. 

Přepracovávání děl 
pro určité pmežitosti rovněž náleží k provozovací 
praxi. Sahá od kontrafaktury (nové textování) 
a parodie (např. použití světské hudby v duchovní 
skladbě) přes klavírní výtahy a instrumentaci 
až k úpravám v zábavné hudbě, přičemž mnohé 
může být přenecháno improvizaci. 
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AkustickY materi:il je nutne podrobit systematicM
mu vfberu a uspofdddni, aby se mohl stat no site
lem hudebnieh informaci. Pi'itom vznikaly v rilz
nych epochich a kulturich odlisne systemy. Zapad
ni tonory system, ktery vychizi z antickeho Recka, 
rozlisuje t6ny a hluky (dohromady fyzikalni zvuky). 
T6ny pi'ijima, zatimco hluky (sumy a ruchy) vylu
euje. 
Pro uspoi'adini t6noveho systemu je ze vsech vlast
nosti t6nu, jako jsou vYska, delka, sila a barva, roz
hodujici jen t6nova vYska a navie oktavova identita 
(srovnej s. 20). Pro t6novY system je charakteristic
ke rozdeleni okmvy, napi'. do 12 pillt6nil (Evropa), 
22 sruti (Indie) atd. Vsechny t6nove vYsky jsou pi'i 
tom relativni, nikoli absolutni. 
T6novY materiil zapadniho t6noveho systemu se 
rozprostiri pi'es 7-8 oktav. Tento rozsah odpovida 
pismu lidskeho slyseni. Kazda oktava rna 12 pillt6-
nil (materialova tonova rada). 

Diatonika 
Pro hudbu jsou dillezite vzajemne vztahy mezi tony. 
V t6novem systemu neureuje vztahy materi:ilova i'a
da, nYbd VYDer uiivane tonove rady. Zakiadem 
naSi soustavy je heptatonickd (7 -t6nova) stupnice, 
ktera se skiida z peti celych t6nil a dvou pillt6nil, 
v usporadini: 2 cele t6ny a pillt6n, 3 cele t6ny 
a pillt6n. Toto specificke sti'idini celych t6nil a pill
t6nil se nazYva diatonika (i'ecky po celjch to
nech). 
Sedm hlavnfch neboli rychozich tonn je abeced
ne pojmenovano: a-g, s t6nem h misto b; srovnej 
obr. A: diatoniku tvoi'! bile kiavesy na kiaviatui'e 
a spodni notova osnova, poCinaje notou c. Pillt6no
ve kroky leli mezi e-f a h-c. 
Chromatika 
Pet celych t6nil milzeme dile rozdelit na pil1t6ny. 
Ty jsou notoviny a pojmenovany pomoci vedlejsieh 
diatonickYch t6nil, ktere muzeme zvYsit pomoci 
ki'iZku (~) nebo snizit pomoci be (~) (obr. A, eerne 
kiavesy, pi'ipadne prosti'edni notova osnova; srovnej 
s. 66). Rada 12 pilltonil se naz9va chromatieM 
stupniee (i'ecky chroma, barva). 
Enharmonika 
Jednoduchou alteraci t6nil e-f a h-c (zvysovini ne
bo snizovini v temperovanem laden!) nevznikaji 
zadne nove stupne: eis = f, fes = e, his = c, ces = h. 
Dvojita alterace vede pomoci dvojiteho ki'izku (x) 
a dvojiteho be (Ih) ke zryseni nebo snizeni 0 2 pill
t6ny. Ale ani zde nevznikaji nove t6nove stupne: 
cisis = d, disis = e, eses = d atd. (obr. A: vrchni no
tova osnova). 
Totoznost alterovanych stupi'iil se nazYva enharmo
nieM zamena. I kdyZ milzeme ze 7 vYchozich t6nil 
vytvont 14 jednoduse a 14 dvojite alterovanych to
nil, uvniti' jedne oktavy marne jen 12 rilznych stup
iii! (obr. A, nejvyssi ridek, pi'ipadne poeet kiaves). 

Intervaly 
jsou vyskove vzdilenosti mezi dvema t6ny. Diato
nickd vzdilenost jim dava jmeno, napi'. od 1. k 2. 
t6nu = sekunda, z lat. secundus, druhj, viz obr. B, 
1. sloupec; eisla odpovidaji z:ikladnim diatonickYm 
t6nilm na obr. A, tedy 1- 2 = c-d. Intervaly nevytva
i'ime jen od t6nu c, nYbrZ od kazdeho t6nu: d-e, 
e-f jsou rovnez sekundy. JSou vsak nestejne velike: 
d-e se skiada ze dvou pillt6nil (velkd sekunda), 
e-f tvori jen jeden pillt6n (maid sekunda). Pocet 
pillt6novYch krokil ureuje tedy charakter intervalu 
bliZe. Je uveden v barevnych polich obr. B. 
V rimci jedne oktavy nachazime: 
- ciste intervaly: prima, oktava, kvinta, kvarta; 
- male a velke intervaly: sekunda, tercie, sexta, 

septima. Rozdil mezi maljm a velkjm interva
lem je pil1t6n (maid a velkd sekunda: viz ryse, 
maid tercie: 3 pillt6ny, velkd tercie: 4 pil1t6ny 
atd., viz obr. B); 

- zvetsene a zmensene intervaly vzniknou pi'i 
chromaticke alteraci spodniho nebo vrchniho 
t6nu intervalu, veetne intervalil cistYch; napi'. 
zmensend tercie c-eses rna 2 pillt6ny, zvetsend 
tercie c-eis 5 pillt6nil, zmensend kvinta c-ges 
rna 6 pil1t6nil neboli 3 cele t6ny ("tritonus") atd. 
(obr. B). 

Komplemenmrni intervaly se navzajem doplnuji 
do oktavy. Napi'. velka tercie f'-al a jeji obrat mala 
sexta al-f' tvori dohromady oktavu f'-f' (obr. B). 
Obraty vznikaji pi'emistenim spodniho t6nu nad 
vrchni a opacne. 
Intervaly pi'esahujici oktavu chipeme vetsinou jako 
intervaly pi'enesene, tez slozene: nona (oktava + 
sekunda), decima (oktava + tercie), undecima 
(oktava + kvarta), duodecima (oktava + kvinta). 
Urcujeme je stejne jako jednoduche intervaly. 
Intervaly mohou zaznivat soucasne (harmonicky) 
nebo rozloiene (melodicky), vzestupne nebo se
stupne. 
Konsonantni a disonantni intervaly 
K mei'eni vzdilenosti dvou tonil patri take ureovini 
intervalove kvality. To se i'id! principem konsonan
ce, ktery se meni v zavislosti na miste a case. Od ob
dobi kiasickeho kontrapunktu (I6. stoleti) platily 
za intervaly 
- konsonantni: prima, oktava, kvinta, kvarta se 

zakiadnim t6nem nahoi'e, dile vsechny tercie 
a sexty; 

- disonantni: vsechny sekundy a septimy, vsechny 
zvetsene a zmensene intervaly (pi'edevsim trito
nus jako "diabolus in musica"), stejne tak kvar
ta se z:ikladnim t6nem dole (obr. B). 

Znakem konsonance je vysokY stupen prolnuti jed
notlivYch hudebnich parametru, jez pilsobi jako 
zklidneni a uvolneni. Znaky disonance jsou ti'eni 
a ostrost, s tendenci rozvedeni do konsonance. 
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Akustický materiál je nutné podrobit systematické
mu výběru a uspořádání, aby se mohl stát nosite
lem hudebních informací. Přitom vznikaly v růz
ných epochách a kulturách odlišné systémy. Západ
ní tónový systém, který vychází z antického Řecka, 
rozlišuje tóny a hluky (dohromady fyzikální zvuky). 
Tóny přijímá, zatímco hluky (šumy a ruchy) vylu
čuje. 
Pro uspořádání tónového systému je ze všech vlast
ností tónu, jako jsou výška, délka, síla a barva, roz
hodující jen tónová výška a navíc oktávová identita 
(srovnej s. 20). Pro tónový systém je charakteristic
ké rozdělení oktávy, např. do 12 půltónů (Evropa), 
22 šruti (Indie) atd. Všechny tónové výšky jsou při 
tom relativní, nikoli absolutní. 
Tónový materiál západního tónového systému se 
rozprostírá přes 7-8 oktáv. Tento rozsah odpovídá 
pásmu lidského slyšení. Každá oktáva má 12 půltó
nů (materiálová tónová řada). 

Diatonika 
Pro hudbu jsou důležité vzájemné vztahy mezi tóny. 
V tónovém systému neurčuje vztahy materiálová řa
da, nýbrž vyněr užívané tónové řady. Základem 
naší soustavy je heptatonická (7 -tónová) stupnice, 
která se skládá z pěti celých tónů a dvou půltónů, 
v uspořádání: 2 celé tóny a půltón, 3 celé tóny 
a půltón. Toto specifické střídání celých tónů a půl
tónů se nazývá diatonika (řecky po celých tó
nech). 
Sedm hlavních neboli výchozích tónů je abeced
ně pojmenováno: a-g, s tónem h místo b; srovnej 
obr. A: diatoniku tvoří bílé klávesy na klaviatuře 
a spodní notová osnova, počínaje notou c. Půltóno
vé kroky leží mezi e-f a h-c. 
Chromatika 
Pět celých tónů můžeme dále rozdělit na půltóny. 
Ty jsou notovány a pojmenovány pomocí vedlejších 
diatonických tónů, které můžeme zvýšit pomocí 
křížku (~) nebo snížit pomocí bé (~) (obr. A, černé 
klávesy, případně prostřední notová osnova; srovnej 
s. 66). Rada 12 půltónů se nazývá chromatická 
stupnice (řecky chroma, barva). 
Enharmonika 
Jednoduchou alterací tónů e-f a h-c (zvyšování ne
bo snižování v temperovaném ladění) nevznikají 
žádné nové stupně: eis = f, fes = e, his = c, ces = h. 
Dvojitá alterace vede pomocí dVOjitého křížku (x) 
a dvojitého bé (Ih) ke zvýšení nebo snížení o 2 půl
tóny. Ale ani zde nevznikají nové tónové stupně: 
cisis = d, disis = e, eses = d atd. (obr. A: vrchní no
tová osnova). 
Totožnost alterovaných stupňů se nazývá enharmo
nická záměna. I když můžeme ze 7 výchozích tónů 
vytvořit 14 jednoduše a 14 dvojitě alterovaných tó
nů, uvnitř jedné oktávy máme jen 12 různých stup
ňů (obr. A, nejvyšší řádek, případně počet kláves). 

Intervaly 
jsou vyskové vzdálenosti mezi dvěma tóny. Diato
nická vzdálenost jim dává jméno, např. od 1. k 2. 
tónu = sekunda, z lat. secundus, druhý, viz obr. B, 
1. sloupec; čísla odpovídají základním diatonickým 
tónům na obr. A, tedy 1- 2 = c-d. Intervaly nevytvá
říme jen od tónu c, nýbrž od každého tónu: d-e, 
e-f jsou rovněž sekundy. JSou však nestejně veliké: 
d-e se skládá ze dvou půltónů (velká sekunda), 
e-f tvoří jen jeden půltón (malá sekunda). Počet 
půltónových kroků určuje tedy charakter intervalu 
blíže. Je uveden v barevných polích obr. B. 
V rámci jedné oktávy nacházíme: 
- čisté intervaly: prima, oktáva, kvinta, kvarta; 
- malé a velké intervaly: sekunda, tercie, sexta, 

septima. Rozdíl mezi malým a velkým interva
lem je půltón (malá a velká sekunda: viz výše, 
malá tercie: 3 půltóny, velká tercie: 4 půltóny 
atd., viz obr. B); 

- zvětšené a zmenšené intervaly vzniknou při 
chromatické alteraci spodního nebo vrchního 
tónu intervalu, včetně intervalů čistých; např. 
zmenšená tercie c-eses má 2 půltóny, zvětšená 
tercie c-eis 5 půltónů, zmenšená kvinta c-ges 
má 6 půltónů neboli 3 celé tóny ("tritonus") atd. 
(obr. B). 

Komplementární intervaly se navzájem doplňují 
do oktávy. Např. velká tercie f'_a1 a její obrat malá 
sexta a1_ť tvoří dohromady oktávu f'-f' (obr. B). 
Obraty vznikají přemístěním spodního tónu nad 
vrchní a opačně. 
Intervaly přesahující oktávu chápeme většinou jako 
intervaly přenesené, též složené: nona (oktáva + 
sekunda), decima (oktáva + tercie), undecima 
(oktáva + kvarta), duodecima (oktáva + kvinta). 
Určujeme je stejně jako jednoduché intervaly. 
Intervaly mohou zaznívat současně (harmonicky) 
nebo rozloženě (melodicky), vzestupně nebo se
stupně. 
Konsonantní a disonantní intervaly 
K měření vzdálenosti dvou tónů patří také určování 
intervalové kvality. To se řídí principem konsonan
ce, který se mění v závislosti na místě a čase. Od ob
dobí klasického kontrapunktu (I6. století) platily 
za intervaly 
- konsonantní: prima, oktáva, kvinta, kvarta se 

základním tónem nahoře, dále všechny tercie 
a sexty; 

- disonantní: všechny sekundy a septimy, všechny 
zvětšené a zmenšené intervaly (především trito
nus jako "diabolus in musica"), stejně tak kvar
ta se základním tónem dole (obr. B). 

Znakem konsonance je vysoký stupeň prolnutí jed
notlivých hudebních parametrů, jež působí jako 
zklidnění a uvolnění. Znaky disonance jsou tření 
a ostrost, s tendencí rozvedení do konsonance. 
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Tonalita a uZlvami tonova i'ada 
VY!Jerem tonu z materiilove tonove i'ady vznilci 
soustava vztahu k centrdlnfmu ci zdkladnfmu 
tonu, kterou nazYvame tonalitou. Uspoi'adame-Ii 
tony vztazne soustavy podle V}'sky, dostaneme tzv. 
radu uZlvanych tonu (srovnej s. 85). Tato i'ada 
se nachazi v ramci jedne oktavy. Zpusob, podle ne
hoz je oktava rozdeIena, pi'ipadne vzdilenosti mezi 
tony ve stupnici urcuji tonorod. V zasade lze 
v systemu 12-tonoveho temperovaneho ladeni rozli
sit 4 druhy deleni oktavy: 
- pentatonika: bezpiiltonova 5-tonova !'ada se 3 cely

mi tony a 2 malYmi terciemi, napi'. c-d-e-g-a-(c) 
sesledemintervalu 1-1-1'/,1-1- (1'/,); 

- celotonova i'ada: 6-tonova cada slozena ze 
6 celych tonu, napi'. c-d-e-fis-gis-ais-(c), 
stupne: 1-1-1-1-1-(1); 

- diatonika: 7-tonova cada s 5 celfmi tony a 2 
pultony (napi'. dur, viz nize); 

- chromatika: 12-tonova i'ada slozena z pultonu. 
V systemu temperovaneho ladeni je identiclci 
s materiilovou tonovou i'adou. 

Durova stupnice (obr. A) 
Sled intervalu v durove stupnici je 1-1-'/,-1-
1-1-'/,. Nejjednoduseji ji lze znazornit jako stupni
ci zacinajici na tonu c: c-d-e-f-g-a-h-c. Cela 
stupnice se sklada ze dvou analogickYch tetra
chordo, ctyi'tonovYch skupin s totoznfm sledem in
tervalu 1-1-'/,; c-d-e-f, g-a-h-c. Mezi obema 
tetrachordy je celotonova vzdilenost: f-g. Cilove to
ny f a c jsou dosazeny pultonovfm krokem citli
vYch tonu e a h. Mezi krajnimi tony tetrachordu, 
tedy mezi I., 4., 5. a 8. stupnem, vznikaji zvlastni 
vztahy: 
- 1. stupen (I) je zakladni ton neboli tonika, kte

ra se opakuje na ,,8." stupni; 
- 5. stupen (V) je dominanta; lezi na kvinte od 

zakladniho tonu (kvintova pi'ibuznost); 
- 4. stupen (IV) je subdominanta; lezi na kvar

te od zakladmno tonu resp. na spodni kvinte od 
homiho ,,8." stupne, je tedy take v kvintove pi'i
buznosti (dominantn{ vztah). 

12 durovYch tonin 
vznikne tim, ze schema durove stupnice postavime 
od vsech tonu tonove i'ady. Posunuti (durove stup
nice) z jedne tonove V}'sky na jinou naryvame 
transpozicf. Transponujeme-Ii napi'. C dur 0 cely 
ton rys, vznikne stupnice 0 dur (obr. A). Chceme-Ii 
zachovat sled intervalii, je nutne odpovidajicim zpu
sobem alterovat rychozi tony c-d-e-f-g-a-h-c, 
v pi'ipade 0 dur f na fis a c na cis. Alterovane tony ne
jsou chromatickYmi variantami, ale diatonickYmi 
stupni, jez do stupnice pati'i. Protoze schema durove 
stupnice neni vazano na konkretui tonove V}'sky, ale 
je jen systemem vztahii mezi nimi, jsou stupne po
jmenovwy (podle GUIDA Z AREZZA, srovnej S. 188) 
tzv. solmizacnimi slabikami (solmizace, solfege, 

obr. A). Mezi mi-fa a si-do lezi oba piiltony durove 
stupnice. 

Kvint0vY kruh (obr. B) 
znazoriiuje kvintovou pi'i'buznost tonin. ]elikoz jsou 
zakladni tony tonin ve vzdilenosti kvinty smerem 
vzhiiru (s #) nebo smerem dolii (s ~ ), tetrachordy 
vedle sebe stojicich tonin se kfizi. Z toho vypl9va, ze 
vrchni tetrachord jedne toniny je spodnim tetra
chordem toniny druhe a opacne (viz not. pi'.). 
Transpozici duroveho schematu 0 kvintu smerem 
nahoru pi'ibira tonina po jednom kfizku a smerem 
dolii po jednom be (resp. tOniny s be lze postupne 
tvoi'it po kvartach smerem nahoru), obycejne do 7 
posuvek v predznamenani. V kruhu vznikne nekolik 
tonin enharmonickYch (obr. B), tzn. ze napi'. stup
nice Ges dur s 6 ~ zni v temperovanem ladeni stejne 
jako Fis dur s 6 #. 

Mollova stupnice (obr. C) 
se vyvinula z aiolske cirkevni stupnice. Jeji sled in
tervalii jtll-'/,-I-l-'/,-I-1 (ktery lze od tonu 
a realizovat bez predznamenani s pouzitim z:ikladni 
i'ady tonu: a-h-c-d-e-f-g-a). Zmeny ve vrchnim 
tetrachordu vedou k rozliseni ti'i zakladnich mollo
rych stupnic: 
- prirozena (aiolslci) moll s celfm tonem mezi 

7. a 8. stupnem (obr. C, a). 
- harmonicka moll s pii1tonovfm krokem (citli

vY ton) k 8. stupni. Z durove stupnice pi'ebira ta
to mollova citlivY ton, ktery tvori harmon icky 
velkou tercii durove dominanty. Sedmy stupeii je 
zvYseny, takZe mezi 6. a 7. stupnem se rozsiruje 
vzdilenost na zvetsenou sekundu (obr. C, b). 

- melodicka moll vyrovnava nezpevny krok zvelSe
ne sekundy mezi 6. a 7. stupnem harmonicke moll 
tim, ze zvYSi i 6. stupeii 0 piilton, a vrchni mollory 
tetrachord se tak zmeni na durovY. Protoze citlivY 
ton k 8. stupni je potcebny jen pi'i vzestupnem po
hybu, pouziva melodiclci moll smerem dolo pH
rozenou (aiolskou) mollovou stupnici s hor
nim citlivfm tonem k dominante (obr. C, c). 

Variantou harmonicke mollove stupnice je tzv. d
kanska moll s druhfm spodnim citlivfm tonem 
smerem k dominante (obr. C, d). 
Tato schemata urcuji podoby mollovYch stupnic. Je
jich transpozici zislcime 12 mollorych tonin od kaZ
deho schematu (c moll, d moll atd.). 

Paralelnl toniny (obr. D) 
Ke kazde durove tonine je pi'ii'azena paraleln{ mol
lova, jejiz z:ikladni ton lezi na 6. stupni stupnice du
rove (0 malou tercii niz od z:ikladniho tonu duro
ve). Paralelni toniny pouzivaji stejne tony a maji te
dy stejna pi'edznamenani. V kvintovem kruhu jsou 
znazorneny na tomtez mfste. Durove tOniny jsou 
oznaceny velkYmi pismeny, mollove malfmi (C = 
C dur, c = c moll, obr. B). 
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Tonalita a užívaná tónová řada 
Výběrem tónů z materiálové tónové řady vzniká 
soustava vztahů k centrálnímu či základnímu 
tónu, kterou nazýváme tonalitou. Uspořádáme-li 
tóny vztažné soustavy podle výšky, dostaneme tzv. 
řadu užívaných tónů (srovnej s. 85). Tato řada 
se nachází v rámci jedné oktávy. Způsob, podle ně
hož je oktáva rozdělena, případně vzdálenosti mezi 
tóny ve stupnici určují tónorod. V zásadě lze 
v systému 12-tónového temperovaného ladění rozli
šit 4 druhy dělení oktávy: 
- pentatonika: bezpůltónová 5-tónová řada se 3 celý

mi tóny a 2 malými terciemi, např. c-d-e-g-a-(c) 
se sledem intervalů 1-1-1'/,1-1- (1'/,); 

- celotónová řada: 6-tónová řada složená ze 
6 celých tónů, např. c-d-e-fis-gis-ais-(c), 
stupně: 1-1-1-1-1-(1); 

- diatonika: 7-tónová řada s 5 celými tóny a 2 
půltóny (např. dur, viz níže); 

- chromatika: 12-tónová řada složená z půltónů. 
V systému temperovaného ladění je identická 
s materiálovou tónovou řadou. 

Durová stupnice (obr. A) 
Sled intervalů v durové stupnici je 1-1-'/,-1-
1-1-'/,. Nejjednodušeji ji lze znázornit jako stupni
ci začínající na tónu c: c-d-e-f-g-a-h-c. Celá 
stupnice se skládá ze dvou analogických tetra
chordů, čtyřtónových skupin s totožným sledem in
tervalů I-I-II,; c-d-e-f, g-a-h-c. Mezi oběma 
tetrachordy je celotónová vzdálenost: f-g. Cílové tó
ny f a c jsou dosaženy půltónovým krokem citli
vých tónů e a h. Mezi krajními tóny tetrachordů, 
tedy mezi 1., 4., 5. a 8. stupněm, vznikají zvláštní 
vztahy: 
- 1. stupeň (I) je základní tón neboli tonika, kte

rá se opakuje na ,,8." stupni; 
- 5. stupeň (V) je dominanta; leží na kvintě od 

základního tónu (kvintová příbuznost); 
- 4. stupeň (IV) je subdominanta; leží na kvar

tě od základmno tónu resp. na spodní kvintě od 
horního ,,8." stupně, je tedy také v kvintové pří
buznosti (dominantní vztah). 

12 durových tónin 
vznikne tím, že schéma durové stupnice postavíme 
od všech tónů tónové řady. Posunutí (durové stup
nice) z jedné tónové výšky na jinou nazýváme 
transpozicí. Transponujeme-li např. C dur o celý 
tón výš, vznikne stupnice D dur (obr. A). Chceme-li 
zachovat sled intervalů, je nutné odpovídajícím způ
sobem alterovat výchozí tóny c-d-e-f-g-a-h-c, 
v případě D dur f na fis a c na cis. Alterované tóny ne
jsou chromatickými variantami, ale diatonickými 
stupni, jež do stupnice patří. Protože schéma durové 
stupnice není vázáno na konkrétuí tónové výšky, ale 
je jen systémem vztahů mezi nimi, jsou stupně po
jmenovány (podle GUlDA Z AREZZA, srovnej s. 188) 
tzv. solmizačními slabikami (solmizace, solfege, 

obr. A). Mezi mi-fa a si-do leží oba půltóny durové 
stupnice. 

Kvintový kruh (obr. B) 
znázorňuje kvintovou přibuznost tónin. Jelikož jsou 
základní tóny tónin ve vzdálenosti kvinty směrem 
vzhůru (s #) nebo směrem dolů (s ~ ), tetrachordy 
vedle sebe stojících tónin se kříží. Z toho vyplývá, že 
vrchní tetrachord jedné tóniny je spodním tetra
chordem tóniny druhé a opačně (viz not. př.). 
Transpozicí durového schématu o kvintu směrem 
nahoru přibírá tónina po jednom křížku a směrem 
dolů po jednom bé (resp. tóniny s bé lze postupně 
tvořit po kvartách směrem nahoru), obyčejně do 7 
posuvek v předznamenání. V kruhu vznikne několik 
tónin enharmonických (obr. B), tzn. že např. stup
nice Ges dur s 6 ~ zní v temperovaném ladění stejně 
jako Fis dur s 6 #. 

Mollová stupnice (obr. C) 
se vyvinula z aiolské církevní stupnice. Její sled in
tervalů jtll-I/,-I-I- I/,-I-1 (který lze od tónu 
a realizovat bez předznamenání s použitím základní 
řady tónů: a-h-c-d-e-f-g-a). Změny ve vrchním 
tetrachordu vedou k rozlišení tří základních mollo
vých stupnic: 
- přirozená (aiolská) moll s celým tónem mezi 

7. a 8. stupněm (obr. C, a). 
- harmonická moll s pů1tónovým krokem (citli

vý tón) k 8. stupni. Z durové stupnice přebírá ta
to mollová citlivý tón, který tvoří harmonicky 
velkou tercii durové dominanty. Sedmý stupeň je 
zvýšený, takže mezi 6. a 7. stupněm se rozšiřuje 
vzdálenost na zvětšenou sekundu (obr. C, b). 

- melodická moll vyrovnává nezpěvný krok zvětše
né sekundy mezi 6. a 7. stupněm harmonické moll 
tím, že zvýší i 6. stupeň o půltón, a vrchní mollový 
tetrachord se tak změní na durový. Protože citlivý 
tón k 8. stupni je potřebný jen při vzestupném po
hybu, používá melodická moll směrem dolů při
rozenou (aiolskou) mollovou stupnici s hor
ním citlivým tónem k dominantě (obr. C, c). 

Variantou harmonické mollové stupnice je tzv. ci
kánská moll s druhým spodním citlivým tónem 
směrem k dominantě (obr. C, d). 
Tato schémata určují podoby mollových stupnic. Je
jich transpozicí získáme 12 mollových tónin od kaž
dého schématu (c moll, d moll atd.). 

Paralelní tóniny (obr. D) 
Ke každé durové tónině je přiřazena paralelní mol
lová, jejíž základní tón leží na 6. stupni stupnice du
rové (o malou tercii niž od základního tónu duro
vé). Paralelní tóniny používají stejné tóny a mají te
dy stejná předznamenání. V kvintovém kruhu jsou 
znázorněny na tomtéž místě. Durové tóniny jsou 
označeny velkými písmeny, mollové malými (C = 
C dur, c = c moll, obr. B). 
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Tonove vztahy mohou by! miH'eny podle distaneniho 
principu nebo hodnoceny podle principu konso
nantniho. 
v distancnim principu jde 0 exaktni vzdalenost 
dvou tonu. Poeinaje ELLISEM (1885) k tomu pouzi
vrune jako jednotku cent (puJton = 100 centu, 
srovnej s. 17). Distaneni princip je vhodny zvlaste 
k popisu cizokrajnych tonovYch systemu. Nefiki ale 
nic 0 pfibuznosti tonu. 
Urceni a objasneni pribuznosti tonu vyzaduje, aby 
se vzdalenosti tonu uspofadaly a interpretovaly po
die principu konsonance. Tento princip ureuje 
k1asifikaci intervalu a tim i jejich pojmenovani 
v rrunci tonoveho systemu. Teorie vzniku tonorych 
systemu se proto zab9vaji zduvodiiovanim konso
nantniho a disonantniho charakteru intervalu. 

1. Ciselne proporce anticke intervalove teorie 
Stupeii pfibuznosti intervalu se ureuje na zaklade 
pomeru delek kmitajicich strun (viz nize). Jakozto 
kriterium miry konsonantnosti slouzi jednoduchost 
tohoto pomeru. Konsonantni je oktiva s pomerem 
1:2, kvinta (2:3) a kvarta (3:4). Tyto pomery Ize 
znazornit eisly 6,8,9, 12, pfieemz se v ramci jedne 
oktavy vyskytnou dye kvinty, dYe kvarty a jeden cely 
ton (8:9, obr. A). 
Ostatni intervaly jsou odvozeny z techto prvnich tfi. 
JSou kviili srym komplikovan9m ciseln9m pomerum 
disonantni. Velka tercie je napf. souetem dvou ce
Iych tonu, puJton je rozdI1em mezi kvartou a dvema 
celYmi tony (obr. A). 

2. Vrstveni kvint v pythagorejskem systemu 
Spfiznenost I. stupne vykazuji tony ve vzdalenosti 
kvinty, napi'. d-a, spfiznenost 2. stupne tony ve 
vzdalenosti dvou kvint, napi'. d-(a)-e atd. (obr. B). 
- Pythagorejska kvinta rna pomer 3:2, Ize ji de
monstrovat delen{m struny na monochordu a je 
cisti, tzn. je 0 neco vetsi nez dnesni kvinta tempe
romna (702 namisto 700 centu). Stejne eista je 
i kvarta (0 neco mensi nez temperovana), ktera do
pliiuje kvintu do oktavy (komplementarui interval). 
Vrstvenim cis!ych kvint vznika: 
- anhemitonicka (bezpuJtonova) pentatonika 

s 5 kvintami: c-g-d-a-e, pfelozen9mi do i'ady 
v ramci jedne oktivy jako: d-e-g-a-c; 

- diatonicka heptatonika se 7 kvintami f-c-g-d-a-
-e-h (s tonem d uprostfed), jez jsou pi'elozeuy 
do jedne oktavy: d-e-f-g-a-h-c-(d). Tato stup
nice je se tremi stupni kvintove spfizneuosti a dve
rna puJtouy komplikovanejsi nez pentatonika; 

- pultonova chromatika s 12 kvintami: pokraeu
je nad h dale fis-cis-gis-dis-ais nebo pod f do
lu b-es-as-des-ges. Zrysene a snizene puJtony 
se podle zpusobu odvozeni Iisi svou ryskou, jako 

napi'. ais-b. Tento system se neuzavira, protoze 
fada 12 eis!ych kvint je vetSi nez 7 oktav. Tento 
rozdI1 obnasi (3:2)" : (2:1)7 = 531 441:524288, 
cca 74:73, popf. 23,5 centu, tedy asi etvrtinu 
pultonu (pythagorejske komma, srovnej 
s. 90, obr. B). 

3. Harmonicke deleni oktivy 
Uspoi'adani tonu v rrunci jedne oktavy Ize na zakla
de oktivove identity rozprosti'ft pres cele pasmo 
slyseni oktivorymi transpozicemi jednotlirych tonu 
nahoru i dolu. Tak muze take rozdeleni oktavy 
konstituovat tonory system. I harmonicke deleni 
oktavy pracuje podle principu konsonance. Z okta
vy (1:2) vznika harmonickYm delenim kvinta 
a kvarta (2:3:4), z kvinty (2:3) velka a mala tercie 
(4:5:6), z velke tercie (4:5) velka a mala sekunda 
(8:9:10). Tim je ozfejmen i problem tohoto syste
mu. Stejne jako pythagorejskY se ani tento neuzavi
ra, protoze 6 celych tonu netvofi oktavn. RozdI1 
mezi velkjm a maljm cel9m tonem je 81:80, eili 
21,5 centu, tedy asi petina puJtonu (syntonicke 
neboli didymicke komma). V tzv. stfedotonovem 
ladeni je komma vyrovnano; velke tercie jsou 
ciste. 

4. Temperovane deleni oktivy 
Vsechny rozdI1y jsou experimentaIne nebo matema
ticky vyrovnany. Intervaly jsou vzdy stejne velke. To
nove vztahy tim nejsou vysvetIeny. Temperovane de
leni oktavy muze by!: 
- 5-tonove: v javanskem systemu slendro, kazdy 

stupeii 1'/s celeho tonu; 
- 6-tonove: temperovane celotonove stupnice 

c-d-e-fis-gis-ais-(c), des-es-f-g-a-h-(des); 
- 12-tonove: chromaticka stupnice, stupnem je 

puJton, popf. '/12 oktivy; 
- 18-tonove: ti'etinotonova stupnice (mikrointer

valy: BUSONI, SKRJABIN); 
- 24-tonove: etvrttonova stupnice (HABA, VYSNE

GRADSKIJ); 

5. Rada vyssich harmonickych se uvadi jakozto 
pfirozene vysvetIeni tonoveho systemu, protoze je 
fyzikilnim projevem frekvenci, jez pri zazneni tonu 
soueasne kmitaji. Rada obsahuje vsechny intervaly, 
od nejjednodussich v hloubce aZ po komplikovane 
ve ryskach (obr. C jako pl'. od C aZ k 16. harmonic
ke). 7., 11., 13. a 14. harmonicka zneji 0 trochu ni
ze nez v temperovanem systemu (viz sipky). Cha
rakteristickY je ryskyt male septimy (7:4), ktera je 
o niko mensi nez temperovana. 4., 5. a 6. harmo
nicki tvoN pi'irozeny durory trojzuk s velkou a ma
lou tercii (4:5:6). Odpovidajici mollory akord ale 
chybi. 
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Tónové vztahy mohou být měřeny podle distančního 
principu nebo hodnoceny podle principu konso
nantního. 
V distančním principu jde o exaktní vzdálenost 
dvou tónů. Počínaje ELLlSEM (1885) k tomu použí
váme jako jednotku cent (půltón = 100 centů, 
srovnej s. 17). Distanční princip je vhodný zvláště 
k popisu cizokrajných tónových systémů. Neříká ale 
nic o příbuznosti tónů. 
Určení a objasnění příbuznosti tónů vyžaduje, aby 
se vzdálenosti tónů uspořádaly a interpretovaly po
dle principu konsonance. Tento princip určuje 
klasifikaci intervalů a tím i jejich pojmenování 
v rámci tónového systému. Teorie vzniku tónových 
systémů se proto zabývají zdůvodňováním konso
nantního a disonantního charakteru intervalů. 

1. Číselné proporce antické intervalové teorie 
Stupeň příbuznosti intervalů se určuje na základě 
poměrů délek kmitajících strun (viz níže). Jakožto 
kritérium míry konsonantnosti slouží jednoduchost 
tohoto poměru. Konsonantní je oktáva s poměrem 
1:2, kvinta (2:3) a kvarta (3:4). Tyto poměry lze 
znázornit čísly 6,8,9, 12, přičemž se v rámci jedné 
oktávy vyskytnou dvě kvinty, dvě kvarty a jeden celý 
tón (8:9, obr. A). 
Ostatní intervaly jsou odvozeny z těchto prvních tří. 
JSou kvůli svým komplikovaným číselným poměrům 
disonantní. Velká tercie je např. součtem dvou ce
lých tónů, půltón je rozdI1em mezi kvartou a dvěma 
celými tóny (obr. A). 

2. Vrstvení kvint v pythagorejském systému 
Spřízněnost J. stupně vykazují tóny ve vzdálenosti 
kvinty, např. d-a, spřízněnost 2. stupně tóny ve 
vzdálenosti dvou kvint, např. d-(a)-e atd. (obr. B). 
- Pythagorejská kvinta má poměr 3:2, lze ji de
monstrovat dělením struny na monochordu a je 
čistá, tzn. je o něco větší než dnešní kvinta tempe
romná (702 namísto 700 centů). Stejně čistá je 
i kvarta (o něco menší než temperovaná), která do
plňuje kvintu do oktávy (komplementární interval). 
Vrstvením čistých kvint vzniká: 
- anhemitonická (bezpůltónová) pentatonika 

s 5 kvintami: c-g-d-a-e, přeloženými do řady 
v rámci jedné oktávy jako: d-e-g-a-c; 

- dialOlůcká heptatonika se 7 kvintami f-c-g-d-a-
-e-h (s tónem d uprostřed), jež jsou přeložeuy 
do jedné oktávy: d-e-f-g-a-h-c-(d). Tato stup
nice je se třemi stupni kvintové spřízněuosti a dvě
ma půltóuy komplikovanější než pentatonika; 

- půltónová chromatika s 12 kvintami: pokraču
je nad h dále fis-cis-gis-dis-ais nebo pod f do
lů b-es-as-des-ges. Zvýšené a snížené půltóny 
se podle způsobu odvození liší svou výškou, jako 

např. ais-b. Tento systém se neuzavírá, protože 
řada 12 čistých kvint je větší než 7 oktáv. Tento 
rozdH obnáší (3:2)1' : (2:1)' = 531 441:524288, 
cca 74:73, popř. 23,5 centů, tedy asi čtvrtinu 
půltónu (pythagorejské komma, srovnej 
s. 90, obr. B). 

3. Harmonické dělení oktávy 
Uspořádání tónů v rámci jedné oktávy lze na zákla
dě oktávové identity rozprostřít přes celé pásmo 
slyšení oktávovými transpozicemi jednotlivých tónů 
nahoru i dolů. Tak může také rozdělení oktávy 
konstituovat tónový systém. I harmonické dělení 
oktávy pracuje podle principu konsonance. Z oktá
vy (1:2) vzniká harmonickým dělením kvinta 
a kvarta (2:3:4), z kvinty (2:3) velká a malá tercie 
(4:5:6), z velké tercie (4:5) velká a malá sekunda 
(8:9:10). Tím je ozřejmen i problém tohoto systé
mu. Stejně jako pythagorejský se ani tento neuzaví
rá, protože 6 celých tónů netvoří oktávn. RozdI1 
mezi velkým a malým celým tónem je 81:80, čili 
21,5 centů, tedy asi pětina půItónu (syntonické 
neboli didymické komma). V tzv. středotónovém 
ladění je komma vyrovnáno; velké tercie jsou 
čisté. 

4. Temperované dělení oktávy 
Všechny rozdI1y jsou experimentálně nebo matema
ticky vyrovnány. Intervaly jsou vždy stejně velké. Tó
nové vztahy tím nejsou vysvětleny. Temperované dě
lení oktávy může být: 
- 5-tónové: v javánském systému slendro, každý 

stupeň 11
/\ celého tónu; 

- 6-tónové: temperované celotónové stupnice 
c-d-e-fis-gis-ais-(c), des-es-f-g-a-h-(des); 

- 12-tónové: chromatická stupnice, stupněm je 
půltón, popř. 1/12 oktávy; 

- 18-tónové: třetinotónová stupnice (mikrointer
valy: BUSONI, SKRJABIN); 

- 24-tónové: čtvrttónová stupnice (HÁBA, VYŠNĚ
GRADSKlJ); 

5. Řada vyšších harmonických se uvádí jakožto 
přirozené vysvětlení tónového systému, protože je 
fyzikálním projevem frekvencí, jež při zaznění tónu 
současně kmitají. Řada obsahuje všechny intervaly, 
od nejjednodušších v hloubce až po komplikované 
ve výškách (obr. C jako př. od C až k 16. harmonic
ké). 7., 11., 13. a 14. harmonická znějí o trochu ní
že než v temperovaném systému (viz šipky). Cha
rakteristický je výskyt malé septimy (7:4), která je 
o něco menší než temperovaná. 4., 5. a 6. harmo
nická tvoří přirozený durový trojzuk s velkou a ma
lou tercií (4:5:6). Odpovídající mollový akord ale 
chybí. 
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Zipadni tonory system vychazi z antickeho Recka. 
Rekove brali za zillad tonoveho systemu tetra
chord (i'adu ctyl' tonu), jehoz krajni tony byly pev
ne, zatimco vniti'ni promenive tony urcovaly ti'i 
mozne tonorody: diatoniku, chromatiku a en
harmoniku (s. 176). Zapadni system uziva napro
ti tomu vynradne diatoniku s pevnjmi t6novjmi 
vjskami a upousti od variabilnich moznosti i'ecke 
chromatiky a enharmoniky, uzivanych primarne 
melodicky (oba pojmy maji v novovekem tonovem 
systemu jiny smysl, srovnej s. 85). 
Recke stupnice se stejne jako dnes uzivane stupni
ce sldadaly ze dvou tetrachordu (v rozpeti oktavy se 
7 rUznYmi tony). Byly pojmenovany podle i'eckYch 
kmenu (viz s. 176). 

Cirkevni touiny (resp. stupuice) 
sti'edovek rozlisoval 8 (pozdeji 12) rysekU s okta
vovYm rozsahem podle i'eckeho vzoru, ktere byly ja
ko tzv. cirkevni stupnice (mody) pojmenovany 
jmeny i'eckYch stupnic. Nedorozumenim byly umis
teny jinak nel v antickem Recku, dorskli na d, fry
gicka na e, lydickli na f, mixolydicka na g atd. 
(obr. A). 

U tonu se opet nejedna 0 absolutni tonove rysky, ale 
o relativni intervalove sledy. Cirkevni stupnice 
jsou vlastne tonorody srovnatelne s dur a moll. 
Mohou by! take transponovany, tzn. postaveny na 
kaZdem tonu, napi' dorska od g, s 1 ~ v pi'edzname
nani, nebot je transponovana 0 kvartu rys (z d na 
g). Charakter cirkevnich tonin neni urcovan pouze 
intervalovYmi sledy, nybd take rysy jednohlase cho
rdlni melodiky: 
- ambitus (rozsah): melodie se pohybuji vetsinou 

v rozsahu jedne oktavy; 
- finaIa (posledni ton): druh zaldadniho tonu, ja

koby tonika melodie (obr. A); 
- tenor, tuba (recitacni ton): vetsinou kvinta nad 

finalou (obr. A); 
- inicialni, kadencni a melodicke formule: 

charakteristicke obraty, ktere se casto vyskytuji 
(s. 188, obr. A). 

KaZde autenticke hlavni stupnici (napi'. dorske) 
pi'ipada plagdlnf stupnice vedlejsi (hypodorska) 
se shodnou finalou. Rozsah se pi'i tom posouva 
o kvartu dolu, takze finala lezi uprosti'ed skaIy. Te
norem bYva podle pravidel tercie (obr. A). 8 sti'e
dovekYch cirkevnich stupnic se v 16. stoleti rozsii'i-
10 na 12 (GLAREANUS, Dodekachordon, Basilej 
1547): 
- aiolska neboli cantus mollis se stala zaldadem 

(aiolske) mollove; 
- jonskli neboli cantus durus se stala zaldadem 

durove; obe maji svou hypotoninu (obr. A). 

Transpozici diatonickYch stupnic se rozsii'il system 
o chromaticke pu!t6ny. 

Dur-mollovY tonalni system 
V 17. stoleti pi'evladl dur-mollory system nad cir
kevnimi toninami. NovovekY dur-mollory tonalni 
diatonicko-chromaticko-enharmonickj system 
(s. 84, obr. A) se vsak mohl rozvinout teprve v rov
nomerne temperovanem ladeni (WERCKMEIS
TER, 1686-87): to odstranilo neshody (nepi'esnos
til di'ivejsfch systemu, nebot delf oktavu matematic
ky na 12 stejnych d.I1u. 

Tento system se proto zi'I1ci cis!ych kvint: 12 cis
!ych kvint pi'esahuje 7 cistYch oktav pi'i postupu 
nahoru i dolu 0 tzv. pythagorejske komma, 
jehoz vyrovnani kvinty ponekud zuzuje (obr. B). 

Novejsi moznosti 
V 19. stoleti nabYva na ryznamu vedle kvintove pi'i
buznosti take pribuznost terciova. 
- vrstvenim velkYch tercil vznikaji 4 mozne i'ady: 

c-e-gis, des-f-a, d-fis-ais, es-g- h; 
- male tercie tvoi'i nasledujici 3 i'ady: c-es

ges-heses, cis-e-g-b, d-f-as-ces. Vsechny i'a
dy mohou by! v temperovanem systemu enhar
monicky zameneny, tedy gis = as, ais = b atd. 
(obr. C). 

Terciova pi'ibuznost se vztahuje na tony samy, ale ta
ke na zaldadni tony durorych a mollorych akordu. 
Proto jsou akordy C dur a E dur terciove pi'ibuzne, 
stejne tak C dur a e moll atd. 

V 19. stoleti se tondlni vztahy, tj. vztahy mezi tony 
a souzvuky, orientovane na spolecny zaldadni ton, 
tak dalece napjaly, ze vazebne s.I1y uz nestacily. To
nalni system se rozpadl. Na misto vztahu k zaldadni
mu tonu byl dosazen vztah k 
- rade, napi'. k celotonove i'ade (DEBUSSY), nebo 

k jirte podle libosti sestavene i'ade uzivanych to
nu (BART6K); 

- intervalu, napi'. ke kvarte jako ve SKR]ABINOvE 
synteticktfm nebo mysticktfm akordu z op. 60 
(obr. D) nebo k vrstveni kvart v SCHONBERGOYE 
Komorni symfonii op. 9 (1906); 

- 12-tonove rade podle SCHONBERGOVY tech
niky "kompozice s 12 tony, vztahujicimi se pouze 
k sobe navzajem" (viz s. 102). 

Jakmile se zacinaji uplati\ovat jine tonove kvality 
nez ryska, napi'. barva, ztraci stavba frekvencne va
zanych tonorych systemu na ryznamu. Klasifikace 
tonu a hlukU se pak nei'idi jejich frekvenci, pi'ipad
ne se ji i'idi jen sekundarne. Obecne formotvorne 
kategorie jako kontrast, vyrovnanost, variace atd. 
se snazi specifictejsi kategorie tonoveho systemu 
nahradit. 
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Západní tónový systém vychází z antického Řecka. 
Řekové brali za základ tónového systému tetra
chord (řadu čtyř tónů), jehož krajní tóny byly pev
né, zatímco vnitřní proměnivé tóny určovaly tři 
možné tónorody: diatoniku, chromatiku a en
harmoniku (s. 176). Západní systém užívá napro
ti tomu vynradně diatoniku s pevnfmi tónovfmi 
vjškami a upouští od variabilních možností řecké 
chromatiky a enharmoniky, užívaných primárně 
melodicky (oba pojmy mají v novověkém tónovém 
systému jiný smysl, srovnej s. 85). 
Řecké stupnice se stejně jako dnes užívané stupni
ce skládaly ze dvou tetrachordů (v rozpětí oktávy se 
7 různými tóny). Byly pojmenovány podle řeckých 
kmenů (viz s. 176). 

Církevní tóuiny (resp. stupuice) 
Středověk rozlišoval 8 (později 12) výseků s oktá
vovým rozsahem podle řeckého vzoru, které byly ja
ko tzv. církevní stupnice (mody) pojmenovány 
jmény řeckých stupnic. Nedorozuměním byly umís
těny jinak než v antickém Řecku, dórská na d, fry
gická na e, lydická na f, mixolydická na g atd. 
(obr. A). 

u tónů se opět nejedná o absolutní tónové výšky, ale 
o relativní intervalové sledy. Církevní stupnice 
jsou vlastně tónorody srovnatelné s dur a moll. 
Mohou být také transponovány, tzn. postaveny na 
každém tónu, např dórská od g, s 1 ~ v předzname
nání, neboť je transponována o kvartu výš (z d na 
g). Charakter církevních tónin není určován pouze 
intervalovými sledy, nýbrž také rysy jednohlasé cho
rální melodiky: 
- ambitus (rozsah): melodie se pohybují většinou 

v rozsahu jedné oktávy; 
- finála (poslední tón): druh základního tónu, ja

koby tonika melodie (obr. A); 
- tenor, tuba (recitační tón): většinou kvinta nad 

finálou (obr. A); 
- iniciální, kadenční a melodické formule: 

charakteristické obraty, které se často vyskytují 
(s. 188, obr. A). 

Každé autentické hlavní stupnici (např. dórské) 
připadá plagální stupnice vedlejší (hypodórská) 
se shodnou finálou. Rozsah se při tom posouvá 
o kvartu dolů, takže finála leží uprostřed škály. Te
norem bývá podle pravidel tercie (obr. A). 8 stře
dověkých církevních stupnic se v 16. století rozšíři-
10 na 12 (GLAREANUS, Dodekachordon, Basilej 
1547): 
- aiolská neboli cantus mo/lis se stala základem 

(aiolské) mollové; 
- jónská neboli cantus durus se stala základem 

durové; obě mají svou hypotóninu (obr. A). 

Transpozicí diatonických stupnic se rozšířil systém 
o chromatické půltóny. 

Dur-mollový tonální systém 
V 17. století převládl dur-mollový systém nad cír
kevními tóninami. Novověký dur-mollový tonální 
diatonicko-chromaticko-enharmonickf systém 
(s. 84, obr. A) se však mohl rozvinout teprve v rov
noměrně temperovaném ladění (WERCKMEIS
TER, 1686-87): to odstranilo neshody (nepřesnos
ti) dřívějších systémů, neboť dělí oktávu matematic
ky na 12 stejných d.I1ů. 

Tento systém se proto zřI1ci čistých kvint: 12 čis
tých kvint přesahuje 7 čistých oktáv při postupu 
nahoru i dolů o tzv. pythagorejské komma, 
jehož vyrovnání kvinty poněkud zužuje (obr. B). 

Novější možnosti 
V 19. století nabývá na významu vedle kvintové pří
buznosti také příbuznost terciová. 
- vrstvením velkých tercií vznikají 4 možné řady: 

c-e-gis, des-f-a, d-fis-ais, es-g- h; 
- malé tercie tvoří následující 3 řady: c-es

ges-heses, cis-e-g-b, d-f-as-ces. Všechny řa
dy mohou být v temperovaném systému enhar
monicky zaměněny, tedy gis = as, ais = b atd. 
(obr. Cl. 

Terciová příbuznost se vztahuje na tóny samy, ale ta
ké na základní tóny durových a mollových akordů. 
Proto jsou akordy C dur a E dur terciově příbuzné, 
stejně tak C dur a e moll atd. 

V 19. století se tonální vztahy, tj. vztahy mezi tóny 
a souzvuky, orientované na společný základní tón, 
tak dalece napjaly, že vazebné s.I1y už nestačily. To
nální systém se rozpadl. Na místo vztahu k základní
mu tónu byl dosazen vztah k 
- řadě, např. k celotónové řadě (DEBUSSY), nebo 

k jiné podle libosti sestavené řadě užívaných tó
nů (BARTÓK); 

- intervalu, např. ke kvartě jako ve SKRJABINOVĚ 
syntetickém nebo mystickém akordu z op. 60 
(obr. D) nebo k vrstvení kvart v SCHŮNBERGOVĚ 
Komorní symfonii op. 9 (1906); 

- 12-tónové řadě podle SCHŮNBERGOVY tech
niky "kompozice s 12 tóny, vztahujícími se pouze 
k sobě navzájem" (viz s. 102). 

Jakmile se začínají uplatňovat jiné tónové kvality 
než výška, např. barva, ztrácí stavba frekvenčně vá
zaných tónových systémů na významu. Klasifikace 
tónů a hluků se pak neřídí jejich frekvencí, případ
ně se jí řídí jen sekundárně. Obecné formotvorné 
kategorie jako kontrast, vyrovnanost, variace atd. 
se snaží specifičtější kategorie tónového systému 
nahradit. 
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Kontrapunkt Oat. punctum contra punctum, 
nota proti note,) se realizuje ve vicehlase sazbe. 
Postup hlasu !Vori horizonttilnf melodickou sloz
ku, jejich souzvuk vertiktilnf harmonickou: obe 
slozky se ridi principem konsonance_ 

Jestlize prevazuje slozka vertikilni, vznik:i ho
mofonie (rec. stejnohlas) s rytmicky stejnjmi 
hlasy: vedouci vrchni hlas je podlozen akordic
kYm doprovodem. 
Tvori-Ii vetu predivo linH, ktere je orientovano 
vice horizontilne, vznik:i polyfonie (mnoho
hlas, obr. A), s rytmicky a melodicky samostat
njmihlasy. 

Princip kontrapunktu nejlepe vyjadrilo obdobi 
"kiasicke" voklilnf polyfonie 16. stoleti (LAsSO, 
PALESTRINA) . 
Hlasy: kiasickYm typem je 4hlasa voklilnf veta 
(sbor). 

Ve starych notacich se zapisovaly mel odie 
v C-klfi5ich (sopranov}', altov}' a tenorov}') 
a v basovYch klicich, takZe pomocne linky nebylo 
treba pouzivat; nova notace: houslov}' klic, okta
vove transponovany houslov}' klic, basov}' klic 
(srovnej s. 66, obr. B). Altov}' rozsah lezi 0 kvin
tu nize pod rozsahem sopranu, basov}' 0 kvintu 
pod tenorem. Zenske (chlapecke) hlasy jsou 
o oktavu vyssi nez muzske (obr. B). 

Intervaly: rozlisujeme konsonance Oat. souladne 
zvuky, libozvuky) a disonance (lat. nesouladne 
zvuky, nelibozvuky): 
- dokonale konsonance: s vysokYm stupnem 

splYvani: prima, oktava a kvinta (srovnej s. 85); 
- nedokonale konsonance s prijemnYm plnYm 

zvukem: male (m.) a velke (v.) tercie a sexty 
(obr. C); 

- disonance s vnitrnim napetim: kvarta, sekunda, 
septima a vsechny zvetsene a zmensene intervaly 
(obr. C). 

Pohyb hlasu: pravidla kontrapunktu se zabYvaji 
druhy pohybu hlasu. U dvojhlasu rozlisujeme tri 
moznosti (obr. D): 
- rovny pohyb: oba hlasy spolecne stoupaji nebo 

kiesajf. Shodny smer pohybu muze oslabit jejich 
samostatnost. Zvlastnim pripadem je pohyb pa
ralelnf, ve stejnych intervalech (dovolen pouze 
v terciich a sextach); 

- stranny pohyb: jeden hlas lezi, druhy stoupa 
nebo kiesa; 

- protipohyb: podporuje samostatnost Wasu a za-
jiSfuje vyrovnanost jejich horizontilmno pohybu. 

Pravidla vedenf hlasu_ Kp. pravidla se zamei'uji 
na to, aby ve vicehlase vete zajistila harmonii sou
zvuku a pohybu, aby si vsak jednotlive hlasy ve spo
jeni s ostatnimi zachovaly co mozna nejvetsi samo
statnost. V tomto smyslu rozlisujeme vhodne a ne
vhodne, resp. "zak:izane" postupy. Kazdy zakaz 

muze by! vsak prekrocen ve prospech vyssiho 
individuilniho umeleckeho z:imeru (paralelni kvin
ty take u BACHA). Presto zarucuji kp. pravidla re
meslnou bezchybnost vety. Nepekne znejici a proto 
zakazane (obr. E) jsou 
- zjevne paralelnf primy, kvinty a oktlivy: 

oslabuji samostatnost hlasu (zdvojuji tony) a ru
si vyrovnanost vety; 

- skryte paralely, tzn. takove, ktere vznikaji pri 
postupu z nedokonale do dokonale konsonance, 
nejsou vhodne ze stejnych duvodu; 

- antiparalely, tzn. skoky z jednohlasu do oktavy 
a opacne; 

- velke skoky stejnYm smerem, zvlaste kdyz je
den hlas krizi polohu druhCho; 

- kroky zvetSenymi a zmensenymi intervaly: 
k jejich uziti je treba prave tak zvlastniho odu
vodneni jako u chromatickeho postupu v jednom 
nebo mezi dvema hlasy ("pricnosti"). 

Kp. pravidla jsou v ucebnicich systematizovana od 
jednoduchC dvojhlase vety az ke komplikovane saz
be. Pri procvicovani se k danemu Wasu (cantus 
firmus) vytvari protihlas (kontrapunkt). FUX 
(1725) rozlisuje (obr. F): 
1. Cela nota proti cele note: stejny kontra

punkt (1:1), oba Wasy postupuji ve stejnych no
tOv}'ch hodnotach: povoleny jsou jen konsonance. 

2. Pulova proti cele: nestejny kp_ (2:1), thesis 
(tezka doba, ceska varianta teze) konsonantui, 
arsis (Iehk:i doba, arze) muze by! i disonantni 
v prtlchodu, tzn. ze kp. musi vstoupit do diso
nance sekundovYm krokem a stejnYm smerem ji 
sekundove opustit. 

3- Ctvl1'ova proti cele: (4:1), pravidla jako C. 2, 
pi'icemz thesis je 1. a 3. doba, arsis 2. a 4. doba. 
3. ctvrtova nota muze by! disonantnfm pru
chodem v pi'ipade, ze 2. a 4. nota jsou konso
nance. Skok z konsonance na konsonanci je 
vzdy mozny, skok z disonance je mozny jen v po
dobe ctyi'tonove figury, kterou nazYv:ime nota 
cambiata. 

4 _ Synkopy: na thesis pi'ipad:i ligaturou pi'ipravena 
disonance (disonantni prutah), ktera je na na
sledujfci arsis rozvedena do konsonance sekun
dovYm postupem dolu: 

- septima je jako vrchni ton disonantni (septimo
v}' prutah) a rozvadi se do sexty; 

- sekunda je jako spodni ton disonantni (sekun
dov}' prutah), rozvadi se proto do tercie; 

- spodni i vrchni kvarta je disonantni (kvartov}' 
prutah), a rozvadi se proto do tercie nebo kvinty; 

5. SmfSeny kp.: melodicky hladkY pohyb, noty 
kratsfch hodnot temer jen v zaverecnych kiauzu
lach jako anticipace (predjimka rozvodneho 
tonu) a jako stridave tony. 

HUDEBNí TEORIE I Kontrapunkt I: základy 93 

Kontrapunkt (lat. punctum contra punctum, 
nota proti notel se realizuje ve vícehlasé sazbě. 
Postup hlasů tvoří horizontální melodickou slož
ku, jejich souzvuk vertikální harmonickou: obě 
složky se řídí principem konsonance_ 

Jestliže převažuje složka vertikální, vzniká ho
mofonie (řec. stejnohlas) s rytmicky stejnými 
hlasy: vedoucí vrchní hlas je podložen akordic
kým doprovodem. 
Tvoří-li větu předivo linií, které je orientováno 
více horizontálně, vzniká polyfonie (mnoho
hlas, obr. A), s rytmicky a melodicky samostat
nýmihlasy. 

Princip kontrapunktu nejlépe vyjádřilo období 
"klasické" vokální polyfonie 16. století (LAsSO, 
PALESTRlNA) . 
Hlasy: klasickým typem je 4hlasá vokální věta 
(sbor). 

Ve starých notacích se zapisovaly melodie 
v C-klíčích (sopránový, altový a tenorový) 
a v basových klíčích, takže pomocné linky nebylo 
třeba používat; nová notace: houslový klíč, oktá
vově transponovaný houslový klíč, basový klíč 
(srovnej s. 66, obr. B). Altový rozsah leží o kvin
tu níže pod rozsahem sopránu, basový o kvintu 
pod tenorem. Ženské (chlapecké) hlasy jsou 
o oktávu vyšší než mužské (obr. B). 

Intervaly: rozlišujeme konsonance (lat. souladné 
zvuky, libozvuky) a disonance (lat. nesouladné 
zvuky, nelibozvuky): 
- dokonalé konsonance: s vysokým stupněm 

splývání: prima, oktáva a kvinta (srovnej s. 85); 
- nedokonalé konsonance s příjemným plným 

zvukem: malé (m.) a velké (v.) tercie a sexty 
(obr. C); 

- disonance s vnitřním napětím: kvarta, sekunda, 
septima a všechny zvětšené a zmenšené intervaly 
(obr. C). 

Pohyb hlasů: pravidla kontrapunktu se zabývají 
druhy pohybů hlasů. U dvojhlasu rozlišujeme tři 
možnosti (obr. D): 
- rovný pohyb: oba hlasy společně stoupají nebo 

klesají. Shodný směr pohybu může oslabit jejich 
samostatnost. Zvláštním případem je pohyb pa
ralelní, ve stejných intervalech (dovolen pouze 
v terciích a sextách); 

- stranný pohyb: jeden hlas leží, druhý stoupá 
nebo klesá; 

- protipohyb: podporuje samostatnost hlasů a za-
jišťuje vyrovnanost jejich horizontálmno pohybu. 

Pravidla vedení hlasů_ Kp. pravidla se zaměřují 
na to, aby ve vícehlasé větě zajistila harmonii sou
zvuku a pohybu, aby si však jednotlivé hlasy ve spo
jení s ostatními zachovaly co možná největší samo
statnost. V tomto smyslu rozlišujeme vhodné a ne
vhodné, resp. "zakázané" postupy. Každý zákaz 

může být však překročen ve prospěch vyššího 
individuálního uměleckého záměru (paralelní kvin
ty také u BACHA). Přesto zaručují kp. pravidla ře
meslnou bezchybnost věty. Nepěkně znějící a proto 
zakázané (obr. E) jsou 
- zjevné paralelní primy, kvinty a oktávy: 

oslabují samostatnost hlasů (zdvojují tóny) a ru
ší vyrovnanost věty; 

- skryté paralely, tzn. takové, které vznikají při 
postupu z nedokonalé do dokonalé konsonance, 
nejsou vhodné ze stejných důvodů; 

- antiparalely, tzn. skoky z jednohlasu do oktávy 
a opačně; 

- velké skoky stejným směrem, zvláště když je
den hlas kříží polohu druhého; 

- kroky zvětšenými a zmenšenými intervaly: 
k jejich užití je třeba právě tak zvláštního odů
vodnění jako u chromatického postupu v jednom 
nebo mezi dvěma hlasy ("příčnosti"). 

Kp. pravidla jsou v učebnicích systematizována od 
jednoduché dvojhlasé věty až ke komplikované saz
bě. Při procvičování se k danému hlasu (cantus 
firmus) vytváří protihlas (kontrapunkt). FUX 
(1725) rozlišuje (obr. F): 
1. Celá nota proti celé notě: stejný kontra

punkt (1:1), oba hlasy postupují ve stejných no
tových hodnotách: povoleny jsou jen konsonance. 

2. Půlová proti celé: nestejný kp_ (2:1), thesis 
(těžká doba, česká varianta teze) konsonantuí, 
arsis (lehká doba, arze) může být i disonantní 
v průchodu, tzn. že kp. musí vstoupit do diso
nance sekundovým krokem a stejným směrem ji 
sekundově opustit. 

3- Ctvrťová proti celé: (4:1), pravidla jako č. 2, 
přičemž thesis je 1. a 3. doba, arsis 2. a 4. doba. 
3. čtvrťová nota může být disonantním prů
chodem v případě, že 2. a 4. nota jsou konso
nance. Skok z konsonance na konsonanci je 
vždy možný, skok z disonance je možný jen v po
době čtyřtónové figury, kterou nazýváme nota 
cambiata. 

4 _ Synkopy: na thesis připadá ligaturou připravená 
disonance (disonantní průtah), která je na ná
sledující arsis rozvedena do konsonance sekun
dovým postupem dolů: 

- septima je jako vrchní tón disonantní (septimo
vý průtah) a rozvádí se do sexty; 

- sekunda je jako spodní tón disonantní (sekun
dový průtah), rozvádí se proto do tercie; 

- spodní i vrchní kvarta je disonantní (kvartový 
průtah), a rozvádí se proto do tercie nebo kvinty; 

5. Smíšený kp.: melodicky hladký pohyb, noty 
kratších hodnot téměř jen v závěrečných klauzu
lách jako anticipace (předjímka rozvodného 
tónu) a jako střídavé tóny. 
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Typicke struktury, fonnya techniky kontrapunk
tu jsou mj.: 
- technika cantu finnu: k predem dan emu pev

nemu hlasu jsou nasledne vytvoreny kontra
punkticke hlasy; c. f tvori vetsinou choral, pisen 
nebo pouze jejich cast; 

- volmi imitace: v9razny motiv je uveden v jed
nom hlasu a ostatnimi napodobovan; k tomu za
znivaji volne vedene kontrapunk!y; 

- kanonickli technika: prisna imitace, tj. pi'esne 
opakovani prvniho hlasu; ten je proto kontra
punktem sebe sarna (viz s. 118, tam take zrcad
lovj, raU a proporcni kdnon atd.); 

- jednoduchy kontrapunkt: znamena protihlas 
nebo podobny usek hlasu k zikladnimu hlasu 
(hlasy jsou neprevratne); 

- dvojit9 kontrapunkt: protihlas, ktery lze prevcitit 
napr. 0 oktivu wei zikladnfmu hlasu, odtud: dvoji
!y (prevratny) kontrapunkt v oktlive; vsechny 
intervaly k zikladnfmu hlasu jsou ve svem obratu. -
U trojiteho a vicemisobneho kontrapunktu lze 
prevracet hlasy vzajemne. 

ttyimlsobny kontrapunkt v oktave se na
chizi v BACHOVE Fuze f moll v Dobi'e tempero
vanem klaviru I (obr. B). Fugove tema se obje
vuje nejprve v sopranu, kp. pod nim v altu, teno
ru a basu (I. 13). Potom zazniva fugove tema 
v basu 0 dye oktavy niz, kp. nad nim oktavove 
prevraceny v sopranu, a1tu a tenoru (I. 27, viz 
schema). 
Pi'i prvnim nastupu tematu v I. 13 vzniki sexta
kord C dur e-c'-g'-c2

; obratem intervalu se 
z nej pri druhem nastupu tematu v I. 27 stava 
kvintakord C dur c-e-c'-g'. Meni se tedy polo
ha, harmonie vsak zustava zachovana: t6niny, 
stupne a funkce jsou v obou uryvdch stejne, jak 
ukazuje uspoi'adani nad sebou (obr. B). 

Struene dejiny kontrapunktu 
Kazdy vfcehlas je tvoren souzvuky, a proto je mu 
z podstaty veci vlastni vzajemne protipostaveni tonu 
(punctum contra punctum). Vyjimku tvori eis!y 
paralelnf zpev v oktavach, ktery vzniki napr. priro
zenYm zpevem zen, chlapcu a muzu. Vlastni vfcehlas 
se samostatnYmi hlasy vzniki teprve "pouzitim ji
nych souzvukU nez je oktava, spojenYm s rozlisova
nim techto souzvukU" (HANDSCHIN). RanYmi for
mami nebo predchUdci kontrapunktickeho vfcehla
su jsou (obr. A): 
- heterofonie, anticki forma vfcehlasu. Jedna se 

o variaeni obalovani zikladniho hlasu hlasem ji
nYm; 

- paralelni pohyb, praktikovany v antice a v ra
nem organu ve stredoveku. Choril zaznival jako 

predem dana melodie v kvint-oktavovYch parale
lach, take v ruznych polohich a s promenlivYm 
poetem hlasu. Pevne spojeni obou hlasu jim od
nima charakter samostatneho kontrapunktu; 

- bordunova praxe ve stredoveku, bas zustiva le
zet jako fundament pod danou melodif. Vznikaji 
tim ruzne souzvuky, struu.lY bas vsak nem vlastnfm 
kontrapunktem (nYbd spiSe prodlevou); 

- kollsave organum stredoveku, druhy hlas se 
rozvfji samostatne, v menidch se dokonalych 
konsonandch; jde 0 Cistou improvizaci, presto 
podle urci!ych souzvukovYch pravidel (srovnej 
s.198). 

Pojem kontrapunkt se objevil az ve 14. stoleti. 
Kratke traktaty 0 kontrapunktu predepisuji interva
love souzvuky na tezkYch dobich (operne t6ny) 
a mezi nimi nechivaji prostor pro vice ci mene vol
ne tvorenf. VIS. stoleti je pravidlum podi'izeno 
i uzivani disonancf (synkopa, pruchodne a stfi
dave tony). Prisny kontrapunkt plati pro kompo
zici (res facta), zatimco velmi rozsirene improvi
zovani protihlasu ke cantu firmu z blavy (mente 
nebo supra librum can fare ) bylo volnejsf. Na po
zad! nizozemske k.Iasicke vokalni polyfonie se 
v 16. stol. jako protiklad rozvinul volny styl s dura
zem na expresivni vYklad textu, piny disonancf 
a chromatiky, zvlaste v madrigalu. K tomu pribyla 
homofonni sazba, zvlaste ve svetske pisni. Oboji 
vedlo kolem roku 1600 ke vzniku monodie a ke 
genera.Ibasu s velkou kontrapunktickou volnostf. 
Pi'fsny kontrapunkt byl vsak nadile pestovan jako 
stylus antiquus nebo ecclesiasticus, predevsim 
pri vYuce a v chrimove hudhi'. Prenesenim vahy 
z kontrapunkticke struktury hlasu na harmonicky 
zalozenou sazbu se harmonie (take nauka 0 har
monii) v 17. a 18. stoleti stala zakladem take kon
trapunktickYch kompozic jako byl kanon, fuga atd. 
BACH popisoval generilbas jako nejdokonalejSi 
fundament hudby a pri vyucovani kontrapunktu 
postupoval od 4hlase sazby, tzn. pine akordicke 
harmonie, ke dvojhlasu, nikoliv opacne. 
Skladatele klasicismu se tez zabYvali kontrapunk
tern. Na pozad! harmonie se u nich objevuje kontra
punkticke vedeni hlasu jako prolfnani motiw a te
matickti prdce, zvlaste v provedeni sonatove formy. 
V 19. stoleti se pestoval klasickY kontrapunkt pri 
obnovenem zajmu 0 historickou hudbu ("palestri
novski renesance"), v dobovYch souvislostech pak 
v postupne se chromatizujicf polyfonii, kteri posle
ze vedla k opustem tonilni harmonie. 
S opustenim tonality ve 20. stoleti se linearni kon
trapunkticke myslem znovu aktualizovalo. Odrazilo 
se to v prejimani kontrapunktickYch kompozicnfch 
technik jako je kanon, inverze, augmentace apod. 
do dodekafonni a novejsi seri:ilnf techniky. 
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Typické struktury, formy a techniky kontrapunk
tu jsou mj.: 
- technika cantu firmu: k předem danému pev

nému hlasu jsou následně vytvořeny kontra
punktické hlasy; c. f tvoří většinou chorál, píseň 
nebo pouze jejich část; 

- volná imitace: výrazný motiv je uveden v jed
nom hlasu a ostatními napodobován; k tomu za
znívají volně vedené kontrapunkty; 

- kánonická technika: přísná imitace, tj. přesné 
opakování prvního hlasu; ten je proto kontra
punktem sebe sama (viz s. 118, tam také zrcad
lový, račí a proporční kánon atd.); 

- jednoduchý kontrapunkt: znamená protihlas 
nebo podobný úsek hlasu k základnímu hlasu 
(hlasy jsou nepřevratné); 

- dvojitý kontrapunkt: protihlas, který lze převrátit 
např. o oktávu vůči základnímu hlasu, odtud: dvoji
tý (převratný) kontrapunkt v oktávě; všechny 
intervaly k základnímu hlasu jsou ve svém obratu. -
U trojitého a vícenásobného kontrapunktu lze 
převracet hlasy vzájemně. 

Úyřnásobný kontrapunkt v oktávě se na
chází v BACHOVĚ Fuze f moll v Dobře tempero
vaném klavíru I (obr. B). Fugové téma se obje
vuje nejprve v sopránu, kp. pod ním v altu, teno
ru a basu (I. 13). Potom zaznívá fugové téma 
v basu o dvě oktávy níž, kp. nad ním oktávově 
převrácený v sopránu, altu a tenoru (I. 27, viz 
schéma). 
Při prvním nástupu tématu v I. 13 vzniká sexta
kord C dur e-c'-g'-c2

; obratem intervalů se 
z něj při druhém nástupu tématu v I. 27 stává 
kvintakord C dur c-e-c'-g'. Mění se tedy polo
ha, harmonie však zůstává zachována: tóniny, 
stupně a funkce jsou v obou úryvcích stejné, jak 
ukazuje uspořádání nad sebou (obr. B). 

Stručné dějiny kontrapunktu 
Každý vícehlas je tvořen souzvuky, a proto je mu 
z podstaty věci vlastní vzájemné protipostavení tónů 
(punctum contra punctum). Výjimku tvoří čistý 
paralelní zpěv v oktávách, který vzniká např. přiro
zeným zpěvem žen, chlapců a mužů. Vlastní vícehlas 
se samostatnými hlasy vzniká teprve "použitím ji
ných souzvuků než je oktáva, spojeným s rozlišová
ním těchto souzvuků" (HANDSCHIN). Ranými for
mami nebo předchůdci kontrapunktického vícehla
su jsou (obr. A): 
- heterofonie, antická forma vícehlasu. Jedná se 

o variační obalování základního hlasu hlasem ji
ným; 

- paralelní pohyb, praktikovaný v antice a v ra
ném organu ve středověku. Chorál zazníval jako 

předem daná melodie v kvint-oktávových parale
lách, také v různých polohách a s proměnlivým 
počtem hlasů. Pevné spojení obou hlasů jim od
nímá charakter samostatného kontrapunktu; 

- bordunová praxe ve středověku, bas zůstává le
žet jako fundament pod danou melodií. Vznikají 
tím různé souzvuky, struulý bas však není vlastním 
kontrapunktem (nýbrž spíše prodlevou); 

- kolísavé organum středověku, druhý hlas se 
rozvíjí samostatně, v měnících se dokonalých 
konsonancích; jde o čistou improvizaci, přesto 
podle určitých souzvukových pravidel (srovnej 
s.198). 

Pojem kontrapunkt se objevil až ve 14. století. 
Krátké traktáty o kontrapunktu předepisují interva
lové souzvuky na těžkých dobách (opěrné tóny) 
a mezi nimi nechávají prostor pro více či méně vol
né tvoření. V 15. století je pravidlům podřízeno 
i užívání disonancí (synkopa, průchodné a stří
davé tóny). Přísný kontrapunkt platí pro kompo
zici (res facta), zatímco velmi rozšířené improvi
zování protihlasů ke cantu firmu z hlavy (mente 
nebo supra líbrum cantare) bylo volnější. Na po
zadí nizozemské klasické vokální polyfonie se 
v 16. stol. jako protiklad rozvinul volný styl s důra
zem na expresivní výklad textu, plný disonancí 
a chromatiky, zvláště v madrigalu. K tomu přibyla 
homofonní sazba, zvláště ve světské písni. Obojí 
vedlo kolem roku 1600 ke vzniku monodie a ke 
generál basu s velkou kontrapunktickou volností. 
Přísný kontrapunkt byl však nadále pěstován jako 
stylus antiquus nebo ecclesiasticus, především 
při výuce a v chrámové hudbě. Přenesením váhy 
z kontrapunktické struktury hlasů na harmonicky 
založenou sazbu se harmonie (také nauka o har
monii) v 17. a 18. století stala základem také kon
trapunktických kompozic jako byl kánon, fuga atd. 
BACH popisoval generál bas jako nejdokonalejší 
fundament hudby a při vyučování kontrapunktu 
postupoval od 4hlasé sazby, tzn. plné akordické 
harmonie, ke dvojhlasu, nikoliv opačně. 
Skladatelé klasicismu se též zabývali kontrapunk
tem. Na pozadí harmonie se u nich objevuje kontra
punktické vedení hlasů jako prolínání motivů a te
matická práce, zvláště v provedení sonátové formy. 
V 19. století se pěstoval klasický kontrapunkt při 
obnoveném zájmu o historickou hudbu ("palestri
novská renesance"), v dobových souvislostech pak 
v postupně se chromatizující polyfonii, která poslé
ze vedla k opuštění tonální harmonie. 
S opuštěním tonality ve 20. století se lineární kon
trapunktické myšlení znovu aktualizovalo. Odrazilo 
se to v přejímání kontrapunktických kompozičních 
technik jako je kánon, inverze, augmentace apod. 
do dodekafonní a novější seriální techniky. 
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Nauka 0 harmonii se zabjlva vztaby mezi souzvuky 
dur-mollove tonality (cca mezi 1600 a 1900). Jejim 
zakladem je trojzvuk. 
Trojzvuk se skiMa ze zakladnibo tonu, tercie 
a kvinty, jinak i'eceno ze 2 tercil, ktere se mohou 
vyskytnout ve 4 kombinacich: 
- durory trojzvuk: velka spodni tercie, mala 

vrchni; 
- mollory trojzvuk: mala spodni tercie, velki 

vrchni; 
- zmenseny trojzvuk: 2 male tercie v rozpeti 

zmensene kvinty; 
- zvetSeny trojzvuk: 2 velke tercie v rozpeti 

zvetsene kvinty (obr. A) . 
T6ny obsazene v trojzvuku mohou zaznivat libovol
ne oktlivove zdvojeny nebo akordicky rozlozene, 
aniz by ztratily svou £onkeni kvalitu (obr. A). 
Polohy: Nejvyssi t6n trojzvuku ureuje jeho polobu. 

V oktlivove poloze lezi nejvyse zakladni ton, 
v terciove poloze tercie, v kvintove poloze 
kvinta (obr. A). 

Obraty: T6ny trojzvuku si zachovavaji svou vlast
nost zakladnibo t6nu, tercie a kvinty i kdyz je je
jich pofadi zmeneno. Formu obratu ureuje 
spodni t6n: 

- zaIdadni tvar - kvintakord: zakladni ton leli 
vespod; 

- 1. obrat: tercie lezi vespod, nad ni v terciove 
vzddlenosti kvinta a nabore v sextove vzdale
nosti zakladni ton; 1. obrat se proto naz9va take 
sextakord (vlastne tercsextakord); 

- 2. obrat: kvinta lezi vespod, nad ni v kvartove 
vzddlenosti zakladni ton a nahoi'e v sextove 
vzddlenosti tercie; 2. obrat se proto nazYva take 
kvartsextakord (obr. A). 

Pi%uznosti trojzvuku 
Na kazdem stupni durove stupnice lze z jejich t6nil 
postavit doslcilny kvintakord (obr. B): 
- durove trojzvuky (hlavni): lezi na I., IV. a V. 

stupni. Jsou kvintove pi'ibuzne. Od RAMEAUA 
(I722) maji £onkeni oznaceni tonika (0, do
minanta (V) a subdominanta (IV). 

- mollove trojzvuky (vedlejsi): lezi na II., III. 
a VI. stupni. JSou terciove pi'ibuzne s hlavnimi 
funkcemi, tedy neuplna subdominanta (-8'), to
nikodominanta (ID) a subtonika (-S'f). 

- zmenseny trojzvuk: lezi na VII. stupni; neupl
na dominanta (-9; dominantni septakord bez 
zakladnibo t6nu). 

V mollove stupnici harmonicke se objevuji tyto troj
zvuky: 
- mollove: na I. a IV. stupni jakozto tonika (T) 

a subdominanta (S); 
- durove: na V. a VI. stupni jakozto dominanta 

(D) a subtonika (-S'f); 

- zmensene: na II. a VII. stupni; 
- zvetseny: na III. stupni. 
V mollove stupnici je obtizne jednotlivYm souzvu
Wm pi'idelit jednoznaene £onkce. Zmenseny troj
zvuk II. stupne muze pilsobit subdominantne 
(v sextakordovem obratu) nebo dominantne (do
minantni nonovY akord bez zakladnibo tonu a ter
cie). Akord na Ill. stupni je zvetsenj pouze v har
monicke moll, v aiolske rna tvar duroveho akor
du (va moll tudiz C dur akord), na V. stupni lezi 
"mollova dominanta" (bez specifickeho dominant
nibo citliveho tonu, jimz je v a moll gis) a na VII. 
stupni jeji durova paralela. 

Kvintova pi'ibuznost: Trojzvuky lze interpretovat 
i jako zarodecna seskupeni diatonicke stupnice: 

Prvni trojzvuk ureuje I., IIl. a V. stupeii, napi'. 
c-e-g. S trojzvukem na dominante se pi'idaji 
(V.), VII. a IX. (= II.) stupeii, tedy (g)-h-d, a se 
subdominantou IV. a VI. stupeii, tedy f, a. V mol
love stupnici plat! tataz pravidla (obr. B). 

Terciova pi'tlmznost: trojzvuky stoji v bezpro
stredni blizkosti jako vzajemne barevne nuance 
a zvukove protiklady, ktere nelze ve £onkeni teorii 
logicky postihnout (obr. B). 

Zavery a kadence: Tonika je schopna pilsobit ja
ko zaver. Sled D-T se naz9va zaver autenticky, 
sled S-T plagaIni. Zaver na T je zaver cely, na 
D zaver polovicni, napr. T-D nebo S-D. 

Klamnymi zavery minime vsechny spoje, ve kte
rych nastoupi misto oeekivane toniky akord ji
neho stupne, nejeasteji VI. 
Uplna kadence je tvoi'ena akordickjlm sledem 
T-S-D-T (v moll t-s-D-t). Posiluje charakter 
toniky jako ton:ilnibo centra: odsti'edive napeti je 
mezi T -S (dominantn! vztab), uvolneni nastane 
ve sledu D-T. SaT se jevi jako metricke teziSte 
(skupinka 2 nebo 4 taktil, obr. C). 

Vicezvuky: jestlize postavime ti'i tercie nad sebe, 
vznikne septakord, pi'i etyi'ech terciich akord 
nonory. Lze je utvoi'it na kaZdem stupni stupnice. 
Dominantni septakord je trojzvuk na dominante 

s pi'idanou malou septimou (D7), v C dur tedy 
g-h-d-f. Dominantni septima se jakozto cba
rakteristickd disonance dominanty rozvadi do 
tonicke tercie. Obraty dominantnibo septakordu 
jsou pojmenovany podle sveho intervaloveho 
uspoi'Mani (obr. D). Sixte ajoutee je cbarak
teristickd disonance subdominanty (subdomi
nanta s pi'idanou vrchni sextou): pi'idanim sexty 
vzniki z kaZdeho trojzvuku etyi'zvuk se subdomi
nantni £onkci (obraty mozne). 
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Nauka o harmonii se zabývá vztahy mezi souzvuky 
dur-mollové tonality (cca mezi 1600 a 1900). Jejím 
základem je trojzvuk. 
Trojzvuk se skládá ze základního tónu, tercie 
a kvinty, jinak řečeno ze 2 tercií, které se mohou 
vyskytnout ve 4 kombinacích: 
- durový trojzvuk: velká spodní tercie, malá 

vrchní; 
- mollový trojzvuk: malá spodní tercie, velká 

vrchní; 
- zmenšený trojzvuk: 2 malé tercie v rozpětí 

zmenšené kvinty; 
- zvětšený trojzvuk: 2 velké tercie v rozpětí 

zvětšené kvinty (obr. A) . 
Tóny obsažené v trojzvuku mohou zaznívat libovol
ně oktávově zdvojeny nebo akordicky rozložené, 
aniž by ztratily svou funkční kvalitu (obr. A). 
Polohy: Nejvyšší tón trojzvuku určuje jeho polohu. 

V oktávové poloze leží nejvyse základní tón, 
v terciové poloze tercie, v kvintové poloze 
kvinta (obr. A). 

Obraty: Tóny trojzvuku si zachovávají svou vlast
nost základního tónu, tercie a kvinty i když je je
jich pořadí změněno. Formu obratu určuje 
spodní tón: 

- základní tvar - kvintakord: základní tón leŽÍ 
vespod; 

- 1. obrat: tercie leží vespod, nad ní v terciové 
vzdálenosti kvinta a nahoře v sextové vzdále
ností základní tón; 1. obrat se proto nazývá také 
sextakord (vlastně tercsextakord); 

- 2. obrat: kvinta leží vespod, nad ní v kvartové 
vzdálenosti základní tón a nahoře v sextové 
vzdálenosti tercie; 2. obrat se proto nazývá také 
kvartsextakord (obr. A). 

Příbuznosti trojzvuků 
Na každém stupni durové stupnice lze z jejích tónů 
postavit doškálný kvintakord (obr. B): 
- durové trojzvuky (hlavní): leží na 1., IV. a V. 

stupni. Jsou kvintově příhuzné. Od RAMEAUA 
(I722) mají funkční označení tonika (O, do
minanta (V) a subdominanta (IV). 

- mollové trojzvuky (vedlejší): leží na ll., III. 
a VI. stupni. JSou terciově příbuzné s hlavními 
funkcemi, tedy neúplná subdominanta (-8'), to
nikodominanta (ID) a subtonika (-ST-). 

- zmenšený trojzvuk: leží na Vll. stupni; neúpl
ná dominanta (-9; dominantní septakord bez 
základního tónu). 

V mollové stupnici harmonické se objevují tyto troj
zvuky: 
- mollové: na I. a IV. stupni jakožto tonika (T) 

a subdominanta (S); 
- durové: na V. a VI. stupni jakožto dominanta 

(D) a subtonika (-ST-); 

- zmenšené: na II. a Vll. stupni; 
- zvětšený: na III. stupni. 
V mollové stupnici je obtížné jednotlivým souzvu
kům přidělit jednoznačné funkce. Zmenšený troj
zvuk II. stupně může působit subdominantně 
(v sextakordovém obratu) nebo dominantně (do
minantní nonový akord bez základního tónu a ter
Cie). Akord na III. stupni je zvětšený pouze v har
monické moll, v aiolské má tvar durového akor
du (va moll tudíž C dur akord), na V. stupni leží 
"mollová dominanta" (bez specifického dominant
ního citlivého tónu, jímž je v a moll gis) a na Vll. 
stupni její durová paralela. 

Kvintová příbuznost: Trojzvuky lze interpretovat 
i jako zárodečná seskupení diatonické stupnice: 

První trojzvuk určuje 1., IIl. a V. stupeň, např. 
c-e-g. S trojzvukem na dominantě se přidají 
(V.), Vll. a IX. (= II.) stupeň, tedy (g)-h-d, a se 
subdominantou IV. a Vl. stupeň, tedy f, a. V mol
lové stupnici platí tatáž pravidla (obr. B). 

Terciová příbuznost: trojzvuky stojí v bezpro
střední blízkosti jako vzájemné barevné nuance 
a zvukové protiklady, které nelze ve funkční teorii 
logicky postihnout (obr. B). 

Závěry a kadence: Tonika je schopna působit ja
ko závěr. Sled D-T se nazývá závěr autentický, 
sled S-T plagální. Závěr na T je závěr celý, na 
D závěr poloviční, např. T-D nebo S-D. 

Klamnými závěry míníme všechny spoje, ve kte
rých nastoupí místo očekávané toniky akord ji
ného stupně, nejčastěji Vl. 
Úplná kadence je tvořena akordickým sledem 
T-S-D-T (v moll t-s-D-t). Posiluje charakter 
toniky jako tonálního centra: odstředivé napětí je 
mezi T -S (dominantní vztah), uvolnění nastane 
ve sledu D-T. S a T se jeví jako metrické těžiště 
(skupinka 2 nebo 4 taktů, obr. C). 

Vícezvuky: jestliže postavíme tři tercie nad sebe, 
vznikne septakord, při čtyřech terciích akord 
nonový. Lze je utvořit na každém stupni stupnice. 
Dominantní septakord je trojzvuk na dominantě 

s přidanou malou septimou (D7
), v C dur tedy 

g-h-d-f. Dominantní septima se jakožto cha
rakteristická disonance dominanty rozvádí do 
tonické tercie. Obraty dominantního septakordu 
jsou pojmenovány podle svého intervalového 
uspořádání (obr. D). Sixte ajoutée je charak
teristická disonance subdominanty (subdomi
nanta s přidanou vrchní sextou): přidáním sexty 
vzniká z každého trojzvuku čtyřzvuk se subdomi
nantní funkcí (obraty možné). 
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Alterovane akordy. V akordech se mohou vedle 
doslcilnych tonu vyskytovat i tony chromaticky zme
nene, alterovane. Jedna se vidy 0 disonance, ktere 
se chovaji jako citlivY ton s tendend pu1t6noveho 
rozvodu. Ton zvYseny pomoci kfiiku smei'uje naho
ru, ton sniieny pomod be smei'uje dolu. U alterova
nych akordu jsou obzvlas( sHne pohybova ener
gie a barva. NejdUleiitejsi z techto akordu ukazuje 
obr. A (vsechny se vztahuji k tonice C): 
- dominantni nonory akord: na obr. A je septi

ma P, nona a', ktera je alterovana na as'; vetsi
nou chybi zakladni ton g', takZe vzniki zmenseny 
septakord; 

- neapolsky sextakord: mollova subdominanta, 
ktera rna misto kvinty malou sextu (= sextakord 
molloveho II. stupne, v obr. A: Des dur); rozvadi 
se do dominanty s typickj1m krokem zmensene 
tercie (des-h); 

- zvetSeny dominantni kvintakord: se zvyse
nou kvintou (dis misto d); 

- dominantni septakord se snizenou kvintou 
(des misto d); 

- zvetSeny sextakord a kvartsextakord: se 
zvYsenou sextou (as-fis misto a-f); 

- zvetSeny kvintsextakord, terckvartakord 
a sekundakord: vetsinou jako (sti'idave) domi
nanty (D dur) se sniienYmi kvintami (as misto 
a); u funkcniho rozvodu do dominanty se objevi 
paralelni kvinty ("mozartovske kvinty", obr. A). 

VetSina alterovanych akordu jsou dominanty. V 19. 
stoleti se akordy alterovaly stile komplikovaneji 
a stavaly se viceznacnYmi. Nebylo moine chap at 
je funkcne, ale jako kombinace volnych citlivYch 
ton" (pu1t6novYch krokU) k nasledujidmu akordu 
(obr.A). 

Mimotonalni a stffdave dominanty 
Mimotonilni dominanty se v harmonickem sledu 
vztahuji k jinemu akordu nei k tonice (v analyze 
v zavorce). V zakladni kadenci T -S-D-T muieme 
napi'. k tonice pi'idat malou septimu, a tim vytvo
i'it mimotonalni dominantu k subdominante 
(obr. B). 
Mimotonilni dominanta k dominante se nazYva 
stridava dominanta (ID). Objevuje se vetsinou po 
subdominante nebo misto ni. 

Na obr. B je D (G dur) s kvartsextovYm prutahem 
(ele) , ktery je rozveden do tercie a kvinty (hid). 

Modulace 
Ton:ilni centrum (tonika) se muze menit. Jestliie se 
tak stane ojedinele, mluvime 0 vyboeeni, jinak 
o modulaci do jine toniny. V 18. stoleti se modulova-
10 pi'edevSlm do S, D, VI., III. a II. stupne. Od obdobi 
klasicismu se oblast moinych modulad rozsii'ila. 
Existuje mnoho druhu modulad a jeste vice modu-

lacnfch postupu. Temer vzdy je nejakY akord funkc
ne pi'ehodnocen, napi'. subdominanta na toniku 
(S = T, obr. C). Ti'i nejdUleiitejsi druhy modulad 
jsou 
- diatonicka modulace pomod mimotonalni 

dominanty, klamneho zaveru atd. (obr. C: z C dur 
do F dur); 

- chromaticka modulace pomod spolecnych 
chromatickYch tonu vYchozi a cilove toniny, napi'. 
pi'es neapolskou sextu (obr. C: z C dur do As dur 
pi'es sextakord Des dur); 

- enharmonick:l modulace uiiva enharmonic
kYch zimen alterovanych akordickYch tonu a tim 
funkcniho prehodnoceni celeho akordu. Casto 
se pi'i teto modulaci uiiva zmenseneho septa
kordu. Ten rna podobu dominantniho nonoveho 
akordu bez zakladniho tonu a je moine rozvest 
jej do ti'f smeru, viz obr. C: 

h jako tercie vYchozi dominanty G dur se premenf 
v ces a vznikne mala nona nove dominanty 
(B dur do toniky Es dur); 

as jako nona vYchozf dominanty se premenf na gis 
a vznikne tercie nove dominanty (E dur k tonice 
A dur); 

f jako septima vYchozf dominanty se zmeni na eis 
a vznikne tercie nove dominanty (Cis dur k toni
ce Fis dur). 
Nove dominanty je moino rozvest do durovYch 
nebo mollovYch akordu jako dominanty nebo 
stndave dominanty (12 zpusobu). 

Harmonick:l analyza 
Nauka 0 harmonii je abstrahovatelna z umelec
kYch del. Zaobfra se pouze jejich harmonickYm 
aspektem. Neni jako teorie vidy 10gicka. Existuji 
proto rozdilne teorie (stupnovd afunkcni teorie 
atd.). 

Obr. D ukazuje harmonickou analYzu podle 
RIEMANNOVsKEfunkcni teorie. Cisla pochaze
jf z generilbasove praxe. Oznacuji duleiite in
tervaly akordu, a sice vpravo nahore vedle 
funkcniho pismene, krome toho basory t6n. 
Jestliie ten se lisf od zakladniho tonu, zazname
navajf cisla druh obratu akordu, napi'.: 2. akor
dem je dominantni funkce E dur v podobe sext
akordu tzv. net1plne dominanty. Souzvuky v ku
latfch zavorkich jsou mimotonilnf funkce 
vztahujfd se k jinYm stupiiUm nei k tonice. Jest
liie ocekivany souzvuk nezazni (elipsa, vfpust
ka), je uveden v hranatfch zavorkich. Na obr. 
D vidfme ocekivane vyboceni do paralelni mol
love toniny (VI. st., fis moll), mfsto ktere zaznf 
po pomlce S jako sextakord (D dur). 
Priklad dile ukazuje pruchodne a sti'fdave tony. 
Hlasy jsou vedeny v malych zpevnych krodch 
a protipohybem. 

HUDEBNí TEORIE I Nauka o harmonii II: alterace, modulace, analýza 99 

Alterované akordy. V akordech se mohou vedle 
doškálných tónů vyskytovat i tóny chromaticky změ
něné, alterované. Jedná se vždy o disonance, které 
se chovají jako citlivý tón s tendencí půltónového 
rozvodu. Tón zvýšený pomocí křížku směřuje naho
ru, tón snížený pomocí bé směřuje dolů. U alterova
ných akordů jsou obzvlášť silné pohybová ener
gie a barva. Nejdůležitější z těchto akordů ukazuje 
obr. A (všechny se vztahují k tonice C): 
- dominantní nonový akord: na obr. A je septi

ma r, nona a', která je alterovaná na as'; větši
nou chybí základní tón g', takže vzniká zmenšený 
septakord; 

- neapolský sextakord: mollová subdominanta, 
která má místo kvinty malou sextu (= sextakord 
mollového II. stupně, vobr. A: Des dur); rozvádí 
se do dominanty s typickým krokem zmenšené 
tercie (des-h); 

- zvětšený dominantní kvintakord: se zvyse
nou kvintou (dis místo d); 

- dominantní septakord se sníženou kvintou 
(des místo d); 

- zvětšený sextakord a kvartsextakord: se 
zvýšenou sextou (as-fis místo a-f); 

- zvětšený kvintsextakord, terckvartakord 
a sekundakord: většinou jako (střídavé) domi
nanty (D dur) se sníženými kvintami (as místo 
a); u funkčního rozvodu do dominanty se objeví 
paralelní kvinty ("mozartovské kvinty", obr. A). 

Většina alterovaných akordů jsou dominanty. V 19. 
století se akordy alterovaly stále komplikovaněji 
a stávaly se víceznačnými. Nebylo možné chápat 
je funkčně, ale jako kombinace volných citlivých 
tónů (půltónových kroků) k následujícímu akordu 
(obr. A). 

Mimotonální a střídavé dominanty 
Mimotonální dominanty se v harmonickém sledu 
vztahují k jinému akordu než k tonice (v analýze 
v závorce). V základní kadenci T -S-D-T můžeme 
např. k tonice přidat malou septimu, a tím vytvo
řit mimotonální dominantu k subdominantě 
(obr. B). 
Mimotonální dominanta k dominantě se nazývá 
střídavá dominanta (ID). Objevuje se většinou po 
subdominantě nebo místo ní. 

Na obr. B je D ( G dur) s kvartsextovým průtahem 
(cle), který je rozveden do tercie a kvinty (hld). 

Modulace 
Tonální centrum (tonika) se může měnit. Jestliže se 
tak stane ojediněle, mluvíme o vybočení, jinak 
o modulaci do jiné tóniny. V 18. století se modulova
lo především do S, D, VI., III. a II. stupně. Od období 
klasicismu se oblast možných modulací rozšířila. 
Existuje mnoho druhů modulací a ještě více modu-

lačních postupů. Téměř vždy je nějaký akord funkč
ně přehodnocen, např. subdominanta na toniku 
(S = T, obr. C). Tři nejdůležitější druhy modulací 
jsou 
- diatonická modulace pomocí mimotonální 

dominanty, klamného závěru atd. (obr. C: z C dur 
do F dur); 

- chromatická modulace pomocí společných 
chromatických tónů výchozí a cílové tóniny, např. 
přes neapolskou sextu (obr. C: z C dur do As dur 
přes sextakord Des dur); 

- enharmonická modulace užívá enharmonic
kých záměn alterovaných akordických tónů a tím 
funkčního přehodnocení celého akordu. Často 
se při této modulaci užívá zmenšeného septa
kordu. Ten má podobu dominantního nonového 
akordu bez základního tónu a je možné rozvést 
jej do tří směrů, viz obr. C: 

h jako tercie výchozí dominanty G dur se přemění 
v ces a vznikne malá nona nové dominanty 
(B dur do toniky Es dur); 

as jako nona výchozí dominanty se přemění na gis 
a vznikne tercie nové dominanty (E dur k tonice 
A dur); 

f jako septima výchozí dominanty se změní na eis 
a vznikne tercie nové dominanty (Cis dur k toni
ce Fis dur). 
Nové dominanty je možno rozvést do durových 
nebo mollových akordů jako dominanty nebo 
střídavé dominanty (12 způsobů). 

Harmonická analýza 
Nauka o harmonii je abstrahovatelná z umělec
kých děl. Zaobírá se pouze jejich harmonickým 
aspektem. Není jako teorie vždy logická. Existují 
proto rozdílné teorie (stupňová afunkční teorie 
atd.). 

Obr. D ukazuje harmonickou analýzu podle 
RlEMANNOVSKÉfunkční teorie. Čísla pocháze
jí z generálbasové praxe. Označují důležité in
tervaly akordu, a sice vpravo nahoře vedle 
funkčního písmene, kromě toho basový tón. 
Jestliže ten se liší od základního tónu, zazname
návají čísla druh obratu akordu, např.: 2. akor
dem je dominantní funkce E dur v podobě sext
akordu tzv. neúplné dominanty. Souzvuky v ku
latých závorkách jsou mimotonální funkce 
vztahující se k jiným stupňům než k tonice. Jest
liže očekávaný souzvuk nezazní (elipsa, výpust
ka), je uveden v hranatých závorkách. Na obr. 
D vidíme očekávané vybočení do paralelní mol
lové tóniny (VI. st., fis moll), místo které zazní 
po pomlce S jako sextakord (D dur). 
Příklad dále ukazuje průchodné a střídavé tóny. 
Hlasy jsou vedeny v malých zpěvných krocích 
a protipohybem. 
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"Genenilbas jest nejdokonalejsim fundamen
tem hudby, ktery obema rukama hnin jest tak, 
ze ruka leva hraje predepsane noty a prava k to
mu saM po konsonancich a disonancich, aby 
tato libezne znejici harmonie slouzila k slave 
Bozi i k pi'ipustnemu obveseleni mysli a jako 
u kaZde hudby, tak i u generdlhasu posledni 
a konecnou pusobnosti nic jineho nez slava Bo
hu a zotaveni mysli bYti nema. Kde na toto dbano 
neni, zmna opravdova hudba nevznik:i, ale jen 
pekelny rachot a smidlani ozYva se" o. S. BACH, 
1738). 

K teehnice generaJbasu. Gener:ilbas je zkratko
vity barokni hudebni zapis. Zapsan je jen ocislovany 
basovY hlas, ktera se pi'i hi'e z listu doplnuje akordy. 
Gener:ilbasovYmi nastroji byly loutna, theorba, 
cembalo, varhany (v chr:imove hudbe) atd., k tomu 
hr:ily basovou linku gamba, violoncello, kontrabas, 
fagot, pozoun. 
Necislovany generaJbas: nad kazdYm basovYm 
tonem bez Cisla zazniva uplny, pi'islusne stupnici 
n:ilezejici kvintakord (obr. A, 1 a 2). Tony trojzvu
ku mohou by! libovolne zdvojovany (A, 3), z cehoz 
v praxi vznik:i sazebne smysluplna kombinace (A, 4 
a 5). 
Odchylky od trojzvuku jsou oznaceny cislicemi. 
V ranem obdobi gener:ilbasu tyto cislice ale casto 
chybely. Hrac musel harmonii sam ze struktury od
halit (obr. E, F). 
cislovani generaJbasu: cisla naznacuji intervaly 
pocitane od basoveho tonu; tercie a kvinta se dopl
nUji pouze v pi'ipade poti'eby; na obr. B se v i'ade za 
sebou objevuji: 
- tonine vlastni doskaJny kvintakord: bez cis-

lic· 
- z~enena tercie trojzvuku: #, ~ nebo #, 
- sextakord, vzdy s tercil; 
- kvartsextakord; 
- septakord, s dominantni malou septimou (7)); 

tercii a kvintu je ti'eba doplnit; 
- kvintsextakord, vzdy s tercii; 
- kvintsextakord s dominantni septimou (5~ ja-

ko snizena kvinta od basoveho tonu), srovnej 
obr. C; 

- terekvartakord s kvintou; 
- terekvartakord s dominantni septimou, srov-

nej obr. C; 
- sekundakord, vzdy s kvartou a sextou; 
- sekundakord, srovuej obr. C; 
- sekundakord, se zvYsenou kvartou (4 # ne-

bo 4+); 
- nonory akord, pokazde s tercil a kvintou; 
- vyssi cisHee casto naznacuji polohu (jen v ra-

nem gener:ilbasu); 
- pohyb hlasu muze by! take vyznacen: 4-3, 6-5, 

8-7~; 
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- stejna harmonie: vodorovna carka; 
- predjimka v basu: sikma cirka pi'ed cislici 

(17); 
- stejni' cisHee: sikma cirka za cislici (7/); 
- hrat bez akordu: 0 (nula) nebo t. s. (tasto 

solo, jen klavesa). 
Spojovani akordu musi odpovidat kontrapunktic
kYm pravidlum. 
Zpusob provozovani: v obdobi raneho gener:il
basu se hrac tlzCe ddel instrument:ilnich nebo vo
k:ilnich hlasu, ktere doprovazel. Gener:ilbasove hla
sy se rozdelovaly do obou rukou (rozdeleny do
provod, obr. E). Tento druh hry byl pozdeji, zvlaste 
u pohyblivejsich basu, neobvykly. Potom hr:ila leva 
ruka bas, prava ruka 3hlasy doprovod (obr. D). 
Mozna byla take 2-3hlasa hra s pi'isnYm kontra
punktem nebo plna akordiekli hra se sazebnou 
volnosti (obr. F; t. 2: acciaccatura). 
Ukolem gener:ilbasu bylo zustat jako doprovod 
v pozadi. To platilo i pro manyristicky general
bas, v nemz hrac smel uplatnit ozdoby, pasaze, ar
peggia atd. tak, aby solistu nerusil. 

K dejinam generalbasu 
V 16. stoleti byly vok:ilni skladby pi'epracovavany 
pro loutnu nebo varhany atd. To slouzilo k dopro
vodu techto del v malem nebo solovem obsazeni 
(napi'. u motet), ziroven tim mohl kantor udrZet od 
varhan intonaci a rytmus sboru. Pi'i tom postacova
la hra nejdillezitejsich hlasu, pi'edevsim nepreruso
vane hasove linie, ktera sledovala moment:ilne nej
hlubsi hlas. Tento bas pro varhany se nazfva basso 
continuo nebo seguente, take basso principale 
nebo generate, cesky generaJbas. 
Pi'edpokladem vzniku gener:ilbasu bylo, ze se v 16. 
stoleti trojzvuk stal zakladem harmonickeho deni. 
Vetsina souzvukU pati'ila pi'islusne tonine a byla ne
komplikovana. To usnadnilo jejich zachyceni cisli
cemi, pi'ip. akordickou improvizaci nad necislova
nYm basem. 
Se vznikem gener:ilbasu koncem 16. stoleti vznikl 
i monodickf sty!, jemuz genenilbas velmi vrznam
ne slouzil (s610vY madrigal, rana opera atd.). 
Gener:ilbas se brzy vyuzival ve vsech druzich barok
ni hudby (obdobi generdlbasu). ]ako harmonickY 
zaklad zajiStoval volnou, koncertantni hru vrch
nich hlasu. 
Od poloviny 18. stoleti ztratil gener:ilbas na vYzna
mu. Strnule Udery gener:ilbasovYch akordu rusily 
pi'i zjednodusene harmonii a "bubinkovem basu" 
raneho klasicismu. Skladate!e vypisovali nyni 
sti'edni hlasy (obHgatni doprovod). Obnoveny 
zajem 0 barokni hudbu na prelomu 19. a 20. stole
ti vyzadoval historickou znalost generalbasove pra
xe. Nova vydani barokni hudby proto casto 
nabizeji vypsany gener:ilbas jako pomoc pro ne
zkusene hrace. 

"Generálbas jest nejdokonalejším fundamen
tem hudby, který oběma rukama hrán jest tak, 
že ruka levá hraje předepsané noty a pravá k to
mu sahá po konsonancích a disonancích, aby 
tato líbezně znějící harmonie sloužila k slávě 
Boží i k přípustnému obveselení mysli a jako 
u každé hudby, tak i u generálhasu poslední 
a konečnou působností nic jiného než sláva Bo
hu a zotavení mysli býti nemá. Kde na toto dbáno 
není, žádná opravdová hudba nevzniká, ale jen 
pekelný rachot a šmidlání ozývá se" O. S. BACH, 
1738). 

K technice generál basu. Generálbas je zkratko
vitý barokní hudební zápis. Zapsán je jen očíslovaný 
basový hlas, která se při hře z listu doplňuje akordy. 
Generálbasovými nástroji byly loutna, theorba, 
cembalo, varhany (v chrámové hudbě) atd., k tomu 
hrály basovou linku gamba, violoncello, kontrabas, 
fagot, pozoun. 
Nečíslovaný generál bas: nad každým basovým 
tónem bez čísla zaznívá úplný, příslušné stupnici 
náležející kvintakord (obr. A, 1 a 2). Tóny trojzvu
ku mohou být libovolně zdvojovány (A, 3), z čehož 
v praxi vzniká sazebně smysluplná kombinace (A, 4 
a 5). 
Odchylky od trojzvuku jsou označeny číslicemi. 
V raném období generál basu tyto číslice ale často 
chyběly. Hráč musel harmonii sám ze struktury od
halit (obr. E, F). 
číslování generálbasu: čísla naznačují intervaly 
počítané od basového tónu; tercie a kvinta se dopl
ňují pouze v případě potřeby; na obr. B se v řadě za 
sebou objevují: 
- tónině vlastní doškálný kvintakord: bez čís-

lic· 
- z~ěněná tercie trojzvuku: #, ~ nebo #, 
- sextakord, vždy s tercií; 
- kvartsextakord; 
- septakord, s dominantní malou septimou (7)); 

tercii a kvintu je třeba doplnit; 
- kvintsextakord, vždy s tercií; 
- kvintsextakord s dominantní septimou (5~ ja-

ko snížená kvinta od basového tónu), srovnej 
obr. C; 

- terckvartakord s kvintou; 
- terckvartakord s dominantní septimou, srov-

nej obr. C; 
- sekundakord, vždy s kvartou a sextou; 
- sekundakord, srovuej obr. C; 
- sekundakord, se zvýšenou kvartou (4 # ne-

bo 4+); 
- nonový akord, pokaždé s tercií a kvintou; 
- vyšší číslice často naznačují polohu (jen v ra-

ném generálbasu); 
- pohyb hlasů může být také vyznačen: 4-3, 6-5, 

8-7~; 
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- stejná harmonie: vodorovná čárka; 
- předjímka v basu: šikmá čárka před číslicí 

(17); 
- stejné číslice: šikmá čárka za číslicí (7/); 
- hrát bez akordů: O (nula) nebo t. s. (tasto 

solo, jen klávesa). 
Spojování akordů musí odpovídat kontrapunktic
kým pravidlům. 
Způsob provozování: v období raného generál
basu se hráč úzce držel instrumentálních nebo vo
kálních hlasů, které doprovázel. Generálbasové hla
sy se rozdělovaly do obou rukou (rozdělený do
provod, obr. E). Tento druh hry byl později, zvláště 
u pohyblivějších basů, neobvyklý. Potom hrála levá 
ruka bas, pravá ruka 3hlasý doprovod (obr. D). 
Možná byla také 2-3hlasá hra s přísným kontra
punktem nebo plná akordická hra se sazebnou 
volností (obr. F; t. 2: acciaccatura). 
Úkolem generálbasu bylo zůstat jako doprovod 
v pozadí. To platilo i pro manýristický generál
bas, v němž hráč směl uplatnit ozdoby, pasáže, ar
peggia atd. tak, aby sólistu nerušil. 

K dějinám generál basu 
V 16. století byly vokální skladby přepracovávány 
pro loutnu nebo varhany atd. To sloužilo k dopro
vodu těchto děl v malém nebo sólovém obsazení 
(např. u motet), zároveň tím mohl kantor udržet od 
varhan intonaci a rytmus sboru. Při tom postačova
la hra nejdůležitějších hlasů, především nepřerušo
vané hasové linie, která sledovala momentálně nej
hlubší hlas. Tento bas pro varhany se nazývá basso 
continuo nebo seguente, také basso principale 
nebo generale, česky generálbas. 
Předpokladem vzniku generálbasu bylo, že se v 16. 
století trojzvuk stal základem harmonického dění. 
Většina souzvuků patřila příslušné tónině a byla ne
komplikovaná. To usnadnilo jejich zachycení čísli
cemi, příp. akordickou improvizaci nad nečíslova
ným basem. 
Se vznikem generálbasu koncem 16. století vznikl 
i monodický styl, jemuž generál bas velmi význam
ně sloužil (sólový madrigal, raná opera atd.). 
Generálbas se brzy využíval ve všech druzích barok
ní hudby (období generálbasu). Jako harmonický 
základ zajišťoval volnou, koncertantní hru vrch
ních hlasů. 
Od poloviny 18. století ztratil generálbas na význa
mu. Strnulé údery generálbasových akordů rušily 
při zjednodušené harmonii a "bubínkovém basu" 
raného klasicismu. Skladatelé vypisovali nyní 
střední hlasy (obligátní doprovod). Obnovený 
zájem o barokní hudbu na přelomu 19. a 20. stole
tí vyžadoval historickou znalost generálbasové pra
xe. Nová vydání barokní hudby proto často 
nabízejí vypsaný generálbas jako pomoc pro ne
zkušené hráče. 
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Po obdobi volne atonality rozvinuli HAUER (od ro
ku 1919) a SCHONBERG (asi od roku 1920, du
sledne teprve v Klavirni suite op. 25, 1921) dva dru
hy dodekafonie (dvamictitonove techniky). Ci
lem byl nory i'dd a zakonitost (SCHONBERG), 
ktery by mohl nahradit formotvorne sily tonalni 
harmonie. Zaklad tvofi temperovana pUltonova 
stupnice (nejcasteji v nejjednodussim zapisu: ais = 
b atd.). 
HAUEROVA nauka 0 tropech: 2 sestitonove skupi

ny vytvari jako kompozicni zaklad 44 kombinaci 
(tropy). HAUEROVA metoda vedla ke chtene 
monotonii (STEPHAN) a neprosadila se. 

SCHONBERGOVA metoda "kompozice s 12 tony" 
(dopis HAUEROVI, 1923) pracuje s dvamictito
novfmi fadami. NecMva skladatelove fantazii 
a tvUrci site nejvetsi prostor. 

Dvamictitonova rada se pro kaZde dito konstruu
je nove. Urcuje 12 tonovYch rysek, pfipadne inter
valove vztahy. Rada se objevuje ve 4 rovnocennych 
podobach (obr. A, nejvyssi fadek): 
- z:ikladni tvar (Z), zleva doprava; 
- rak (R), pozpatku: c'- hl_ gisl ... ; 
- inverze (I), Z se zmenou smeru intervalu, tzn. 

vsechny intervaly horizontalne zrcadlove: b1-el 
(triton smerem dolu misto nahoru) - d' (mala 
septima nahoru misto dolu) atd.; 

- inverze raka (lR), as1_ a1_ c' ... 
Tyto 4 podoby mohou zacinat od kterehokoli z 12 
tonu chromaticke fady: zakladni tvar (Z) muze tedy 
zaCinat nejen od b\ nYbd take od a1 0 pulton nize. 
Proto tedy Z-I. Tuto transpozici Ize providet az do 
Z-l1 smerem dolU nebo do Z-l1 nahoru (obr. A, 
druha osnova), stejne tak u R, I a IR. Tim marne 
k dispozici 48 fad jako rychozi material pro jakou
koli kompozici. 

Vytvareni mel odie a temat: nejjednoduseji v to
novem sledu 1-12 zakladni fady jako na obr. B, 
vrchni radek (I. 34 nn.): tema ve violoncellu, ve 
spodni osnove (I. 502 nn.): variace tematu v anglic
kern rohu. (V praxi je tomu vetsinou naopak: z pri
mdrniho napadu 12-tonoveho tematu zisk:ime ra
du jako materidl). Stepeni fady je take mozne 
(obr. C, viz nHe). 

Vytvareni harmonie a akordiky: soucasnYm za
znivanim fady pri 
- vrstveni fad: vice fad zni soucasne, viz obr. B, 

spodni osnova: k Z zazniva I 10; 
- stepeni fad: ve svem op. 26 si SCHONBERG za 

krajni tony temef stejne vystavenych polovin fad 
vybira 1, 6, 7, 12 (obr. C): ty tvofi v 1. pl'. hlavni 
hlas (lesni roh), ostatni tony tvofi hlas vedlej
si (fagot), ve 2. pl'. tvofi krajni tony prodlevory 
ctyfzvuk, zbl'vajici tony tletnove solo. 

HUDEBNt TEORIE I Dodekafonie 103 

Usporadani tonu fady do souzvuku nepodieM zad
nYm pravidlUm. Uspoi'adani cele i'ady do prvnich ti'i 
akordu BERGOVY Lyricke suity je zd:inlive velice 
volne, vycMzi vsak z neutralniho kvintoveho sledu 
(f- c- g- d atd.). Vznika tak dvanactitonove pole 
(obr. D). - Extremni kombinaci tonu i'ady je dva
nactitonovY akord. Dodekafonie chce pri rovno
cennosti vsech 12 tonu zabranit vzniku tonalnich 
center. Vsech 12 tonu by se melo proto vycerpat, 
nez je jeden zopakovan. Bezprosti'edni opakovani 
tonu je vsak caste (viz obr. B a C). 

Zvlastni fadove struktury. Intervaly rady urcuji 
jeji charakter a zaroveii take charakter skladby. UZ 
v i'ade se tedy projevi individualni skiadatelUv cha
rakter ("tematickY napad", viz ryse). 
SCHONBERG pouziva pi'evazne i'ad, jez sve silne 

atonalni napeti ziskavaji diky vysoce disonantnim 
intervalum. 

BERGOVY i'ady smei'uji k vytvai'eni konsonantnich, 
ci dokonce tonalnich poll z konsonantnich inter
valu, tez trojzvukU, jako v i'ade Housloveho kon
certu (obr. E), jejiz tony 1, 3, 5, 7 jsou zaroveii 
prazdnYmi houslovYmi strunami. Sled celych to
nu na jejim konci odpovida zacatku melodie BA
CHOVA choralu Es ist genug, ktery je v koncertu 
citovan. 
Znama je !'ada pouzita v Lyricke suite a Pisnich 
na Storma: obsahuje vsechuy intervaly lezici 
v rarnci jedne oktavy (vseintervalova fada, 
obr. D): Je navic zrcadlove symetricka kolem tri
tonu uprosti'ed tak, ze intervaly vpravo a vlevo 
jsou navzajem komplement:irni: mala sekunda 
(m. 2) proti velke septime (v. 7), mala tercie 
(m. 3) proti velke sexte (v. 6) atd. 

WEBERNOVY fady vykazuji jiz ve sve vnitfni struktu
fe maximalni miru konstruktivity a souvztaznos
ti. Tak napf. fada Koncertu op. 24 v sobe obsa
huje jiz jako symetricke tfitonove skupinky 
zakladni tvar, raka, inverzi i inverzi raka (viz 
s. 104). Take v fade Smyccoveho kvartetu 
op. 28 se nacMzi zakladni tvar (Z), inverze (I), 
rak (R) a inverze raka (IR) ve ctyi'tonovYch sku
pinach, dale symetrie mezi polovinami fad jako 
Z a IR (obr. F). 

Pfedforma serialni hudby. Dodekafonie posti
huje jen jediny parametr tonu, a sice jeho rysku, 
pfipadne tonove vztahy. Pfenosem fadoveho mysle
ni na jine tonove parametry - delku (metricke 
a rytmicke postupy), silu (dynamicke vztahy 
v uspofadani do fady) a zvukovou barvu (do fady 
uspofidane tembrove kvality, pfip. sledy obsazeni) 
vedlo po roce 1950 ke vzniku seriruni hudby 
s obema jejimi druhy: punktualismem (urcovani 
kaZdeho tonu fadou) a statistickou kompozici 
(rizeni tonovYch komplexu) . 

Po období volné atonality rozvinuli HAUER (od ro
ku 1919) a SCHONBERG (asi od roku 1920, dů
sledně teprve v Klavírní suitě op. 25, 1921) dva dru
hy dodekafonie (dvanáctitónové techniky). Cí
lem byl nový řád a zákonitost (SCHONBERG), 
který by mohl nahradit formotvorné síly tonální 
harmonie. Základ tvoří temperovaná půltónová 
stupnice (nejčastěji v nejjednodušším zápisu: ais = 
b atd.). 
HAUEROVA nauka o tropech: 2 šestitónové skupi

ny vytváří jako kompoziční základ 44 kombinací 
(tropy). HAUEROVA metoda vedla ke chtěné 
monotonii (STEPHAN) a neprosadila se. 

SCHONBERGOVA metoda "kompozice s 12 tóny" 
(dopis HAUEROVI, 1923) pracuje s dvanáctitó
novými řadami. Nechává skladatelově fantazii 
a tvůrčí síle největší prostor. 

Dvanáctitónová řada se pro každé dílo konstruu
je nově. Určuje 12 tónových výšek, případně inter
valové vztahy. Řada se objevuje ve 4 rovnocenných 
podobách (obr. A, nejvyšší řádek): 
- základní tvar (Z), zleva doprava; 
- rak (R), pozpátku: c'_ hl_ gisl ... ; 
- inverze (I), Z se změnou směru intervalů, tzn. 

všechny intervaly horizontálně zrcadlově: bl-cl 
(tritón směrem dolů místo nahoru) - d' (malá 
septima nahoru místo dolů) atd.; 

- inverze raka (IR), asl_ al_ c' ... 
Tyto 4 podoby mohou začínat od kteréhokoli z 12 
tónů chromatické řady: základní tvar (Z) může tedy 
začínat nejen od b\ nýbrž také od al o půltón níže. 
Proto tedy Z-I. Tuto transpozici lze provádět až do 
Z-ll směrem dolů nebo do Z-ll nahoru (obr. A, 
druhá osnova), stejně tak u R, I a IR. Tím máme 
k dispozici 48 řad jako výchozí materiál pro jakou
koli kompozici. 

Vytváření melodie a témat: nejjednodušeji v tó
novém sledu 1-12 základní řady jako na obr. B, 
vrchní řádek (I. 34 nn.): téma ve violoncellu, ve 
spodní osnově (I. 502 nn.): variace tématu v anglic
kém rohu. (V praxi je tomu většinou naopak: z pri
márního nápadu 12-tónového tématu získáme řa
du jako materiál). Štěpení řady je také možné 
(obr. C, viz níže). 

Vytváření harmonie a akordiky: současným za
zníváním řady při 
- vrstvení řad: více řad zní současně, viz obr. B, 

spodní osnova: k Z zaznívá I 10; 
- štěpení řad: ve svém op. 26 si SCHONBERG za 

krajní tóny téměř stejně vystavěných polovin řad 
vybírá 1, 6, 7, 12 (obr. C): ty tvoří v 1. př. hlavní 
hlas (lesní roh), ostatní tóny tvoří hlas vedlej
ší (fagot), ve 2. př. tvoří krajní tóny prodlevový 
čtyřzvuk, zbývající tóny flétnové sólo. 
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Uspořádání tónů řady do souzvuku nepodléhá žád
ným pravidlům. Uspořádání celé řady do prvních tří 
akordů BERGOVY Lyrické suity je zdánlivě velice 
volné, vychází však z neutrálního kvintového sledu 
(f- c- g- d atd.). Vzníká tak dvanáctitónové pole 
(obr. D). - Extrémní kombinací tónů řady je dva
náctitónový akord. Dodekafonie chce při rovno
cennosti všech 12 tónů zabránit vzniku tonálních 
center. Všech 12 tónů by se mělo proto vyčerpat, 
než je jeden zopakován. Bezprostřední opakování 
tónu je však časté (viz obr. BaC). 

Zvláštní řadové struktury. Intervaly řady určují 
její charakter a zároveň také charakter skladby. Už 
v řadě se tedy projeví individuální skladatelův cha
rakter ("tematický nápad", viz výše). 
SCHONBERG používá převážně řad, jež své silné 

atonální napětí získávají díky vysoce disonantním 
intervalům. 

BERGOVY řady směřují k vytváření konsonantních, 
či dokonce tonálních polí z konsonantních inter
valů, též trojzvuků, jako v řadě Houslového kon
certu (obr. E), jejíž tóny 1, 3, 5, 7 jsou zároveň 
prázdnými houslovými strunami. Sled celých tó
nů na jejím konci odpovídá začátku melodie BA
CHOVA chorálu Es ist genug, který je v koncertu 
citován. 
Známá je řada použitá v Lyrické suitě a Písních 
na Storma: obsahuje všechuy intervaly ležící 
v rámci jedné oktávy (všeintervalová řada, 
obr. D): Je navíc zrcadlově symetrická kolem tri
tónu uprostřed tak, že intervaly vpravo a vlevo 
jsou navzájem komplementární: malá sekunda 
(m. 2) proti velké septimě (v. 7), malá tercie 
(m. 3) proti velké sextě (v. 6) atd. 

WEBERNOVY řady vykazují již ve své vnitřní struktu
ře maximální míru konstruktivity a souvztažnos
ti. Tak např. řada Koncertu op. 24 v sobě obsa
huje již jako symetrické třítónové skupinky 
základní tvar, raka, inverzi i inverzi raka (viz 
s. 104). Také v řadě Smyčcového kvartetu 
op. 28 se nachází základní tvar (Z), inverze (I), 
rak (R) a inverze raka (IR) ve čtyřtónových sku
pinách, dále symetrie mezi polovinami řad jako 
Z a IR (obr. F). 

Předforma seriální hudby. Dodekafonie posti
huje jen jediný parametr tónu, a sice jeho výšku, 
případně tónové vztahy. Přenosem řadového myšle
ní na jiné tónové parametry - délku (metrické 
a rytmické postupy), sílu (dynamické vztahy 
v uspořádání do řady) a zvukovou barvu (do řady 
uspořádané témbrové kvality, příp. sledy obsazení) 
vedlo po roce 1950 ke vzníku seriální hudby 
s oběma jejími druhy: punktualismem (určování 
každého tónu řadou) a statistickou kompozicí 
(řízení tónových komplexů) . 
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Forma se vztahuje na jedne strane k tvarove kvali
te jakekoli hudby (hudebni forma), na druhe stra
ne ke vseobecnYm hudebnim kompozicnfm mode
lum (hudebni formy). Hudebni forma sIucuje 3 
momenty: 
- tonory material jako hitku nebo formove eIe

menty hudby; 
- principy utvaren! jako fonnove kategorie; 
- myslenky nebo namety jako hnad sily jakeho-

koli hudebniho tvarovini. 

1. Tonory material 
se skiidi z fyzikilnich kmitu. Hudba je proto viza
na na casovY prubeh. Tato casovost ji umoziiuje, aby 
v jiste paraleInosti odrazeIa ci vyvoIavaIa fyzicka 
a psychicka hnuti. To rovnez znamena, ze jeji formu 
neIze nazirat primo, ale jen pomoci pameti. 
Prirozeny akustickY material (t6n, srarnot, tfesk) 
prochazi v umeIych t6novYch systemech ruznych 
kuItur predformovou seIekd (srovnej s. 84 nn.). 
Jednou takovou predformou je napr. diatonicka 
stupnice. 
Form0vYmi kategoriemi materialu jsou tyto t6nove 
vIastnosti: 
- ryska v meIodii a harmonii 
- delka v tempu, rytmu a metru; 
- sila ve zmenach dynarniky; 
- barva v koIoritu obsazeni. 
VedIe toho maji pro hudbu podstatny vYznarn pre
chodove deje, interference, zkresIeni atd. jako pa
razitnf kmity (WINCKEL). Stejnomeme znejici si
rena neni hudbou, nebot stmuIe nemenne zvuky 
neodpovidaji lidskYm psychoIogickYm procesum. 

Vsechny prvky hudebni formy se objevuji v ramci 
umeIecke koncepce ve vyssim tvarovem kontextu, 
v nemz jedine ziskavaji hudebni smysi. Anal9za se 
oproti tomu pokousi objasnit jejich spoIupusobeni 
a pojmenovat je jednotlive. Obr. A ukazuje timto 
zpusobem faze, ktere (jen teoreticky) ve formalnim 
zhusteni vedou od t6noveho materialu ke kompo
zici: 
- tonory material: zakiadem je predem zformo

vana 12-stupiiova chromaticka stupnice (vcetne 
historicke dimenze jejiho temperovani koIem ro
kuI700); 

- system vztahu: 12 t6nu je uvedeno do vztahu 
typickeho pro WEBERNA: dvanactit6nova rada ze 
4 tnt6novYch skupin disonantnich intervalu; 

- tonova ryska: oktavova transpozice t6nu ozrej
muje protichUdny smer pohybu skupin; 

- tonova delka: stanovena tfit6novYmi skupina
mi, ktere maji stale delSi rytmicke hodnoty; 

- sila tonu: pro tri skupiny predepsano forte, po
tom zesIabovani do piana; v taktu nesou skupiny 

osminek akcenty podIe sveho metrickeho posta
veni; 

- barva: 4 skupiny jsou obsazeny ctyrmi ruznYmi 
nastroji. 

NotovY prildad ukazuje dalsi formove prvky: arti
kulace se stnda po skupinach: legato, staccato, 
legato portato. Rytmus vznika usporadanim tfit6-
nOvYch skupin do 214 taktu. Tempo Etwas leb
baft (ponekud zive) spoIuurcuje charakter skiadby. 
K tomu se pfipojuje interpretace hracu (provozo
vaci praxe). Vsechny pararnetry se spoIupodneji na 
tvaru znejiciho hudebniho dna. 

2. Principy tvarovani 
Ize jako formove kategorie rozdelit na dva typy: jed
nim jsou kategorie vseobecne estetickeho druhu 
jako je vyvizenost, kontrast, rozmanitost atd., dru
hYm typem jsou kategorie specijicky hudebnf jako 
je opakovani, variace, transpozice, sekvence atd. 
NadrazenYmi formovYmi momenty jsou cIeneni, od
stupiiovani zavaZnosti a opeme body, ktere hraji ro
Ii zvIaste v uchopeni formy parneti (zachyceni caso
veho prubehu). 
Forma v hudbe zavisi na tom, jakYm zpusobem je 
vytvorena soudrinost, nebot fonna je "jednota 
v rozmanitosti" (RIEMANN). To pIati take pro vetsi 
fonnove vazby: 
- jako osa podporujid souddnost pusobi casto 

cantus firmus, koIem ktereho se seskupuje se
kundami material; 

- vztahy vznikaji take pomod imitace jednoho 
hIasu druhYm, jako ve fuze, kanonu atd.; 

- take opakovani formovYch prvkil podporuje 
souddnost, a sice opakovani tehoz bezprostred
ne za sebou v neprerusene rade (napr. variace) 
nebo v rade prerusovane kontrastnimi dny (na
pr. rondo). 

Parnet potrebuje opeme prvky, aby formu !epe 
uchopiJa (obr. B). 

3. Ideje nebo namety 
nestanovuji strukturu dila vyoerem urciteho typu 
formy, ale na zakiade vnitrni souvisIosti mezi kom
pozicni inspirad a tvarovanim. 

Jako inspirace mohou sIouzit mimohudebnf 
afekty, naIady, obrazne predstavy atd., stejne jako 
prevzata nebo vytvorena ciste hudebnf temata 
amotivyatd. 

Inspirace muze by! i obsahem, ktery je v hudebnim 
(We pIne sublimovan. Proto neexistuje zadny znejid 
protikiad formy a obsahu, ale nanejvYs spatna hu
debni fonna. Hudba je jednou z vYrazovYch moz
nosti cloveka a v tomto smysIu je reci. Lidskemu 
chapani se ovsem nezpristupiiuje verbalne, nYbd 
jen hudebne, a to skrze hudebni formu. 
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Forma se vztahuje na jedné straně k tvarové kvali
tě jakékoli hudby (hudební forma), na druhé stra
ně ke všeobecným hudebním kompozičním mode
lům (hudební formy). Hudební forma slučuje 3 
momenty: 
- tónový materiál jako látku nebo formové ele

menty hudby; 
- principy utváření jako fonnové kategorie; 
- myšlenky nebo náměty jako hnací síly jakého-

koli hudebního tvarování. 

1. Tónový materiál 
se skládá z fyzikálních kmitů. Hudba je proto vázá
na na časový průběh. Tato časovost jí umožňuje, aby 
v jisté paralelnosti odrážela či vyvolávala fyzická 
a psychická hnutí. To rovněž znamená, že její formu 
nelze nazírat přímo, ale jen pomocí paměti. 
Přirozený akustický materiál (tón, šramot, třesk) 
prochází v umělých tónových systémech různých 
kultur předformovou selekcí (srovnej s. 84 nn.). 
Jednou takovou předformou je např. diatonická 
stupnice. 
Formovými kategoriemi materiálu jsou tyto tónové 
vlastnosti: 
- výška v melodii a harmonii 
- délka v tempu, rytmu a metru; 
- síla ve změnách dynamiky; 
- barva v koloritu obsazení. 
Vedle toho mají pro hudbu podstatný význam pře
chodové děje, interference, zkreslení atd. jako pa
razitní kmity (WINCKEL). Stejnoměrně znějící si
réna není hudbou, neboť strnule neměnné zvuky 
neodpovídají lidským psychologickým procesům. 

Všechny prvky hudební formy se objevují v rámci 
umělecké koncepce ve vyšším tvarovém kontextu, 
v němž jedině získávají hudební smysl. Analýza se 
oproti tomu pokouší objasnit jejich spolupůsobení 
a pojmenovat je jednotlivě. Obr. A ukazuje tímto 
způsobem fáze, které (jen teoreticky) ve formálním 
zhuštění vedou od tónového materiálu ke kompo
zici: 
- tónový materiál: základem je předem zformo

vaná 12-stupňová chromatická stupnice (včetně 
historické dimenze jejího temperování kolem ro
ku 1700); 

- systém vztahů: 12 tónů je uvedeno do vztahu 
typického pro WEBERNA: dvanáctitónová řada ze 
4 třítónových skupin disonantních intervalů; 

- tónová výška: oktávová transpozice tónů ozřej
muje protichůdný směr pohybu skupin; 

- tónová délka: stanovena třítónovými skupina
mi, které mají stále delší rytmické hodnoty; 

- síla tónu: pro tři skupiny předepsáno forte, po
tom zeslabování do piana; v taktu nesou skupiny 

osminek akcenty podle svého metrického posta
vení; 

- barva: 4 skupiny jsou obsazeny čtyřmi různými 
nástroji. 

Notový přI1dad ukazuje další formové prvky: arti
kulace se střídá po skupinách: legato, staccato, 
legato portato. Rytmus vzniká uspořádáním třító
nových skupin do 2/4 taktu. Tempo Etwas leb
bajt (poněkud živě) spoluurčuje charakter skladby. 
K tomu se připojuje interpretace hráčů (provozo
vací praxe). Všechny parametry se spolupodnejí na 
tvaru znějícího hudebního dna. 

2. Principy tvarování 
lze jako formové kategorie rozdělit na dva typy: jed
ním jsou kategorie všeobecně estetického druhu 
jako je vyváženost, kontrast, rozmanitost atd., dru
hým typem jsou kategorie specificky hudební jako 
je opakování, variace, transpozice, sekvence atd. 
Nadřazenými formovými momenty jsou členění, od
stupňování závažnosti a opěrné body, které hrají ro
li zvláště v uchopení formy pamětí (zachycení časo
vého průběhu). 
Forma v hudbě závisí na tom, jakým způsobem je 
vytvořena soudržnost, neboť fonna je "jednota 
v rozmanitosti" (R1EMANN). To platí také pro větší 
fonnové vazby: 
- jako osa podporující soudržnost působí často 

cantus firmus, kolem kterého se seskupuje se
kundární materiál; 

- vztahy vznikají také pomocí imitace jednoho 
hlasu druhým, jako ve fuze, kánonu atd.; 

- také opakování formových prvků podporuje 
soudržnost, a sice opakování téhož bezprostřed
ně za sebou v nepřerušené řadě (např. variace) 
nebo v řadě přerušované kontrastními dny (na
př. rondo). 

Paměť potřebuje opěrné prvky, aby formu lépe 
uchopila (obr. B). 

3. Ideje nebo náměty 
nestanovují strukturu díla vy1>ěrem určitého typu 
formy, ale na základě vnitřní souvislosti mezi kom
poziční inspirací a tvarováním. 

Jako inspirace mohou sloužit mimohudební 
afekty, nálady, obrazné představy atd., stejně jako 
převzatá nebo vytvořená čistě hudební témata 
a motivy atd. 

Inspirace může být i obsahem, který je v hudebním 
díle plně sublimován. Proto neexistuje žádný znějící 
protiklad formy a obsahu, ale nanejvýš špatná hu
dební fonna. Hudba je jednou z výrazových mož
ností člověka a v tomto smyslu je řečí. Lidskému 
chápání se ovšem nezpřístupňuje verbálně, nýbrž 
jen hudebně, a to skrze hudební formu. 
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Tv,ar hudebniho dila, a tim i hudebni forma jsou in
dividualni. Yseehny formove jevy se proto ridi zako
ny, jez jsou vlastni jednotlivemu dilu, a spliiuji funk
ei platnou jen v tomto dile. Ukizat tyto vztahy v ana
lYze jednotliveho dila je cHern tzv. funkcn{ nauky 
o form:ich. 
Abyehom ziskali pouziteinou terminologii, je treba 
preee jen abstrahovat z individualni roviny do vseo
beene. Schematickd nauka 0 formaeh vytvari mo
dely, podle jejiehz norem muze by! umeJeeke dilo 
z hlediska sve formy pomerovano a popisovano. 
Y zapadni hudbe jsou nejcastejsi modely zalozene 
na melodii, druhotne na harmonii nebo rytmu: 

- motiv je nejmensi, vetSinou melodieki jednotka 
hu~by, typick)i a zapamatovatelny utvar, definova
ny svou sehopnosti k osamostatneni: muze se 
opakovat, muze se take objevit na jinem stupni 
(obr. A: motiva od g, potom od d) nebo se zmi
nit (obr. A, 6. opakov:ini: g-a-h; rytmus motivu 
a zustava zaehovan). Yetsimi zmenami vznika no
vY, ale spi'izneny motiv (obr. A, motiv b: objevuje 
se zde sti'idani se spodnim melodiekYm t6nem 
jako v motivu a, ale probiha v eelem taktu, rna 
4 misto 3 t6nu a jine pokraeovanO; 

- fraze, nejbliZSi vetsi utvar po motivu, rozmer 
vetsinou 2 takty (obr. B, C); 

- hlava tematu (it. soggetto), v9razny uvodni mo
tiv s pokraeovanim bez jasneho ohraniceni (ty
picke pro baroko); 

- drobna veta, stejne jako v i'eci uzavi'ena smys
luplna jednotka, usek vetsinou s 8 takty; 

- perioda, drobna veta slozena ze dvou vzajemne 
si odpovidajicieh casti (polovety: predveti a za
Yeti); 

- tema, vetsinou 8-taktova jednotka jako veta (sy
nonymum); tema se vyznacuje vetSinou symetrie
kYm clenenim a harmoniekou uzavi'enosti (ka
denee typieki pro klasieismus); 

- dil, vetsi jednotka v r:imei hudebniho dila, casto 
se eel:i opakuje, napi'. expozice sonatove formy; 

- veta v nadi'azenem slova smyslu: uzavi'eny hu
debni kus ve vieevetem sledu (napi'. v diverti
mentu) nebo v cyklu (jako napi'. v sonate). 

Se vznikem taktu v hudbe kolem roku 1600 se deli
ci eezury zpravidla shoduji s taktoyYmi pi'edely, tak
ze je mozno merit delku jednotek a jejich kombina
ci v poeteeh taktu. Pro oznaceni dHU se pouziva vel
k)ieh nebo malyeh pismen, ktera souhrnne oznaeuji 
kategorie shodnosti (a a), podobnosti (a a') nebo 
odlisnosti (a b). 

Typy utvareni period 
Terminologie jako motiv, hlava tematu atd. nena
znacuje jeste nie 0 vlastnosteeh usekU a period. Pi'i-

tom existuji rUzne typy utvareni period. Zde jsou 
3 pi'iklady z hudby 18. stoleti: 

Bar()kni provideni (obr. A). Pro utvareni barok
nfeh period je eharakteristieke, ze prvky jedno
ho tematu jsou rozpi'edeny do dlouhyeh i'etezeu. 
Bezprostrednim opakovanim motivu a na ruz
nyeh stupnich vzniki jednotny rytmus a jednotny 
motivieko-melodick)i pohyb a s nim jednotny 
afekt. Castou formou provaden) je sekvenee, jejiz 
easti se ale opakuji zi'idkakdy vice nez ti'ikrat 
(motivb). 

Klasicky pisiiory typ (obr. B). Zeela jinak vypada 
vYstavba periody v klasicismu. Zde se praeuje 
s kontrasty. Prvni fraze prinese vzestupny pohyb 
s dvema kontrastnimi motivy, se vzestupn9m roz-
10zen9m trojzvukem a pult6noyYm krokem ve vy
soke poloze (b-a), oboji v pianu. Ji odpovida 
opet kontrastni fraze s drobne clenen9m osmi
noyYm motivem e, veforte. Predveti konci polo
vienim zaverem na dominante (D dur). Nasledu
je variovane opakovani prvni fraze v pianu 
a druhe veforte. Toto opakovani tvori zaveti, kte
re se vraci k vYehozi toniee a tim vetu nebo tema 
zakoncuje. 
Jasne ohraniceni dilu a jejieh kontrastnost pri
blizuje tento druh vYstavby period pisiiove for
me (s. 109). 

KlasickYv9vojorytyp (obr. C). YBEETHOVENOvE 
prikladu je podobny motiviek)i material jako 
u MOZARTA: motivy a jsou stejne, b jsou varianta
mi. DruM frize vsak neprinasi kontrast k frw 
prvni, nYbd pozmenene opakovdn{. Pohyb se 
zintenzivnuje. Druha fraze a tim i pi'edveti opet 
konei polovienim zaverem na dominante (C dur). 
Nasledujici 4 taktyvytvai'eji nyni jednotu jinak nez 
v ukizee B: motiv b se objevuje variovan v trojna
sobne gradaci, dokud vse neuzavre kadenee zave
recneho motivu, a siee na dOminante, eill s otev
i'en9m koncem napinen9m ocekivanim. Bezpro
stredni opakovani motivu se lisi od opakovani 
BACHOVA dramatickou gradaci a zi'etein9m 
ukoncenim eele periody korunou jako gestem 
zastaveni. Pohyb je prerusen. 
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Tv,ar hudebního díla, a tím i hudební forma jsou in
dividuální. Všechny formové jevy se proto řídí záko
ny, jež jsou vlastní jednotlivému dílu, a splňují funk
ci platnou jen v tomto díle. Ukázat tyto vztahy v ana
lýze jednotlivého díla je cílem tzv. funkční nauky 
o formách. 
Abychom získali použitelnou terminologii, je třeba 
přece jen abstrahovat z individuální roviny do všeo
becné. Schematická nauka o formách vytváří mo
dely, podle jejichž norem může být umělecké dílo 
z hlediska své formy poměřováno a popisováno. 
V západní hudbě jsou nejčastější modely založené 
na melodii, druhotně na harmonii nebo rytmu: 

- motiv je nejmenší, většinou melodická jednotka 
hu~by, typický a zapamatovatelný útvar, definova
ný svou schopností k osamostatnění: může se 
opakovat, může se také objevit na jiném stupni 
(obr. A: motiv a od g, potom od d) nebo se změ
nit (obr. A, 6. opakování: g-a-h; rytmus motivu 
a zůstává zachován). Většími změnami vzniká no
vý, ale spřízněný motiv (obr. A, motiv b: objevuje 
se zde střídání se spodním melodickým tónem 
jako v motivu a, ale probíhá v celém taktu, má 
4 místo 3 tónů a jiné pokračování); 

- fráze, nejbližší větší útvar po motivu, rozměr 
většinou 2 takty (obr. B, C); 

- hlava tématu (jt. soggetto), výrazný úvodní mo
tiv s pokračováním bez jasného ohraničení (ty
pické pro baroko); 

- drobná věta, stejně jako v řeči uzavřená smys
luplná jednotka, úsek většinou s 8 takty; 

- perioda, drobná věta složená ze dvou vzájemně 
si odpovídajících částí (polověty: předvětí a zá
větí); 

- téma, většinou 8-taktová jednotka jako věta (sy
nonymum); téma se vyznačuje většinou symetric
kým členěním a harmonickou uzavřeností (ka
dence typická pro klasicismus); 

- díl, větší jednotka v rámci hudebního díla, často 
se celá opakuje, např. expozice sonátové formy; 

- věta v nadřazeném slova smyslu: uzavřený hu
dební kus ve vícevětém sledu (např. v diverti
mentu) nebo v cyklu (jako např. v sonátě). 

Se vznikem taktu v hudbě kolem roku 1600 se dělí
cí cezury zpravidla shodují s taktovými předěly, tak
že je možno měřit délku jednotek a jejich kombina
cí v počtech taktů. Pro označení dílů se používá vel
kých nebo malých písmen, která souhrnně označují 
kategorie shodnosti (a a), podobnosti (a a') nebo 
odlišnosti (a b). 

Typy utváření period 
Terminologie jako motiv, hlava tématu atd. nena
značuje ještě nic o vlastnostech úseků a period. Při-

tom existují různé typy utváření period. Zde jsou 
3 příklady z hudby 18. století: 

Bar()kní provádění (obr. A). Pro utváření barok
ních period je charakteristické, že prvky jedno
ho tématu jsou rozpředeny do dlouhých řetězců. 
Bezprostředním opakováním motivu a na růz
ných stupních vzniká jednotný rytmus a jednotný 
motivicko-melodický pohyb a s ním jednotný 
afekt. Častou formou provádění je sekvence, jejíž 
části se ale opakují zřídkakdy více než třikrát 
(motivb). 

Klasický písňový typ (obr. B). Zcela jinak vypadá 
výstavba periody v klasicismu. Zde se pracuje 
s kontrasty. První fráze přinese vzestupný pohyb 
s dvěma kontrastními motivy, se vzestupnýtn roz
loženýtn trojzvukem a půltónovým krokem ve vy
soké poloze (b-a), obojí v pianu. Jí odpovídá 
opět kontrastní fráze s drobně členěnýtn osmi
novým motivem c, veforte. Předvětí končí polo
vičním závěrem na dominantě (D dur). Následu
je variované opakování první fráze v pianu 
a druhé veforte. Toto opakování tvoří závětí, kte
ré se vrací k výchozí tonice a tím větu nebo téma 
zakončuje. 
Jasné ohraničení dílů a jejich kontrastnost při
bližuje tento druh výstavby period písňové for
mě (s. 109). 

Klasický vývojový typ (obr. C). V BEETHOVENOVĚ 
příkladu je podobný motivický materiál jako 
u MOZARTA: motivy a jsou stejné, b jsou varianta
mi. Druhá fráze však nepřináší kontrast k frázi 
první, nýbrž pozměněné opakování. pohyb se 
zintenzivňuje. Druhá fráze a tím i předvětí opět 
končí polovičním závěrem na dominantě (C dur). 
Následující 4 takty vytvářejí nyní jednotu jinak než 
v ukázce B: motiv b se objevuje variován v trojná
sobné gradaci, dokud vše neuzavře kadence závě
rečného motivu, a sice na dominantě, čili s otev
řenýtn koncem naplněnýtn očekáváním. Bezpro
střední opakování motivu se liší od opakování 
BACHOVA dramatickou gradací a zřetelnýtn 
ukončením celé periody korunou jako gestem 
zastavení. Pohyb je přerušen. 
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Hudebni formy jsou modely abstrahovane z umelec
keho dHa. Usiluji 0 uchopeni struktunilnich a sta
vebnich souvislosti z mnoha aspektu. 

Mluvime 0 formach vokalnich a instrumen
talnich (obsazeni), homofonnich a polyfon
nich nebo kontrapunktickych (vetna struk
tura), logickych a plastickych nebo piirazo
vacich a vfvojovfch (souvislost), a take 
o pisiiovfch formach (pi'ii'azovaci forma) 
atd. - Pi'esto se toto deleni casto prolina: fuga 
milze by! vokilni i instrumentilni, v homofonni 
sonatove vete se mohou objevit polyfonni casti 
atd. 

Forma a druh jsou dva pojmy, jez se casto ki'izi. 
Napi'iklad sonata je hudebnim druhem a zaroven 
nachizime typickou instrumentilni sonatovou for
mu. Symfonie je oproti tomu ciste druhovfm poj
mem: jejim obsazenfm je orchestr, jeji forma je 
sonatova (sled vet a struktura). Tak se slucuje v de
finici jednoho druhu vetsinou vice hledisek: obsa
zeni (smyccovf kvartet, symfonie), text (duchovni 
oratorium, svetski opera), funkce (preludium, ta
nec, serenida), misto provozovani (chrimova 
nebo komorni sonata), vetna struktura (toccata, 
fuga) aj. 
o vetsine forem pojednava nauka 0 druzich (Druby 
aformy, viz s. 110 n.), Nektere formy jsou ale na
tolik vseobecne, ze je nutne pi'edstavit je zde jako 
model: 

Pi'irazovaoi znamena bud' nepi'etrZite opakovini 
stejne casti s ruzn9mi zmenami (sled variaci), ne
bo nepi'etrzite pi'ipojovini novfch dHU (sled use
ku v tancich). K i'adim pati'i take pisnove formy. 

Pisiiove formy se sklidaji ze 2-3 dHu v ruznych 
kombinacich. Tento termin zavedl v roce 1839 A. B. 
MARx. Nevztahuje se pouze na pisen, nYbrZ take na 
vsechny instrumentilni a vokilni formy vystavene 
timto zpilsobem: 
- dvoudilna pisiiova forma: kaZdy dH se opaku

je. Zacatky a konce obou dHu jsou vetsinou vy
staveny stejne (obr. A). 

- tfidilna pisiiova forma: vzniki opakovanim 
1. dHu po odlisnem 2., resp. prosti'ednim dHu. 
Symetricky vyvazena forma vylucuje dramatickY 
vfvoj a osvedcuje se zejmena v pomaljcb vetdcb 
(sonata, koncert atd.). 1. dH se vetsinou opaku
je, stejne tak 2. dH spolecne s 3., cimz vzniki 
dvoudHniforma (veta suity, sonaty). Jsou-li tyto 
ti'i dHy dile cleneny, vznikaji rozsii'ene pisnove 
formy, napi'. obloukove rondo (obr. B) nebo 
menuet s tfiem (viz s. 146). Formy, ve kterych 
se pocatecni dH po prosti'ednich dHech opakuje, 
se take nazYvaji obloukove formy (LORENZ, 
1924). 

- barova forma: je tvoi'ena dvojnasobn9m uvede
nim a dilu a pi'ii'azenim b dilu, vyskytuje se v roz
licnych kombinacich i jako opacna nebo repri
zova barova forma (obr. A). Byla pouZivina 
pi'edevsim ve strofickYch formach minnesangeru 
a meistersingeru (srovnej s. 192 nn.). 

Rondove formy. Instrumentilni rondo se vyvinulo 
v 17. stoleti a se sti'edovekYm vokilnim rondeau 
(s. 192) rna spolecnou pouze refrenovou strukturu. 
Je to slozena pisnova forma ve smyslu obloukove 
formy. 
- Retezove rondo (it. rondo): rada ritornelu 

s vlozen9mi epizodami. Ritornely jsou shodne 
a jsou ve stejnych nebo blizce pi'ihuznych t6ni
nacho Epizody pak odpovidajicim zpusobem mo
duluji. V BACHOvE koncertu (obr. B) se orchest
rilni ritornel petkrat navraci, vzdy na tonice 
E duro S610ve epizody vybocuji ph sti'idani dur 
a moll do dominanty, subdominanty, VI. a III. 
stupne. Vsechny dHy jsou stejne dlouhe (16 tak
tu), posledni s610va epizoda je kvilli stupnovini 
dvakrat tak dlouhi. Jakkoli muze pi'ii'azovini m
lu k sobe pusobit blokove, jejich tematickY mate
riil je umne propojen: 1. s610va epizoda pi'inasi 
jakoby inverzi hlavy ritornelu, ktera je pak dile 
provadena transpozicemi (srovnej not. pi'.). 

- Obloukove rondo ifr. rondo): 2 krajni dHy ra
muji kontrastujici sti'edni dH (obr. B), ktery 
se muze opet delit, napi'. v menuetu s tfiem (viz 
vfse). 

- Sonatove rondo: je vytvoi'eno kombinaci ron
dove a sonatove formy a nachizi se pi'edevsim ve 
finilnich vetach klasickYch sonatovfch cyklu, 
symfonii, koncertu, kvartetu atd. Vliv sonatove 
formy se ukazuje v phblizeni charakteru rondo
veho dHu b sonatovemu vedlejsimu tematu (v so
natovem rondu bez opakovani), v harmonicke 
rozmanitosti a tematicke praci provadeciho 
sti'edniho dHu c a v trasponovanem novem uve
deni dilu b na tonice. Casto se vsouva kadence 
a po ni nasleduje koda jako v sonatove forme 
(viz schema obr. B). 
Pi'iklad sonatoveho ronda od w. A. MOZARTA 
(obr. B: schemata nad sebou) ukazuje, jak milo 
muze formove schema nad hruby obrys stavby 
vystihnout melodickou, harmonickou, technic
kou, kratce hudebni napaditost ziveho umelec
keho dHa. 

V 19. stoleti bylo rondo v mnoha ohledech napadite 
rozvijeno a objevilo se v novfch podobach (napi'. 
Enspfglova sibalstvi R. STRAUSSE). 
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Hudební formy jsou modely abstrahované z umělec
kého dna. Usilují o uchopení strukturálních a sta
vebních souvislostí z mnoha aspektů. 

Mluvíme o formách vokálních a instrumen
tálních (obsazení), homofonních a polyfon
ních nebo kontrapunktických (větná struk
tura), logických a plastických nebo přiřazo
vacích a vývojových (souvislost), a také 
o písňových formách (přiřazovací forma) 
atd. - Přesto se toto dělení často prolíná: fuga 
může být vokální i instrumentální, v homofonní 
sonátové větě se mohou objevit polyfonní části 
atd. 

Forma a druh jsou dva pojmy, jež se často kříží. 
Například sonáta je hudebním druhem a zároveň 
nacházíme typickou instrumentální sonátovou for
mu. Symfonie je oproti tomu čistě druhovým poj
mem: jejím obsazením je orchestr, její forma je 
sonátová (sled vět a struktura). Tak se slučuje v de
finici jednoho druhu většinou více hledisek: obsa
zení (smyčcový kvartet, symfonie), text (duchovní 
oratorium, světská opera), funkce (preludium, ta
nec, serenáda), místo provozování (chrámová 
nebo komorní sonáta), větná struktura (toccata, 
fuga) aj. 
O většině forem pojednává nauka o druzích (Druhy 
aformy, viz s. 110 n.), Některé formy jsou ale na
tolik všeobecné, že je nutné představit je zde jako 
model: 

Přiřazování znamená buď nepřetržité opakování 
stejné části s různými změnami (sled variací), ne
bo nepřetržité připojování nových dHů (sled úse
ků v tancích). K řadám patří také písňové formy. 

Písňové formy se skládají ze 2-3 dnů v různých 
kombinacích. Tento termín zavedl v roce 1839 A. B. 
MARx. Nevztahuje se pouze na píseň, nýbrž také na 
všechny instrumentální a vokální formy vystavěné 
tímto způsobem: 
- dvoudílná písňová forma: každý dn se opaku

je. Začátky a konce obou dnů jsou většinou vy
stavěny stejně (obr. A). 

- třídílná písňová forma: vzniká opakováním 
1. dnu po odlišném 2., resp. prostředním dnu. 
Symetricky vyvážená forma vylučuje dramatický 
vývoj a osvědčuje se zejména v pomalých větách 
(sonáta, koncert atd.). 1. dn se většinou opaku
je, stejně tak 2. dn společně s 3., čímž vzniká 
dvoudnná forma (věta suity, sonáty). Jsou-li tyto 
tři dny dále členěny, vznikají rozšířené písňové 
formy, např. obloukové rondo (obr. B) nebo 
menuet s triem (viz s. 146). Formy, ve kterých 
se počáteční dn po prostředních dnech opakuje, 
se také nazývají obloukové formy (LORENZ, 
1924). 

- barová forma: je tvořena dvojnásobným uvede
ním a dílu a přiřazením b dílu, vyskytuje se v roz
ličných kombinacích i jako opačná nebo reprí
zová barová forma (obr. A). Byla používána 
především ve strofických formách minnesangerů 
a meistersingerů (srovnej s. 192 nn.). 

Rondové formy. Instrumentální rondo se vyvinulo 
v 17. století a se středověkým vokálním rondeau 
(s. 192) má společnou pouze refrénovou strukturu. 
Je to složená písňová forma ve smyslu obloukové 
formy. 
- Řetězové rondo Ut. rondo): řada ritornelů 

s vloženými epizodami. Ritornely jsou shodné 
a jsou ve stejných nebo blízce příbuzných tóni
nách. Epizody pak odpovídajícím způsobem mo
dulují. V BACHOVĚ koncertu (obr. B) se orchest
rální ritornel pětkrát navrací, vždy na tonice 
E dur. Sólové epizody vybočují při střídání dur 
a moll do dominanty, subdominanty, VI. a III. 
stupně. Všechny dny jsou stejně dlouhé (16 tak
tů), poslední sólová epizoda je kvůli stupňování 
dvakrát tak dlouhá. Jakkoli může přiřazování dí
lů k sobě působit blokově, jejich tematický mate
riál je umně propojen: 1. sólová epizoda přináší 
jakoby inverzi hlavy ritornelu, která je pak dále 
prováděna transpozicemi (srovnej not. př.). 

- Obloukové rondo (jr. rondo): 2 krajní dny rá
mují kontrastující střední dn (obr. B), který 
se může opět dělit, např. v menuetu s triem (viz 
výše). 

- Sonátové rondo: je vytvořeno kombinací ron
dové a sonátové formy a nachází se především ve 
finálních větách klasických sonátových cyklů, 
symfonií, koncertů, kvartetů atd. Vliv sonátové 
formy se ukazuje v přiblížení charakteru rondo
vého dnu b sonátovému vedlejšímu tématu (v so
nátovém rondu bez opakování), v harmonické 
rozmanitosti a tematické práci prováděcího 
středního dnu c a v trasponovaném novém uve
dení dílu b na tonice. Často se vsouvá kadence 
a po ní následuje koda jako v sonátové formě 
(viz schéma obr. B). 
Příklad sonátového ronda od w. A. MOZARTA 
(obr. B: schémata nad sebou) ukazuje, jak málo 
může formové schéma nad hrubý obrys stavby 
vystihnout melodickou, harmonickou, technic
kou, krátce hudební nápaditost živého umělec
kého dna. 

V 19. století bylo rondo v mnoha ohledech nápaditě 
rozvíjeno a objevilo se v nových podobách (např. 
Enšpíglova šibalství R. STRAUSSE). 
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Aria jako variaenl model 
Jako aria (ze starofrancouzskeho air, zpusob) se 
v 15.-18. stoletl oznacovala kadencnf basova for
mule, ktera se st:ile opakovala (basso ostinato) 
a tvoi'ila tak zaklad pro variace. Tyto basove modely 
byly velmi zname a obllbene: Aria di Ruggiero, Aria 
di Siciliano, Aria di Romanesca (obr. A, srovnej 
s. 262 n.) atd. 
Aria byla kostrou pro improvizaci, od konce 16. 
stoleti i pro kompozici. Siouziia jako: 
- Taneenl bas: s variacemi vrchnfch hlasu; ve 

suite aria pretrvala az do 18. stoleti jako tanecnf 
veta ruzneho charakteru. 

- Variaenl model: pro vrchni hlasy, zvlaste v hud
be pro k1avesove nastroje a loutnu, ale take pro 
smycce (ORTIZ, 1553). 

- Pisiiovf bas: pro kazdou strofu jedno opako
vani basu, melodie je casto lehce variovana. 
Ke kazdemu z basu existovalo obrovske mnoz
stvi textu, vetsinou osmiversi (ottava rima), 
casto improvizovanych spolu s melodii. Text 
na obr. A od Spanela SALINASE se hodi k (it.) 
Romanesce. 

Ve Francii se tento bas nazYvai air (zvl. air de 
cour) , v Anglii ayre. V It:ilii se aria vyskytovala jako 
strofick:i pisen take v rane opere a kantate. 

!tana opernl arie 
Zpevy rane opery byly tesne vazany na text a rozvije
ty se recitativne nad generalbasem resp. nad or
chestrem; expresivni melodika madrigaloveho typu 
vedla pritom k vetsim, afektove jednotnYm, ale for
m:ilne volnYm ariosnfm titvarum. 

SlavnYm prikladem takoveto ranI' operni "arie" 
-Ie Lamento d'Arianna (Ndfek Ariadny nad 
ztratou Thesea) z opery CL. MONTEVERDIHO 
Arianna (Mantova 1608; srovnej madrigalovou 
verzi s. 124), ktera se jinak zachovala jen jako 
fragment. Obr. B ukazuje pregnantni tivodni te
rna, ktere jfmavYm gestem vyjadi'uje Ariadninu 
bolest (prfcnosti, chromatika, pomlky, nova 
nasazeni, gradace, zaverecne rezignujici zhrou
ceni do sebe). Hudba sleduje text a bezprostred
ne vyjadruje jeho citory obsah a melodickY spad 
reCi (oratio domina harmoniae, rec ovlada 
hudbu). 

V mestanske benatske opere 17. stoleti doslo k ur
Cite typizaci ari!, castecne podminene bohatou 
a rychlou produkci (aZ 80 ari! v jedne opere). Byly 
to kratke pfsnove kusy v zn:imych tanecnfch ryt
mech jakoforlana (6/4, pozdejsi barcarola) , vitota 
(rychly 6/8), siciliano (pastor:ilni, kolebary 6/8). 
Jakozto strukturnf typy se v Benatkach objevuji: 
- CembaIova arie: doprovazena jen continuem, 

or:imovana orchestr:ilnimi ritornely. 
- Orchestcilnl arie: orchestralni doprovod s ri

tornely mezi jednotlivYmi strofarni; pozdeji se 
pi'ipojily 1-2 koncertantni nastrOje, vetsinou 
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dechove. RozsfrenYm formovYm typem orchest
r:ilnf arie byla we s devlzou: pregnantnf hlavu 
tematu prednese jako devizu (neboli motto) 
nejprve orchestr, pote ji opakuje zpevak jen 
s continuem a nakonec jeste jednou orchestr; 
teprve pak nisleduje cela arie (obr. C). 

Arie da capo se po srych predformach u MONTE
VERDIHO v Mantove a Benatkach stala v dobe roz
kvetu neapolske opery v due ALESSANDRA SCAR
LATTIHO (1660-1725) hlavni formou barokni arie. 
Temer vsechny arie BACHOVY a fiANDELOVY jsou 
arie da capo. 
Textove se sklada ze dvou kratkYch strof; druha 
strofa je komponov:ina kontrastne k prvnf, ktera se 
pote opakuje. 

- Notovaly se jen ony dva kontrastnf duy s pi'islus
nYmi pokyny k opakov:ini a zakonceni (da capo 
al fine; Obf. C). 
Ve vyhranene podobe cca od roku 1700 sestava
la prvnf strofa (a) ze dvou duu r:imovanych or
chestr:ilnimi vstupy, jez se pak v ponekud vario
vane podobe opakovaly (a'). Ust:ililo se take pev
ne modulacni schema (obr. C; harmonie: hornf 
radek pro durovou arii, spodni pro mollovou). 
Repriza dava zpevakovi pi'ilezitost k virtuoznimu 
zdobenf partu. 

Nedrarnaticka reprizova forma arie da capo nemuze 
d:ile. romjet dej c 'futo funkci prenech:iva recitativu 
(secco), takZe recitativ a drie jsou spolu obvykle 
spojeny. Mezi ne se casto vsouvalo kratke reflexivni 
arioso (recitativ accompagnato, viz s. 144). Arie 
sarna vyjadrovala obecne, staticke afekty a n:ilady 
duse, pi'irovnavane obvykle k n:ilad:im a stavUm 
pi'irody (tzv. Gleichnisarie). 

Krome jinych se vyhranily tyto typy ari!: aria di 
bravura (bravurnf drie, rychla, virtuozni, pro 
afekty zurivosti, pomsty, vasne apod.), aria di 
lJIezzo carattere (stfednfho charakteru, klid
na, vyjadi'ujici vroucnost, lisku, bolest apod.), 
aria parlante (mluvfc{, rychle deklamujfcf). 

I,'Qzdejsl ryvoj arie. Aby docilil plynulejsi tok de
je, promenil GLUCK arii v mensi pisnory titvar s pri
rozenYm ryrazem textu. 
Lyricky zpevna je rovnez kratk:i, vetsinou dvouduna 
cavatina (HAYDN, MOZART), velice volne si s for
mou pohrava rondova arie, casto s tivodnfm reci
tativem (accompagnato). 
Scena a we se jako slozena drarnaticka forma 
puvodem z opery buffa 18. stoleti objevuje zejmena 
ve velke opere 19. stoleti (BEETHOVEN, WEBER, 
VERDI, MEYERBEER). 
Druh:i pol. 19. stoleti upousti od jasne clenenych 
ariorych forem (WAGNEROv sprechgesang a ne
konecna melodie); historizujfci smery 20. stoleti 
opet pestujf stare ariove formy (napr_ STRAVINSKIJ, 
The Rake's Progress, Zivot prostopasnika) . 

Aria jako variační model 
Jako arla (ze starofrancouzského air, způsob) se 
v 15.-18. století označovala kadenční basová for
mule, která se stále opakovala (basso ostinato) 
a tvořila tak základ pro variace. Tyto basové modely 
byly velmi známé a oblíbené: Aria di Ruggiero, Aria 
di Siciliano, Aria di Romanesca (obr. A, srovnej 
s. 262 n.) atd. 
Aria byla kostrou pro improvizaci, od konce 16. 
století i pro kompozici. Sloužila jako: 
- Taneční bas: s variacemi vrchních hlasů; ve 

suitě aria přetrvala až do 18. století jako taneční 
věta různého charakteru. 

- Variační model: pro vrchní hlasy, zvláště v hud
bě pro klávesové nástroje a loutnu, ale také pro 
smyčce (ORTlZ, 1553). 

- Písňový bas: pro každou strofu jedno opako
vání basu, melodie je často lehce variována. 
Ke každému z basů existovalo obrovské množ
ství textů, většinou osmiverší (ottava rima) , 
často improvizovaných spolu s melodií. Text 
na obr. A od Španěla SALINASE se hodí k (jt.) 
Romanesce. 

Ve Francii se tento bas nazýval air (zvl. air de 
cour), v Anglii ayre. V Itálii se aria vyskytovala jako 
strofická píseň také v rané opeře a kantátě. 

!taná operní árie 
Zpěvy rané opery byly těsně vázány na text a rozvíje
ly se recitativně nad generálbasem resp. nad or
chestrem; expresivní melodika madrigalového typu 
vedla přitom k větším, afektově jednotným, ale for
málně volným aríosním útvarům. 

Slavným příkladem takovéto rané operní "árie" 
-Je Lamento ďArianna (Nářek Ariadny nad 
ztrátou Thesea) z opery CL. MONTEVERDIHO 
Arianna (Mantova 1608; srovnej madrigalovou 
verzi s. 124), která se jinak zachovala jen jako 
fragment. Obr. B ukazuje pregnantní úvodní té
ma, které jímavým gestem vyjadřuje Ariadninu 
bolest (příčnosti, chromatika, pomlky, nová 
nasazení, gradace, závěrečné rezignující zhrou
cení do sebe). Hudba sleduje text a bezprostřed
ně vyjadřuje jeho citový obsah a melodický spád 
řeči (oratio domina harmoniae, řeč ovládá 
hudbu). 

V měšťanské benátské opeře 17. století došlo k ur
čité typizaci árií, částečně podmíněné bohatou 
a rychlou produkcí (až 80 árií v jedné opeře). Byly 
to krátké písňové kusy v známých tanečních ryt
mech jakoforlana (6/4, pozdější barcarola) , vilota 
(rychlý 6/8), siciliano (pastorální, kolébavý 6/8). 
Jakožto strukturní typy se v Benátkách objevují: 
- Cembalová árie: doprovázená jen continuem, 

orámovaná orchestrálními ritornely. 
- Orchestrální árie: orchestrální doprovod s ri

tornely mezi jednotlivými strofami; později se 
připojily 1-2 koncertantní nástroje, většinou 
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dechové. Rozšířeným formovým typem orchest
rální árie byla árie s devízou: pregnantní hlavu 
tématu přednese jako devízu (neboli motto) 
nejprve orchestr, poté ji opakuje zpěvák jen 
s continuem a nakonec ještě jednou orchestr; 
teprve pak následuje celá árie (obr. C). 

Árie da capo se po svých předformách u MONTE
VERDIHO v Mantově a Benátkách stala v době roz
květu neapolské opery v díle ALESSANDRA SCAR
LATTlHO (1660-1725) hlavní formou barokní árie. 
Téměř všechny árie BACHOVY a HANDELOVY jsou 
árie da capo. 
Textově se skládá ze dvou krátkých strof; druhá 
strofa je komponována kontrastně k první, která se 
poté opakuje. 

- Notovaly se jen ony dva kontrastní díly s přísluš
nými pokyny k opakování a zakončení (da capo 
al fine; obr. C). 
Ve vyhraněné podobě cca od roku 1700 sestáva
la první strofa (a) ze dvou dílů rámovaných or
chestrálními vstupy, jež se pak v poněkud vario
vané podobě opakovaly (a'). Ustálilo se také pev
né modulační schéma (obr. C; harmonie: horní 
řádek pro durovou árii, spodní pro mollovou). 
Repríza dává zpěvákovi příležitost k virtuóznímu 
zdobení partu. 

Nedramatická reprízová forma árie da capo nemůže 
dále. rozvíjet děj c '!Uto funkci přenechává recitativu 
(secco), takže recitativ a árie jsou spolu obvykle 
spojeny. Mezi ně se často vsouvalo krátké reflexívní 
arioso (recitativ accompagnato, viz s. 144). Árie 
sama vyjadřovala obecné, statické afekty a nálady 
duše, při rovnávané obvykle k náladám a stavům 
přírody (tzv. Gleichnisarie). 

Kromě jiných se vyhranily tyto typy árií: aria di 
bravura (bravurní árie, rychlá, virtuózní, pro 
afekty zuřivosti, pomsty, vášně apod.), aria di 
lJlezzo carattere (středního charakteru, klid
ná, vyjadřující vroucnost, lásku, bolest apod.), 
aria parlante (mluvící, rychle deklamující). 

I,'Qzdější vývoj árie. Aby docílil plynulejší tok dě
je, proměnil GWCK árii v menší písňový útvar s při
rozeným výrazem textu. 
Lyricky zpěvná je rovněž krátká, většinou dvoudílná 
cavatina (HAYDN, MOZART), velice volně si s for
mou pohrává rondová árie, často s úvodním reci
tativem (accompagnato). 
Scéna a árie se jako složená dramatická forma 
původem z opery buffa 18. století objevuje zejména 
ve velké opeře 19. století (BEETHOVEN, WEBER, 
VERDI, MEYERBEER). 
Druhá pol. 19. století upouští od jasně členěných 
áriových forem (WAGNERŮV sprechgesang a ne
konečná melodie); historizující směry 20. století 
opět pěstují staré áriové formy (např_ STRAVINSKI], 
The Rake's Progress, Zivot prostopášníka) . 
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Fuga je vicehlasa instrument:ilni nebo vok:ilni 
skladba; termin fuga se pritom vztahuje jak na 
specifickou skladebnou techniku, tak na for
mory a stavebny princip. Fuga rna zpravidla 3 az 
4 hlasy. 
Vzorory tvar ziskala fuga v dobe BACHOVll. Jeji pfis
ny a zaroveii fantazijne bohal)i princip usporadani 
byl povazovan za obraz vyssf harmonie sveta. 

Fugy jsou kazda jina. Jako ukazku zvolme napr. 
BACHOVU fugu na obr. A. Je ti'ihlasa a rna jako 
kaMa jednoducha fuga jen 1 tema. Toto tema 
rna ryrazny zacatek (hlava tematu v taktu 1 a 2) 
a pak jiz mene pregnantne pokracuje d:ile 
(I. 3 nn.). Tema (subjekt) zazniva nejprve v za
kladni podobe jako dux (vudce) ve strednfm 
hlase, potom jako odpovea nebo comes (prn
vodct) ve vrchnfm hlase (I. 3 a 4). Dux j e na 
tonice c moll, zacina tonem c, comes stojf na 
dominantnim v. stupni se zaeatkem na g. Z ton:il
nich duvodu meni comes uvodnf kvartory skok 
c'_gl z duxu (I. 1) na skok kvintory g'-c' (I. 3, 
tondlni odpoved' namfsto intervalove verne od
povMi redlnej . Zaroveii zaznfva ve sti'ednfm hla
se kontrapunkt (kontrasubjekt,protiveta). 
Ti'eti nastup musi opet probehnout v zakladni 
podobe, proto se zde moduluje z g moll zpet do 
c moll (I. 5 a 6). Modulace pracuje s motivickYm 
materialem. Potom zazniva tema jako dux ve 
spodnim hlase (I. 7 a 8) . 
Ostatni Wasy nemlCf: protiveta z I. 3 a 4 zazniva 
ve vrchnim hlase, sti'edni hlas pi'inasi 2. kontra
punkt (protivetu). 
Tim je ukoncena tzv. fugova expozice (srovnej 
oproti tomu expozici a provedeni sonaty, 
s. 148 n.), v niz kaZdy z hlasu jednou pi'ednesl 
cele tema. Sled tvaru tematu (dux a comes) je 
pi'itom zavazny (u ctyrhlase fugy by nasledoval 
jeste comes),pofadi ndstupujednotlivych hla
su (reperkuse) je ale variabilnf. 
Schema na obr. A ukazuje v n:ilezitem zmenseni 
dalsi prubeh fugy c moll. Nasleduje modulujici 
meziveta (t. 9 a 10) bez tematu, ale s tematic
kou popi'. kontrapunktickou substand. Dalsi 
cast (I. 11 a 12) znovu provddi cele tema, ale 
jen ve vrchnim hlasu, zatimco ve spodnim 
a sti'ednim hlasu zaznivaji protivety 1 a 2. Tato 
cast se naz9va provedeni. Zde je v paralelni to
nine Es duro 
Nasleduje opet meziveta (epizoda, I. 13 a 14), 
potom citace tematu ve strednim hlase na mol
love dominante g moll (I. 15 a 16, sti'ed fugy), 
pak mezihra (I. 17-19), citace tematu ve vrch
nim hlase na tonice c moll (I. 20 a 21), delSi 
mezihra (I. 22-26) a posledni citace v c moll 
s tematem v basu (I. 27 a 28). Kadencujid me-

DRUHY A FORMY / Fuga 113 

zihra (I. 29) pi'evadf deni ke kode, v nit tema 
zazniva naposledy v c moll nad prodlevou v ba
su (I. 29-31). 

Takto se ve fuze st:ile sti'idaji partie nejpi'isnejsfho 
tematickeho kontrapunktu (citace tematu) s vol
nejsimi epizodami (mezivetami). Pocet techto 
partif, jejich delka, rozvrzeni tonin atd. jsou vzdy 
variabilni, moznosti tematickeho zpracovani jsou 
velmi rozmanite, mj. tesna (nastup tematu v novem 
Wase jeste pi'ed tim, nez doznelo v hlase pi'edcha
zejicfm), inverze, rak, augmentace, diminuce 
apod. (srovnej S. 118). - Vsechny kontrapunkticke 
rydobytky sti'edoveku a renesance tak vpl9vaji do 
barokni fugy jakozto velke syntezy polyfonnfho 
umenf. 
Zvlastni formou jednoduche fugy je permutacni 
fuga bez mezivet (obr. C) . Dalsi zvlastnosti pi'edsta
vuji vicendsobne (vicetematicke) fugy: 
- Dvojita fuga: fuga se dvema tematy, ktera bud' 

nastupuji od sameho zaeatku spolecne (napi'. 
MOZART: Kyrie z Requiem), anebo jsou uvedena 
po sobe ve dvou expozidch a spojena pozdeji 
(obr. B). 

- Trojita fuga: fuga se ti'emi tematy, ktera jsou ex
ponovana a spojena jako v druhem typu dvojite 
fugy (obr. B). 

- Ctyrnasobna fuga: fuga se ctyi'mi tematy, zalo
zena na stejnem principu jako trojita fuga. 

Fuze muze predchizet preludium, toccata nebo jina 
podobna volna forma. 

Strucne dejiny 
Fuga (lal. juga, utek, nejprve oznaceni pro kanon, 
srovnej S. 119) se vyvinula v 17. stoleti z imitaenfch 
forem 16. stoleti a raneho baroka, jako byly janta
sie, tiento a pi'edevsim ricercar (s. 260). Objevo
vala se tradiene ve zcela ureil)ich souvislostech, na
pl'. ve sti'edni easti francouzske ouvertury, v rych
lych vetach chr:imove sonaty, take v concertu grossu 
(koncertantni fuga) a jako sborova fuga v kantate, 
oratoriu, msi (Kyrie, Amen v Gloria, Credo aj.) 
atd., na vrcholu vyYoje pak nakonec v samostatnych 
velkYch sbirkich, zvlaste BACHOvYCH (Dobfe tem
perovany klavir I, 1722, a II, 1744, Umen{ JUg)!, 
1749-50). Od tech dob je fuga se srymi naroky na 
vedeni Wasil povazovana za povinnou ueebni latku 
a prubii'skY k:imen kaZdeho zacinajfcfho skladate1e. 
Klasicismus a romantismus zkousely spojit fugu se 
sonatovou formou nebo s ,,poetickymi" (BEETHO
VEN) aprogramnimi obsahy. Po velkoryse rozmer
nych fugach pozdnfho romantismu (LISZT, REGER) 
nasledovaly klasicistne orientovane fugy 20. stoleti 
(HINDEMITH, STRAVINSKIJ). 

Fuga je vícehlasá instrumentální nebo vokální 
skladba; termín fuga se přitom vztahuje jak na 
specifickou skladebnou techniku, tak na for
mový a stavebný princip. Fuga má zpravidla 3 až 
4 hlasy. 
Vzorový tvar získala fuga v době BACHovB. Její přís
ný a zároveň fantazijně bohatý princip uspořádání 
byl považován za obraz vyšší harmonie světa. 

Fugy jsou každá jiná. Jako ukázku zvolme např. 
BACHOVU fugu na obr. A. Je tříhlasá a má jako 
každá jednoduchá fuga jen 1 téma. Toto téma 
má výrazný začátek (hlava tématu v taktu 1 a 2) 
a pak již méně pregnantně pokračuje dále 
(I. 3 nn.). Téma (subjekt) zaznívá nejprve v zá
kladní podobě jako dux (vůdce) ve středním 
hlase, potom jako odpověď nebo comes (prů
vodU) ve vrchním hlase (I. 3 a 4). Dux je na 
tonice c moll, začíná tónem c, comes stojí na 
dominantním v. stupni se začátkem na g. Z tonál
ních důvodů mění comes úvodní kvartový skok 
c'_gl z duxu (I. 1) na skok kvintový g'-c' (I. 3, 
tonální odpověď namísto intervalově věrné od
povědi reálne') . Zároveň zaznívá ve středním hla
se kontrapunkt (kontrasubjekt,protivěta). 
Třetí nástup musí opět proběhnout v základní 
podobě, proto se zde moduluje z g moll zpět do 
c moll (I. 5 a 6). Modulace pracuje s motivickým 
materiálem. Potom zaznívá téma jako dux ve 
spodním hlase (I. 7 a 8) . 
Ostatní hlasy nemlčí: protivěta z I. 3 a 4 zaznívá 
ve vrchním hlase, střední hlas přináší 2. kontra
punkt (protivětu). 
Tím je ukončena tzv. fugová expozice (srovnej 
oproti tomu expozici a provedení sonáty, 
s. 148 n.), v níž každý z hlasů jednou přednesl 
celé téma. Sled tvarů tématu (dux a comes) je 
přitom závazný (u čtyřhlasé fugy by následoval 
ještě comes) ,pořadí nástupu jednotlivých hla
sů (reperkuse) je ale variabilní. 
Schéma na obr. A ukazuje v náležitém zmenšení 
další průběh fugy c moll. Následuje modulující 
mezivěta (t. 9 a 10) bez tématu, ale s tematic
kou popř. kontrapunktickou substancí. Další 
část (I. 11 a 12) znovu provádí celé téma, ale 
jen ve vrchním hlasu, zatímco ve spodním 
a středním hlasu zaznívají protivěty 1 a 2. Tato 
část se nazývá provedení. Zde je v paralelní tó
nině Es dur. 
Následuje opět mezivěta (epizoda, t. 13 a 14), 
potom citace tématu ve středním hlase na mol
lové dominantě g moll (t. 15 a 16, střed fugy), 
pak mezihra (t. 17-19), citace tématu ve vrch
ním hlase na tonice c moll (t. 20 a 21), delší 
mezihra (t. 22-26) a poslední citace v c moll 
s tématem v basu (t. 27 a 28). Kadencující me-
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zihra (I. 29) převádí dění ke kodě, v níž téma 
zaznívá naposledy v c moll nad prodlevou v ba
su (I. 29-31). 

Takto se ve fuze stále střídají partie nejpřísnějšího 
tematického kontrapunktu (citace tématu) s vol
nějšími epizodami (mezivětami). Počet těchto 
partií, jejich délka, rozvržení tónin atd. jsou vždy 
variabilní, možnosti tematického zpracování jsou 
velmi rozmanité, mj. těsna (nástup tématu v novém 
hlase ještě před tím, než doznělo v hlase předchá
zejícím), inverze, rak, augmentace, diminuce 
apod. (srovnej s. 118). - Všechny kontrapunktické 
výdobytky středověku a renesance tak vplývají do 
barokní fugy jakožto velké syntézy polyfonního 
umění. 
Zvláštní formou jednoduché fugy je permutační 
fuga bez mezivět (obr. C) . Další zvláštnosti předsta
vují vícenásobné (vícetematické) fugy: 
- Dvojitá fuga: fuga se dvěma tématy, která buď 

nastupují od samého začátku společně (např. 
MOZART: Kyrie z Requiem), anebo jsou uvedena 
po sobě ve dvou expozicích a spojena později 
(obr. B). 

- Trojitá fuga: fuga se třemi tématy, která jsou ex
ponována a spojena jako v druhém typu dvojité 
fugy (obr. B). 

- Čtyřnásobná fuga: fuga se čtyřnů tématy, zalo
žená na stejném principu jako trojitá fuga. 

Fuze může předcházet preludium, toccata nebo jiná 
podobná volná forma. 

Stručné dějiny 
Fuga (lat. fuga, útěk, nejprve označení pro kánon, 
srovnej s. 119) se vyvinula v 17. století z inůtačních 
forem 16. století a raného baroka, jako byly fanta
sie, tiento a především ricercar (s. 260). Objevo
vala se tradičně ve zcela určitých souvislostech, na
př. ve střední části francouzské ouvertury, v rych
lých větách chrámové sonáty, také v concertu grossu 
(koncertantní fuga) a jako sborová fuga v kantátě, 
oratoriu, mši (Kyrie, Amen v Gloria, Credo aj.) 
atd., na vrcholu vývoje pak nakonec v samostatných 
velkých sbírkách, zvláště BACHOVÝCH (Dobře tem
perovaný klavír f, 1722, a II, 1744, Umění fugy, 
1749-50). Od těch dob je fuga se svými nároky na 
vedení hlasů považována za povinnou učební látku 
a prubířský kámen každého začínajícího skladatele. 
Klasicismus a romantismus zkoušely spojit fugu se 
sonátovou formou nebo s ,,poetickými" (BEETHO
VEN) aprogramními obsahy. Po velkoryse rozměr
ných fugách pozdního romantismu (LlSZT, REGER) 
následovaly klasicistně orientované fugy 20. století 
(HINDEMITH, STRAVINSKlJ). 
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Charakteristicky (lyrickyj kus je kratk)' instru
ment:ilni (vetsinou klavirnO kus, ktery nese zpravi
dla mimohudebni nazev. 
Forma charakteristickeho kusu neni pevne stanove
na. Vzhledem ke struenosti a pfevazne lyrickemu 
obsahu pfevaZuje pisiiova forma. 
Charakteristick)' kus stoji na pomezi absolutni 
a programni hudby. 

V COUPERINOVE klavirni skladbe (obr. A) lze za 
prvky absolutni hudby povazovat dvoudflnou 
(suitovou) formu, taneeni charakter, melodick)' 
vrchni hlas a zpusob pfednesu, ktery vyplYva ze 
skladby samotne a ktery pfednesory pokyn Gra
cieusement pouze upfesnuje. 
Tento kus nese ovsem mimohudebni nazev, ktery 
se snazi charakterizovat n:iladory obsah skladby. 
Je proto subjektivni, poetick)' a nejednoznaeny 
(COUPERIN nabizi dva tituly). 

Pfi vzniku charakteristickeho kusu a jeho nazvu 
existuji v zasade dye moznosti: 
- skladatel veden eiste hudebni fantazii napiSe kus 

velmi vyhraneneho charakteru a podle nej pak 
da kompozici mimohudebni titul, jak to 0 sobe 
dosvedCil napf. SCHUMANN, nebo je nazev dopl
nen az pozdeji na prani nakladatele; 

- skladatel vychazi z mimohudebni pfedlohy (ob
raz, hasen, osoba, krajina apod.) a prenasi pi'i
slusny n:iladory obsah do hudby. 

Tato druha cesta odpovida zpusobu kompozice 
programni hudby (srovnej s. 142). Programni 
hudba a charakteristick)' kus se pfitom odliSuji tim, 
ze prvni liei spiSe prubeh deje nebo sled obrazu, za
timco druhy typ spiSe nalady a dusevni stavy. 
Pod charakteristick)' kus v sirsim slova smyslu lze 
zapoeitat i kusy, ktere maji jednotny a jasne ureeny 
charakter, ktere vsak nenesou zadny mimohudebni 
titui, ale jen druhove oznaeeni. Umerne tomu, jak 
roste podfl mimohudebniho faktoru jako ureujid
ho prvku skladby, se charakteristick)' kus bliZi pro
gramni hudbe. Charakteristick)' kus tak zahrnuje 
v nejsirsim slova smyslu: 
- preludia (napr. BACHOVA a jinych), zvlaste 

choraIni predehry, jejichz charakter je ureen 
textem chor:ilu; v devatenactem stoleti preludia 
CHOPINOVA, ve dvacatem DEBUSSYHO (s podti
tolem) aj.; 

- kusy obecnejsiho charakteru jako jsou tan
ce, pochody, fantazie, klavirni kusy, bagately, 
moments musicaux, impromptus, listky do pa
matniku aj.; 

- speciaInejsi charakteristicke kusy jako je 
balada, berceuse, capriccio, elegie, ekloga, in
termezzo, pisen beze slov, nokturno, rapsodie, 
romance atd.; 

- charakteristicke kusy s programnim obsa
hem: tombeau nebo lamento jako pohrebni ne
bo smuteeni zpev, battaglia jako lieeni bitvy, 

caccia jako lieeni lovu, se kterYmi se setkav:ime 
jiz ve sti'edoveku a renesanci; 

- charakteristicke kusy s mimohudebnim obsa-
hem verbalizovanYm v nazvu. 

Tonomalba v charakteristickem kusu 
se uplatiiuje jako prosti'edek, ktery obrad poslu
chaeovu fantazii urCitYm smerem. Pri tlumoeeni mi
mohudebnich prvkU je hranice mezi vniti'nim sta
vern (charakteristick)' kus) a dejovYm prubehem 
(programni hudba) casto nezfetelna. Take stavy 
musi by! hudebne vykresleny v easove posloupnosti, 
coz v sobe obsahuje moznost programniho prube
hu. SCHUMANNOV kus Kind im Einschlummern 
(DiM usina1 liei n:iladory obsah a dej: zaeina kole
hanim a konci nahlYm ponofenim do klidneho 
spanku (pfekvapiva harmonie, dlouhy zaddeny 
akord; obr. B). 

Cyldy charakteristickych kusu 
Charakteristicke kusy se casto vydavaji ve svazdch 
o vetsim poeto eisel (BEETHOVENOVY Bagately, 
MENDELSSOHNOVY Pisne beze slov atd.), aby se 
tak mala forma dostala do vetsich souvislosti. Spo
jujidm momentem cyklu charakteristick)'ch kusu 
se muze ale naopak stat ureita centr:ilni poeticka 
nebo hudebni idea, jako je tomu u SCHUMANNA 
v cyklu Papillons (Motjli), Carnaval (Karneval) , 
Waldszenen (lesni seeny) atd. nebo ve variaenich 
cykleeh, v niehz tema ei jeho jednotlive motivy !Voi'i 
ryehodisko pro kusy velmi rozdflneho eharakteru, 
jako v SCHUMANNOvYCH Ahegg-variac{ch (cha
rakteristicke variace). 

V Karnevalu se i'adi 20 eharakteristiek)'eh kusu 
(osoby nebo situaee na maskarnim plese) kolem 
usti'edni myslenky, ktera je ukryta do t6nove 
symboliky ti'i sfing: jedna se 0 mesto As (nemee
ky ASCH) , z nehoz poehazela SCHUMANNOVA 
snoubenka ERNESTINE VON FRICKEN (Estrella), 
a zaroven 0 pismena S, C, H, A z SCHumAnn ova 
jmena. Motivieky jsou jednotlive kusy spfizneny 
vzdy s jednou ze sfing. 

Strucne dejiny 
Charakteristiek)' kus naehazime uz u loutnistu 16. 
a 17. stoleti, angliek)'eh virginalistu, franeouzsk)'eh 
claveeinistu. Nasledne pak u nemeek)'eh pi'edstavi
telu eitoveho slohu 18. stoleti sehr:ila svou roli 
afektova teorie a teorie napodoby. Klasicismu byl 
eharakteristiek)' kus cizi, v romantismu se stal nao
pak hlavni formou, pote vyUstil do povrehni salonni 
hudby 19. stoleti (Gebet einer jungfrau, Modlitba 
panny). V lidove instrument:ilni hudbe a v zabavne 
a popularni hudbe 20. stoleti jsou eharakteristieke 
nazvy bezne, castecne z reklamnich a psyehologie
k)'eh duvodu. 
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Charakteristický (lyricky') kus je krátký instru
mentální (většinou klavírní) kus, který nese zpravi
dla mimohudební název. 
Forma charakteristického kusu není pevně stanove
na. Vzhledem ke stručnosti a převážně lyrickému 
obsahu převažuje písňová forma. 
Charakteristický kus stojí na pomezí absolutní 
a programní hudby. 

V COUPERlNOVĚ klavírní skladbě (obr. A) lze za 
prvky absolutní hudby považovat dvoudílnou 
(suitovou) formu, taneční charakter, melodický 
vrchní hlas a způsob přednesu, který vyplývá ze 
skladby samotné a který přednesový pokyn Gra
cieusement pouze upřesňuje. 
Tento kus nese ovšem mimohudební název, který 
se snaží charakterizovat náladový obsah skladby. 
Je proto subjektivní, poetický a nejednoznačný 
(COUPERlN nabízí dva tituly). 

Při vzniku charakteristického kusu a jeho názvu 
existují v zásadě dvě možnosti: 
- skladatel veden čistě hudební fantazií napíše kus 

velmi vyhraněného charakteru a podle něj pak 
dá kompozici mimohudební titul, jak to o sobě 
dosvědčil např. SCHUMANN, nebo je název dopl
něn až později na přání nakladatele; 

- skladatel vychází z mimohudební předlohy (ob
raz, báseň, osoba, krajina apod.) a přenáší pří
slušný náladový obsah do hudby. 

Tato druhá cesta odpovídá způsobu kompozice 
programní hudby (srovnej s. 142). Programní 
hudba a charakteristický kus se přitom odlišují tím, 
že první líčí spíše průběh děje nebo sled obrazů, za
tímco druhý typ spíše nálady a duševní stavy. 
Pod charakteristický kus v širším slova smyslu lze 
započítat i kusy, které mají jednotný a jasně určený 
charakter, které však nenesou žádný mimohudební 
titul, ale jen druhové označení. Úměrně tomu, jak 
roste podíl mimohudebního faktoru jako určující
ho prvku skladby, se charakteristický kus blíží pro
gramní hudbě. Charakteristický kus tak zahrnuje 
v nejširším slova smyslu: 
- preludia (např. BACHOVA a jiných), zvláště 

chorální předehry, jejichž charakter je určen 
textem chorálu; v devatenáctém století preludia 
CHOPINOVA, ve dvacátém DEBUSSYHO (s podti
tulem) aj.; 

- kusy obecnějšího charakteru jako jsou tan
ce, pochody, fantazie, klavírní kusy, bagately, 
moments musicaux, impromptus, lístky do pa
mátníku aj.; 

- speciálnější charakteristické kusy jako je 
balada, berceuse, capriccio, elegie, ekloga, in
termezzo, píseň beze slov, nokturno, rapsodie, 
romance atd.; 

- charakteristické kusy s programním obsa
hem: tombeau nebo lamento jako pohřební ne
bo smuteční zpěv, battaglia jako líčení bitvy, 

caccia jako líčení lovu, se kterými se setkáváme 
již ve středověku a renesanci; 

- charakteristické kusy s mimohudebním obsa-
hem verbalizovaným v názvu. 

Tónomalba v charakteristickém kusu 
se uplatňuje jako prostředek, který obrací poslu
chačovu fantazii určitým směrem. Při tlumočení mi
mohudebních prvků je hranice mezi vnitřním sta
vem (charakteristický kus) a dějovým průběhem 
(programní hudba) často nezřetelná. Také stavy 
musí být hudebně vykresleny v časové posloupnosti, 
což v sobě obsahUje možnost programního průbě
hu. SCHUMANNŮV kus Kind im Einschlummern 
(Dítě usína1 líčí náladový obsah a děj: začíná kolé
báním a končí náhlým ponořením do klidného 
spánku (překvapivá harmonie, dlouhý zadržený 
akord; obr. B). 

Cykly charakteristických kusů 
Charakteristické kusy se často vydávají ve svazcích 
o větším počtu čísel (BEETHOVENOVY Bagately, 
MENDELSSOHNOVY Písně beze slov atd.), aby se 
tak malá forma dostala do větších souvislostí. Spo
jujícím momentem cyklu charakteristických kusů 
se může ale naopak stát určitá centrální poetická 
nebo hudební idea, jako je tomu u SCHUMANNA 
v cyklu papillons (Motýli), Carnaval (Karneval), 
Waldszenen (lesní scény) atd. nebo ve variačních 
cyklech, v nichž téma či jeho jednotlivé motivy tvoří 
východisko pro kusy velmi rozdílného charakteru, 
jako v SCHUMANNOVÝCH Ahegg-variacích (cha
rakteristické variace). 

V Karnevalu se řadí 20 charakteristických kusů 
(osoby nebo situace na maškarním plese) kolem 
ústřední myšlenky, která je ukryta do tónové 
symboliky tří sfing: jedná se o město Aš (němec
ky ASCH) , z něhož pocházela SCHUMANNOVA 
snoubenka ERNESTINE VON FRlCKEN (Estrella) , 
a zároveň o písmena S, C, H, A z SCHumAnnova 
jména. Motivicky jsou jednotlivé kusy spřízněny 
vždy s jednou ze sfing. 

Stručné dějiny 
Charakteristický kus nacházíme už u loutnistů 16. 
a 17. století, anglických virginalistů, francouzských 
clavecinistů. Následně pak u německých představi
telů citového slohu 18. století sehrála svou roli 
afektová teorie a teorie nápodoby. Klasicismu byl 
charakteristický kus cizí, v romantismu se stal nao
pak hlavní formou, poté vyústil do povrchní salonní 
hudby 19. století (Gebet einer }ungfrau, Modlitba 
panny). V lidové instrumentální hudbě a v zábavné 
a populární hudbě 20. století jsou charakteristické 
názvy běžné, částečně z reklamních a psychologic
kých důvodů. 



Skenováno pro studijní účely

116 DRUHV " fORMY ' Choral 

... , 

r.IIiLorn ILbo c --! . , . . . I • • • 

! ••• "' . II 

,. 
• ",1·10 · kI · ;' , 

~ .. ~ . • . . " "" -
" '" • ' 0 . 

. ,. 
•• \; 0'00 • 

. , 
C __ ",,",Inl <pi. tconc::"'lu.~ _ .Poouiatl" 

Prvky a slyly 

- , 
.- I 

- "r-- '" 

• • • 

mi · . ..... 

' Ram dO lO 

Jl 
fl 

II .... 

m 
r.: 

.....w. .... 

I • 

• 

IU ...... -put 

116 DRUlIY r\ fO RMl' I Chodi 

... , 
'""'"" 

""-J A Mota<: chorlllu 

1"" " ' , 11 • I 

-.... .... , 
- , 
..... I 

- 'r-

....... '" 

.. , 
cIlH:I, ,,",, ! II .... . , . Sc:l-til,,,,hI _'bidwm PM<;h.o n·",. 

B Ut"'1l~U _Itace (acc..,tu_l, meIodlClký model pdijI 

,. 
• "I - ... Iu _ i. , 

1lil'4" 
~ .. Is_ I I "" m' · -. 

" '" - 'o - - M • 

Jl 
fl 

II 

m 
r.: 

' --'--' , 

IU· ..... co',,",,, 

pi • <10 

~ ·1 ' ''l'l 
1"- ' ~I 0-00. 

.~ 

. , 
C ~Inr op4ow (ooono::",,,,ol. """'" . PoIuIatI" 

Prvky a styly 



Skenováno pro studijní účely

Choral je jednohlasy nedoprovazeny zpev katolicke 
liturgie (gregoridnskj chordl, viz s. 184), pozdeji 
i cirkevni zpev protestantske obce. 
Zpevy obou hlavnich typu katolicke bohosluzby jsou 
usporadany podle cirkevniho roku do dvou knih: 

- Graduale (gradmil) obsahuje zpevy mse, a to 
nejprve zpevy, ktere se pro jednotlive mse meni 
(proprium): introitus, graduale, alleluia, 
tractus (postni doba, requiem), sekvence (svat
ky, requiem), ofJertorium a communio; potom 
casti nemenne (ordinarium): Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus a Benedictus, Agnus Dei; po
tom Requiem aj. (srovnej s. 128). 

- Antiphonale (antifomii') obsahuje zpevy den
niho officia: laudes (ranni chvdly pri vYchodu 
slunce),prima (I. hodina = v 7 hodin) , tertia 
(3. hodina = v 9 hodin), sexta (6. hodina = ve 
12 hodin), nona (9. hodina = v 15 hodin), ve
sperae (nespory pri zapadu slunce, v 18 hodin), 
completorium (konec dne, ve 20 hodin). Pro 
nocni zpevy, matutinum, je urceno matutinale 
nebo liber responsorialis. 

Gregoridnskj chordl je provozovan celebrantem, 
predzpevakem (cantor), sborem klerikU a chlapcu 
(schola cantorum) a lidem. Zpusoby pi'ednesu 
(srovnej s. 180): 
- solistickj: celebrant a predzpevak; 
- responsoridlni: stridani s6la a sboru; 
- antifondlni: sti'idani dvou sboru. 

Notace chorruu 
V souladu s rozsahem chonilnich melodif se pouzi
vaji 4linky a 2 klice: C- aF-klic, oba v ruznych po
zicich. 
Jako notacni znamenka slouzi neumy, ktere se ve 
sti'edoveku rozvinuly z ranych forem do dodnes ob
vyklych kvadratickYch a rhombickYch tvaru (VYDer 
na obr. A, srovnej s. 186). Neumy bez linek nazna
cuji vYskovY prubeh mel odie a artikulaci melodic
keho pohybu. Pi'i sylabickem zpevu stoji nad kaz
dou notou virga nebo punctum, rytmus se ridi 
podle textu a jeho akcentu. Ova nebo vice t6nu nad 
jednou slabikou je pri melismatickem zpevu zobra
zeno pomoci vicet6novYch neum. Neumy jako epi
phonus,pressus, ancus, quilisma se nevztahuji na 
t6novou v9Sku, ale na zpusob prednesu (srovnej 
k tomu s. 186). - Na konci kazdeho notovaneho 
i'adku je custos, mala nota bez textu, ktera ukazuje 
vYsku prvniho t6nu nasledujiciho radku. 

Accentus a concentus se rozlisuji podle ORNITO
PAReHA (I 5 17) jako stylove typy choralu: 
1. Accentus je liturgicke recitovani na urcene t6-

nove vYsce (tenor, tuba) s jistYmi melodickYmi 
floskulemi v zavislosti na cleneni textu: initium 
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na zacatku vety (vzestup k tenoru), punctum na 
jejim konci (sestup k finale), flexa na carce, 
metrum u stredniku nebo dvojtecky (stredni 
kadence), interrogatio u otazniku, u slavnost
nich zpeviJ mediatio misto flexy a metra atd. 
(obr. B). Accentus se vyskytuje hlavne jako zpev 
kneze. Pouziva se v officiu pri oracich a lekcich, 
pri msi u epiStol, evangelia apod. Gim slavnost
nejsi je forma, tim bohatsi jsou jeji floskule (pre
face, paiiije apod.). 
Na obr. B se meni i tuba, kdyz jsou slova vyprave
jiciho evangelisty pi'ednasena na c, Kristova slova 
pak slavnostneji na niZSim f. V accentu se objevu
jii vstupy lidu (aklamace, napi'. "Amen"). 

2. Concentus zahrnuje vlastni zpevy. Vztah hudby 
a slova zde saM od jednoducheho zpevu syla
bickeho, kdy na jednu slabiku pi'ipada jeden 
t6n, pi'es neumatickj s drobnYmi skupinkami 
not nad jednotlivYmi slabikami az po bohatou 
melismatiku, pi'i niz na kazdou notu pi'ipada vi
ce t6nu. 

Modalita. Choral je diatonickY. K 8 cirkevnim mo
dum (octoechos) viz s. 90 a 188. T6nina se udava 
na zacatku choralniho zpevu cislici. 

Nejduleiitejsl zpevy officia krome noktumo
¥fch responsorii: 
- antifony officia: proste, sylabicke, zalmove for

mule s antifonami; 
- marianske antifony: melismaticke sborove 

zpevy, uzivaji se zejmena ctyi'i, napi'. Salve Regi
na; 

- antifony invitatoria: bohate na melismata. 

NejdUlezitejsi zpevy mse jsou: 
Antifony: 
- introitus: melismaty prostoupeny zpev; 
- offertorium: sborova antifona bez zalmoveho 

verse, take melismatick:i; 
- communio: sylabicky proste jako antifony offi

cia. 
Responsoria: 
- graduale: starr zpev, stavbou vetsinou ctyrdI1na 

antifona se silne melismatickYm versem (solovd 
psalmodie) ; 

- alleluia: puvodne s6listicke, od RIiHORE 1. se 
zaimovYm versem, nejmelismatictejsi zpev mse; 
alleluia avers jsou vetsinou motivicky propojeny, 
jubilus miva formu aab nebo abb apod.; zpusob 
pi'ednesu: s610va intonace alleluia bez jubilu, 
sbor: alleluia s jubilem, s6lista: vers, sbor: alle
luia s jubilem (obr. C); 

- offertorium: od roku 1958 opet ve forme res
ponsoria s antifonou a s610vou psalmodif, boha
te zdobene mel odie. 

K tomu navic pristupuji sborove zpevy ordinaria. 

Chorál je jednohlasý nedoprovázený zpěv katolické 
liturgie (gregoriánský chorál, viz s. 184), později 
i církevní zpěv protestantské obce. 
Zpěvy obou hlavních typů katolické bohoslužby jsou 
uspořádány podle církevního roku do dvou knih: 

- Graduale (graduál) obsahuje zpěvy mše, a to 
nejprve zpěvy, které se pro jednotlivé mše mění 
(proprium): introitus, graduale, alleluia, 
tractus (postní doba, requiem), sekvence (svát
ky, requiem), offertorium a communio; potom 
části neměnné (ordinarium): Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus a Benedictus, Agnus Dei; po
tom Requiem aj. (srovnej s. 128). 

- Antiphonale (antifonář) obsahuje zpěvy den
ního officia: laudes (ranní chvály pří východu 
slunce),prima (I. hodina = v 7 hodin), tertia 
(3. hodina = v 9 hodin), sexta (6. hodina = ve 
12 hodin), nona (9. hodina = v 15 hodin), ve
sperae (nešpory při západu slunce, v 18 hodin), 
completoríum (konec dne, ve 20 hodin). Pro 
noční zpěvy, matutinum, je určeno matutinale 
nebo liber responsorialis. 

Gregoriánský chorál je provozován celebrantem, 
předzpěvákem (cantor), sborem kleriků a chlapců 
(schola cantorum) a lidem. Způsoby přednesu 
(srovnej s. 180): 
- sólístický: celebrant a předzpěvák; 
- responsoriální: střídání sóla a sboru; 
- antifonální: střídání dvou sborů. 

Notace chorálu 
V souladu s rozsahem chorálních melodií se použí
vají 4 linky a 2 kliče: C- aP-klíč, oba v různých po
zicích. 
Jako notační znaménka slouží neumy, které se ve 
středověku rozvinuly z raných forem do dodnes ob
vyklých kvadratických a rhombických tvarů (vy'běr 
na obr. A, srovnej s. 186). Neumy bez linek nazna
čují výškový průběh melodie a artikulaci melodic
kého pohybu. Při sylabickém zpěvu stojí nad kaž
dou notou virga nebo punctum, rytmus se řídí 
podle textu a jeho akcentů. Dva nebo více tónů nad 
jednou slabikou je při melismatickém zpěvu zobra
zeno pomocí vícetónových neum. Neumy jako ePi
phonus,pressus, ancus, quilisma se nevztahují na 
tónovou výšku, ale na způsob přednesu (srovnej 
k tomu s. 186). - Na konci každého notovaného 
řádku je custos, malá nota bez textu, která ukazuje 
výšku prvního tónu následujícího řádku. 

Accentus a concentus se rozlišují podle ORNITO
PARCHA (I 5 17) jako stylové typy chorálu: 
1. Accentus je liturgické recitování na určené tó

nové výšce (tenor, tuba) s jistými melodickými 
floskulemi v závislosti na členění textu: initium 
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na začátku věty (vzestup k tenoru), punctum na 
jejím konci (sestup k finále), flexa na čárce, 
metrum u středníku nebo dvojtečky (střední 
kadence), interrogatio u otazníku, u slavnost
ních zpěvů mediatio místo flexy a metra atd. 
(obr. B). Accentus se vyskytuje hlavně jako zpěv 
kněze. Používá se v officiu při oracích a lekcích, 
při mši u epištol, evangelia apod. Čím slavnost
nější je forma, tím bohatší jsou její floskule (pre
face, pašije apod.). 
Na obr. B se mění i tuba, když jsou slova vyprávě
jícího evangelisty přednášena na c, Kristova slova 
pak slavnostněji na nižším f. V accentu se objevu
jí i vstupy lidu (aklamace, např. "Amen"). 

2. Concentus zahrnuje vlastní zpěvy. Vztah hudby 
a slova zde sahá od jednoduchého zpěvu syla
bického, kdy na jednu slabiku připadá jeden 
tón, přes neumatícký s drobnými skupinkanů 
not nad jednotlivými slabikami až po bohatou 
melismatiku, při níž na každou notu připadá ví
ce tónů. 

Modalita. Chorál je diatonický. K 8 církevním mo
dům (octoechos) viz s. 90 a 188. Tónina se udává 
na začátku chorálního zpěvu číslicí. 

Nejdůležitější zpěvy officia kromě noktumo
vých responsorií: 
- antifony officia: prosté, sylabické, žalmové for

mule s antifonami; 
- mariánské antifony: melismatické sborové 

zpěvy, užívají se zejména čtyři, např. Salve Regi
na; 

- antifony invitatoria: bohaté na melismata. 

Nejdůležitější zpěvy mše jsou: 
Antifony: 
- introitus: melismaty prostoupený zpěv; 
- offertorinm: sborová antifona bez žalmového 

verše, také melismatická; 
- communio: sylabicky prosté jako antifony offi

cia. 
Responsoría: 
- graduale: starý zpěv, stavbou většinou čtyřdI1ná 

antifona se silně melismatickým veršem (sólová 
psalmodie) ; 

- alleluia: původně sólistické, od ŘEHOŘE 1. se 
žalmovým veršem, nejmelismatičtější zpěv mše; 
alleluia a verš jsou většinou motivicky propojeny, 
jubilus mívá formu aab nebo abb apod.; způsob 
přednesu: sólová intonace alleluia bez jubilu, 
sbor: alleluia s jubilem, sólista: verš, sbor: alle
luia s jubilem (obr. C); 

- offertorium: od roku 1958 opět ve formě res
ponsoria s antifonou a sólovou psalmodií, boha
tě zdobené melodie. 

K tomu navíc přistupují sborové zpěvy ordinaria. 
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Kanon znarnena pi'isne napodobeni jednoho hlasu 
(dux) hlasem jinYm (comes). V puvodnim v}'zna
mu slova je kanon pravidlo nebo pokyn pro toto 
napodobeni. 

Prisny kanon (obr. A). Notuje se jen dux. Comesy 
opakuji dux verne notu po note, pi'icemz nastupuji 
vZdyve stejnem casovem odstupu a (cisla 1, 2, 3) 
a pi'ipadne v urCitem intervalovem odstupu 
b (napi'. oktava, kvinta, kvarta). V zaveru kanonu 
mohou jednotlive hlasy bud' koncit postupne, a ne
bo skoncit spolecne korunou. 
Nekonecny kanon: jakmile kaZdy z hlasu probeh

ne, ihned nastupuje znovu od zacatku, takZe ka
non by takto mohl pokracovat donekonecna 
(canon perpetuus). K tomuto typu pati'i vetsina 
spolecenskYch kanonu (obr. B). 

Kruhory (spirruory) ilion: nekonecny kanon, 
u nehoz dux konci 0 ton v}'se nez zacal, takZe 
po kaZdem opakovani postoupi hlasy 0 ton v}'s 
(napi'. v BACHOvE Hudebnf obetine se symbo
lickYm poukazem: "Ascendeque modulatione as
cendat Gloria Regis", At' kralovska sldva stoupa 
jako vjska t6nu.) 

Hadankory kanon: casov}' a intervalov}' odstup 
nastupu hlasu neni udan, musi by! rozlusten. 

Smiseny kanon (obr. C) se sklada z pi'isneho ka
nonu a dalsich volnjch hlasu. Nejcastejsi jsou dva 
vrchni kanonicke hlasy a volny bas. 

Urcujici momenty ilionu 
1. Pocet hlast'i: Obvykle jsou 2 aZ 3 hlasy, moznych 

je ale i 8 a vice hlasu. Vicehlase kanony sestavaji 
casto z jednoduchych kanonu navrstvenych pi'es 
sebe (vfcenasobnj kdnon): dvojitY kanon 
ze 2, trojitY ze 3, ctyrnasobny ze 4 jedno
duchych kanonu, ktere vetsinou nastupuji sou
casne. 

2. ~asory odstup nastupu hlast'i: eim je tento 
odstup kratsi, tim obtiznejsi je dalsi harmonickY 
postup. Bez odstupu nasazuji hlasy pi'i fauxbour
donu (viz s. 230) a v kdnonu bez pomlk (ca
non sine pausis; srovnej obr. E). 

3. Interval nastupu hlast'i: KaZdy comes muze 
nastoupit v jinem intervalu vUci duxu (srovnej 
obr. E). Obvykle je ale interval nastupu pro 
vsechny hlasy stejny: prima u kanonu v prime 
(obr. B), podobne pak u kanonu v sekunde 
(obr. C), v tercii atd. 
Odpoved' (comes) nasledujici po duxu si casto 
vyzaduje zmeny celych tonu a puJtonu (tonalni 
odpoved'), protoze intervalove verne napodobeni 
(rerum! odpoved') by vedlo do od!isnych tonal
nich oblasti (srov. puvodni tonaIni comes 
a zkonstruovany reainy comes na obr. C). 

4. Smer pohybu comesu (obr. D): V beznem 
kanonu sleduje comes smer pohybu duxu (rov-
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nj pohyb). V zrcadlovem kanonu (kanonu 
v inverzi) prinasi comes vsechny intervaly duxu 
v inverzi (v protipohybu), tj. klesajici tercii ja
ko stoupajici apod., jako by se prevracene zr
cad/ily podle horizontaIni osy. V racim (proti
smernem) kanonu zacina comes od konce 
a prinasi tak dux pozpatku, v kombinovanem 
zrcadlovem raclm kanonu navic horizontaine 
pfevracenj. 

5. Tempory pomer mezi duxem a comesem: 
Comes muze pi'ednaset dux rychleji nebo poma
leji. Sem patn to nejkomplikovanejsi z kanonic
keho umeni: 

Proporcni kanon. V menzuraIni notaci 13.-16. 
stoleti mohl skladatel pomoci proporcnich znarne
nek vyZadovat ruzne tempove relace. V kanonu na 
obr. E vznika z jednoho jedineho hlasu ctyrhlasa ve
ta. Hiasy nasazuji soucasne v kvintoktavov}'ch od
stupech. Interpretuji jeden notov}' zaznarn v rozdfl
njch tempech a rytmech: 
- soprlin: preskrtnutY pUlkruh (alia breve), od

povida 214 taktu; 
- alt: cely kruh, odpovida 3/4 taktu; 
- tenor: jako sopran, ale s cislici 3, odpovida 2/4 

taktu s triolarni, tj. 6/8 taktu; 
- bas: pulkruh, odpovirlli 212 taktu. Srovnej take 
s. 240, obr. B. 
Pozdejsi notace umozouje jen sude nasobeni nebo 
deleni tempa (canon per augmentationem nebo 
per diminutionem). 

Strucne dejiny 
Nejstarsi dochovany kanon pochazi z 13. stoleti 
(anglickY Letni kanan, s. 212). Ve 14. stoleti nasle
dovala francouzska chasse (s. 219) a italska cac
cia (s. 221), s loveckYmi scenarni v textu a se sym
bolickYm znazornenim uteku a pronasledovani 
v kanonickYch hlasech. Takovato sazba a skladby 
byly nazYvany tez fuga (utek). 
Dobu rozkvetu zaZil kanon ve franko-vl:imske 
vokalni polyfonii 15. a 16. stoleti. Stal se ucebni 
latkou a platil za obzvlastni dukaz kompozicnmo 
umeni (viz vyobrazeni kanonu na portretech hu
debnikU). 
Zvlastni postaveni zaujima kanon v pozdnim dHe 
BACHOvE: Goldbergovy variace (obr. C), Kiino
nicke variace na vanoenf piseii "Vom Himmel 
hoch" (obr. D), Hudebnf obetina a Umenf fugy. 
V klasicismu a romantismu se kanonicka technika 
uzivala jen obcas (provedeni, menuety, scherza). 
Oproti tomu vznikalo mnozstvi spolecenskYch ka
noni! (HAYDN, MOZART). 
Nov}' obrat ke kanonu poneslo 20. stoleti, a to jak 
behem hnuti sboroveho zpevu po roce 1920 QODE), 
tak v dHe rady skiadatelU usilujicich 0 racionaine 
uchopitelnou formu (dvanactitonove, rytmicke, 
tembrove a dynarnicke kanony). 

Kánon znamená přísné napodobení jednoho hlasu 
(dux) hlasem jiným (comes). V původním význa
mu slova je kánon pravidlo nebo pokyn pro toto 
napodobení. 

Přísný kánon (obr. A). Notuje se jen dux. Comesy 
opakují dux věrně notu po notě, přičemž nastupují 
vždy ve stejném časovém odstupu a (čísla 1, 2, 3) 
a případně v určitém intervalovém odstupu 
b (např. oktáva, kvinta, kvarta). V závěru kánonu 
mohou jednotlivé hlasy buď končit postupně, a ne
bo skončit společně korunou. 
Nekonečný kánon: jakmile každý z hlasů proběh

ne, ihned nastupuje znovu od začátku, takže ká
non by takto mohl pokračovat donekonečna 
(canon perpetuus). K tomuto typu patří většina 
společenských kánonů (obr. B). 

Kruhový (spirálový) kánon: nekonečný kánon, 
u něhož dux končí o tón výše než začal, takže 
při každém opakování postoupí hlasy o tón výš 
(např. v BACHOVĚ Hudební obětině se symbo
lickým poukazem: "Ascendeque modulatione as
cen dat Gloria Regis", Ať královská sláva stoupá 
jako výška tónu.) 

Hádankový kánon: časový a intervalový odstup 
nástupu hlasů není udán, musí být rozluštěn. 

Smíšený kánon (obr. C) se skládá z přísného ká
nonu a dalších volných hlasů. Nejčastější jsou dva 
vrchní kánonické hlasy a volný bas. 

Určující momenty kánonu 
1. Počet hlasů: Obvyklé jsou 2 až 3 hlasy, možných 

je ale i 8 a více hlasů. Vícehlasé kánony sestávají 
často z jednoduchých kánonů navrstvených přes 
sebe (vícenásobný kánon): dvojitý kánon 
ze 2, trojitý ze 3, čtyřnásobný ze 4 jedno
duchých kánonů, které většinou nastupují sou
časně. 

2. ~asový odstup nástupu hlasů: Čím je tento 
odstup kratší, tím obtížnější je další harmonický 
postup. Bez odstupu nasazují hlasy při fauxbour
donu (viz s. 230) a v kánonu bez pomlk (ca
non sine pausis; srovnej obr. E). 

3. Interval nástupu hlasů: Každý comes může 
nastoupit v jiném intervalu vůči duxu (srovnej 
obr. E). Obvykle je ale interval nástupu pro 
všechny hlasy stejný: prima u kánonu v primě 
(obr. B), podobně pak u kánonu v sekundě 
(obr. C), v tercii atd. 
Odpověď (com es) následující po duxu si často 
vyžaduje změny celých tónů a půltónů (tonální 
odpověď), protože intervalově věrné napodobení 
(reálná odpověď) by vedlo do odlišných tonál
ních oblastí (srov. původní tonální comes 
a zkonstruovaný reálný comes na obr. C). 

4. Směr pohybu comesu (obr. D): V běžném 
kánonu sleduje comes směr pohybu duxu (rov-
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ný pohyb). V zrcadlovém kánonu (kánonu 
v inverzi) přináší comes všechny intervaly duxu 
v inverzi (v proti pohybu ), tj. klesající tercň ja
ko stoupající apod., jako by se převráceně zr
cadlily podle horizontální osy. V račím (proti
směrném) kánonu začíná comes od konce 
a přináší tak dux pozpátku, v kombinovaném 
zrcadlovém račím kánonu navíc horizontálně 
převrácený. 

5. Tempový poměr mezi duxem a comesem: 
Comes může přednášet dux rychleji nebo poma
leji. Sem patří to nejkomplikovanější z kánonic
kého umění: 

Proporční kánon. V menzurální notaci 13.-16. 
století mohl skladatel pomocí proporčních znamé
nek vyžadovat různé tempové relace. V kánonu na 
obr. E vzniká z jednoho jediného hlasu čtyřhlasá vě
ta. Hlasy nasazují současně v kvintoktávových od
stupech. Interpretují jeden notový záznam v rozdíl
ných tempech a rytmech: 
- soprán: přeškrtnutý půlkruh (alIa breve), od

povídá 2/4 taktu; 
- alt: celý kruh, odpovídá 3/4 taktu; 
- tenor: jako soprán, ale s číslicí 3, odpovídá 2/4 

taktu s triolami, tj. 6/8 taktu; 
- bas: půlkruh, odpovídá 2/2 taktu. Srovnej také 
s. 240, obr. B. 
Pozdější notace umožňuje jen sudé násobení nebo 
dělení tempa (canon per augmentationem nebo 
per diminutionem). 

Stručné dějiny 
Nejstarší dochovaný kánon pochází z 13. století 
(anglický Letní kánon, s. 212). Ve 14. století násle
dovala francouzská chasse (s. 219) a italská cac
cia (s. 221), s loveckými scénami v textu a se sym
bolickým znázorněním útěku a pronásledování 
v kánonických hlasech. Takováto sazba a skladby 
byly nazývány též fuga (útěk). 
Dobu rozkvětu zažil kánon ve franko-vlámské 
vokální polyfonii 15. a 16. století. Stal se učební 
látkou a platil za obzvláštní důkaz kompozičního 
umění (viz vyobrazení kánonů na portrétech hu
debníků). 
Zvláštní postavení zaujímá kánon v pozdním dHe 
BACHOVĚ: Goldbergovy variace (obr. Cl, Káno
nické variace na vánoční píseň "Vom Himmel 
hoch" (obr. D), Hudební obětina a Umění fugy. 
V klasicismu a romantismu se kánonická technika 
užívala jen občas (provedení, menuety, scherza). 
Oproti tomu vznikalo množství společenských ká
nonů (HAYDN, MOZART). 
Nový obrat ke kánonu přineslo 20. století, a to jak 
během hnutí sborového zpěvu po roce 1920 QODE), 
tak v dHe řady skladatelů usilujících o racionálně 
uchopitelnou formu (dvanáctitónové, rytmické, 
témbrové a dynamické kánony). 
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Skenováno pro studijní účely

Kantata je skladba pro zpev s instrumentilnim do
provodem, zpravidla viceveta, obsabujid recitativy, 
me, sbory, instrumenm ritomely. 

Italskli kantata 
se objevila spolu s monodii jako solory zpev s b. c., 
ktery vytlacil polyfonni formy svetskeho pisiioveho 
umeni (napi'. madrigal, villanellu, canzonu). Prvni 
kantaty nachazime jiz u CACCINIHO (Nuove musiche, 
1601), PERIHO (Varie musiche, 1609) a v duchovni 
oblasti u VIADANY (Cento concerti ecclesiastici, 
1602). Titul cantade se ale objevuje poprve aZ 
u GRANDIHO (I 620). Tato rana italska solova kanta
ta byla stroficka. Basso ostinato se opakovalo ve vsech 
strofach, melodie byla ale pro kaZdou strofu nova 
(obr. A). To odlisuje kantatu od rane me, kteci byla 
i melodicky strofickou pisni. 
U FERRARIHO (1633-41) jiz stoji vedle sebe recita
tivni a ariosni partie; prvni obdobi rozkvetu italske 
kantaty pak pi'ineslo osvobozeni od ostinatmno basu 
(basso ostinato), dalsi rozvoj arii (CARISSIMI) a re
citativil (ROSSI), opakovani vet, instrumentilni mezi
hry a ritomely. 
Bolonskd skokl, reprezentovana COLONNOU a To
SIM, pi'inasi poprve orchestr:ilni doprovod, ktery da
le rozvinui zejmena STRADELLA. 
V neapolske skole se pak kantata stala standard
nim druhem, skladajidm se ze 2-3 arii da capo 
s recitativy. Skladateli byli A. SCARLATTI (pres 600 
kantat), LEO, VINCI, HASSE (METASTASIOVY tex
ty), HANDEL aj. 
Zvlastni formou kantaty je itaiskY komorni duet, 
ktery svYm obsazenim dvou solorych hlasu s b. c. od
povida triove sonate. 

Nemeckli chcimova kantata 
ltalska svetska kantata vyiadovala vrcholnou pevec
kou kulturu, a proto v 17. stoleti nenalezla nikde v Ev
rope nasledoVffi'ky. VYjimku tvon Arien und Canta
ten K. KITTELA z roku 1638 (stroficke solove pisne 
italskeho typu). 
V protestantske cirkevni hudbe se oproti tomu vyvi
nul druh, ktery byl tehdy oznacovan jako Arie, Mo
tette, Concerto, dnes rana chramova kantata. 
Pi'edchUdci byly nektere SCHVTZOVY Kleine geist
fiche Konzerte (Mate duchovni koncerty) a Symp
honiae sacrae po vzoru italskYch kantat. Z:ikladem 
rane chramove kantaty byl biblickY text, protestant
ske chor:ily, duchovni ody (nove duchovni stroficke 
pisne) a nekdy tez kontemplativni volna proza. Po
die toho rozlisujeme tyto typy: 
- biblickli kantata, se zretelne vyznacenYmi oddily, 

ritomely, sbory, tez opakov:inim zacatku na konci; 
- chocilni kantata, zpracovava vsechny strofy pro

testantskeho chor:ilu (zpivaneho spolecne vend
mi pi'i bohosluzbe) bud pnsne jako chocilni va
riace a chocilni partitu s chor:ilem jako cantem 
finnem, anebo volneji jako pisiiovou kantatu; 
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tento typ komponovali zejmena TUNDER, KUH
NAU, KRiEGER, BUXTEHUDE; 

- odova kantata, jez znamena preneseni italske so
love kantaty do nemeckeho duchovniho prostredi: 
stroficka piseii s menidm se obsazenim a hudbou 
pro kaZdou strofu; prvni a posledni strofa byly vet
sinou pojednany jako tutti; 

- biblickli Odova kantata (Spruchodenkan
tate), mezistupeii mezi odovou kantatou a kon
certnim motetem s biblickYm verSem = citatem 
jakoZto mottem ody; 

- kombinovane formy jako napr. dialogickli 
kantata ve forme kontemplativniho rozhovoru; 
pojednana jako sled rozjimarych promluv. 

Starsi kantate chybi recitativ, zatimco me je zastoupe
na castecne i v chocilnich kantatach, kde podava 
stredni strofy jako volnou prozu. 
Kolem roku 1700 zverSovai weissenfelskY facir 
ERDMANN NEUMEISTER kantatove texty na z:iklade 
biblickYch texm ke kaz:inim pro vsechny nedele 
a svatky roku (Geistliche Cantaten statt einer Kir
chen-Musik, 1700). Podle opemiho vzoru pouZiva 
volne verse pro recitativy (jez se nesou v tonu kaza
ni) a we da capo (jez jsou piny subjektivniho ryra
zu). yYsledkem je snuseni se starsi kantatou: ve 2.,3., 
a 4. rocm"ku (1708, 1711, 1714) jsou zastoupeny 
vstupni verse urcene sboru, biblicke verSe (dictum) 
a chor:ilni strofy. Tyto texty zhudebnili mj. KRiEGER, 
ERLEBACH, TELEMANN a BACH. 

Bachovy kantaty (obr. B) 
se pi'imykaji vetSinou k NEUMEISTEROVSKEMU typu 
(basnici mj. S. FRANCK ve VYmaru a HENRICI zvany 
PICANDER v Lipsku), jsou ale presto velmi mnoho
tvame: 

Rana kantata c. 4 (cca 1708) predstavuje chocilni 
partitu starsiho typu: protestantskY chor:il je can
tern firmem, kaZdy vers tvon vetu odlisne struktury 
a obsazeni. Stejne jako ve starych duchovnich kon
certech zazniva na zacatku orchestcilni sinfonia, 
v zaveru naproti tomu Ctyfhlasf chocil. - C. 38 je 
kantatou NEUMEISTEROVSKEHO typu s chor:ily, 
c. 56 solovou kantatou po italskem vzoru, c. 79 
pozdnim NEUMEISTEROVSKYM typem se vstup
nim sborem na vers z Bible a C. 140 chonUni 
kantatou volnejsi formy z pozdejsiho lipskeho 
obdobi (1731). Vsechny kantaty konci chor:ilem. 

Kantaty byly psany v rocmKorych cykiech (BACH vytvo
i'il 5 cyklu po 59 kusech, 3 rocm'ky se dochovaly) 
a provozovaly se pi'i bohosluzbe pied kaz:inim a po 
nem (casto jsou dvoudilne, viz c. 79). Hudba zde pod
poruje soustfedeni na liturgickY text. BACH si navic vy
tvan jako nadstavbu barokni nauky 0 figurach vlastni 
hudebni jazyk s podobnYmi hudebnimi motivy pro po
dobna mista textu (obr. C). Pozdejsi pnKiady: MOZAR
TOVO Exultate (italska solova kantata, s. 355); svet
ske kantaty, casto jako bakldy, ody, rapsodie, od 
MENDELSSOHNA, BRAHMSE, SCHONBERGA aj. 

Kantata je skladba pro zpev s instrumentilnim do
provodem, zpravidla viceveta, obsabujid recitativy, 
me, sbory, instrumenm ritomely. 

Italskli kantata 
se objevila spolu s monodii jako solory zpev s b. c., 
ktery vytlacil polyfonni formy svetskeho pisiioveho 
umeni (napi'. madrigal, villanellu, canzonu). Prvni 
kantaty nachazime jiz u CACCINIHO (Nuove musiche, 
1601), PERIHO (Varie musiche, 1609) a v duchovni 
oblasti u VIADANY (Cento concerti ecclesiastici, 
1602). Titul cantade se ale objevuje poprve aZ 
u GRANDIHO (I 620). Tato rana italska solova kanta
ta byla stroficka. Basso ostinato se opakovalo ve vsech 
strofach, melodie byla ale pro kaZdou strofu nova 
(obr. A). To odlisuje kantatu od rane me, kteci byla 
i melodicky strofickou pisni. 
U FERRARIHO (1633-41) jiz stoji vedle sebe recita
tivni a ariosni partie; prvni obdobi rozkvetu italske 
kantaty pak pi'ineslo osvobozeni od ostinatmno basu 
(basso ostinato), dalsi rozvoj arii (CARISSIMI) a re
citativil (ROSSI), opakovani vet, instrumentilni mezi
hry a ritomely. 
Bolonskd skokl, reprezentovana COLONNOU a To
SIM, pi'inasi poprve orchestr:ilni doprovod, ktery da
le rozvinui zejmena STRADELLA. 
V neapolske skole se pak kantata stala standard
nim druhem, skladajidm se ze 2-3 arii da capo 
s recitativy. Skladateli byli A. SCARLATTI (pres 600 
kantat), LEO, VINCI, HASSE (METASTASIOVY tex
ty), HANDEL aj. 
Zvlastni formou kantaty je itaiskY komorni duet, 
ktery svYm obsazenim dvou solorych hlasu s b. c. od
povida triove sonate. 

Nemeckli chcimova kantata 
ltalska svetska kantata vyiadovala vrcholnou pevec
kou kulturu, a proto v 17. stoleti nenalezla nikde v Ev
rope nasledoVffi'ky. VYjimku tvon Arien und Canta
ten K. KITTELA z roku 1638 (stroficke solove pisne 
italskeho typu). 
V protestantske cirkevni hudbe se oproti tomu vyvi
nul druh, ktery byl tehdy oznacovan jako Arie, Mo
tette, Concerto, dnes rana chramova kantata. 
Pi'edchUdci byly nektere SCHVTZOVY Kleine geist
fiche Konzerte (Mate duchovni koncerty) a Symp
honiae sacrae po vzoru italskYch kantat. Z:ikladem 
rane chramove kantaty byl biblickY text, protestant
ske chor:ily, duchovni ody (nove duchovni stroficke 
pisne) a nekdy tez kontemplativni volna proza. Po
die toho rozlisujeme tyto typy: 
- biblickli kantata, se zretelne vyznacenYmi oddily, 

ritomely, sbory, tez opakov:inim zacatku na konci; 
- chocilni kantata, zpracovava vsechny strofy pro

testantskeho chor:ilu (zpivaneho spolecne vend
mi pi'i bohosluzbe) bud pnsne jako chocilni va
riace a chocilni partitu s chor:ilem jako cantem 
finnem, anebo volneji jako pisiiovou kantatu; 
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tento typ komponovali zejmena TUNDER, KUH
NAU, KRiEGER, BUXTEHUDE; 

- odova kantata, jez znamena preneseni italske so
love kantaty do nemeckeho duchovniho prostredi: 
stroficka piseii s menidm se obsazenim a hudbou 
pro kaZdou strofu; prvni a posledni strofa byly vet
sinou pojednany jako tutti; 

- biblickli Odova kantata (Spruchodenkan
tate), mezistupeii mezi odovou kantatou a kon
certnim motetem s biblickYm verSem = citatem 
jakoZto mottem ody; 

- kombinovane formy jako napr. dialogickli 
kantata ve forme kontemplativniho rozhovoru; 
pojednana jako sled rozjimarych promluv. 

Starsi kantate chybi recitativ, zatimco me je zastoupe
na castecne i v chocilnich kantatach, kde podava 
stredni strofy jako volnou prozu. 
Kolem roku 1700 zverSovai weissenfelskY facir 
ERDMANN NEUMEISTER kantatove texty na z:iklade 
biblickYch texm ke kaz:inim pro vsechny nedele 
a svatky roku (Geistliche Cantaten statt einer Kir
chen-Musik, 1700). Podle opemiho vzoru pouZiva 
volne verse pro recitativy (jez se nesou v tonu kaza
ni) a we da capo (jez jsou piny subjektivniho ryra
zu). yYsledkem je snuseni se starsi kantatou: ve 2.,3., 
a 4. rocm"ku (1708, 1711, 1714) jsou zastoupeny 
vstupni verse urcene sboru, biblicke verSe (dictum) 
a chor:ilni strofy. Tyto texty zhudebnili mj. KRiEGER, 
ERLEBACH, TELEMANN a BACH. 

Bachovy kantaty (obr. B) 
se pi'imykaji vetSinou k NEUMEISTEROVSKEMU typu 
(basnici mj. S. FRANCK ve VYmaru a HENRICI zvany 
PICANDER v Lipsku), jsou ale presto velmi mnoho
tvame: 

Rana kantata c. 4 (cca 1708) predstavuje chocilni 
partitu starsiho typu: protestantskY chor:il je can
tern firmem, kaZdy vers tvon vetu odlisne struktury 
a obsazeni. Stejne jako ve starych duchovnich kon
certech zazniva na zacatku orchestcilni sinfonia, 
v zaveru naproti tomu Ctyfhlasf chocil. - C. 38 je 
kantatou NEUMEISTEROVSKEHO typu s chor:ily, 
c. 56 solovou kantatou po italskem vzoru, c. 79 
pozdnim NEUMEISTEROVSKYM typem se vstup
nim sborem na vers z Bible a C. 140 chonUni 
kantatou volnejsi formy z pozdejsiho lipskeho 
obdobi (1731). Vsechny kantaty konci chor:ilem. 

Kantaty byly psany v rocmKorych cykiech (BACH vytvo
i'il 5 cyklu po 59 kusech, 3 rocm'ky se dochovaly) 
a provozovaly se pi'i bohosluzbe pied kaz:inim a po 
nem (casto jsou dvoudilne, viz c. 79). Hudba zde pod
poruje soustfedeni na liturgickY text. BACH si navic vy
tvan jako nadstavbu barokni nauky 0 figurach vlastni 
hudebni jazyk s podobnYmi hudebnimi motivy pro po
dobna mista textu (obr. C). Pozdejsi pnKiady: MOZAR
TOVO Exultate (italska solova kantata, s. 355); svet
ske kantaty, casto jako bakldy, ody, rapsodie, od 
MENDELSSOHNA, BRAHMSE, SCHONBERGA aj. 

Kantáta je skladba pro zpěv s instrumentálním do
provodem, zpravidla vícevětá, obsabující recitativy, 
árie, sbory, instrumentální ritornely. 

Italská kantáta 
se objevila spolu s monodií jako sólový zpěv s b. c., 
který vytlačil polyfonní formy světského písňového 
umění (např. madrigal, villanellu, canzonu). První 
kantáty nacházíme již u CACCINIHO (Nuove musiche, 
1601), PERlHO (Varie musiche, 1609) a v duchovní 
oblasti u VIADANY (Cento concerti ecclesiastici, 
1602). Titul cantade se ale objevuje poprvé až 
u GRANDIHO (I 620). Tato raná italská sólová kantá
ta byla strofická. Basso ostinato se opakovalo ve všech 
strofách, melodie byla ale pro každou strofu nová 
(obr. A). To odlišuje kantátu od rané árie, která byla 
i melodicky strofickou písní. 
U FERRARIHO (1633-41) již stojí vedle sebe recita
tivní a ariosní partie; první období rozkvětu italské 
kantáty pak přineslo osvobození od ostinátmno basu 
(basso ostinato), další rozvoj árií (CARISSIMI) a re
citativů (ROSSI), opakování vět, instrumentální mezi
hry a ritornely. 
Boloňská škokl, reprezentovaná COLONNOU a To
SIM, přináší poprvé orchestrální doprovod, který dá
le rozvinul zejména STRADELLA. 
V neapolské škole se pak kantáta stala standard
ním druhem, skládajícím se ze 2-3 árií da capo 
s recitativy. Skladateli byli A. SCARLATTI (přes 600 
kantát), LEO, VINCI, HASSE (METASTASIOVY tex
ty), HANDEL aj. 
Zvláštní formou kantáty je italský komorní duet, 
který svým obsazením dvou sólových hlasů s b. c. od
povídá triové sonátě. 

Německá chrámová kantáta 
Italská světská kantáta vyžadovala vrcholnou pěvec
kou kulturu, a proto v 17. století nenalezla nikde v Ev
ropě následovmKy. Výjimku tvoří Arien und Canta
ten K. K1TIELA z roku 1638 (strofické sólové písně 
italského typu). 
V protestantské církevní hudbě se oproti tomu vyvi
nul druh, který byl tehdy označován jako Arie, Mo
tette, Concerto, dnes raná chrámová kantáta. 
Předchůdci byly některé SCHOTZOVY Kleine geist
liche Konzerte (Malé duchovní koncerty) a Symp
honiae sacrae po vzoru italských kantát. Základem 
rané chrámové kantáty byl biblický text, protestant
ské chorály, duchovní ódy (nové duchovní strofické 
písně) a někdy též kontemplativní volná próza. Po
dle toho rozlišujeme tyto typy: 
- biblická kantáta, se zřetelně vyznačenými oddíly, 

ritornely, sbory, též opakováním začátku na konci; 
- chorální kantáta, zpracovává všechny strofy pro

testantského chorálu (zpívaného společně věřící
mi při bohoslužbě) buď přísně jako chorální va
riace a chorální partitu s chorálem jako cantem 
finnem, anebo volněji jako písňovou kantátu; 
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tento typ komponovali zejména TUNDER, KUH
NAU, KRIEGER, BUXTEHUDE; 

- ódová kantáta, jež znamená přenesení italské só
lové kantáty do německého duchovního prostředí: 
strofická píseň s měnícím se obsazením a hudbou 
pro každou strofu; první a poslední strofa byly vět
šinou pojednány jako tutti; 

- biblická ódová kantáta (Spruchodenkan
tate), mezistupeň mezi ódovou kantátou a kon
certním motetem s biblickým veršem = citátem 
jakožto mottem ódy; 

- kombinované formy jako např. dialogická 
kantáta ve formě kontemplativního rozhovoru; 
pojednaná jako sled rozjímavých promluv. 

Starší kantátě chybí recitativ, zatímco árie je zastoupe
na částečně i v chorálních kantátách, kde podává 
střední strofy jako volnou prózu. 
Kolem roku 1700 zveršoval weissenfelský farář 
ERDMANN NEUMElSTER kantátové texty na základě 
biblických textů ke kázáním pro všechny neděle 
a svátky roku (Geistliche Cantaten statt einer Kir
chen-Musik, 1700). Podle operního vzoru používá 
volné verše pro recitativy (jež se nesou v tónu kázá
ní) a árie da capo (jež jsou plny subjektivního výra
zu). Výsledkem je snusení se starší kantátou: ve 2.,3., 
a 4. ročm"ku (1708, 1711, 1714) jsou zastoupeny 
vstupní verše určené sboru, biblické verše (dictum) 
a chorální strofy. Tyto texty zhudebnili mj. KRIEGER, 
ERLEBACH, TELEMANN a BACH. 

Bachovy kantáty (obr. B) 
se přimykají většinou k NEUMEISTEROVSKÉMU typu 
(básníci mj. S. FRANCK ve výmaru a HENRlCI zvaný 
PlCANDER v Lipsku), jsou ale přesto velmi mnoho
tvárné: 

Raná kantáta Č. 4 (cca 1708) představuje chorální 
partitu staršího typu: protestantský chorál je can
tem firmem, každý verš tvoří větu odlišné struktury 
a obsazení. Stejně jako ve starých duchovních kon
certech zaznívá na začátku orchestrální sinfonia, 
v závěru naproti tomu čtyřhlasý chorál. - Č. 38 je 
kantátou NEUMEISTEROVSKÉHO typu s chorály, 
Č. 56 sólovou kantátou po italském vzoru, Č. 79 
pozdním NEUMElSTEROVSKÝM typem se vstup
ním sborem na verš z Bible a Č. 140 chorální 
kantátou volnější formy z pozdějšího lipského 
období (1731). Všechny kantáty končí chorálem. 

Kantáty byly psány v ročm'kových cyklech (BACH vytvo
řil 5 cyklů po 59 kusech, 3 ročmKy se dochovaly) 
a provozovaly se při bohoslužbě před kázáním a po 
něm (často jsou dvoudílné, viz č. 79). Hudba zde pod
poruje soustředění na liturgický text. BACH si navíc vy
tváří jako nadstavbu barokní nauky o figurách vlastní 
hudební jazyk s podobnými hudebními motivy pro po
dobná místa textu (obr. C). Pozdější pnKlady: MOZAR
TOVO Exultate (italská sólová kantáta, s. 355); svět
ské kantáty, často jako bakldy, ódy, rapsodie, od 
MENDELSSOHNA, BRAHMSE, SCHONBERGA aj. 

Michal
Underline



Skenováno pro studijní účely

122 DHlJIlY A mRMY I Konccrt 

Ilr<l •• 
o en .. ;:: 

[~ r<I •• , 
• o en .. 2 

J fo.1 l!1 • • 
o en I ; 

IIl!I . • , o "" I ~ 

r.l1< • • • 

t o "" ~ ~ 

! 
~ 

~ 
< 

J 
~~. " i 

I 
< I 
I < • 

: i t 
J 

~~+": ] ! 
iii d ' i I 

II..I...I..L.II f n 
H~JllttJ~ 

f • 

i 
j 
• • 1 
1 ~ 

I ~ 
• 
i u 

~ 

1 'Z'Z DRUlIY A fORMl' I Konc~rt 

~ I<I •• 

o " • • 
:;;1 1<1 • • , 

~ 
u <ll • S 

j 13~ · • 
u <ll I 'l1 

l..j~· • , u <ll I ~ 

~ r.ll< • • ; 
u '" ~ !:! 

~[;] . " 

• 
d • 
t , 
j h ~---R 
J ID I---b-+-H 

! li 
f [J 

~ H 
I ID 
j 

~ J 

! 
~ 

~ 
< 

I 
i 
I 
< • 
f • 

i 
i 
• , 
i 
1 ~ 

I ~ 
• 
~ u ~ 

~ 



Skenováno pro studijní účely

Koncert, ze stfedolat.lit. concertare, sladit, spo
lecne pilsobit, oznacuje akci, skupinu hudebni
ku (viz nize concerto, anglicky consort) a druh. 
Druhy vYznam pojmu z latinskeho concertare, za
pasit (PRAETORIUS, 1619) ukazuje na protiposta
veni a souhru hlasu v koncertantni struktufe. Ta se 
vyvinula na konci 16. stoletf zvhiSte v prostfedi be
natske vicesborovosti (s. 254, 264) a byla charak
teristicki pro ceIe baroko (Epocha koncertantnf
ho stylu, HANDSCHIN). 
GeneraIbas !Von pfitom zaklad, nad nimz nabrvaji 
koncertantni hlasy specifickou svobodu. Ta se pro
jevnje ve stfidavem pauzovani, ve "sborovem stfida
ni" (PRAETORIUS), v s6listickem pojednani jednot
livYch hlasu, ve volne motivicke praci atd. 

Barokni volcilni koncerty 
Rane concerto bylo jeste pfevazoe volci.lnf, vychazelo 
z tradic moteta a madrigalu, napt. VIADANA, Cento 
concerti ecclesiastici (1602) nebo SCHOlZ, Kleine 
geistliche Konzerte (Mali duchovnf koncerty, 1636, 
1639) pro 1-3 vokaIisty, generaIbas a nekolik s610-
vYch nastroju. Pozdeji pfistoupily orchestraInf a sbo
rove vety, recitativy a me; z vokaInfho koncertu se 
stala kantata (viz s. 120). 

Barokni instrumentalni koncerty 
V instrumentaIni oblasti muzeme rozlisit 3 moznos
ti obsazeni, a tim i 3 koncertantni typy: 
- Vicesborory koncert: protipostaveni nekolika 

pfiblizne stejne silnych sku pin podle stare benat
ske tradice; slavny pozdni pfiklad: BACHDv 
3. braniborskj koncert. 

- Concerto grosso: skupina s6lisru (concertino, 
soli) stoji proti vetsi skupine (concerto grosso, 
tutti, ripieno). Standardnf obsazeni concertina 
je ttfhlase, s ruznYmi nastroji nebo v obsazeni 
triove sonaty: dvoje housle (take fletny, hoboje) 
a basso continuo (violoncello, cembalo). S6liste 
jako nejlepsi hrici vedou i tntti, ktere v s610vYch 
partifch mlci (obr. A, protiklad: srridani s6listy 
a orchestru v k1asickem koncertu). Concerto 
grosso se vyvinulo v severni It:il.i.i po roce 1670 
(STRADELIA 1676, CORELLI 1680, VNALDI 
1700). Sled a struktura vet odpovidaly chramo
ve nebo komornf sonate (poCfnaje VNALDIM vet
sinou 3 vety: rychle-pomalu-rychle). 

- S6lory koncert: rozvijel se soucasne s concer
tern grossem. S610vYmi nastroji byly zejmena 
trubka, hoboj, housle (TORELLI, 1698), cemba
lo (BACH, asi od roku 1709). 
DUleZite jsou koncerty VIVALDIHO (od op. 3, tis
kern 1712). Maji 3 vety, pficemz zpevne melodie 
sttednf pomale vety se casto improvizovaly nad 
nekolika maIo generaIbasovYrrll akordy. Krajni ve
ty maji ritomelovou formu: tutti hraje pokaZde 
tema nebo jeho cast (obr. B: 2. ritorneljen sti'ed
ni cdst, 3.jen zacatek, v e moll, atd.) a mezitfm 
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se objevnji modulujici s610ve epizody (couplety, 
po vzoru francouzskeho baletn) s motivy odvoze
nYmi z tematn a volnYmi fignracemi. 
VIVALDIHO temata jsou harmonicky "velkoplos
na", jednoducM a zaroven pregnantni (not. pt. 
na obr. B). Pro vlastni pottebu a pro studijni 
ucely upravil BACH 9 VIVALDIHO houslovYch 
koncertu pro cembalo a varhany. 

Instrumentalni koncert klasicismu 
a romantismu 
Take v k1asicismu byl koncert (nyui pfedevsim hou
slovY a k1avirnf) jeste staIe ttivetY, pticemz stfedni 
veta byla nejcasteji v dominantni nebo paralelni t6-
nine (obr. C; take vzdaIenejsi t6niny). Prvni veta 
rna modifikovanou sonatovou formu: 

Orchestr exponuje zkracene zpravidla obe te
mata, vedlejsi tema ale ponechava v hlavni t6ni
ne. Teprve pfi opakovani expozice dospeje so
lista cetnYmi virtu6znimi figuracemi a obvyklou 
modulaci (obr. C: N, t. 82) do dominantni t6niny 
vedlejsfho tematu, ktere je stejne jako v sonate 
kontrastni vlici tematu prvnimu (srovnej not. pt. 
C, t. I a 99). Virtu6zni gradacni usek, ktery obvy
k1e usti do trylku (nebo dvojiteho trylku), ukon
cuje s6listovn expozici (B"). Orchestr pfevede 
hudebni prubeh do provedeni (srovnej s. 149, 
367, 384), v nemz se uplatnuje stfidave s6lista 
s orchestrem. Po reprize se objevi jako zvlastni 
vrchol kratce pfed koncem s610va epizoda bez 
orchestru (kadence), v niz s611sta pojednava 
volnYm fantazijnim zpusobem temata vety a zaro
ven muze ukazat svou technickou zdatnost. Ka
dence byla az do doby BEETHOVENOVY improvi
zovana (zachovaly se ale zapisy MOZARTOVY, 
BEETHOVENOVY aj.), pozdeji podle charakteru 
vety komponovana. 
Stredni vety koncertu jsou vetsinou pisnove 
a kantabilni, posledni vety pfevazne virtu6zne 
hrave v rondove forme. (Schema na obr. C; kon
certy jsou velice rozmanite, obr. C proto platf jen 
jako dHci pfiklad, na tomto koncertu je zvlastni 
dvakrat vsunuta mezihra z hudby spojovacfho 
oddHu a provadeni noveho epizodnfho motivn 
namfsto temat expozice). 

Vedle s610veho koncertu byly komponovany i dvoj
a trojkoncerty (BEETHOVEN: pro housle, violoncel
lo a k1avir jako trio solistu) a koncertantni symfo
nie (sinfonie concertante) s koncertantnimi na
stroji (MOZART). Romantismus experimentoval se 
spojovinfm vet (attacca, uz u BEETHOVENA), jedno
vetYmi koncertnimi kusy, ale i se ctytvetYm rozvr
hem (BRAHMS, Kklvirni koncert B dur se scher
zem) pfi staIe rostouci virtuozite soloveho partn. 

20. stoleti pfineslo mj. take navrat ke staremu vol
nejsimu koncertovani vsech nastroju (BART6K, 
Koncert pro orchestr). 

Koncert, ze středolat.lit. concertare, sladit, spo
lečně působit, označuje akci, skupinu hudební
ků (viz níže concerto, anglicky consort) a druh. 
Druhý význam pojmu z latinského concertare, zá
pasit (PRAETORIUS, 1619) ukazuje na protiposta
vení a souhru hlasů v koncertantní struktuře. Ta se 
vyvinula na konci 16. století zvláště v prostředí be
nátské vícesborovosti (s. 254, 264) a byla charak
teristická pro celé baroko (Epocha koncertantní
ho stylu, HANDSCHIN). 
Generálbas tvoří přitom základ, nad nímž nabývají 
koncertantní hlasy specifickou svobodu. Ta se pro
jevnje ve střídavém pauzování, ve "sborovém střídá
ní" (PRAETORlUS), v sólistickém pojednání jednot
livých hlasů, ve volné motivické práci atd. 

Barokní vokální koncerty 
Rané concerto bylo ještě převážně vokální, vycházelo 
z tradic moteta a madrigalu, např. VlADANA, Cento 
concerti ecclesiastici (1602) nebo SCHOlZ, Kleine 
geistliche Konzerte (Malé duchovní koncerty, 1636, 
1639) pro 1-3 vokalisty, generálbas a několik sólo
vých nástrojů. Později přistoupily orchestrální a sbo
rové věty, recitativy a árie; z vokálního koncertu se 
stala kantáta (viz s. 120). 

Barokní instrumentální koncerty 
V instrumentální oblasti můžeme rozlišit 3 možnos
ti obsazení, a tím i 3 koncertantní typy: 
- Vícesborový koncert: protipostavení několika 

přibližně stejně silných skupin podle staré benát
ské tradice; slavný pozdní příklad: BACHŮV 
3. braniborský koncert. 

- Concerto grosso: skupina sólistů (concertino, 
soli) stojí proti větší skupině (concerto grosso, 
tutti, ripieno). Standardní obsazení concertina 
je tříhlasé, s různými nástroji nebo v obsazení 
triové sonáty: dvoje housle (také flétny, hoboje) 
a basso continuo (violoncello, cembalo). Sólisté 
jako nejlepší hráči vedou i tutti, které v sólových 
partiích mlčí (obr. A, protiklad: střídání sólisty 
a orchestru v klasickém koncertu). Concerto 
grosso se vyvinulo v severní Itálii po roce 1670 
(STRADELIA 1676, CORELU 1680, VNALDI 
1700). Sled a struktura vět odpovídaly chrámo
vé nebo komorní sonátě (počínaje VNALDIM vět
šinou 3 věty: rychle-pomalu-rychle). 

- Sólový koncert: rozvíjel se současně s concer
tem grossem. Sólovými nástroji byly zejména 
trubka, hoboj, housle (TORELU, 1698), cemba
lo (BACH, asi od roku 1709). 
Důležité jsou koncerty VIVALDIHO (od op. 3, tis
kem 1712). Mají 3 věty, přičemž zpěvné melodie 
střední pomalé věty se často improvizovaly nad 
několika málo generálbasovými akordy. Krajní vě
ty mají ritomelovou formu: tutti hraje pokaždé 
téma nebo jeho část (obr. B: 2. ritorneljen střed
ní část, 3.jen začátek, v e moll, atd.) a mezitím 
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se objevnjí modulující sólové epizody (couplety, 
po vzoru francouzského baletu) s motivy odvoze
nými z tématu a volnými fignracemi. 
VIVALDIHO témata jsou harmonicky "velkoploš
ná", jednoduchá a zároveň pregnantní (not. př. 
na obr. B). Pro vlastní potřebu a pro studijní 
účely upravil BACH 9 VIVALDIHO houslových 
koncertů pro cembalo a varhany. 

Instrumentální koncert klasicismu 
a romantismu 
Také v klasicismu byl koncert (nyní především hou
slový a klavírní) ještě stále třívětý, přičemž střední 
věta byla nejčastěji v dominantní nebo paralelní tó
nině (obr. C; také vzdálenější tóniny). První věta 
má modifikovanou sonátovou formu: 

Orchestr exponuje zkráceně zpravidla obě té
mata, vedlejší téma ale ponechává v hlavní tóni
ně. Teprve při opakování expozice dospěje só
lista četnými virtuózními figuracemi a obvyklou 
modulací (obr. C: N, t. 82) do dominantní tóniny 
vedlejšího tématu, které je stejně jako v sonátě 
kontrastní vůči tématu prvnímu (srovnej not. př. 
C, t. I a 99). Virtuózní gradační úsek, který obvy
kle ústí do trylku (nebo dvojitého trylku), ukon
čuje sólistovn expozici (B"). Orchestr převede 
hudební průběh do provedení (srovnej s. 149, 
367, 384), v němž se uplatňuje střídavě sólista 
s orchestrem. Po repríze se objeví jako zvláštní 
vrchol krátce před koncem sólová epizoda bez 
orchestru (kadence), v níž sólista pojednává 
volným fantazijním způsobem témata věty a záro
veň může ukázat svou technickou zdatnost. Ka
dence byla až do doby BEETHOVENOVY improvi
zována (zachovaly se ale zápisy MOZARTOVY, 
BEETHOVENOVY aj.), později podle charakteru 
věty komponována. 
Střední věty koncertu jsou většinou písňové 
a kantabilní, poslední věty převážně virtuózně 
hravé v rondové formě. (Schéma na obr. C; kon
certy jsou velice rozmanité, obr. C proto platí jen 
jako dHčí příklad, na tomto koncertu je zvláštní 
dvakrát vsunutá mezihra z hudby spojovacího 
oddHu a provádění nového epizodního motivn 
namísto témat expozice). 

Vedle sólového koncertu byly komponovány i dvoj
a trojkoncerty (BEETHOVEN: pro housle, violoncel
lo a klavír jako trio sólistů) a koncertantní symfo
nie (sinfonie concertante) s koncertantními ná
stroji (MOZART). Romantismus experimentoval se 
spojováním vět (attacca, už u BEETHOVENA), jedno
větými koncertními kusy, ale i se čtyřvětým rozvr
hem (BRAHMS, Kk1vírní koncert B dur se scher
zem) při stále rostoucí virtuozitě sólového partu. 

20. století přineslo mj. také návrat ke starému vol
nějšímu koncertování všech nástrojů (BARTÓK, 
Koncert pro orchestr). 
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Madrigal je vicehlasy italsk)i vokilni druh dvou 
rUznych typu: 
- madrigal 14. stoleti (madrigal trecenta, srovnej 

s. 220 nn.), 
- madrigal 16. a raneho 17. stoletf, jehoz tradice 

se rozsirila i mimo Itilii (srovnej s. 254). 

Madrigal trecenta kvell zejmena v druM tretine 
14. stoleti. Pro odvozeni jeho jmena se nabizeji tri 
koreny: 
- materialis, ve smyslu svetsk)i, neboi madrigal je 

svetsk)im druhem; 
- matricalis, ve smyslu matersk)i (0 reei), protoze 

madrigal je v italstine; 
- mandrialis jako pfindleiejici stddu, protoze 

madrigal rna casto pastorilni obsah (tato verze 
se zda by! v soueasnosti nejpravdepodobnejs!). 

Etymologie ale zUstava nejista. Centrilnim tematem 
madrigalu je laska a erotika. Basnicke obrazy jsou 
prevazne pnrodniho charakteru. K nejdUleZitejsim 
basm1illm patn PETRARCA, BOCCACCIO, SACCHETTI 
a SOIDANIERI. Jazyk je prostY, textova forma relativ
ne jednoducM: 

vyzrily madrigal obsahuje 2-3 strofy neboli pie
di jako terzetti (tnvers!) a 1 refren jako ritor
nella nebo coppia (dvojversi), se 7-11 slabika
mi ve versi a rYmem abb cdd ... ee nebo aba cbc 
... bb apod. (obr. A). 

Madrigal byl puvodne dvojhlasy, pozdeji take trihla
sy. Terzetti zaznivaji na stejnou melodii, coppia na 
novou (obr. A). Pro terzetti je typick)i melismatick)i, 
virtu6zne zpevny vrchni hlas a jednodussi, ale take 
zpevny tenor (viz s. 220). Coppia je podstatne krat
si, rna ale podobnou fakturu (obr. A). 
Pod vlivem caccii vznikl v 2. polovine 14. stoletf 
Ici.nonickY madrigal, dvojhlasy jako kanon, nebo 
ti':tlllasy s kanonem ve vrchnich hlasech a volnyru te
norem. 
H1avnimi skladateli jsou JACOPO DA BOLOGNA, 
GIOVANNI DA CAscIA (DA FiRENZE), P1ERO DA FIREN
ZE, pozdejiFRANCPSCO lANDINI (srovnej s. 221 a223). 

Madrigal 16. a rancho 17. stoleti nema hudeb
ne s madrigalem trecenta nic spoleeneho. Tvlirci je
ho texm se ale odvolavaji na madrigalove basniky 
14. stoleti, predevsim na PETRARKU a BOCCACCIA. 
Madrigal se jako svetsk)i protejsek moteta stal vr
cholne umnyru a yYrazovyru druhem s manyristick)i
mi prvky, umenim pro znalce a milovniky. Soudi se, 
ze pi'i provadeni byl kazdy hlas obsazovan jednim 
zpevikem nebo take nastroji, ktere mohly hlasy 
podle libosti zdvojovat. 
Textove se madrigal sklada vetsinou z volnych versu 
(rime libere). Hlavnimi basniky jsou PIETRO BEM
BO, ARIOSTO, TASSO aj. Celkove hudebni rozvrzeni 
se cleni podle textu na sled mensich usekU, prieemz 
se vychazi predevsim z yYrazu jednotlivYch textovYch 
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usekU a slov (jmitar Ie parole, ZARLINO, 1558). 
Diky teto formilni volnosti se madrigal stal pokus
nyru polem nove hudby 16. stoleti. 

Rany madrigal (prvni tisk: Rim 1530) byl jeste 
pro sty, se stridanim homofonni a polyfonni struktu
ry, vetsinou etyrhlasy s dominujicim vrchnim hla
sem a biciniovyru utvarenim (stridani zvukovYch 
barev, rytmiclci a melodiclci zivost). 

Obr. B prinasi vYsek z raneho madrigalu PHI
LIPPA VERDELOTA (1540), v nemz nejprve 
vrchni a pak spodni hlasy tvori bicinia, aby po
tom vyUstily do spoleene kadence. Dile je zde 
typick)i harmonick)i skok z D dur do B dur (pa
ralelni ke g moll), pri nemz vznilci mezi teno
rem (fis) a altern (f') zamerna prienost (I. 2). 
Text na tomto miste zni: "mleic, milujic, v mi
lostnem idru". 

Vrcholny madrigal pi'iblizne z let 1550-1580 
(deleni obdobi viz s. 255) je petihlasy (nebo sesti
hlasY). V hudebni interpretaci textu pribYvaji ryt
micky, harmonicky a chromaticky nezvykle obraty 
(madrigalismy). Vedoucimi skladateli jsou zpoeat
ku VERDELOT, FESTA, ARCADELT, pozdeji WIL
LAERT, DE RORE, LASSO, PALESTRINA, DE MONTE, 
A. GABRIELI (srovnej s. 255) . 

Pozdni madrigal (do roku 1620) vystupiioval vir
tuozitu a umeni yYrazu do extremu, zvlaste u GE
SUALDA, MARENZIA a MONTEVERDIHO. 

Obr. C ukaznje, jak MONTEVERDI prepracoval 
svlij puvodne monodick)i Narek Ariadny ze ztrace
ne (resp. pouze fragmentarne dochovane) opery 
Arianna (Mantova, 1608) na petihlasy madrigal 
(VI. kniha madrigalu, 1614). Text zpivaji vsechny 
hlasy. K umeleck)im prostredkUm teto skladby pa
tn imitace, protipohyb, pnenosti, expresivni chro
matika, stndajici se zdurazneni slov /asciate a mi 
(nechte me zemnt, nechte me zemnt) a klidna 
uplna kadence v hluboke poloze na slove morire 
(zemnt). PUvodni verze viz s. 110, obr. B. 

Po predchUdcich se u MONTEVERDIHO objevil od 
V. knihy madrigalu (1605) s6lovY madrigal s gb. 
doprovodem a koncertantni madrigal jako za
stupci noveho stylu. 

Obr. D ukazuje vYstavbu MONTEVERDIHO s610-
veho madrigalu (VII. kniha madrigalu, 1619). 
Uvod (sinjonia), mezihry (zdverecnd cdst 
sinjonie jako ritornello) a zliver (rozSii'end 
uvodni sinjonia). Ritornely jsou shodne, s610ve 
partie (strofy) vZdy nove s virtu6znimi koloratu
rami a improvizovanyrui ozdobami, jak ukazuje 
2. s610va partie (not. pr.). 

Italsk)i madrigal byl napodobovan v 16. a ranem 
17. stoletf zvlasi v Nemecku a Anglii (s. 256 nn.). 

Madrigal je vícehlasý italský vokální druh dvou 
různých typů: 
- madrigal 14. století (madrigal trecenta, srovnej 

s. 220 nn.), 
- madrigal 16. a raného 17. století, jehož tradice 

se rozšířila i mimo Itálii (srovnej s. 254). 

Madrigal trecenta kvetl zejména v druhé třetině 
14. století. Pro odvození jeho jména se nabízejí tři 
kořeny: 
- materialis, ve smyslu světský, neboť madrigal je 

světským druhem; 
- matricalis, ve smyslu mateřský (o řeči), protože 

madrigal je v italštině; 
- mandrialis jako přináležející stádu, protože 

madrigal má často pastorální obsah (tato verze 
se zdá být v současnosti nejpravděpodobnější). 

Etymologie ale zůstává nejistá. Centrálním tématem 
madrigalu je láska a erotika. Básnické obrazy jsou 
převážně přírodního charakteru. K nejdůležitějším 
básmKům patří PETRARCA, BOCCACCIO, SACCHETTI 
a SOIDANIERI. Jazyk je prostý, textová forma relativ
ně jednoduchá: 

vyzrálý madrigal obsahUje 2-3 strofy neboli pie
di jako terzetti (tříverší) a 1 refrén jako ritor
nello nebo copPia (dvojverší), se 7-11 slabika
mi ve verši a rýmem abb cdd ... ee nebo aba cbc 
... bb apod. (obr. A). 

Madrigal byl původně dvojhlasý, později také tříhla
sý. Terzetti zaznívají na stejnou melodii, coppia na 
novou (obr. A). Pro terzetti je typický melismatický, 
virtuózně zpěvný vrchní hlas a jednodušší, ale také 
zpěvný tenor (viz s. 220). Coppia je podstatně krat
ší, má ale podobnou fakturu (obr. A). 
Pod vlivem caccii vznikl v 2. polovině 14. století 
kánonický madrigal, dvojhlasý jako kánon, nebo 
tř:tlllasý s kánonem ve vrchních hlasech a volnýtn te
norem. 
H1avními skladateli jsou JACOPO DA BOLOGNA, 
GIOVANNI DA CAscIA (DA FlRENZE), P1ERO DA FlREN
ZE, pozdějiFRANCFSCO lANDINI (srovnej s. 221 a223). 

Madrigal 16. a raného 17. století nemá hudeb
ně s madrigalem trecenta nic společného. Tvůrci je
ho textů se ale odvolávají na madrigalové básníky 
14. století, především na PETRARKU a BOCCACCIA. 
Madrigal se jako světský protějšek moteta stal vr
cholně umnýtn a výrazovýtn druhem s manýristický
mi prvky, uměním pro znalce a milovníky. Soudí se, 
že při provádění byl každý hlas obsazován jedním 
zpěvákem nebo také nástroji, které mohly hlasy 
podle libosti zdvojovat. 
Textově se madrigal skládá většinou z volných veršů 
(rime Ubere). Hlavními básníky jsou PIETRO BEM
BO, ARIOSTO, TASSO aj. Celkové hudební rozvržení 
se člení podle textu na sled menších úseků, přičemž 
se vychází především z výrazu jednotlivých textových 
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úseků a slov (imitar le parole, ZARLINO, 1558). 
Díky této formální volnosti se madrigal stal pokus
nýtn polem nové hudby 16. století. 

Raný madrigal (první tisk: Řím 1530) byl ještě 
prostý, se střídáním homofonní a polyfonní struktu
ry, většinou čtyřhlasý s dominujícím vrchním hla
sem a biciniovýtn utvářením (střídání zvukových 
barev, rytmická a melodická živost). 

Obr. B přináší výsek z raného madrigalu PHl
LlPPA VERDELOTA (1540), v němž nejprve 
vrchní a pak spodní hlasy tvoří bicinia, aby po
tom vyústily do společné kadence. Dále je zde 
typický harmonický skok z D dur do B dur (pa
ralelní ke g moll), při němž vzniká mezi teno
rem (fis) a altem (f') záměrná příčnost (t. 2). 
Text na tomto místě zní: "mlčíc, milujíc, v mi
lostném žáru". 

Vrcholný madrigal přibližně z let 1550-1580 
(dělení období viz s. 255) je pětihlasý (nebo šesti
hlasý). V hudební interpretaci textu přibývají ryt
micky, harmonicky a chromaticky nezvyklé obraty 
(madrigalismy). Vedoucími skladateli jsou zpočát
ku VERDELOT, FESTA, ARCADELT, později WIL
LAERT, DE RORE, LASSO, PALESTRlNA, DE MONTE, 
A. GABRlELl (srovnej s. 255) . 

Pozdní madrigal (do roku 1620) vystupňoval vir
tuozitu a umění výrazu do extrému, zvláště u GE
SUALDA, MARENZIA a MONTEVERDIHO. 

Obr. C ukazuje, jak MONTEVERDI přepracoval 
svůj původně monodický Nářek Ariadny ze ztrace
né (resp. pouze fragmentárně dochované) opery 
Arianna (Mantova, 1608) na pětihlasý madrigal 
(VI. kniha madrigalů, 1614). Text zpívají všechny 
hlasy. K uměleckým prostředkům této skladby pa
tří imitace, protipohyb, příčnosti, expresivní chro
matika, střídající se zdůraznění slov lasciate a mi 
(nechte mě zemřít, nechte mě zemřít) a klidná 
úplná kadence v hluboké poloze na slově morire 
(zemřít). Původní verze viz s. 110, obr. B. 

Po předchůdcích se u MONTEVERDIHO objevil od 
V. knihy madrigalů (1605) sólový madrigal s gb. 
doprovodem a koncertantní madrigal jako zá
stupci nového stylu. 

Obr. D ukazuje výstavbu MONTEVERDIHO sólo
vého madrigalu (VII. kniha madrigalů, 1619). 
Úvod (sinfonia), mezihry (závěrečná část 
sinfonie jako ritornello) a závěr (rozšířená 
úvodní sinfonia). Ritornely jsou shodné, sólové 
partie (strofy) vždy nové s virtuózními koloratu
rami a improvizovanýtni ozdobami, jak ukazuje 
2. sólová partie (not. př.). 

Italský madrigal byl napodobován v 16. a raném 
17. století zvlášť v Německu a Anglii (s. 256 nn.). 
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Skenováno pro studijní účely

Moteto je druh vicehlase vokilni hudby. Pochizi ze 
sti'edoveku a v prubehu dejin prodelalo mnoM pro
meny. 

Vznik moteta 
Ve sti'edovekem chorilnim zpevu bylo mozne 
pi'ednaset urCite, pi'ednostne solisticke partie kvU
Ii vyzdvizeni textu obzvlasf ozdobne a umne, cili 
vlcehlase. Ve vicehlasem choralnim zpevu notre
damske epochy kolem roku 1200 se melismatic
ke useky chorilu (na obr. A: in saeculum) zpra
covavaiy velmi racionilnim zpusobem: tony toho
to chorilniho melismatu se usporadaly podle 
kratkeho rytmickeho modelu, zvaneho pozdeji od 
14. stoleti talea (fr. taille, usek; srovnej s. 202 n.): 

Tento model na obr. A rna 5 notmych hodnot 
(a 2 pomlky). Opakuje-li se model ti'ikrat, zryt
mizuje se tak 15 tonu chorilu. Jsou-li tony cho
rilniho melismatu po x-tern opakovani vycerpa
ny, mohou by! opakovany. 

Nad takto zpracovane chorilni melisma do podoby 
operueho hlasu neboli "tenoru" (z lat. tenere, dr
zet) byl pi'ikomponovan volny vrchni hlas (orga
num duplum). Celytento dvojhlasy usek se nazYva 
diskantovd partie neboli klauzula. 
Jeste v notredamske epose byl tento vrchni hlas 
klauzuly opati'ovan versovanl'm latinskjrn textem, 
ktery se nejprve jako textovY tropus vztahovai ke 
slovu tenoru (zde "in saeculum"), brzy vsak mohl 
by! i francouzsky, svetsky a dokonce erotickY 
(obr. A: francouzska milostna baseii). 
Textovane duplum se nazYva motetus (srovnej 
s. 205), a takto vznikly novY druh moteto. K dvema 
hlasum dile pi'idane tzv. triplum (resp. quadrup
lum) bylo vetSinou podlozeno odlisnl'm textem (viz 
s. 206). Moteto se stalo vedouci svetskou formou 
ars antiqua a ars nova (13. a 14. stoleti). 
Izorytrtlicke moteto bylo specifickYm motetoyYm 
typem ars novy ve 14. stoleti (VITRY, MACHAUT). 
RytmickY model, taiea, byl delSi a slozitejSi. SyYm 
opakovanim po usecich vypliiovai celou skladbu 
(s. 218 n.). Tato vrcholne umna forma se uddela 
jakozto slavnostni moteto az do 15. stoleti (DUFAY). 

v 15. stoleti 
pi'evlidla moteta s jednim duchovnim textem, ne
kdy liturgickYm (marianske antifony apod.). Nova 
podoba moteta je ti'ihlasa, v sazbe kantiIenove vety 
a bez cantu firmu (pisiiove moteto podle BESSE
LERA). 

Moteto s cantem firmem v 15. a 16. stoleti 
zpracovava v tenoru jako c. f. usek chorilu, ovsem 
nikoli ve struule rytmicke uprave, nYbd v pi'iroze
nem plynuti. I kdyZ se tenor stile pohybuje pomaieji 
nez vrchni hlasy, rna s nimi vet!linou shodny text. 
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Dlouhe notove hodnoty tenoru procMzeji skladbou 
a dodavaji ji oporu. Cantus firmus rna symbolickY 
charakter. Jeho melodie je casto ostatnimi hJasy po 
usecich napodobovana nebo jako motivickY mate
riil imitacne pi'edjimana. 

V ti'ihlasem JOSQUINOvE motetu In pace 
(obr. B) zacina ait, imitovany sopranem v kvinto
ve vzdilenosti, vzestupnl'm pohybem az ke kvarte 
s nasledujici klesajici sekundou. Motiv je spi'iz
nen s prvnimi ctyi'mi tony c. f. v tenoru. Znovu se 
objevuje v "taktu" 5 v sopranu. 

Pocet hlasu u motet narusta aZ na !lest, dvojice hla
su se pi'i tom casto sdruzuji do bicinii. 
V Nemecku pisiiove moteto pouziva jako c. f. ne
meckou duchovni piseii, kterou necMva zaznit po 
versich v tenoru ci v sopranu ve stylu tenorove pisne 
nebo tzv. kancionilove vety (mel odie nahoi'e), 
ovsem v hybnem sti'idani homofonnich a polyfon
nich partii. 
Volne na (biblicke nebo nove) verse je kompono
vano nemecke tzv. Spruchmotette (LECHNER, 
DEMANTIUS). 
V Anglii vznikaly v 16. stoleti anthemy, anglicka 
moteta podle kontinentilniho vzoru. 

Proimitovane moteto 16. stoleti !voi'i vrchol vY
voje moteta a zaroveii vrchol franko-vlamske vokil
ni polyfonie. Cantus firmus odpada, vsechny hlasy 
se podileji rovnomerne na motivickem materiilu, 
takzvanych sogetti, ktera jsou vytvoi'ena nove pro 
kaZdy usek moteta. 

LAssOVO moteto na obr. C rna 5 usekU, ktere se 
i'idi podle smysluplneho rozcleneni textu. Cilem 
je vyjadi'it hudbou obsah textu. 
Dseky jsou zaklineny do siroce nosneho proudu 
hlasu. Tak nasazuje napi'. nove sogetto "quia" 
v tenoru jeste behem zaverecne kadence 3. oddi
lu (not. pi'.). Je ihned imitovano basemlaitem 
a sopranem, cili vsemi hlasy (proimitovdnz'). 

Provozovani bylo bud' ciste vokilni (a cappella), 
nebo s nastroji, ktere hrily spolu s vokilnimi hJasy. 

Pozdejsi formy 
V 17. stoleti vzniklo solisticky obsazene generru
basove moteto. Prvni sbirkou byly Concerti ec
clesiastici od VIADANY (1602). Take SCHUTZOVY 
Kleine geistliche Konzerte jsou takoyYmi motety na 
texty biblickYch citatu (srovnej s. 123). 
Vedle toho dile Zilo polyfonni sborove moteto ve 
starem stylu, napi'. v SCHUTZOvE Geistliche Chor
musik s mnoha dvojsboroyYmi motety benatske tra
dice nebo v 6 motetech BACHOvYCH. 
V 19. a 20. stoleti nevznikl zidny novY typ mote
ta, pi'esto byla moteta komponovana (BRAHMS, 
HINDEMITH) . 

Moteto je druh vícehlasé vokální hudby. Pochází ze 
středověku a v průběhu dějin prodělalo mnohé pro
měny. 

Vznik moteta 
Ve středověkém chorálním zpěvu bylo mozne 
přednášet určité, přednostně sólistické partie kvů
li vyzdvižení textu obzvlášť ozdobně a umně, čili 
vícehlase. Ve vícehlasém chorálním zpěvu notre
damské epochy kolem roku 1200 se melismatic
ké úseky chorálu (na obr. A: in saeculum) zpra
covávaly velmi racionálním způsobem: tóny toho
to chorálního melismatu se uspořádaly podle 
krátkého rytmického modelu, zvaného později od 
14. století talea (fr. taille, úsek; srovnej s. 202 n.): 

Tento model na obr. A má 5 notových hodnot 
(a 2 pomlky). Opakuje-li se model třikrát, zryt
mizuje se tak 15 tónů chorálu. Jsou-li tóny cho
rálního melismatu po x-tém opakování vyčerpá
ny, mohou být opakovány. 

Nad takto zpracované chorální melisma do podoby 
opěruého hlasu neboli "tenoru" (z lat. tenere, dr
žet) byl přikomponován volný vrchní hlas (orga
num duplum). Celý tento dvojhlasý úsek se nazývá 
diskantová partie neboli klauzula. 
Ještě v notredamské epoše byl tento vrchní hlas 
klauzuly opatřován veršovaným latinským textem, 
který se nejprve jako textový tropus vztahoval ke 
slovu tenoru (zde "in saeculum"), brzy však mohl 
být i francouzský, světský a dokonce erotický 
(obr. A: francouzská milostná báseň). 
Textované duplum se nazývá motetus (srovnej 
s. 205), a takto vzniklý nový druh moteto. K dvěma 
hlasům dále přidané tzv. triplum (resp. quadrup
lum) bylo většinou podloženo odlišným textem (viz 
s. 206). Moteto se stalo vedoucí světskou formou 
ars antiqua a ars nova (13. a 14. století). 
Izorytrtlické moteto bylo specifickým motetovým 
typem ars novy ve 14. století (VITRY, MACHAUT). 
Rytmický model, talea, byl delší a složitější. Svým 
opakováním po úsecích vyplňoval celou skladbu 
(s. 218 n.). Tato vrcholně umná forma se udržela 
jakožto slavnostní moteto až do 15. století (DUFAY). 

V 15. století 
převládla moteta s jedním duchovním textem, ně
kdy liturgickým (mariánské antifony apod.). Nová 
podoba moteta je tříhlasá, v sazbě kantilénové věty 
a bez cantu firmu (písňové moteto podle BESSE
LERA). 

Moteto s cantem firmem v 15. a 16. století 
zpracovává v tenoru jako c. f. úsek chorálu, ovšem 
nikoli ve struulé rytmické úpravě, nýbrž v přiroze
ném plynutí. I když se tenor stále pohybuje pomaleji 
než vrchní hlasy, má s nimi většinou shodný text. 
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Dlouhé notové hodnoty tenoru procházejí skladbou 
a dodávají jí oporu. Cantus firmus má symbolický 
charakter. Jeho melodie je často ostatními hlasy po 
úsecích napodobována nebo jako motivický mate
riál imitačně předjímána. 

V tříhlasém JOSQUINOVĚ motetu ln pace 
(obr. B) začíná alt, imitovaný sopránem v kvinto
vé vzdálenosti, vzestupným pohybem až ke kvartě 
s následující klesající sekundou. Motiv je spříz
něn s prvními čtyřmi tóny c. f. v tenoru. Znovu se 
objevuje v "taktu" 5 v sopránu. 

Počet hlasů u motet narůstá až na šest, dvojice hla
sů se při tom často sdružují do bicinií. 
V Německu písňové moteto používá jako c. f. ně
meckou duchovní píseň, kterou nechává zaznít po 
verších v tenoru či v sopránu ve stylu tenorové písně 
nebo tzv. kancionálové věty (melodie nahoře), 
ovšem v hybném střídání homofonních a polyfon
ních partií. 
Volně na (biblické nebo nové) verše je kompono
váno německé tzv. Spruchmotette (LECHNER, 
DEMANTlUS). 
V Anglii vznikaly v 16. století anthemy, anglická 
moteta podle kontinentálního vzoru. 

Proimitované moteto 16. století tvoří vrchol vý
voje moteta a zároveň vrchol franko-vlámské vokál
ní polyfonie. Cantus firmus odpadá, všechny hlasy 
se podílejí rovnoměrně na motivickém materiálu, 
takzvaných sogetti, která jsou vytvořena nově pro 
každý úsek motela. 

LAssOVO moteto na obr. C má 5 úseků, které se 
řídí podle smysluplného rozčlenění textu. Cílem 
je vyjádřit hudbou obsah textu. 
Úseky jsou zaklíněny do široce nosného proudu 
hlasů. Tak nasazuje např. nové sogetto "quia" 
v tenoru ještě během závěrečné kadence 3. oddí
lu (not. př.). Je ihned imitováno basem/altem 
a sopránem, čili všemi hlasy (proimitovánz'). 

Provozování bylo buď čistě vokální (a cappella), 
nebo s nástroji, které hrály spolu s vokálními hlasy. 

Pozdější formy 
V 17. století vzniklo sólisticky obsazené generál
basové moteto. První sbírkou byly Concerti ec
clesiastící od VlADANY (1602). Také SCHUTZOVY 
Kleine geistlíche Konzerte jsou takovými motety na 
texty biblických citátů (srovnej s. 123). 
Vedle toho dále žilo polyfonní sborové moteto ve 
starém stylu, např. v SCHUTZOVĚ Geistlíche Chor
musik s mnoha dvojsborovými motety benátské tra
dice nebo v 6 motetech BACHOVÝCH. 
V 19. a 20. století nevznikl žádný nový typ mote
la, přesto byla moteta komponována (BRAHMS, 
HINDEMITH) . 
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Mse (z lat. missa, z lte missa est - propousteni 
z obi'adu) je vedle hodinkovYch modliteb offi
cia centrilni bohosluzbou katolicke cirkve. jeji li
turgicky pevna forma v latinskem jazyce se na Za
pade rozvijela - na rozdil od rozmanitosti Vychodu 
- asi od 5. stolet!. Byla reformovana na II. vati
kdnsktfm koncilu 1964-69 s cilem aktivovat ucast 
vei'icich na bohosluzbe (mj. v domacim jazyce mis
to latiny), jeji stavba se ale temer nezmenila od 
podoby, ktera byla zakladem di'ivejsiho zhudebno
vani (obr. A): 

Bohosluiba slova zacina vstupnim zpevem (in
troitus) a prosbou obce vei'icich 0 smilovani 
(Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 
vzdy trikrat), pak zazni chvalozpev tzv. velktf 
doxologie (Gloria) a modlitba celebranta 
(oratio )_ 
Nasleduji lekce (epistoly a evangelia) ctene 
pi'i slavnostni msi z vyvyseneho mista jako litur
gicke recitativy, mezi nimi rozs:ihle melismaticke 
zpevy (graduale s alleluia nebo v dobe pokani 
a v postni dobe s tractem, a sekvence). Kliza
nim, vyznanfm viry (Credo, jen 0 nedelich 
a svatcich) a obecnrmi primluvami (oratio 
communis) konci bohosluzba slova. 

Eucharisticlci bohosluiba zahrnuje obetni zpev 
(offertorium), celebrantovu modlitbu nad 
obetnfmi dary (oratio secreta) a vlastni jadro 
mse se slavnostni modlitbou (preface), oslav
nrm volanim (Sanctus s Benedictus) a prome
novanim vina a chleba pi'i tiche modlitbe (Ca
non missae). Nasleduje Otcenas (Pater nos
ter) a pnmluvy (Libera nos). 

Cast pfijimani zacina lam:inim chleba a vzYyanim 
Beranka Boziho obci (Agnus Dei), pak nasle
duje prijimani vencich (communio) a cele
brantova modlitba (postcommunio). Mse kon
ci propousteci formuli (Ite missa est) a odpo
vew obce (Deo gratias, na Zeleny ctvrtek a pi'i 
procesnich msich: Benedicamus Domino). 
Poiehnani stoji od II. vatikanskeho koncilu pi'ed 
lte missa est. 

Ke msi patri gregoriansky choral (viz. s. 116 
a 184 nn.), realizovany celebrantem, sborem 
(schola cantorum) a obci. Rozlisujeme prostou 
missu cantatu a slavnostni missu solemnis 
(slavnostni, biskupskY nebo pontifikalni obi'ad). 
K mesnim zpevilm sboru a obce patn: 
- Ordinarium missae: Kyrie, Gloria, Credo, 

Sanctus a Agnus Dei. Techto 5 casti rna ve 
vsech msich stejny text, hudebne ale existuji rUz
ne verze (obr. B). Gloria a Credo zaintonuje 
knez, di'ive nez zacne schola. 

- Proprium missae: introitus, graduale, alle
luia, offertorium, communio. Techto 5 casti 
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se meni pro kaZdou msi. jsou sei'azeny cyklicky 
podle nedeli (Proprium de tempore) nebo 
podle svatku svatfch (Proprium de Sanctis). 

Ordinarium je antifonicke, v propriu je graduale 
a alleluia responsoriilni, introitus, offertorium 
a communio jsou antifonicke. K tomu pi'istupuje 
solistickY zpev celebranta (obr. A). 
Melodie ordinaria jsou zcasti velmi stare. jejich tra
dovani zacina v 10. stoleti. Zpevy propria jsou jeste 
starsi nez zpevy ordinaria. 

Vicehlasa zhudebneni 
Zhudebneni propria byla obvykla v dobe raneho 
vicehlasu, pozdeji ale vzacna kvUli jejich velkemu 
rozsahu jako celorocniho cyklu (Magnus tiber or
gani kolem roku 1200: pouze graduale a alleluia; 
ISAAC: Choratis Constantinus z roku 1517; pocet
na tvorba proprii v Cechach v 16. stoleti; PALESTRI
NA: Cyklusoffertoriiz roku 1593). 
Spolecne zhudebneni propria a ordinaria se nazYva 
plenarium (DUFAY,MissaS.Jacobi, 1429). 
Z ordinaria byly ve stredoveku zhudebnovany nej
prve jen jednotlive casti, ktere take byly ve 14. sto
leti spojovany do cyklii (Mse z Tournai), nez se 
v 15. - 16. stoleti stalo pravidlem cyklicke zhudeb
neni petidilneho ordinaria (missa). 
Z:ikladem a motivickYm pramenem pro vicehlasa 
zhudebneni byl v 15. - 16. stoleti zejmena liturgic
kY choril, duchovni a svetske pisne (cantus fir
mus). Podle faktury rozlisujeme tyto mse: 
- diskantova: cantus firmus v hornim hlase; 
- tenorova: cantus firmus v tenoru; 
- parodiclci: pi'ebira vicehlasou pi'edlohu, napi'. 
moteto nebo chanson. 
StylovY zlom kolem roku 1600 s sebou prinesl kon
certantni msi se solovYmi hlasy, generilbasem 
a nastroji. 
Operou a oratoriem ovlivnena barokni kantatova 
mse, ktera casti ordinaria rozklada na arie, duety, 
sbory (Cisla), vede k orchestraJni msi klasicis
mu (HAYDN, MOZART) a romantismu (SCHU
BERT, BRUCKNER, DvoRAK). 
Od 17. stoleti byly textove useky Christe v Kyrie 
a Benedictus v Sanctus vetsinou komponovany pro 
solisty, konec Gloria a Creda stejne jako Hosanna 
fugovane. 
BACHOVA Mse h moll a BEETHOVENOVA Missa so
lemnis pi'ekracuji svYm rozsahem ramec liturgie 
(koncertni provadenf). 

Requiem 
V ordinariu mse za zemrele (misil z roku 1570) 
chybi Gloria a Credo, proprium rna ale graduale, 
tractus a sekvenci Dies irde (viz s. 190), ktera 
zaujima ve vicehlasych zhudebnenich nejvetsi pro
stor (obr. C). 

Mše (z lat. missa, z lte missa est - propouštění 
z obřadu) je vedle hodinkových modliteb offi
cia centrální bohoslužbou katolické církve. Její li
turgicky pevná forma v latinském jazyce se na Zá
padě rozvíjela - na rozdíl od rozmanitosti Východu 
- asi od 5. století. Byla reformována na ll. vati
kánském koncilu 1964-69 s cílem aktivovat účast 
věřících na bohoslužbě (mj. v domácím jazyce mís
to latiny), její stavba se ale téměř nezměnila od 
podoby, která byla základem dřívějšího zhudebňo
vání (obr. A): 

Bohoslužba slova začíná vstupním zpěvem (in
troitus) a prosbou obce věřících o smilování 
(Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, 
vždy třikrát), pak zazní chvalozpěv tzv. velké 
doxologie (Gloria) a modlitba celebranta 
(oratio )_ 
Následují lekce (epištoly a evangelia) čtené 
při slavnostní mši z vyvýšeného místa jako litur
gické recitativy, mezi nimi rozsáhlé melismatické 
zpěvy (graduaIe s alleluia nebo v době pokání 
a v postní době s tractem, a sekvence). Kázá
ním, vyznáním víry (Credo, jen o nedělích 
a svátcích) a obecnými přímluvami (oratio 
communis) končí bohoslužba slova. 

Eucharistická bohoslužba zahrnuje obětní zpěv 
(offertorium), celebrantovu modlitbu nad 
obětními dary (oratio secreta) a vlastní jádro 
mše se slavnostní modlitbou (preface), oslav
ným voláním (Sanctus s Benedíctus) a promě
ňováním vína a chleba při tiché modlitbě (Ca
non missae). Následuje Otčenáš (Pater nos
ter) a přímluvy (Libera nos). 

Část přijímání začíná lámáním chleba a vzýváním 
Beránka Božího obcí (Agnus Dei), pak násle
duje přijímání věřících (communio) a cele
brantova modlitba (postcommunio). Mše kon
čí propouštěcí formulí (lte missa est) a odpo
vědí obce (Deo gratias, na Zelený čtvrtek a při 
procesních mších: Benedicamus Domino). 
Požehnání stojí od II. vatikánského koncilu před 
Ite missa es!. 

Ke mši patří gregoriánský chorál (viz. s. 116 
a 184 nn.), realizovaný celebrantem, sborem 
(schola cantorum) a obcí. Rozlišujeme prostou 
missu cantatu a slavnostní missu solemnis 
(slavnostní, biskupský nebo pontifikální obřad). 
K mešním zpěvům sboru a obce patří: 
- Ordinarium missae: Kyrie, Gloria, Credo, 

Sanctus a Agnus Dei. Těchto 5 částí má ve 
všech mších stejný text, hudebně ale existují růz
né verze (obr. B). Gloria a Credo zaintonuje 
kněz, dříve než začne schola. 

- Proprium missae: introitus, graduaIe, aIle
luia, offertorium, communio. Těchto 5 částí 
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se mění pro každou mši. JSou seřazeny cyklicky 
podle nedělí (Propríum de tempore) nebo 
podle svátků svatých (proprium de Sanctis). 

Ordinarium je antifonícké, v propriu je graduale 
a alleluia responsoriální, introitus, offertorium 
a communio jsou antifonícké. K tomu přistupuje 
sólistický zpěv celebranta (obr. A). 
Melodie ordinaria jsou zčásti velmi staré. Jejich tra
dování začíná v 10. století. Zpěvy propria jsou ještě 
starší než zpěvy ordinaria. 

Vícehlasá zhudebnění 
Zhudebnění propria byla obvyklá v době raného 
vícehlasu, později ale vzácná kvůli jejich velkému 
rozsahu jako celoročního cyklu (Magnus liber or
ganí kolem roku 1200: pouze graduale a alleluia; 
ISAAC: Choralis Constantinus z roku 1517; počet
ná tvorba proprií v Čechách v 16. století; PALESTRI
NA: Cyklusoffertoriíz roku 1593). 
Společné zhudebnění propria a ordinaria se nazývá 
plenarium (DUFAY,MissaS.]acobi, 1429). 
Z ordinaria byly ve středověku zhudebňovány nej
prve jen jednotlivé části, které také byly ve 14. sto
letí spojovány do cyklů (Mše z Tournai), než se 
v 15. - 16. století stalo pravidlem cyklické zhudeb
nění pětidílného ordinaria (missa). 
Základem a motivickým pramenem pro vícehlasá 
zhudebnění byl v 15. - 16. století zejména liturgic
ký chorál, duchovní a světské písně (cantus fir
mus). Podle faktury rozlišujeme tyto mše: 
- diskantová: cantus firmus v horním hlase; 
- tenorová: cantus firmus v tenoru; 
- parodická: přebírá vícehlasou předlohu, např. 
moteto nebo chanson. 
Stylový zlom kolem roku 1600 s sebou přinesl kon
certantní mši se sólovými hlasy, generálbasem 
a nástroji. 
Operou a oratoriem ovlivněná barokní kantátová 
mše, která části ordinaria rozkládá na árie, duety, 
sbory (čísla), vede k orchestrální mši klasicis
mu (HAYDN, MOZART) a romantismu (SCHU
BERT, BRUCKNER, DVOŘÁK). 
Od 17. století byly textové úseky Christe v Kyrie 
a Benedictus v Sanctus většinou komponovány pro 
sólisty, konec Gloria a Creda stejně jako Hosanna 
fugovaně. 
BACHOVA Mše h moll a BEETHOVENOVA Míssa so
lemnis překračují svým rozsahem rámec liturgie 
(koncertní provádění). 

Requiem 
V ordinariu mše za zemřelé (misál z roku 1570) 
chybí Gloria a Credo, proprium má ale graduaIe, 
tractus a sekvenci Dies irde (viz s. 190), která 
zaujímá ve vícehlasých zhudebněních největší pro
stor (obr. C). 
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Opera je drama v hudbe, ve kterem se - na rozdil 
od cinohry s hudebnimi vlozkami - hudba podili na 
prilbehu dije a na !iceni naiad a pocitu. Spojeni 
ruznyeh druhi'I umeni - hudby, basnietvi, dramatu, 
malii'stvi, seenografie, tanee, jevistniho pohybu -
v sobe obsahuje mnoho moznosti, ale take protikla
du, twe tento druh nabyl v dejinaeh nejrozmani
tejsich podob a projevii. 
Opera vznikla na konei 16. stoleti ve Florencii, 
kde se krouzek humanistiekYeh basnikii, hudebni
kii a uceneu (florentska Camerata) pokousel 
o znovuoziveni antiekeho dramatu, na nemz se 
podileli s610vi pevei, sbor a orehestr. Tak byla 
po vzoru pastor:ilnich dramat 16. stoleti (TASSO, 
GUARINI) vytvoi'ena prvui operni libreta, ktera byla 
zhudebnena pomoci dobovYeh prosti'edkii: 
- nova monodie (zpevni hlas s gb. doprovodem, 

srovnej s. 145); 
- madrigalove a motetove sbory; 
- instrumenmlni ritornely a tance. 
Prvnimi operami na RINUCCINIHO texty byly PERI
HO Dafne (1597, ztraeena) a Euridice (1600), 
a d:ile CACCINIHO Euridice (1600; viz s. 144, 
obr. A). 
Rozhodujici krok k velke barokni opei'e ucinil 
MONTEVERDI operou Orfeo (Mantova 1607, text: 
STRIGGIO). 

Reeitativ se zde stava hudebne zivYm a gestieky 
pi'esvedcivYm stile rappresentativo (jevistni 
sty!), k nemuz pi'istupuji volne formovane Iyrie
ko-dramatieke zpevy (recitativ arioso) s or
ehestr:ilnfm doprovodem, pfsne (arie), sbory 
a bohate obsazeny orehestr se sinfoniemi, ritor
nely a tanci (obr. A). 

Bemitky se brzy staly hlavnim opernfm eentrem se
vernf It:ilie. V roee 1637 tam bylo otevi'eno prvuf 
komercnf opernf divadlo. Hrdinske baje a antieke 
pi'ibehy poskytovaly latky pro MONTEVERDIHO 
pozdnf dilo a nespocet nOvYeh oper, zvlaste od CA
VALLIHO a CESTIHO. 
V Rime se vedle svetske opery s velkYmi sbory vyvi
nula duchovni opera (s. 133). Na konei 17. stole
tf a v IS. stoletf pi'evzala vedenf neapolska skola 
sA. SCARLATTIM (1660-1725). Nejryznamnejsfm 
libretistou byl P. METASTASIO. Centr:ilnfm opernfm 
typem se stala vaina opera seria, zalozena na sle
du recitativil secco, rozvijejfcieh dej, a velkYeh 
aril da capo, slouzicich k pi'edvedenf afektU. Jako 
ouvertura slouzila neapolska opemi sinfonia 
(srovnej s. 134). 
V opei'e seria dominovala hudba. Dej ustoupil do 
pozadi, hudebnf casti byly ocfslovany (cislova 
opera, srovnej obr. B). Vyrazneho zastupee nalezla 
tato baroknf opera v HANDELOVI. 
Vedle toho se v Neapoli vyvinula z meziaktnfeh vsuvek 
do opery seria (intennezzo) veseki opera buffa, 
puvodne s mestitnskYmi latkami eommedie dell'arte 
(napi'. PERGOLESI, La serva padrona, 1733). 
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Opera buffa davala v IS. stoletf podnety k pi'ekona
nf strnule formy opery seria, zvlaste zavedenfm an
samblu a ansambloveho finale. 0 reformu opery se
ria se kolem roku 1770 pokousel rovnez GLUCK. 
Zamerne jednoduehy byl nem. singspiellS. stoletf 
s mluvenYmi dialogy a pfsnemi. 
Opery obdobf klasieismu, zvlaste MOZARTOVY buf
fy, pak pi'inesly dramatizovanf stare cfslove opery, 
aniz by se vzdaly absolutne hudebnich prvkii. 

Nazorne to ukazuje II. akt (obr. B) MOZARTOVA 
Figara (17S6). 
Momentem, ktery pohanf kupi'edu dej (postup
ne nakupenf seen), je jako dosud reeitativ see
co; formove bohata hudebnf cfsla ale sahajf od 
pi'evazne hudebnich zastavenf (c. 11, 12, 14) 
pi'es mfrnou akci (c. 13: pi'evlekanf) aZ po spo
jeni deje a hudby (c. 15: Cherubfn skace z okna; 
c. 16: vzrusujfci finale). Absolutne hudebnf 
aspekt se projevuje v ton:ilnfm planu eeleho 
aktu s t6ninou Es dur jako rameem a v rondo
ve vYstavbe finale (seskupenf seen, t6nin a hu
debnfeh vet kolem jakehosi sti'edu, zaroveii 
narust tempa, poctu osob a dramaticnosti; viz 
S. 342 n.). 

Francie mela vlastnf operni tradici, k niz 
n:ilezely ballet de cour (od roku 15S1), come
die-ballet a LULLYHO dvorska tragedie Iyrique 
v 17. stoleti. Ta se orientovala na klasieke franeouz
ske divadlo (i'ec, 5 aktu) a mela po hudebnf stran
ee volne reeitativy, pfsiiove arie (airs), mnoho 
sboru a tancu a jako uvod francouzskou ouver
turu. V IS. stoleti doslo ke sporu 0 italskou operu 
buffu (provedenf PERGOLESIHO, Pai'fz 1752) 
a k zalozenf mestitnske opera comique s mluveny
mi dialogy. 
Na pozadf revolucni opery a opery hruzy se vyvi
nula velka opera 19. stoletf (MASSENET, MEYER
BEER), vedle nf parodistieka opereta (OFFEN
BACH) a v eeIe Evrope opery narodni. 

V Nemeeku smei'ovala romantickti opera (WEBER, 
Carostrelec, IS21) k uvolneni sehematu cfslove 
opery ve prospeeh mnohotvarnyeh a vnitrne kon
trastnich seen a ani. WAGNEROVO hudebni drama 
je pak dusledne prokomponovano: sled seen a text 
jsou podkladem plynuIeho proudu hudby, jenz se 
vyznacuje "nekonecnou melodii", spreehgesangem 
("mluvenYm zpevem"), leitmotiviekou teehnikou, 
zvukove barvitYm orehestrem a expresivnf, vreholne 
romantiekou harmonif (obr. C). 
WAGNEROVO hudebnf drama dospelo do extremu 
take z hlediska slouceni jednotlivYch umeleekYeh 
druhu (Gesamtkunstwerk, souborne umeleeke 
dilo); po nem nasledovala ve 20. stoleti obnovena 
praee se starYmi formami (BERG, STRAVINSKIJ), 
ale tez hledani nOvYeh moznostf hudebniho divadla 
(ZIMMERMANN, KAGEL). 

Opera je drama v hudbě, ve kterém se - na rozdíl 
od činohry s hudebními vložkami - hudba podílí na 
průběhu děje a na líčení nálad a pocitů. Spojení 
různých druhů umění - hudby, básnictví, dramatu, 
malířství, scénografie, tance, jevištního pohybu -
v sobě obsahuje mnoho možností, ale také protikla
dů, takže tento druh nabyl v dějinách nejrozmani
tějších podob a projevů. 
Opera vznikla na konci 16. století ve Florencii, 
kde se kroužek humanistických básníků, hudební
ků a učenců (florentská Camerata) pokoušel 
o znovuoživení antického dramatu, na němž se 
podíleli sóloví pěvci, sbor a orchestr. Tak byla 
po vzoru pastorálních dramat 16. století (TASSO, 
GUARINI) vytvořena prvuí operní libreta, která byla 
zhudebněna pomocí dobových prostředků: 
- nová monodie (zpěvní hlas s gb. doprovodem, 

srovnej s. 145); 
- madrigalové a motetové sbory; 
- instrumentální ritornely a tance. 
Prvními operami na R1NUCCINIHO texty byly PERl
HO Dafne (1597, ztracena) a Euridice (1600), 
a dále CACCINIHO Euridice (1600; viz s. 144, 
obr. A). 
Rozhodující krok k velké barokní opeře učinil 
MONTEVERDI operou Orfeo (Mantova 1607, text: 
STRlGGIO). 

Recitativ se zde stává hudebně živým a gesticky 
přesvědčivým sUk rappresentatívo (jevištní 
styl), k němuž přistupují volně formované Iyric
ko-dramatické zpěvy (recitativ aríoso) s or
chestrálním doprovodem, písně (árie), sbory 
a bohatě obsazený orchestr se sinfoniemi, ritor
nely a tanci (obr. A). 

Benátky se brzy staly hlavním operním centrem se
verní Itálie. V roce 1637 tam bylo otevřeno prvuí 
komerční operní divadlo. Hrdinské báje a antické 
příběhy poskytovaly látky pro MONTEVERDIHO 
pozdní dílo a nespočet nových oper, zvláště od CA
VALLlHO a CESTlHO. 
V Římě se vedle světské opery s velkými sbory vyvi
nula duchovní opera (s. 133). Na konci 17. stole
tí a v IS. století převzala vedení neapolská škola 
s A. SCARLATTIM (1660-1725). Nejvýznamnějším 
libretistou byl P. METASTASIO. Centrálním operním 
typem se stala vážná opera seria, založená na sle
du recitativů secco, rozvíjejících děj, a velkých 
árií da capo, sloužících k předvedení afektů. Jako 
ouvertura sloužila neapolská operní sinfonia 
(srovnej s. 134). 
V opeře seria dominovala hudba. Děj ustoupil do 
pozadi, hudební části byly očíslovány (číslová 
opera, srovnej obr. B). Výrazného zástupce nalezla 
tato barokní opera v HANDELOVI. 
Vedle toho se v Neapoli vyvinula z meziaktních vsuvek 
do opery seria (intennezzo) veselá opera buffa, 
původně s měštanskými látkami commedie dell'arte 
(např. PERGOLESI, La serva padrona, 1733). 

DRUHY A FORMY I Opera 131 

Opera buffa dávala v IS. století podněty k překoná
ní strnulé formy opery seria, zvláště zavedením an
sámblů a ansámblového finale. O reformu opery se
ria se kolem roku 1770 pokoušel rovněž GWCK. 
Záměrně jednoduchý byl něm. singspiellS. století 
s mluvenými dialogy a písněmi. 
Opery období klasicismu, zvláště MOZARTOVY buf
fy, pak přinesly dramatizování staré číslové opery, 
aniž by se vzdaly absolutně hudebních prvků. 

Názorně to ukazuje II. akt (obr. B) MOZARTOVA 
Figara (17S6). 
Momentem, který pohání kupředu děj (postup
né nakupení scén), je jako dosud recitativ sec
co; formově bohatá hudební čísla ale sahají od 
převážně hudebních zastavení (č. ll, 12, 14) 
přes mírnou akci (č. 13: převlékánO až po spo
jení děje a hudby (č. 15: Cherubín skáče z okna; 
Č. 16: vzrušující finale). Absolutně hudební 
aspekt se projevuje v tonálním plánu celého 
aktu s tóninou Es dur jako rámcem a v rondo
vé výstavbě finale (seskupení scén, tónin a hu
debních vět kolem jakéhosi středu, zároveň 
nárůst tempa, počtu osob a dramatičnosti; viz 
s. 342 n.). 

Francie měla vlastní operní tradici, k níž 
náležely ballet de cour (od roku 15S1), comé
die-ballet a LULLYHO dvorská tragédie Iyrique 
v 17. století. Ta se orientovala na klasické francouz
ské divadlo (řeč, 5 aktů) a měla po hudební strán
ce volné recitativy, písňové árie (airs), mnoho 
sborů a tanců a jako úvod francouzskou ouver
turu. V IS. století došlo ke sporu o italskou operu 
buffu (provedení PERGOLESIHO, Paříž 1752) 
a k založení měštanské opéra comique s mluvený
mi dialogy. 
Na pozadí revoluční opery a opery hrůzy se vyvi
nula velká opera 19. století (MASSENET, MEYER
BEER), vedle ní parodistická opereta (OFFEN
BACH) a v celé Evropě opery národní. 

V Německu směřovala romantická opera (WEBER, 
Čarostřelec, IS21) k uvolnění schématu číslové 
opery ve prospěch mnohotvárných a vnitřně kon
trastních scén a árií. WAGNEROVO hudební drama 
je pak důsledně pro komponováno: sled scén a text 
jsou podkladem plynulého proudu hudby, jenž se 
vyznačuje "nekonečnou melodií", sprechgesangem 
("mluveným zpěvem"), leitmotivickou technikou, 
zvukově barvitým orchestrem a expresivní, vrcholně 
romantickou harmonií (obr. C). 
WAGNEROVO hudební drama dospělo do extrému 
také z hlediska sloučení jednotlivých uměleckých 
druhů (Gesamtkunstwerk, souborné umělecké 
rulo); po něm následovala ve 20. století obnovená 
práce se starými formami (BERG, STRAVINSKlJ), 
ale též hledání nových možností hudebního divadla 
(ZIMMERMANN, KAGEL). 
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Pojem oratorium oznaeuje obecne celoveeemi, 
vetSinou duchovni dI10 pro sola, sbor a orchestr 
v nescenickem, tj. koncertnim provedeni. 

Oznaeeni je odvozeno od slova oratorio (modli
tebna) , kde se konala cteni z Bible a zbozna 
rozjimani s duchovnimi pisnemi (laudy). 

Jako nejranejsi doklad se zachovalo CAVALIERIHO 
Rappresentatione di anima e di corpo (pfedsta
veni duse a tela, Rim 1600) s recitativy, sbory 
a tanci, eill styl0vYmi prosti'edky tehdy nove opery 
("duchovni opera"). Pro dejiny druhu je tato para
lela typicka: inovace na poli opery neustale ovliviio
valy take oratorium. 
Usti'edni osobou v oratoriu je vypravec (histori
cus, testo) , ktery v recitativech (tenor s gb.) 
pi'ednasi biblick)l text resp. dej jako pojitko jednot
livYch hudebnich eise!. L:itka poch:izi ze Stareho za
kona, nekdy i z Noveho zakona nebo legend 0 sva
!)Ich. Dodateene zbasnene partie textu nalezeji so
listum nebo sboru. RanYm pi'Jldadem oratoria 
s vypraveeem, soly (ariosi) a znaenYm poetem du
chovnich madrigal" pro sbor je ANERIOVO Tea
trale armonico spirituale (Rim 1619) v italStine 
(oratorio volgare). Nejslavnejsim skladatelem ora
tori! 17. stoleti byl CARISSIMI (1605-1674, Rim), 
ktery psallatinska oratoria (oratorio latino). Jeho 
zaky a nasledovniky byli DRAGHI, STRADELLA 
a CHARPENTIER v Pai'izi. 

Neapolska skola s A. SCARLATTIM (1660-1725) 
pak po vzoru opery do oratoria zavedla recitativ 
secco a accompagnato a arii da capo. Vrcholem 
tohoto yYvoje jsou HANDELOVA londyuska oratoria: 
v anglietine poprve Esther (1732), dale Messiah 
(Mesias, 1742),judas Maccabaeus (juda Maka
bejskj, 1746) a mnoho dalsich. HANDELOVA orato
ria v sobe obsahuji typickou barokni smes univer
zalismu a vaznosti, niteme vroucnosti i patosu. 
V Nemecku psal v 17. stoleti SCHUTZ sve oratoriove 
historie (Auferstehungshistorie, Velikonoeni his
torie 1623; Weihnachtshistorie, Vanoeni h. 1664). 
V 18. stoleti se biblicke texty nekdy zversova
valy a pi'idavaly se pisne, arie a sbory (MENANTES 
1704, BROCKES). Mensi dIla nepi'ekraeovala ramec 
kant:ity. 

BACHOVO Vanoeni oratorium (1733-34) se 
z tohoto ramce vymyka. Je cyklem 6 kantat (eas
ti 1-6) k 1.-]. svatku vanoenimu, k svatku 
Obfezani, k nedeli po Novem roce a k svatku 
Zjeveni Pane. Biblick)l text (recitativ secco, te
nor) se sti'ida se sbory, recitativy accompagnato 
a ariemi. Rada easti se vztahuje ke starsim svet
skjm kantat:im, ktere dostaly novY duchovni text 
(parodie) , jako napi'. vstupni sbor jauchzet, 

. frohlocket! podle kantaty TOnet ihr Pauken 
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(BWV 214). Prvni choral Wie soli ich doch emp
fangen s melodii ,,0 Haupt voll Blut und Wun
den" symbolicky pi'edjima pi'ibeh Kristova utrpe
ni (obr. A). 

Dobovemu vkusu poloviny stoleti odpovidalo RAM
LEROVO cituplne oratorium Der Tod jesu (1755) 
s GRAUNOVOU hudbou, ktere se v Berline provozo
valo kaZdoroene 0 velikonocnim !)Idnu jeste 0 stole
Ii pozdeji. 

Obrat pak pi'inasi oratorium obdobi klasicismu 
a 19. stoleti, na jehoz poeatku stoji HAYDNOVO. 
Stvofenf (1798) a Roeni doby (1801). 

Stvofeni vyzai'uje osvicensk)l optimismus a do
kazalo sloucit biblick)l text s univerzalnim nabo
zenstvim a virou ve spaseni lidstva. Hudebne pra
cuje HAYDN i s tonomalebnYmi prosti'edky, napi'. 
temne c moll v rudimentami symfonicke vete li
cief chaos, a proti tomu obrat do dur v okamziku 
zjeveni svetia. Biblick)l text pi'ednaseji 3 archan
dele ve strucnych recitativech secco, hudebni 
kusy jsou eislovany jako v opei'e: recitativy 
accompagnato se sti'idaji s ariemi a sbory, ktere 
jsou ad maiorem Dei gloriam (pro vetsi slavu 
BoZO vicehlase a barokne fugovane. 
CelkovY rozvrh je ti'idI1ny (v baroku jinak vetsi
nou dvojdIlny) a liei stvoi'eni Zeme a rostlin, zvi
i'at a eloveka a nakonec, jako jeden velk)l zpev 
dikiivzdani, Zivot prvniho paru v raji (obr. B). 

HAYDNOVO Stvofeni melo svetovY uspech. Dalo po
pud k zalozeni mnoha peveck)lch sboru a podpoi'ilo 
dalSi pestovani oratoria (i mimo ramec cirkve). 
Oratoria psali BEETHOVEN (Kristus na hofe Oli
vetske, 1800), SPOHR a zvlaste MENDELSSOHN 
(Pavel 1836, Elias 1846), pi'icemz zejmena ve sbo
rech napodobovali HANDELA. SCHUMANNIJv Raj 
a Peri (1843) zpracovava svetskou pohadkovou lat
ku, ale i zde se skrYva vyse zmineny my.us 0 spase
ni, stejne jako v USZTOvE Legendi 0 sv. Alibete 
(1862), jez je pozoruhodne nametove spi'iznena 
s WAGNEROvYM Tannhduserem. 

Take ve Francii bylo oratorium (Drame sacre, Mys
tere) v 19. stoleti stale velmi oblibeno. BERLIOZ 
(Detstvijeiisovo, 1854), SAINT-SAENS, FRANCK aj. 
psali dila s vyuzitim vsech vYdobytkii romantickeho 
orchestru (tonomalba, leitmotivicka technika). 
Ve 20. stoleti neexistuje zadne obecne obsahove ne
bo formove smei'ov:ini oratoria, ale mnoha pozoru
hodna i'eseni individualni, napi'. HONEGGERIJv Kral 
David (1921), STRAVINSKEHO opera-oratorium 
Oedipus Rex (1927, fro a lat. s moznosti scenickeho 
ztvameni) nebo SCHONBERGOVO oratoriumjaku
bUviebl'fk (1917-22) . 

Pojem oratorium označuje obecně celovečerní, 
většinou duchovní dI10 pro sóla, sbor a orchestr 
v nescénickém, tj. koncertním provedení. 

Označení je odvozeno od slova oratorio (modli
tebna) , kde se konala čtení z Bible a zbožná 
rozjímání s duchovními písněmi (laudy). 

Jako nejranější doklad se zachovalo CAVALIERlHO 
Rappresentatione di anima e di corpo (Předsta
vení duše a těla, Řím 1600) s recitativy, sbory 
a tanci, čili stylovými prostředky tehdy nové opery 
("duchovní opera"). Pro dějiny druhu je tato para
lela typická: inovace na poli opery neustále ovlivňo
valy také oratorium. 
Ústřední osobou v oratoriu je vypravěč (histori
cus, testo), který v recitativech (tenor s gb.) 
přednáší biblický text resp. děj jako pojítko jednot
livých hudebních čísel. Látka pochází ze Starého zá
kona, někdy i z Nového zákona nebo legend o sva
tých. Dodatečně zbásněné partie textu náležejí só
listům nebo sboru. Raným přJ1dadem oratoria 
s vypravěčem, sóly (ariosi) a značným počtem du
chovních madrigalů pro sbor je ANERlOVO Tea
trale armonico spirituale (Řím 1619) v italštině 
(oratorio volgare). Nejslavnějším skladatelem ora
torií 17. století byl CARISSIMI (1605-1674, Řím), 
který psal latinská oratoria (oratorio latino). Jeho 
žáky a následovníky byli DRAGHI, STRADELLA 
a CHARPENTlER v Paříži. 

Neapolská škola s A. SCARLATTlM (1660-1725) 
pak po vzoru opery do oratoria zavedla recitativ 
secco a accompagnato a árii da capo. Vrcholem 
tohoto vývoje jsou HANDELOVA londýnská oratoria: 
v angličtině poprvé Esther (1732), dále Messiah 
(Mesiáš, 1742),judas Maccabaeus (juda Maka
bejský, 1746) a mnoho dalších. HANDELOVA orato
ria v sobě obsahují typickou barokní směs univer
zalismu a vážnosti, niterné vroucnosti i patosu. 
V Německu psal v 17. století SCHOTZ své oratoriové 
historie (Auferstehungshistorie, Velikonoční his
torie 1623; Weihnachtshistorie, Vánoční h. 1664). 
V 18. století se biblické texty někdy zveršová
valy a přidávaly se písně, árie a sbory (MENANTES 
1704, BROCKES). Menší dIla nepřekračovala rámec 
kantáty. 

BACHOVO Vánoční oratorium (1733-34) se 
z tohoto rámce vymyká. Je cyklem 6 kantát (čás
ti 1-6) k 1.-]. svátku vánočnímu, k svátku 
Obřezání, k neděli po Novém roce a k svátku 
Zjevení Páně. Biblický text (recitativ secco, te
nor) se střídá se sbory, recitativy accompagnato 
a áriemi. Řada částí se vztahuje ke starším svět
ským kantátám, které dostaly nový duchovní text 
(parodie), jako např. vstupní sbor jauchzet, 

. frohlocket! podle kantáty TOnet ihr Pauken 
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(BWV 214). První chorál Wie soli ich doch emp
fangen s melodií ,,0 Haupt voll Blut und Wun
den" symbolicky předjímá příběh Kristova utrpe
ní (obr. A). 

Dobovému vkusu poloviny století odpovídalo RAM
LEROVO cituplné oratorium Der Tod lesu (1755) 
s GRAUNOVOU hudbou, které se v Berlíně provozo
valo každoročně o velikonočním týdnu ještě o stole
tí později. 

Obrat pak přináší oratorium období klasicismu 
a 19. století, na jehož počátku stojí HAYDNOVO. 
Stvoření (1798) a Roční doby (1801). 

Stvoření vyzařuje osvícenský optimismus a do
kázalo sloučit biblický text s univerzálním nábo
ženstvím a vírou ve spasení lidstva. Hudebně pra
cuje HAYDN i s tónomalebnými prostředky, např. 
temné c moll v rudimentární symfonické větě lí
čící chaos, a proti tomu obrat do dur v okamžiku 
zjevení světla. Biblický text přednášejí 3 archan
dělé ve stručných recitativech secco, hudební 
kusy jsou číslovány jako v opeře: recitativy 
accompagnato se střídají s áriemi a sbory, které 
jsou ad maiorem Dei gloriam (pro větší slávu 
Boží) vícehlasé a barokně fugované. 
Celkový rozvrh je třídI1ný (v baroku jinak větši
nou dvojdIlný) a líčí stvoření Země a rostlin, zví
řat a člověka a nakonec, jako jeden velký zpěv 
díkůvzdání, život prvního páru v ráji (obr. B). 

HAYDNOVO Stvoření mělo světový úspěch. Dalo po
pud k založení mnoha pěveckých sborů a podpořilo 
další pěstování oratoria (i mimo rámec církve). 
Oratoria psali BEETHOVEN (Kristus na hoře Oli
vetské, 1800), SPOHR a zvláště MENDELSSOHN 
(Pavel 1836, Eliáš 1846), přičemž zejména ve sbo
rech napodobovali HANDELA. SCHUMANNŮV Ráj 
a Peri (1843) zpracovává světskou pohádkovou lát
ku, ale i zde se skrývá výše zmíněný mýtus o spase
ní, stejně jako v USZTOVĚ Legendě o sv. Alžbětě 
(1862), jež je pozoruhodně námětově spřízněna 
s WAGNEROVÝM Tannhduserem. 

Také ve Francii bylo oratorium (Drame sacré, Mys
tere) v 19. století stále velmi oblíbeno. BERLIOZ 
(Dětstvíježíšovo, 1854), SAINT-SAENS, FRANCK aj. 
psali díla s využitím všech výdobytků romantického 
orchestru (tónomalba, leitmotivická technika). 
Ve 20. století neexistuje žádné obecné obsahové ne
bo formové směřování oratoria, ale mnohá pozoru
hodná řešení individuální, např. HONEGGERŮV Král 
David (1921), STRAVINSKÉHO opera-oratorium 
OediPus Rex (1927, fr. a lat. s možností scénického 
ztvárnění) nebo SCHŮNBERGOVO oratorium jaku
bůvžebřík (1917-22) . 
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Ouvertura je uvodni instrument:ilni kus opery, 
oratoria, cinohry, suity apod. 
Al do 17. stoleti nemely tyto pi'edehry pevnou for
mu. Vetsinou se jednalo 0 kritke kusy, ktere vyzna
covaly zae:itek pi'edstaveni a chtely vzbudit pozor
nost posluchacu. Pi'ikladem takovehoto raneho 
knitkeho opernfho uvodu je Toccata na zacatku 
MONTEVERDIHO Oifea (1607) se slavnostnimi 
akordy dechu. 
V 17. stoleti se z operni pi'edehry zvane obecne sin
fonia vyvinula tzv. canzonova ouvertura benat
ske opery (CESTI, CAVALLI) s pomalYm dflem v su
Mm taktu a rychlYm dHem v taktu ti'fdobem; stala 
se vzorem pro francouzskou ouverturu. 

Francouzska ouvertura 
se objevila poprve u LuLLYHO v Pai'izi (balet Alci
diane, 1658) a stala se nejznamejsim typem barok
ni pi'edehry. Byla ti'idHna: 
- 1. dil: pomaly, sudy takt, teckovany rytmus, slav

nostni vYraz, baroknf patos; 
- 2. dil: rychly, vetsinou fugovany nebo velmi po

hyblivY, zpravidla v ti'idobem tak.tu; 
- 3. dil: puvodne jen navrat do pocateenfho tempa 

v nekolika zaverecnych akordech, pozdeji i tema
tickY navrat k prvnimu dHu (obr. A) . 

Tance z francouzske opery se pro baletni a koncert
ni ueely obvykle sestavovaly do suity. V uvodu suity 
se hr:ila operni ouvertura. Pozdeji vznikaly samo
statne suity vcetne ouvertury. BACH OVA Ouvertura 
pochazi z takoveto orchestr:ilni suity (obr. A; srov
nej s. 150, obr. D). 

Neapolska ouvertura (sinfonia) 
Podstatne odlisny typ ouvertury se rozvinul v Neapo
Ii, pi'edevsim diky A. SCARLATTIMU (1696). Tato 
sinfonia se clenila na tn dfly resp. vety: 
- 1. dil: rychly, koncertantni; 
- 2. dil: pomaly, kantabilni, vetsinou s jednim so-

10yYm nastrojem; 
- 3. dil: rychly, easto fugovany, taneenfho charak-

teru (obr. B). 
Neapolskd sinfonia se rovnez oddelila od opery, 
kdyZ byla provozovana koncertne v tzv. akademiich 
nebo pi'fmo pro ne komponovana. Sled dHi\ resp. 
vet teto sinfonie se stal vYchodiskem pro pozdejsi 
poi'adi vet v sonate, symfonii a koncertu (srovnej 
s. 152, obr. A). 

Klasicka ouvertura 
Splnila pozadavek naladove a tematicke spi'izne
nosti ouvertury s operou popi'. s jeji prvni scenou 
(RAMEAU, GLUCK), ktery se objevil v prilbehu 18. sto
leti ve Francii. Casto take pi'ejima sonatovou 
formu. 
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V ouvertui'e k Onosu ze serailu (1781-82) sle
duje MOZART jeste zi'etelne rozvrh neapolske 
sinfonie. Prvni dfl je ale zaroveii sonatovou expo
zief s typickou modulacf z toniky (C dur) k do
minante (G dur) , na niz zazniva vedlejsi tema. To 
je odvozeno z 2. casti hlavnfho tematu (neboli 
hlavni tema A, vedlejsi tema N). 
Misto provedeni nasleduje pomaly sti'ednf dH 
s mollovou variantou tematu prvni me opery 
(Belmonte: "Hier soli ich dich denn sehen"). 
Ouvertura se tak nejen vztahuje bezprosti'edne 
k prvni scene, ale osvetluje krome tureckeho 
koloritu take vlastnf tema opery: lasku, kteri 
uspesne pi'ekona nebezpeei a nastrahy. 
TIeti dH se vracf k dflu prvnfmu, vzdava se ale 
vedlejsfho tematu a pi'inasi misto neho pestry 
sled modulaef (obr. C). 

Ouvertura v 19. a 20. stoleti 
Tesnyvztah k obsahu opery vykazuji BEETHOVENO
VY ouvertury k Fideliovi: pi'edehry Leonora I-III 
liei n:ilady opery a jeji dramatickYvrchol (trubkovY 
sign:il oznamujief pi'ichod guvernera). Na opernf 
ouvertury byly vsak pi'ilis symfonicke, pi'ilis zavaz
ne a dlouhe. Ctvrta ouvertura (Fidelio) , ktera se 
zpravidla hriva, je naproti tomu struena a mii'i pi'i
mo k 1. scene. 
Programni ouvertury, ktere se programove vzta

huji k operni latce, se prosadily v romantismu 
(WEBER, Carosti'e/ec). 

Koncertni ouvertury jsou programnimi zvnkovY
mi obrazy pi'irody nebo duse, komponovanYmi 
pro koncertni s:il (MENDELSSOHN, Hebridy). 
Neprogramni smer zastupuje BRAHMS v Akade
micke slavnostni pi'edehi'e. 

Cinoherni ouvertury maji rovnez programni ob
sah (BEETHOVEN, Egmont; MENDELSSOHN, Sen 
noci svatojdnskej. 

Potpourriove ouvertury naproti tomu i'adi za se
bou nejznamejsf melodie pi'islusne opery nebo 
operety. 

V prilbehu 19. stoleti se objevila volna operni 
predehra, kteri liei urCitou n:iladu a bezprosti'ed
ne pi'echizi do vlastni opery (WAGNER, Tristan). 
Take ve 20. stoleti neexistuje z:idna form:ilni norma 
pro pi'edehru, obvykl:i jsou individu:ilni i'esen!. 

BERGOV Vojcek rna velmi kratkY uvod (obr. D). 
Zazni akord d moll s disonantne rusivl'm basem 
(kvinta e-b) , potom crescendo ustici do huste 
disonance (bezvYchodn:i konfliktni situace) s vi
i'enim bubnu, ktery "pi'edstavuje vojenske pro
sti'edf" (BERG). N:isledujicf hobojove tema za
zniva pozdeji ke slovilm "mir wird ganz Angst urn 
die Welt" ("dost:ivam 0 svet hrozny strach") 
a ziskav:i leitmotivickou funkci. 

Ouvertura je úvodní instrumentální kus opery, 
oratoria, činohry, suity apod. 
Až do 17. století neměly tyto předehry pevnou for
mu. Většinou se jednalo o krátké kusy, které vyzna
čovaly začátek představení a chtěly vzbudit pozor
nost posluchačů. Příkladem takovéhoto raného 
krátkého operního úvodu je Toccata na začátku 
MONTEVERDIHO Oifea (1607) se slavnostními 
akordy dechů. 
V 17. století se z operní předehry zvané obecně sin
fonia vyvinula tzv. canzonová ouvertura benát
ské opery (CESTl, CAVALU) s pomalým dílem v su
dém taktu a rychlým dnem v taktu třídobém; stala 
se vzorem pro francouzskou ouverturu. 

Francouzská ouvertura 
se objevila poprvé u LuLLYHO v Paříži (balet Alci
diane, 1658) a stala se nejznámějším typem barok
ní předehry. Byla třídnná: 
- 1. díl: pomalý, sudý takt, tečkovaný rytmus, slav

nostní výraz, barokní patos; 
- 2. díl: rychlý, většinou fugovaný nebo velmi po

hyblivý, zpravidla v třídobém taktu; 
- 3. díl: původně jen návrat do počátečního tempa 

v několika závěrečných akordech, později i tema
tický návrat k prvnímu dnu (obr. A) . 

Tance z francouzské opery se pro baletní a koncert
ní účely obvykle sestavovaly do suity. V úvodu suity 
se hrála operní ouvertura. Později vznikaly samo
statné suity včetně ouvertury. BACHOVA Ouvertura 
pochází z takovéto orchestrální suity (obr. A; srov
nej s. 150, obr. D). 

Neapolská ouvertura (sinfonia) 
Podstatně odlišný typ ouvertury se rozvinul v Neapo
li, především díky A. SCARLATTlMU (1696). Tato 
sinfonia se členila na tři díly resp. věty: 
- 1. díl: rychlý, koncertantní; 
- 2. díl: pomalý, kantabilní, většinou s jedním só-

lovým nástrojem; 
- 3. díl: rychlý, často fugovaný, tanečního charak-

teru (obr. B). 
Neapolská sinfonia se rovněž oddělila od opery, 
když byla provozována koncertně v tzv. akademiích 
nebo přímo pro ně komponována. Sled dnů resp. 
vět této sinfonie se stal východiskem pro pozdější 
pořadí vět v sonátě, symfonii a koncertu (srovnej 
s. 152, obr. A). 

Klasická ouvertura 
Splnila požadavek náladové a tematické spřízně
nosti ouvertury s operou popř. s její první scénou 
(RAMEAU, GWCK) , který se objevil v průběhu 18. sto
letí ve Francii. Casto také přejímá sonátovou 
formu. 
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V ouvertuře k Onosu ze serailu (1781-82) sle
duje MOZART ještě zřetelně rozvrh neapolské 
sinfonie. První díl je ale zároveň sonátovou expo
zicí s typickou modulací z toniky ( C dur) k do
minantě (G dur), na níž zaznívá vedlejší téma. To 
je odvozeno z 2. části hlavního tématu (neboli 
hlavní téma A, vedlejší téma N). 
Místo provedení následuje pomalý střední dn 
s mollovou variantou tématu první árie opery 
(Belmonte: "Hier soll ich dich denn sehen"). 
Ouvertura se tak nejen vztahuje bezprostředně 
k první scéně, ale osvětluje kromě tureckého 
koloritu také vlastní téma opery: lásku, která 
úspěšně překoná nebezpečí a nástrahy. 
Třetí dn se vrací k dílu prvnímu, vzdává se ale 
vedlejšího tématu a přináší místo něho pestrý 
sled modulací (obr. C). 

Ouvertura v 19. a 20. století 
Těsný vztah k obsahu opery vykazují BEETHOVENO
VY ouvertury k Pideliovi: předehry Leonora I-III 
líčí nálady opery a její dramatický vrchol (trubkový 
signál oznamující příchod guvernéra). Na operní 
ouvertury byly však přiliš symfonické, přiliš závaž
né a dlouhé. Ctvrtá ouvertura (Fidelio) , která se 
zpravidla hrává, je naproti tomu stručná a míří pří
mo k 1. scéně. 
programní ouvertury, které se programově vzta

hují k operní látce, se prosadily v romantismu 
(WEBER, Čarostřelec). 

Koncertní ouvertury jsou programními zvukový
mi obrazy přírody nebo duše, komponovanými 
pro koncertní sál (MENDELSSOHN, Hebridy). 
Neprogramní směr zastupuje BRAHMS v Akade
mické slavnostní předehře. 

Činoherní ouvertury mají rovněž programní ob
sah (BEETHOVEN, Egmont; MENDELSSOHN, Sen 
noci svatojánske'. 

Potpourriové ouvertury naproti tomu řadí za se
bou nejznámější melodie příslušné opery nebo 
operety. 

V průběhu 19. století se objevila volná operní 
předehra, která líčí určitou náladu a bezprostřed
ně přechází do vlastní opery (WAGNER, Tristan). 
Také ve 20. století neexistuje žádná formální norma 
pro předehru, obvyklá jsou individuální řešení. 
BERGŮV Vojcek má velmi krátký úvod (obr. D). 
Zazní akord d moll s disonantně rušivým basem 
(kvinta e-b) , potom crescendo ústící do husté 
disonance (bezvýchodná konfliktní situace) s VÍ
řením bubnu, který "představuje vojenské pro
středí" (BERG). Následující hobojové téma za
znívá později ke slovům "mir wird ganz Angst um 
die Welt" ("dostávám o svět hrozný strach") 
a získává leitmotivickou funkci. 
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Skenováno pro studijní účely

TextovYm podkladem paSijf je dramatizovany bib
liekY pi'ilieh Kristova utrpenf. Objevuji se zde: part 
vypraveee (evangelista), slovni promluvy a repliky 
jednotliveu (postavy deje, napi'. Kristus, Pilat, 
Petr) a zvolini davu (tzv. turbae, napi'. Zide, voja
ci). Provadeni pasiji v ehramu s rozdelen9mi rolemi 
a rozdHn9mi vYskami ehor:ilni recitaee (tuba, te
nor) je dolozeno uz od 9. stoleti: 
- Kristus: tenor f (knez); 
- evangelista: tenor e' (diakon); 
- postavy deje, turbae: tenor f' (subdiakoni), 

srovnej s. 116, obr. B. 
Protoze se paSijova reeitaee stala zilladem pro vi
eehlase kompoziee, byly temei' vseehny pozdejsi pa
sije in F. 

Motetove (prokomponovane) paSije (obr. A) 
V motetovYeh pasijich je vfcehlase zhudebnen 
eely text evangelia, tedy i vypravec1 partie evangelis
ty, uvodni a zavereeny sbor pi'inaseji jen otevirajici 
a uzavirajici promluvu, jinak zni pouze bibliekY 
text. Pasij0vY napev je zdrojem pro eantus firmus 
nebo temata (sogetti) vieehlase vety. Pasije se eleni 
po zpusobu moteta do usekU se st:ile noyYmi tema
ty, s imitaeemi a promenn9m poetem hlasu (evange
lista vesmes 4hl., postavy deje take 2-3hl., sbory 
4-5hl.). Prvni doklad pocMzi od LONGAVAIA (OB
RECHTA?). Byl sestaven kolem roku 1500 ze vsech 
etyi' evangelii (Evangelienharmonie). Nemecke 
protestantske paSije napsali BURCK (1568), LECH
NER (1593), DEMANTIUS (1631) aj. 

ResponsoriaInf paSije 
Pi'edzpevak se sti'ida se sborem, part evangelisty je 
jednohlasy, postavy deje 1-3hlase a turbae jsou vi
cehlase sborove (Qbr. B). 
Takoveto paSije jsou jakozto nejstarsi vicehlase pa
sije dolozeny od konce 14. stoleti ve Francii. Plati 
zaroven za dramaticke nebo scenicke paSije 
(rozkvet v 16. stolet!). 
LAsSOVY Matousovy pasije jsou uvozeny kratkYm 

5hl. sborem, ktery ohlasuje pasijove deni. 
Vsechny vypraveci partie pi'ednasf evangelista 
podle pravidel pasijove reeitace. Nejsou proto 
zaehyeeny v notach. Dejove postavy vystupujf hu
debne v kratkYeh, imitaene zalozenych dueteeh 
a terceteeh (not. pi'. B). Turbae jsou 5hl., mote
tove. 

Prvni paSije v nemcine sloZil]. WALTER (cca 1530). 
K novemu LUTHEROVU textu vytvoi'il nemeckou pa
sijovou recitaei, ktera se opirala 0 recitaci i'imsko
latinskou. Vicehlase jsou zhudebneny jen turbae. 
Nejznamejsf responsori:ilnf paSije 17. stoletf pocM
zeji od H. SCHOTZE. Napsal celkem troje paSije: 
Matousovy, Lukasovy a Janovy (do roku 1665). 
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Dvodni slova oznamuje sbor. Evangelista a dejove 
postavy zpfvaji jednohlase, a to bud' recitaene 
podle liturgickYch formuli (misty na jedne t6no
ve vYsee, viz notovY "tramec" v not. pi'. B), a ne
bo vyjadi'uji text podle modermllo monodickeho 
principu, napi'. v Petr0vYch pohyblivYch kvarto
vYeh skoeich s opakovanim textu "Ieh, ich" (,Ja, 
j;i", not. pi'. B). 
Turbae jsou 4hl., temer madrigalove t6nomaleb
ne, napi'. vyKi'ik vojakU "Wahrlich" s dlouhou 
notou na pi'fzvuene a kratkou na nepi'izvucne 
slabice, potom rychle, jakoby napi'aZen9m prs
tern ukazujici "du, du", zhudebnene jako agre
sivni kvartovY skok, ktery je v ruznych poloMeh 
imitovan ve vsech hlasech (not. pi'. B). 

PaSijove oratorium 
V prubehu 17. stoleti byly do pasiji zaeleneny cho
raIy obce, gener:ilbasovY a orchestr:ilni doprovod 
a lirie pisnoveho typu se samostatn9m textem (SEL
LE 1643). Timto vYv0jem vzniklo pasijove orato
rium, jez pi'ejfma novejsi formy z opery a oratoria: 
- recitativ secco: pro evangelistu a postavy deje, 

s continuem varhan (positiv) a smyeeovYch na
stroju; 

- recitativ accompagnato: jako Iyricka kontempla
ce vlozena vetSinou mezi recitativ secco a am; take 
KristovYm slovilm se v BACHOVY"CH MatouSOl!jch 
PaSij{ch pro zvYraznem dostalo smyecoveho do
provodu, podobne jako uz predtim u THEILEHO. 

- arie da capo; arioso a sbory s volne pi'ibasne-
n9mi texty. 

Libretisty byli BROCKES, METASTASIO aj. Spolu se 
zaelenenim volnych textu vznikly nove moznosti 
ztvarneni jednotlivYch seen, stejne jako celkoveho 
usporadanf. 

Napi'iklad BACHOVY Matousovy paSije, se 78 cis
Iy (eislovanf hudebnfch vet jako v opei'e a orato
riu) nejrozmernejsi pasijove oratorium, se cleni 
do dvou casn se 3 dvojitYmi sbory, 13 chor:ily, 11 
ariosya 15 anemi (texty od PICANDERA, obr. C). 

Nejslavnejsi pasijova oratoria napsali G. BOEHM 
(fanovy pasije, 1704), KEISER (Markovy pasije, 
-1712), TELEMANN (46 pasiji, 1722-67), BACH 
(fanovy, 1723; Matousovy, 1729; Markovy a Lu
kdsovy se ztratily). 

V 2. polovine 18. stoleti a v 19. stolen vznikala pa
sijova oratoria a kratsi paSijove kantaty, ktere 
nezhudebnovaly biblickY text, nYbd jen volne zbas
neny text 0 Kristove utrpeni (napi'. GRAUN, Der Tod 
jesu, 1756, text: RAMLER, srovnej s. 133). 
Moderni pasije ve 20. stoletf pouzivaji vsechny tex
tove a hudebni moznosti ztvarneni (napr. PENDE
RECKI, Luktisovy pasije, 1964-65). 

Textovým podkladem pašijí je dramatizovaný bib
lický příběh Kristova utrpení. Objevují se zde: part 
vypravěče (evangelista), slovní promluvy a repliky 
jednotlivců (postavy děje, např. Kristus, Pilát, 
Petr) a zvolání davu (tzv. turbae, např. Židé, vojá
ci). Provádění pašijí v chrámu s rozdělenými rolemi 
a rozdHnými výškami chorální recitace (tuba, te
nor) je doloženo už od 9. století: 
- Kristus: tenor f (kněz); 
- evangelista: tenor c' (diákon); 
- postavy děje, turbae: tenor f' (subdiákoni), 

srovnej s. 116, obr. B. 
Protože se pašijová recitace stala základem pro ví
cehlasé kompozice, byly téměř všechny pozdější pa
šije in F. 

Motetové (prokomponované) pašije (obr. A) 
V motetových pašijích je vícehlase zhudebněn 
celý text evangelia, tedy i vyprávěcí partie evangelis
ty, úvodní a závěrečný sbor přinášejí jen otevírající 
a uzavírající promluvu, jinak zní pouze biblický 
text. Pašijový nápěv je zdrojem pro cantus firmus 
nebo témata (sogetti) vícehlasé věty. Pašije se člení 
po způsobu moteta do úseků se stále novýnů téma
ty, s imitacemi a proměnným počtem hlasů (evange
lista vesměs 4hl., postavy děje také 2-3hl., sbory 
4-5hl.). První doklad pochází od LONGAVAIA (OB
RECHTA?). Byl sestaven kolem roku 1500 ze všech 
čtyř evangelií (Evangelienharmonie). Německé 
protestantské pašije napsali BURCK (1568), LECH
NER (1593), DEMANTlUS (1631) aj. 

Responsoriální pašije 
Předzpěvák se střídá se sborem, part evangelisty je 
jednohlasý, postavy děje 1-3hlasé a turbae jsou ví
cehlasé sborové (Qbr. B). 
Takovéto pašije jsou jakožto nejstarší vícehlasé pa
šije doloženy od konce 14. století ve Francii. Platí 
zároveň za dramatické nebo scénické pašije 
(rozkvět v 16. století). 
LAsSOVY Matoušovy pašije jsou uvozeny krátkým 

5hl. sborem, který ohlašuje pašijové dění. 
Všechny vyprávěcí partie přednáší evangelista 
podle pravidel pašijové recitace. Nejsou proto 
zachyceny v notách. Dějové postavy vystupují hu
debně v krátkých, imitačně založených duetech 
a tercetech (not. př. B). Turbae jsou 5hl., mote
tové. 

První pašije v němčině složil]. WALTER (cca 1530). 
K novému LUTHEROVU textu vytvořil německou pa
šijovou recitaci, která se opírala o recitaci římsko
latinskou. Vícehlase jsou zhudebněny jen turbae. 
Nejznámější responsoriální pašije 17. století pochá
zejí od H. SCHOlZE. Napsal celkem troje pašije: 
Matoušovy, Lukášovy a Janovy (do roku 1665). 
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Úvodní slova oznamuje sbor. Evangelista a dějové 
postavy zpívají jednohlase, a to buď recitačně 
podle liturgických formulí (místy na jedné tóno
vé výšce, viz notový "trámec" v not. př. B), a ne
bo vyjadřují text podle modermlIo monodického 
principu, např. v Petrových pohyblivých kvarto
vých skocích s opakováním textu "Ich, ich" (,Já, 
já", not. př. B). 
Turbae jsou 4hl., téměř madrigalově tónomaleb
né, např. vyKřik vojáků "Wahrlich" s dlouhou 
notou na přízvučné a krátkou na nepřízvučné 
slabice, potom rychlé, jakoby napřaženým prs
tem ukazující "du, du", zhudebněné jako agre
sívní kvartový skok, který je v různých polohách 
imitován ve všech hlasech (not. př. B). 

Pašijové oratorium 
V průběhu 17. století byly do pašijí začleněny cho
rály obce, generálbasový a orchestrální doprovod 
a árie písňového typu se samostatným textem (SEL
LE 1643). Tímto vývojem vzniklo pašijové orato
rium, jež přejímá novější formy z opery a oratoria: 
- recitativ secco: pro evangelistn a postavy děje, 

s continuem varhan (positiv) a smyčcových ná
strojů; 

- recitativ accompagnato: jako lyrická kontempla
ce vložená většinou mezi recitativ secco a árii; také 
Kristovým slovům se v BACHOVÝCH Matouš01!ých 
pašijích pro zvýraznění dostalo smyčcového do
provodu, podobně jako už předtím u THEILEHO. 

- árie da capo; arioso a sbory s volně přibásně-
nými texty. 

Libretisty byli BROCKES, METASTASIO aj. Spolu se 
začleněním volných textů vznikly nové možnosti 
ztvárnění jednotlivých scén, stejně jako celkového 
uspořádání. 

Například BACHOVY Matoušovy pašije, se 78 čís
ly (číslování hudebních vět jako v opeře a orato
riu) nejrozměrnější pašijové oratorium, se člení 
do dvou částí se 3 dvojitými sbory, 13 chorály, 11 
ariosya 15 áriemi (texty od prCANDERA, obr. C). 

Nejslavnější pašijová oratoria napsali G. BOEHM 
<Janovy pašije, 1704), KErsER (Markovy pašije, 
-1712), TELEMANN (46 pašijí, 1722-67), BACH 
<Janovy, 1723; Matoušovy, 1729; Markovy a Lu
kášovy se ztratily). 

V 2. polovině 18. století a v 19. století vznikala pa
šijová oratoria a kratší pašijové kantáty, které 
nezhudebňovaly biblický text, nýbrž jen volně zbás
něný text o Kristově utrpení (např. GRAUN, Der Tod 
lesu, 1756, text: KAMLER, srovnej s. 133). 
Moderní pašije ve 20. století používají všechny tex
tové a hudební možnosti ztvárnění (např. PENDE
RECKI, Lukášovy pašije, 1964-65). 
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Pisen znamena z hlediska textu bisen se slokami 
stejne stavby (pocet versu a slabik), z hlediska 
hudby kompozici takovehoto textu. Pi'itom mohou 
by! vsechny sloky zpivany na stejnou melodii (stro
fickd piseii) nebo kaZda z nich utvai'ena melodicky 
jinak (prokomponovand piseii) . 
- Ve stroficke pisni melodie zrcadli versory ryt

mus a strofickou stavbu textu, ve vYrazu celko
vou ndfadu vsech slok bez ohledu na seberoz
manitejsi sti'idani naJad v jednotlivYch slokich 
(idea! pisne v pojeti GOETHOVil A ZELTEROVil). 

- V prokomponovane pisni muze by! vztah mezi 
textem a hudbou ztvarnen tesneji, jednak tim, ze 
hudba odpovida kaZdemu detailu textu, ale take 
tim, ze proti stavbe bisne klade ve zvYsene mii'e 
Ciste hudebni prosti'edky. 

Ve stredoveku vznikaly vedle duchovnich hymnii 
take svetske pisne trubaduru, truveru a minne
sangru, pozdeji meistersingru (srovnej s. 192 nn.). 
Tyto pisne jsou jednohlase, jejich stroficke formy 
velmi bohate. 
Ve 13. stoleti se objevily i vicehlase pisne, zvlaste 
dvou- aZ ctyi'hlasy duchovni conductus (epocha 
Notre Dame) a svetske ti'ihlase rondeau (ADAM 
DE LA HALLE). 
Ve 14. stoleti kvetla ve Francii pi'edevsim vyso
ce poeticki, expresivni diskantova pisen (MA
CHAUT) s refrenoyYmi formami rondeau, balfade 
a virefais (obr. A). Co do sazby jde 0 vicehlasou 
kantilenovou vetu (z lat. cantilena, pisen), v niz 
zpivany hlavni hlas (cantus, discantus nebo dup
lum) lezi nad instrumenta!nim tenorem a - v ti'i
hlase vete - contratenorem. Ve vzacnejsi ctyi'hlase 
vete pi'istupuje jeste triplum (obr. A). 
V italskem trecentu existuje bohata svetski pis
nova tradice s baIlatou, cacciou a madrigalem 
(srovnej s. 220 nn.). 
V 15. a 16. stoleti byl pi'evazujici pisnovou for
mou francouzskY chanson. 

V Nemecku se objevila tenorova pisen. Pisnova 
melodie se nachazela v tenoru, ostatni hlasy se 
zpivaly nebo hra!y (obr. B). Hlavnimi skladateli 
byli H. FINCK, H. ISAAC, L. SENFL. Tenory pocha
zely z dvorskeho pisnoveho dedictvi nebo byly 
nove komponovany. Skladby byly pi'evazne akor
dicky sylabicke, prolozene rychlejsimi melisma
tickYmi partiemi na zpiisob moteta. 
FrancouzskY chanson 16. stoleti zastupoval pro
ti tomu spolecenskou pisen nejruznejsiho cha
rakteru, casto s rychle dekiamovanYmi partiemi 
(obr. C, zvlaste po dvojcare). Chanson byl ti'i- az 
sestihlasy. Vyskytovalo se tez mnozstvi uprav pro 
zpevni hlas a loutnory doprovod. 
Vaudeville (sylabicky akordickyj a air (s610va 
pisen s 10utnoyYm doprovodem) byly dalsimi 
pisnoyYmi typy teto doby. 
It:ilie pi'evzala chanson jako canzone alfa fran-
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cese, mela ale sama bohatou pisnovou kulturu, 
zastoupenou frottolou, villanellou (s. 252) 
a madrigaIem (s. 124). 

Spolu s monodii se kolem roku 1600 objevilo mnoz
stvi zpevll s generaJbasoyYm doprovodem, napi'. gene
cilbasova piseii, nekdy vicehlasa a se s6lovYmi na
stroji, s610vY madrigal (MONTEVERDI), duchovni 
koncert (SCHilTZ), kantata (GRANDI) a jako ane 
oznacovane stroficke pisne (ALBERT, KRIEGER). 
V 18. stoleti byly tyto arie jako proste stroficke 6dy 
a pisne vydavany tiskem v cetnych sbirkich a pou
Zfvany v singspielech. 
Na konci 18. stoleti se objevuje pojem Iidova 
pisen (Volkslied), pestovany zvlaste HERDEREM, 
s nimz bylo spojeno nadsene hnuti usilujici 0 jedno
duchost a pi'irozenost. 

Typicke rysy teto "lidove pisne" rna melodie Der 
Mond ist aUfgegangen J. A. P. SCHULZE (obr. D; 
Lieder im Volkston, 1785): 

- pros.y tvar, ktery "se snazi vzbudit zdam zna
meho ... " (SCHULZ), vyrovnany, klidny rytmus, 
maly rozsah, zadne obtizne intervaly, snadno zpi
vatelny a zapamatovatelny napev; 

- prehledne cleneni podle versovYch i'adkil: dva 
melodicke oblouky se stejnYm zaverem (a, a') 
pro stejny rym, ti'eti pi'ibuzny s polovicnim har
monickYm zaverem (b 1) a s celYm zaverem pi'i 
opakovani (b 2). 

19. stoleti pi'ineslo po pi'iprave u videnskYch kla
sikil (MOZART, BEETHOVEN) typ nemecke umele 
pisne (SCHUBERT, SCHUMANN, BRAHMS, WOLF). 

Pisen Marketka u prestice napsal SCHUBERT ja
ko sedmnactilet9 (obr. E). Plati za pravzor toho
to druhu. Kompozice vychazi z obsahu a na!a
doveho vyzneni GOETHOVY basne. Klavirni 
doprovod se stava podstatnou slozkou pisne: 
sestnactiny v prave ruce napodobuji krouzivou 
figurou otaciry pohyb kolovritku, rytmus leve 
ruky zas pohyby nohy roztacejici kolo, teckovana 
piilka nehybny stojan. Pi'edehra vykresluje na!a
du jeste pi'edtim, nez zacne text. Zpev se pak pi'i
dava temei' bezdecne, jakoby v zamysleni. 

Dmela pisen byla komponovana i ve velkYch cyk
lech, napi'. SCHUBERTOVY cykly Krdsnd mlyndrka 
a Zimni cesta, SCHUMANNOVA Ltiska bdsnfkova, 
BRAHMSOvAMagelone aj. 
Rozsii'eni moznosti znamenala pisen doprovazena 
orchestrem, misty aZ symfonicke povahy (MAHLER, 
pfseii 0 zemi). 

Nemecka umela pisen nalezla napodobitele i mimo 
nemeckY okruh (MUSORGSKI], DEBUSSY). Ve 20. 
stoleti se sice neobjevily zadne nove typy pisne, k ry
voji druhu nicmene vYrazne pi'ispela 2. videnski 
skola - SCHONBERG (cyklus Kniha visutfch za
hrad, op. 15, na texty S. GEORGA, 1908), BERG 
a WEBERN (rane pisne). 

Píseň znamená z hlediska textu báseň se slokami 
stejné stavby (počet veršů a slabik), z hlediska 
hudby kompozici takovéhoto textu. Přitom mohou 
být všechny sloky zpívány na stejnou melodii (stro
fická píseň) nebo každá z nich utvářena melodicky 
jinak (prokomponovaná píseň) . 
- Ve strofické písni melodie zrcadlí veršový ryt

mus a strofickou stavbu textu, ve výrazu celko
vou náladu všech slok bez ohledu na seberoz
manitější střídání nálad v jednotlivých slokách 
(ideál písně v pojetí GOETHOVil A ZELTEROVil). 

- V prokomponované písni může být vztah mezi 
textem a hudbou ztvárněn těsněji, jednak tím, že 
hudba odpovídá každému detailu textu, ale také 
tím, že proti stavbě básně klade ve zvýšené míře 
čistě hudební prostředky. 

Ve středověku vznikaly vedle duchovních hymnů 
také světské písně trubadúrů, truvérů a minne
sangrů, později meistersingrů (srovnej s. 192 nn.). 
Tyto písně jsou jednohlasé, jejich strofické formy 
velmi bohaté. 
Ve 13. století se objevily i vícehlasé písně, zvláště 
dvou- až čtyřhlasý duchovní conductus (epocha 
Notre Dame) a světské tříhlasé rondeau (ADAM 
DE LA HALLE). 
Ve 14. století kvetla ve Francii především vyso
ce poetická, expresivní diskantová píseň (MA
CHAUT) s refrénovými formami rondeau, ballade 
a virelais (obr. A). Co do sazby jde o vícehlasou 
kantilénovou větu (z lat. cantilena, píseň), v níž 
zpívaný hlavní hlas (cantus, discantus nebo dup
lum) leží nad instrumentálním tenorem a - v tří
hlasé větě - contratenorem. Ve vzácnější čtyřhlasé 
větě přistupuje ještě triplum (obr. A). 
V italském trecentu existuje bohatá světská pís
ňová tradice s ballatou, cacciou a madrigalem 
(srovnej s. 220 nn.). 
V 15. a 16. století byl převažující písňovou for
mou francouzský chanson. 

V Německu se objevila tenorová píseň. Písňová 
melodie se nacházela v tenoru, ostatní hlasy se 
zpívaly nebo hrály (obr. B). Hlavními skladateli 
byli H. FlNCK, H. ISAAC, L. SENFL. Tenory pochá
zely z dvorského písňového dědictví nebo byly 
nově komponovány. Skladby byly převážně akor
dicky sylabické, proložené rychlejšími melisma
tickými partiemi na způsob moteta. 
Francouzský chanson 16. století zastupoval pro
ti tomu společenskou píseň nejrůznějšího cha
rakteru, často s rychle deklamovanými partiemi 
(obr. C, zvláště po dvojčáře). Chanson byl tří- až 
šestihlasý. Vyskytovalo se též množství úprav pro 
zpěvní hlas a loutnový doprovod. 
Vaudeville (sylabicky akordickyj a air (sólová 
píseň s loutnovým doprovodem) byly dalšími 
písňovými typy této doby. 
Itálie převzala chanson jako canzone alla fran-
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cese, měla ale sama bohatou písňovou kulturu, 
zastoupenou frottolou, villanellou (s. 252) 
a madrigalem (s. 124). 

Spolu s monodií se kolem roku 1600 objevilo množ
ství zpěvů s generálbasovým doprovodem, např. gene
rálbasová píseň, někdy vícehlasá a se sólovými ná
stroji, sólový madrigal (MONTEVERDI), duchovní 
koncert (SCHiJTZ), kantáta (GRANDI) a jako árie 
označované strofické písně (ALBERT, KRlEGER). 
V 18. století byly tyto árie jako prosté strofické ódy 
a písně vydávány tiskem v četných sbírkách a pou
žívány v singspielech. 
Na konci 18. století se objevuje pojem lidová 
píseň (Volkslied), pěstovaný zvláště HERDEREM, 
s nímž bylo spojeno nadšené hnutí usilující o jedno
duchost a přirozenost. 

Typické rysy této "lidové písně" má melodie Der 
Mond ist aufgegangen J. A. P. SCHULZE (obr. D; 
Lieder im Volkston, 1785): 

- prostý tvar, který "se snaží vzbudit zdání zná
mého ... " (SCHULZ), vyrovnaný, klidný rytmus, 
malý rozsah, žádné obtížné intervaly, snadno zpí
vatelný a zapamatovatelný nápěv; 

- přehledné členění podle veršových řádků: dva 
melodické oblouky se stejným závěrem (a, a') 
pro stejný rým, třetí příbuzný s polovičním har
monickým závěrem (b 1) a s celým závěrem při 
opakování (b 2). 

19. století přineslo po přípravě u vídeňských kla
siků (MOZART, BEETHOVEN) typ německé umělé 
písně (SCHUBERT, SCHUMANN, BRAHMS, WOLF). 

Píseň Markétka u přeslice napsal SCHUBERT ja
ko sedmnáctiletý (obr. E). Platí za pravzor toho
to druhu. Kompozice vychází z obsahu a nála
dového vyznění GOETHOVY básně. Klavírní 
doprovod se stává podstatnou složkou písně: 
šestnáctiny v pravé ruce napodobují krouživou 
figurou otáčivý pohyb kolovrátku, rytmus levé 
ruky zas pohyby nohy roztáčející kolo, tečkovaná 
půlka nehybný stojan. Předehra vykresluje nála
du ještě předtím, než začne text. Zpěv se pak při
dává téměř bezděčně, jakoby v zamyšlení. 

Umělá píseň byla komponována i ve velkých cyk
lech, např. SCHUBERTOVY cykly Krásná mlynářka 
a Zimní cesta, SCHUMANNOVA Láska básníkova, 
BRAHMSOVA Magelone aj. 
Rozšíření možností znamenala píseň doprovázená 
orchestrem, místy až symfonické povahy (MAHLER, 
Píseň o zemi). 

Německá umělá píseň nalezla napodobitele i mimo 
německý okruh (MUSORGSKI], DEBUSSY). Ve 20. 
století se sice neobjevily žádné nové typy písně, k vý
voji druhu nicméně výrazně přispěla 2. vídeňská 
škola - SCHONBERG (cyklus Kniha visutých za
hrad, op. 15, na texty S. GEORGA, 1908), BERG 
a WEBERN (rané písně). 
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Preludium Oat. praeludere, hrat "predem, pred 
neCim") je uvozujici instrument:ilni kus, vetSinou 
pro varhany, klavir nebo loutnu. Slouzi jako pre
dehra k volcilnim d.t1um, jako jsou pisne, moteta, 
madrigaly apod., take k chor:ilum, kde preludia 
udavaji toninu (proto jsou casto usporidana podle 
tonin), nebo stoji pred jinYmi instrument:ilnimi 
kusy, zvhiSte fugamL V 19. stoleti se preludium osa
mostatnilo jako charakteristickY kus. 

Rane formy 15. a 16. stoleti 
Preludium patl'ilo k prvnim skladbam samostatne 
instrumentalni hudby (varhany nebo jiny klavesory 
nastroj, 15. sto!.). Jako pi'edehra bylo sice funkcne 
vazano, nemelo vsak zadue form:ilni vzory ve vok:il
ni hudbe, a rozvijelo proto vlastni, typicky instru
ment:ilni styl: behy, akordy, dvojhmaty, figurace 
(srovnej s. 260). Jinak byly tyto predehry vesmes 
improvizovany. Jejich instrument:ilni styl a for
mova volnost vychazejici z improvizace zustaly 
v prubehu yYvoje tohoto druhu zachovany. 
Prvnimi prameny jsou ILEBORGHOVA varhanni ta
bulatura (1448) a jine sbirky instrument:ilnich 
skladeb, varhanni a loutnove tabulatury 15. stoleti. 

Nazvy skladeb v pramenech jsou velice rozmani
te a jeste v 17. stoleti byly pouzivany vicemene sy
nonymicky: 
preambulum, intonatio, capriccio, toccata, 
intrada, fantasia, ricercar, tiento atd. (v po
slednich trech se uplatnuji imitace a fugovana 
sazba). 
Zvlastni yYvoj prodelala toccata. Puvodne byla 
jednodilna ve volnem preludiovem stylu, na kon
ci 16. stoleti pfibrala fugovane casti, coz vedlo 
pres vicedilne toccaty BUXTEHUDOVY (az 3 fu
govane useky) k parovemu spojeni toccaty a fu
gy u BACHA. I u BACHA vsak jeste najdeme tocca
tn, ktera zaroven obsahuje fugu (Partita e moll). 
Dokonce i SCHUMANNOVA Toccata op. 7 rna jeste 
kritkY fugovany sti'edni dil (obr. A). 

Preludium u Bacha 
Pi'isne polyfonii fugy predcMzi volne utvareni pre
ludia (toccaty, fantazie). Hudebnim obsahem spolu 
obe vety navzajem souviseji. 
Vychozi typ sazby se v prubehu preludia nemeni. Je 
mozno rozlisit urCite strukturni typy (obr. B): 
- arpeggiory typ: rada akordu (casto notovana 

prive jen takto) se rozvine do stejnomerneho 
pohybu akordickYch arpeggii; klid akordu se zde 
poji s volne pulzujicim rytmem; 

- figurativni typ: pribuzny typu arpeggiovemu; 
sled akordu se realizuje v rovnomerne se pohy
bujici girlande figuraci nad basovou kostrou; 

- toccatory typ: sled akordu se rozklida do virtu
oznich arpeggii, figur a beM, pohyb ale st:ile 
znovu usti do plnych akordu, casto v pateticky 
teckovanem rytmu; 
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- ariory typ: nad doprovodem gener:ilbasoveho 
typu se klene kantabilni melodie pripominajici 
zpevni hlas v ariich a pisnich nebo solory nistroj 
v pomalych koncertnich vetich; 

- typ invence: polyfonni sazba, v niz hlasy postu
puji imitacne jako v dvoj- a trib!. invencich; 

- typ triove sonaty: 2 imitacni vrchni hlasy nad 
volnYm basem. 

Preludium se muze opirat 0 vsechny formove typy 
s vYjimkou fugy, takZe by bylo mozno vytycit i dalsi 
typy (typ concerta grossa, ouverturovj typ apod.) . 
V Dobfe temperovanem klavfru [ (1722, stejne 
i v II, 1744) seradil BACH preludia a fugy z hlediska 
tonin podle stareho intonacniho vzoru: do vsech 24 
durorych a mollorych tonin temperovane oktavy 
(s. 90) v chromatickem sledu (obr. C). Kazde pre
ludium (s fugou) v sobe zaroven zahrnuje charak
teristiku sve toniny. 
Choralni predehry byly nutne jako uvody pred 
spolecnym zpevem vericich pri bohosluzbe, neboli 
chor:ilem, a jako "chor:ilni mezihry" stejneho typu 
pri strofickem stridani varhan a spolecneho zpevu 
(alternatim, alternativnf praxe; varhannf mse, 
s. 261). Zakladem je vZdy c. f. (tj. chor:ilni melo
die). Vyvinulo se 5 typu predeher: 
- varhanni choral: c. f. kompletne v jeduom 

z hlasu, vetsinou v basu, v dlouhych notorych 
hodnotich, ale i zdobene v sopranu; ostatni hla
sy ho kontrapunktuji nebo imituji; 

- choralni ricercar: c. f. je po usecich imitovan 
ve vsech hlasech; i kinonicky; 

- choralni fuga: fugovane zpracovani jednotli
rych usekU (versu) nebo motivil chor:ilni melo
die' 

- ch~ralni partita: chor:il jako tema se sledem 
variaci; 

- choralni fantazie: volna fantazie na jednotlive 
chor:ilni verse nebo motivy. 

Preludium 19. a 20. stoleti 
V klasicismu nehr:ilo preludium zadnou roIL Znovu 
ho objevil teprve romantismus: MENDELSSOHN, 
SCHUMANN aj. psali preludia a fugy a imitovali 
tim baroko. V 19. stoleti se ale na druhe strane pre
ludium opet oddeluje od fugy a vystupuje jako sa
mostatny charakteristicky kus (termin: prelude, 
srovnej s. 115). Vaze se pri tom podle barokniho 
vzoru na jednotny, vetsinou klavirne koncipovany 
motiv. 

V tomto smyslu napsal CHOPIN srych 24 preludif 
(Preludes) op. 28 (1836). Sel'adil je podle BA
CHOVA vzoru do ton:ilniho cyklu, ne vsak chro
maticky, nYbrZ v kvintovem kruhu se sti'idanim 
durove toniny a jeji paralelni moll (obr. C). 

Po CHOPINOVI napsali ryznamna preludia napr. 
DEBUSSY (2 x 12, 1910-13), SKRJABIN (90 pre!.), 
RACHMANINOV (op. 23 a 32), MARTIN (8 pre!., 
1928), MESSIAEN (8 pre!., 1929). 

Preludium (lat. praeludere, hrát "předem, před 
něčím") je uvozující instrumentální kus, většinou 
pro varhany, klavír nebo loutnu. Slouží jako pře
dehra k vokálním d.tlům, jako jsou písně, moteta, 
madrigaly apod., také k chorálům, kde preludia 
udávají tóninu (proto jsou často uspořádána podle 
tónin), nebo stojí před jinými instrumentálními 
kusy, zvláště fugami. V 19. století se preludium osa
mostatnilo jako charakteristický kus. 

Rané formy 15. a 16. století 
Preludium patřilo k prvním skladbám samostatné 
instrumentální hudby (varhany nebo jiný klávesový 
nástroj, 15. stol.). Jako předehra bylo sice funkčně 
vázáno, nemělo však žádné formální vzory ve vokál
ní hudbě, a rozvíjelo proto vlastní, typicky instru
mentální styl: běhy, akordy, dvojhmaty, figurace 
(srovnej s. 260). Jinak byly tyto předehry vesměs 
improvizovány. Jejich instrumentální styl a for
mová volnost vycházející z improvizace zůstaly 
v průběhu vývoje tohoto druhu zachovány. 
Prvními prameny jsou ILEBORGHOVA varhanní ta
bulatura (1448) a jiné sbírky instrumentálních 
skladeb, varhanní a loutnové tabulatury 15. století. 

Názvy skladeb v pramenech jsou velice rozmani
té a ještě v 17. století byly používány víceméně sy
nonymicky: 
preambulum, intonatío, capriccio, toccata, 
intrada, fantasia, ricercar, tíento atd. (v po
sledních třech se uplatňují imitace a fugovaná 
sazba). 
Zvláštní vývoj prodělala toccata. Původně byla 
jednodílná ve volném preludiovém stylu, na kon
ci 16. století přibrala fugované části, což vedlo 
přes vícedílné toccaty BUXTEHUDOVY (až 3 fu
gované úseky) k párovému spojení toccaty a fu
gy u BACHA. I u BACHA však ještě najdeme tocca
tn, která zároveň obsahUje fugu (Partita e moll). 
Dokonce i SCHUMANNOVA Toccata op. 7 má ještě 
krátký fugovaný střední díl (obr. A). 

Preludium u Bacha 
Přísné polyfonii fugy předchází volné utváření pre
ludia (toccaty, fantazie). Hudebním obsahem spolu 
obě věty navzájem souvisejí. 
Výchozí typ sazby se v průběhu preludia nemění. Je 
možno rozlišit určité strukturní typy (obr. B): 
- arpeggiový typ: řada akordů (často notovaná 

právě jen takto) se rozvine do stejnoměrného 
pohybu akordických arpeggií; klid akordů se zde 
pojí s volně pulzujícím rytmem; 

- figurativní typ: příbuzný typu arpeggiovému; 
sled akordů se realizuje v rovnoměrně se pohy
bující girlandě figurací nad basovou kostrou; 

- toccatový typ: sled akordů se rozkládá do virtu
ózních arpeggií, figur a běhů, pohyb ale stále 
znovu ústí do plných akordů, často v pateticky 
tečkovaném rytmu; 
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- áriový typ: nad doprovodem generál basového 
typu se klene kantabilní melodie připomínající 
zpěvní hlas v áriích a písních nebo sólový nástroj 
v pomalých koncertních větách; 

- typ invence: polyfonní sazba, v níž hlasy postu
pují imitačně jako v dvoj- a tříbl. invencích; 

- typ triové sonáty: 2 imitační vrchní hlasy nad 
volným basem. 

Preludium se může opírat o všechny formové typy 
s výjimkou fugy, takže by bylo možno vytyčit i další 
typy (typ concerta grossa, ouverturový typ apod.) . 
V Dobře temperovaném klavíru [ (1722, stejně 
i v II, 1744) seřadil BACH preludia a fugy z hlediska 
tónin podle starého intonačního vzoru: do všech 24 
durových a mollových tónin temperované oktávy 
(s. 90) v chromatickém sledu (obr. C). Každé pre
ludium (s fugou) v sobě zároveň zahrnuje charak
teristiku své tóniny. 
Chorální předehry byly nutné jako úvody před 
společným zpěvem věřících při bohoslužbě, neboli 
chorálem, a jako "chorální mezihry" stejného typu 
při strofickém střídání varhan a společného zpěvu 
(alternatím, alternativní praxe; varhanní mše, 
s. 261). Základem je vždy c. f. (tj. chorální melo
die). Vyvinulo se 5 typů předeher: 
- varhanní chorál: c. f. kompletně v jednom 

z hlasů, většinou v basu, v dlouhých notových 
hodnotách, ale i zdobeně v sopránu; ostatní hla
sy ho kontrapunktují nebo imitují; 

- chorální ricercar: c. f. je po úsecích imitován 
ve všech hlasech; i kánonicky; 

- chorální fuga: fugované zpracování jednotli
vých úseků (veršů) nebo motivů chorální melo
die' 

- ch~rální partita: chorál jako téma se sledem 
variací; 

- chorální fantazie: volná fantazie na jednotlivé 
chorální verše nebo motivy. 

Preludium 19. a 20. století 
V klasicismu nehrálo preludium žádnou roli. Znovu 
ho objevil teprve romantismus: MENDELSSOHN, 
SCHUMANN aj. psali preludia a fugy a imitovali 
tím baroko. V 19. století se ale na druhé straně pre
ludium opět odděluje od fugy a vystupuje jako sa
mostatný charakteristický kus (termín: prélude, 
srovnej s. 115). Váže se při tom podle barokního 
vzoru na jednotný, většinou klavírně koncipovaný 
motiv. 

V tomto smyslu napsal CHOPIN svých 24 preludií 
(Préludes) op. 28 (1836). Seřadil je podle BA
CHOVA vzoru do tonálního cyklu, ne však chro
maticky, nýbrž v kvintovém kruhu se střídáním 
durové tóniny a její paralelní moll (obr. C). 

Po CHOPINOVI napsali významná preludia např. 
DEBUSSY (2 x 12, 1910-13), SKRJABIN (90 prel.), 
RACHMANINOV (op. 23 a 32), MARTIN (8 prel., 
1928), MESSIAEN (8 prel., 1929). 
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Skenováno pro studijní účely

Programni hudbou rozumime instrumentalni 
hudbu s mimohudehnfm ohsahem, ktery se sde
luje titulem nebo programem. Obsah spoeiva 
zejmena ve sledu deju, situaci, obrazu nebo mysle
nek. Program podnecuje fantazii skladatele a po
sluchaeovu fantazii vede ureitjlm konkretnim sme
rem. 
K programni hudbe patti rovnez ouvertury k ope
ram, oratoriim nebo einohram, pokud odrazeji je
jich dej, vsechny koncertui ouvertury s program
nim obsahem (s. 135) a v sirsim slova smyslu tez 
charakteristickf kus (s. 114). Naproti tomu k ni 
nepati'i (pi'es smj mimohudebni obsah) vokilii, 
baletni a filmova hudba. 
Proti programni hudbe stoji rozsahlejsi oblast ab
solutnf hudby, ktera je prosta mimohudebnich 
pi'edstav. City a emoce jsou slovne vyjadi'eny jedine 
pi'ednesovjlmi pokyny. 
Existuji ti'i zakladni moznosti, jak hudbou vyjadi'it 
mimohudebni momenty: 
- zprosti'edkovanim sluchorych vjemu; 
- tonove symbolickjlm vyjadi'enim zrakovYch vje-

mu (tonomalba) a slovnich asociad; 
- lieenim pocitu a naiad. 

Zprosti'edkovani sluchorych vjemu (obr. A) 
spoeiva v akusticke imitaci zejmena zvuku rohU 
v loveckYch scenach, ptaeich hlasu ("kukaeka" v ty
pickYch terciich) a hromu. Prosti'edky a hudebni 
provedeni byly zpoeatku silne stylizovany; v souvis
losti se zvetsovanim orchestru v 19. stoleti zisk:ivaly 
na rafinovanosti (nastroje jako nositele specific
kYch zvukorych barev). 

VIVALDI napi'. zvolil pro napodobeni temneho 
duneni hromu nejhlubSi ton housli v rychlych 
sestnactinach. BEETHOVEN imitoval hi'meni eas
teene disonantnim (lomoznjlm) navrstvenim or
chestralnich nastroju, dunivjlmi figurami violon
cell a kontrabasu a vii'enim tympanu ve ff. Ko
neene BERLIOZ pouZii 4 tympany a vykreslil 
realisticky rachoceni hromu, ktere se pi'iblizuje 
z dilky a pak zase utich:i. 
Napodobeni ptaeich hlasu u BEETHOVENA se ob
jevuje ve stylizovane podobe: v 6/8 taktu, tonine 
B dur a zvukove barYe di'ev. 

Tonova symbolika_ V protikladu k pi'imemu na
podobeni zvuku Ize zrakove vjemy (mimo zraku 
a sluchu nehraje zadny dalsi smysl v hudbe roli) vy
jadi'ovat jenom obrazne a tonove symbolicky. 
Nektere vizuilni momenty jsou pi'itom v hudbe 
utvai'eny analogicky: 
- pohyb: rozbeh a zastaveni, rychle a pomalu, na

horu a dolu pomoci vyssich a hlubSich tonu, pi'i
bliZovani a vzdalovani zesilovanim a zeslabova
nim zvuku; 
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- stavy: ryska a hloubka vysokjlmi a hlubokjlmi to
ny, blizkost a dalka hlasitYmi a tichjlmi t6ny nebo 
take samotnou zvukovou barvou nastroju (vzda
leny lesni roh, blizka trubka atd.); 

- svetlo: svetlo a tma vysokjlmi (pronikavjmi) 
a hlubokjlmi (tlumenjmi) t6ny. 
VIVALDI napi'. zobrazuje utek pronasledovane 
zvere a jeji smrt rychlou pasazl, ktera konei 
v hloubce ("na zemi"). Blesky jsou zase vyjadi'e
ny jako vzplanuti (rychly pohyb vzhUru) a nahle 
ukoneeni (kratka zavereena nota s pomlkou; 
obr. B). 

Pojmy a pi'edstavy mimo oblast smysloveho vnimani 
mohou by! v hudbe vyjadi'eny tonovou symboli
kou. V baroku ziskaly ureite t6nove obraty vlastni 
"i'eeovou" hodnotu, ktera do jiste miry vychazela 
z napodobujidho zobrazeni, avsak pote byla chapa
na pi'imo jako figura. V doborych kompozienich 
naukach se vyvinul cely arzenil takorychto hudebne 
retorickYch figur, napi'. chromaticky vypJnena se
stupna kvarta jako vYraz bolesti (passus duriuscu
Ius, lamentobas; srov. tabulku motivil s. 120). 
V puvodnim spojeni urCite melodie s ureitYm tex
tern spoeiva moznost navodit pouhjlm melodickYm 
citatem take pi'islusnou textovou asociaci. 

Na konci DEBUSSYHO Ohiiostroje (Preludia, 
II. dtl) napi'iklad zneji zkomolene utdky Mar
seillaisy (obr. B). 

o asociaci se opira take leitmotivicka technika: 
motiv nebo tema jsou spojeny s ureitou mimohu
debni ideou a objevuji se pak pokaZde jako nositele 
teto ideje (napi'. motiv VJtavy u SMETANY). 

Vyjadreni citu a naiad 
je zpusob ryrazu, ktery je hudbe nejvlastnejsi. Po
nechava absolutne hudebnimu utvai'eni volny pro
stor bez programniho omezeni. Pi'islusny citory 
odstin je sice podan jako abstrakce ureitYch mo
mentu, napi'. smutek pomaljlm a radost naopak 
rychljlm pohybem, tyto kategorie jsou vsak natolik 
obecne, ze si programni latka vyzaduje slovni 
upi'esneni. 

MUSORGSKIJ napi'. liei zadumeivou, smutnou 
melodii niladu a pocity pi'i pohledu na Starj 
hrad (II vecchio castello; obr. C). 

Ovlivneni formy prubehem programu 
je patrne napi'. v i'azeni formorych dflu symfonicke 
basne, jako je SMETANOVA Vltava; jednotlive dtly 
mohou pi'itom samy 0 sobe beze zbytku podlehat 
absolutne hudebnim zakonum (pisiiova forma Ven
kovske svatby atd.). Program se ale projevuje 
i v jednotlivostech, jako je motivicke deleni (drobe
ni) rychoziho motivu ve Svatojdnskjch proudech 
(obr. D). 

programní hudbou rozumíme instrumentální 
hudbu s mimohudehním ohsahem, který se sdě
luje titulem nebo programem. Obsah spočívá 
zejména ve sledu dějů, situací, obrazů nebo myšle
nek. Program podněcuje fantazii skladatele a po
sluchačovu fantazii vede určitým konkrétním smě
rem. 
K programní hudbě patří rovněž ouvertury k ope
rám, oratoriím nebo činohrám, pokud odrážejí je
jich děj, všechny koncertuí ouvertury s program
ním obsahem (s. 135) a v širším slova smyslu též 
charakteristický kus (s. 114). Naproti tomu k ní 
nepatří (přes svůj mimohudební obsah) vokální, 
baletní a filmová hudba. 
Proti programní hudbě stojí rozsáhlejší oblast ab
solutní hudby, která je prosta mimohudebních 
představ. City a emoce jsou slovně vyjádřeny jedině 
přednesovými pokyny. 
Existují tři základní možnosti, jak hudbou vyjádřit 
mimohudební momenty: 
- zprostředkováním sluchových vjemů; 
- tónově symbolickým vyjádřením zrakových vje-
mů (tónomalba) a slovních asociací; 

- líčením pocitů a nálad. 

Zprostředkování sluchových vjemů (obr. A) 
spočívá v akustické imitaci zejména zvuku rohů 
v loveckých scénách, ptačích hlasů ("kukačka" v ty
pických terciích) a hromu. Prostředky a hudební 
provedení byly zpočátku silně stylizovány; v souvis
losti se zvětšováním orchestru v 19. století získávaly 
na rafinovanosti (nástroje jako nositelé specific
kých zvukových barev). 

VIVALDI např. zvolil pro napodobení temného 
dunění hromu nejhlubší tón houslí v rychlých 
šestnáctinách. BEETHOVEN imitoval hřmění čás
tečně disonantním (lomozným) navrstvením or
chestrálních nástrojů, dunivými figurami violon
cell a kontrabasů a vířením tympánů ve ff. Ko
nečně BERLIOZ použil 4 tympány a vykreslil 
realisticky rachocení hromu, které se přibližuje 
z dálky a pak zase utichá. 
Napodobení ptačích hlasů u BEETHOVENA se ob
jevuje ve stylizované podobě: v 6/8 taktu, tónině 
B dur a zvukové barvě dřev. 

Tónová symbolika_ V protikladu k přímému na
podobení zvuku lze zrakové vjemy (mimo zraku 
a sluchu nehraje žádný další smysl v hudbě roli) vy
jadřovat jenom obrazně a tónově symbolicky. 
Některé vizuální momenty jsou přitom v hudbě 
utvářeny analogicky: 
- pohyb: rozběh a zastavení, rychle a pomalu, na

horu a dolů pomocí vyšších a hlubších tónů, při
bližování a vzdalování zesilováním a zeslabová
ním zvuku; 
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- stavy: výška a hloubka vysokými a hlubokými tó
ny, blízkost a dálka hlasitými a tichými tóny nebo 
také samotnou zvukovou barvou nástrojů (vzdá
lený lesní roh, blízká trubka atd.); 

- světlo: světlo a tma vysokými (pronikavými) 
a hlubokými (tlumenými) tóny. 
VIVALDI např. zobrazuje útěk pronásledované 
zvěře a její smrt rychlou pasáží, která končí 
v hloubce ("na zemi"). Blesky jsou zase vyjádře
ny jako vzplanutí (rychlý pohyb vzhůru) a náhlé 
ukončení (krátká závěrečná nota s pomlkou; 
obr. B). 

Pojmy a představy mimo oblast smyslového vnímání 
mohou být v hudbě vyjádřeny tónovou symboli
kou. V baroku získaly určité tónové obraty vlastní 
"řečovou" hodnotu, která do jisté míry vycházela 
z napodobujícího zobrazení, avšak poté byla chápá
na přímo jako figura. V dobových kompozičních 
naukách se vyvinul celý arzenál takovýchto hudebně 
rétorických figur, např. chromaticky vyplněná se
stupná kvarta jako výraz bolesti (passus duriuscu
lus, lamentobas; srov. tabulku motivů s. 120). 
V původním spojení určité melodie s určitým tex
tem spočívá možnost navodit pouhým melodickým 
citátem také příslušnou textovou asociaci. 

Na konci DEBUSSYHO Ohňostroje (Preludia, 
II. rul) například znějí zkomolené útržky Mar
seillaisy (obr. B). 

O asociaci se opírá také leitmotivická technika: 
motiv nebo téma jsou spojeny s určitou mimohu
dební ideou a objevují se pak pokaždé jako nositelé 
této ideje (např. motiv Vltavy u SMETANY). 

Vyjádření citů a nálad 
je způsob výrazu, který je hudbě nejvlastnější. Po
nechává absolutně hudebnímu utváření volný pro
stor bez programního omezení. Příslušný citový 
odstín je sice podán jako abstrakce určitých mo
mentů, např. smutek pomalým a radost naopak 
rychlým pohybem, tyto kategorie jsou však natolik 
obecné, že si programní látka vyžaduje slovní 
upřesnění. 

MUSORGSKI] např. líčí zádumčivou, smutnou 
melodií náladu a pocity při pohledu na Starý 
hrad (Jl vecchio castello; obr. C). 

Ovlivnění formy průběhem programu 
je patrné např. v řazení formových dílů symfonické 
básně, jako je SMETANOVA Vltava; jednotlivé ruly 
mohou přitom samy o sobě beze zbytku podléhat 
absolutně hudebním zákonům (písňová forma Ven
kovské svatby atd.). Program se ale projevuje 
i v jednotlivostech, jako je motivické dělení (drobe
ní) výchozího motivu ve Svatojánských proudech 
(obr. D). 
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Recitativ (it. recitare, predndset) je "mluveny 
zpev" (zpev blizk-y mluve). V ramci kultu je tento 
hudebne povzneseny zpusob mluvy znam jakozto 
slavnostni deklamace jiz v nejstarsich vyspelych 
kulturach. Zda se, ze pi'itom vznikaly znovu a znovu 
urcite melodicke formule, obraty a t6nove vYsky re
citace, ktere pozvedaly individu:ilni textovY tvar na 
obecnejsi, objektivnejsi rovinu. V jednohlasem cir
kevnim zpevu hraje dodnes velkou roli Iiturgick-y 
recitativ, ktery se vztahuje k antick-ym a hebrej
sk-ym vzorum (viz s. 116, obr. B). 

Recitativ v 17_ stolet! 
Prvni opery sestavaly po antickem vzoru z recitativi'I 
a sborn. Recitativ se pi'itom teoreticky orientoval na 
monodii i'eckeho dramatu, tj. s610vj zpev s do
provodem kithary. Protoze ale neexistovala zadna 
prakticka pi'edstava 0 i'ecke monodii, dospela mo
nodie kolem roku 1600 ke zminenemu "mluvene
mu zpevu" s dobovYm gener:ilbasovYm doprovodem 
(s. 131). 
Gener:ilbasove akordy pi'itom slouzily jako zaklad 
pro svobodne rozvijeni zpevniho hlasu. Gener:ilbas 
byl nekdy provaden orchestrem, casteji ale s6listy, 
ktei'i se rytmicky mohli snadno i'idit podle zpev:iki'I: 
loutna, cembalo, resp. v kostele varhany, a gamba, 
violoncello, fagot apod. jako bas. 
V pocatcich recitativu se rozlisovaly ti'i styly: 
- stile narrativo: vyprdveci styl bez jevistni ak

ce, prost9, vetsinou vyhrazeny zpravam poslu 
jako v CACCINIHO opei'e Euridice (obr. A). Me
lodika se cleni podle syntaxe i'eei. Teeka, earka, 
konce versu, vYznamove celky vedou k hudeb
nim zai'ezum (obr. A po boschetto a po fiori) . 
Harmonie zustava v techto dileich usecich nebo 
i dele stejna. Meni se s novou myslenkou, kte
rou pi'inasi text, s pojmem, ktery je ti'eba zdu
raznit apod., v ranem recitativu dokonce jeste 
mene casto, aby nerusila pi'ednes i'eci aktivne 
hudebnimi prvky. Rytmus se i'idi deklamaci tex
tu (napi'. nejsilnejsi akcent na hlavni slabice 
boschetto, zaroveii melodick-y vrchol motivu). 
Hudebni paralelismy povstavaji ze stejne textove 
struktury (napi'. boschetto - fiori). 

- stile recitativo: predndseci styl, kazdY slav
nostnejsi zpevni pi'ednes blizk-y mluve; 

- stile rappresentativo: divadelni styl, ktery liei 
s bohatstvim afektu dusevni stavy a n:ilady hlav
nich postav. Tento styl je po vzoru madrigalu ex
presivni. Pouziva divadelni gesto, dialog a dra
matickou jevistni akci (MONTEVERDI). Form:il
ne se casto zhusiuje do ariosa a blizi se tak 
operni:irii (srovnej s. 110). 

eim silneji se v nasledujici dobe pi'esouvalo lieeni 
afekti'I z recitativu do arie, tim vice pi'ipadala recita
tivu uloha rozvijet dej kupi'edu. Jiz v benatske ope-
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fe (CAVALLI, CESTI) se uskutecnilo oddeIeni recita
tivu od arie, ktere se pak v neapolske skole asi po 
roce 1690 stalo pravidlem (A. SCARLATTI). 

Recitativ v 18_ stoled a pozdeji 
V 18. stoleti byly ust:ileny oba zakladnf typy recita
tivu: 
Recitativ secco (it. secco, suchy), protoze je do

provazen jen continuem (gener:ilbas). Obsahu
je dramatickou akci (opera) nebo dej (oratori
urn, kantata, paSije). Jeho forma je volna, stejne 
tak jako rytmus pfednesu, ktery se muze odpou
tat od notovaneho taktu ve prospech zivejsiho 
ztvarneni. 
V recitativu secco se vyskytuji nektere pevne 
obraty (obr. B): 
Sextakord na zacatku, kratke slabiky, rychle noty 
("schmaheten ihn" v udernem opakov:inO; du
lezite pojmy nad akordy plnymi napetl (napf. pi'i 
"Marder", potom jeste vystupiiov:ino na "ihm": 
melodick-y vrchol a neapolsk-y sextakord); zaver 
s prntahem, ktery pfednese nejprve zpevak, 
a potom continuo; zavereeny akord je vetsinou 
dominantou k n:isledujici arii (na obr. B n:isle
duje v e. 69 tonika As dur jako strhujici barevna 
zmena). 

Recitativ accompagnato (z it. accompagnato, 
doprovdzenj, protoze je doprov:izen orches
trem), zvany tez arioso; je vetsinou Iyrick-y, 
s kontemplativnim textem, prokomponovava je
den afekt (obr. B). Stoji mezi recitativem secco 
a ari!: V opefe buffa je casto dramatick-y a piny 
kontrastu. 

Recitativ secco se v opei'e bnffa rozvinul do ry
chleho, dialogickeho parlandoveho stylu. Notace 
je leckdy neuplna, na jeviSti se temperamentne im
provizuje. Misto, ktere je nabite dramatickou akci, 
ukazuje obr. C. 
Recitativ accompagnato d:ile rozsii'il GLUCK; 
v 19. stoleti pak tento typ nabyl zvlastniho v9znamu 
pro svou barvitost, pi'irozenou dramaticnost a vol
nou formu. Z recitativu se stala scena (scena 
a drie). 

Take zde se uskuteciiuje z:ikladni princip recita
tivu, kdy je rytmus textu a spad feei pfenesen do 
hudby; hudebni interpretace textu vsak uz neni 
typova, ale individu:ilni. Pi'edtakti a rozdeleni ak
centu v textu a hudbe na obr. D spolu navzajem 
souhlasi, zaroveii ale vse smei'uje ke slovu "ihn" 
s cit0vYm durazem (jez je d:in postavenim v tak
tu, melodick-ym vrcholem, dominantnim nape
tim) a s napadne dlouh9m zastavenim (dvakrat 
teekovana pulova nota). 

Extremem tohoto vYvoje je WAGNEROv sprechge
sang, recitativ accompagnato, ktery se rozprostira 
pi'es celou operu. 

Recitativ (jl. recitare, přednášet) je "mluvený 
zpěv" (zpěv blízký mluvě). V rámci kultu je tento 
hudebně povznesený způsob mluvy znám jakožto 
slavnostní deklamace již v nejstarších vyspělých 
kulturách. Zdá se, že přitom vznikaly znovu a znovu 
určité melodické formule, obraty a tónové výšky re
citace, které pozvedaly individuální textový tvar na 
obecnější, objektivnější rovinu. V jednohlasém cír
kevním zpěvu hraje dodnes velkou roli liturgický 
recitativ, který se vztahuje k antickým a hebrej
ským vzorům (viz s. 116, obr. B). 

Recitativ v 17_ století 
První opery sestávaly po antickém vzoru z recitativů 
a sborů. Recitativ se přitom teoreticky orientoval na 
monodii řeckého dramatu, tj. sólový zpěv s do
provodem kithary. Protože ale neexistovala žádná 
praktická představa o řecké monodii, dospěla mo
nodie kolem roku 1600 ke zmíněnému "mluvené
mu zpěvu" s dobovým generálbasovým doprovodem 
(s. 131). 
Generálbasové akordy přitom sloužily jako základ 
pro svobodné rozvíjení zpěvního hlasu. Generálbas 
byl někdy prováděn orchestrem, častěji ale sólisty, 
kteří se rytmicky mohli snadno řídit podle zpěváků: 
loutna, cembalo, resp. v kostele varhany, a gamba, 
violoncello, fagot apod. jako bas. 
V počátcích recitativu se rozlišovaly tři styly: 
- stile narrativo: vyprávěcí styl bez jevištní ak

ce, prostý, většinou vyhrazený zprávám poslů 
jako v CACCINIHO opeře Euridice (obr. A). Me
lodika se člení podle syntaxe řeči. Tečka, čárka, 
konce veršů, významové celky vedou k hudeb
ním zářezům (obr. A po boschetto a po fiori) . 
Harmonie zůstává v těchto dílčích úsecích nebo 
i déle stejná. Mění se s novou myšlenkou, kte
rou přináší text, s pojmem, který je třeba zdů
raznit apod., v raném recitativu dokonce ještě 
méně často, aby nerušila přednes řeči aktivně 
hudebními prvky. Rytmus se řídí deklamací tex
tu (např. nejsilnější akcent na hlavní slabice 
boschetto, zároveň melodický vrchol motivu). 
Hudební paralelismy povstávají ze stejné textové 
struktury (např. boschetto - fiori). 

- stile recitativo: přednášecí styl, každý slav
nostnější zpěvní přednes blízký mluvě; 

- stile rappresentativo: divadelní styl, který líčí 
s bohatstvím afektů duševní stavy a nálady hlav
ních postav. Tento styl je po vzoru madrigalu ex
presívní. Používá divadelní gesto, dialog a dra
matickou jevištní akci (MONTEVERDI). Formál
ně se často zhušťuje do ariosa a blíží se tak 
operní árii (srovnej s. 110). 

Čím silněji se v následující době přesouvalo líčení 
afektů z recitativu do árie, tím více připadala recita
tivu úloha rozvíjet děj kupředu. Již v benátské ope-
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ře (CAVALLI, CESTl) se uskutečnilo oddělení recita
tivu od árie, které se pak v neapolské škole asi po 
roce 1690 stalo pravidlem (A. SCARLATTl). 

Recitativ v 18_ století a později 
V 18. století byly ustáleny oba základní typy recita
tivu: 
Recitativ secco (jl. secco, suchy), protože je do

provázen jen continuem (generálbas). Obsahu
je dramatickou akci (opera) nebo děj (oratori
um, kantáta, pašije). Jeho forma je volná, stejně 
tak jako rytmus přednesu, který se může odpou
tat od notovaného taktu ve prospěch živějšího 
ztvárnění. 
V recitativu secco se vyskytují některé pevné 
obraty (obr. B): 
Sextakord na začátku, krátké slabiky, rychlé noty 
("schmMeten ihn" v úderném opakování); dů
ležité pojmy nad akordy plnými napětí (např. při 
"Morder", potom ještě vystupňováno na "ihm": 
melodický vrchol a neapolský sextakord); závěr 
s průtahem, který přednese nejprve zpěvák, 
a potom continuo; závěrečný akord je většinou 
dominantou k následující árii (na obr. B násle
duje v Č. 69 tonika As dur jako strhující barevná 
změna). 

Recitativ accompagnato (z il. accompagnato, 
doprovázený, protože je doprovázen orches
trem), zvaný též arioso; je většinou lyrický, 
s kontemplativním textem, pro komponovává je
den afekt (obr. B). Stojí mezi recitativem secco 
a árií: V opeře buffa je často dramatický a plný 
kontrastů. 

Recitativ secco se v opeře bnffa rozvínul do ry
chlého, dialogického parlandového stylu. Notace 
je leckdy neúplná, na jevišti se temperamentně im
provizuje. Místo, které je nabité dramatickou akcí, 
ukazUje obr. C. 
Recitativ accompagnato dále rozšířil GWCK; 
v 19. století pak tento typ nabyl zvláštního významu 
pro svou barvitost, přirozenou dramatičnost a vol
nou formu. Z recitativu se stala scéna (scéna 
a árie). 

Také zde se uskutečňuje základní princip recita
tivu, kdy je rytmus textu a spád řeči přenesen do 
hudby; hudební interpretace textu však už není 
typová, ale individuální. Předtaktí a rozdělení ak
centů v textu a hudbě na obr. D spolu navzájem 
souhlasí, zároveň ale vše směřuje ke slovu "iho" 
s citovým důrazem (jež je dán postavením v tak
tu, melodickým vrcholem, dominantním napě
tím) a s nápadně dlouhým zastavením (dvakrát 
tečkovaná půlová nota). 

Extrémem tohoto vývoje je WAGNERŮV sprechge
sang, recitativ accompagnato, který se rozprostírá 
přes celou operu. 
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Seremida, divertimento, nokturno, kasace 
jsou pojmy, ktere v 17. a 18. stoleti znamenaly pi'i
blizne to((~z: ztibavnou hudbu (tez Tafelmusik, 
hudbu k hostine). Je to hudba lehciho charakteru 
a maleho obsazenf. 
Seremida, il. sera, veler nebo al sereno, pod si

rim nebem, venku, dostavenicko, vecerni hud
ba bez zavazneho obsazeni nebo sledu vet; 

seremida (serenata) je take vokalni zastavenic
ko nebo svetska gratulacni kantata k nejrUz
nejsim slavnostnim pi'flezitostem (knized svat
ba, narozeniny atd.), vetsinou s alegorick:)'m 
obsahem a tomu odpovidajid formou provede
ni (inscenovani); pojem serenata oznacuje take 
jednoducha zastavenfCka nebo pisne; 

divertimento, il. rozptjleni, ztibava, pestry sled 
vet (3-12), prevazne komorni obsazeni; 

nokturno (notturno), il. nocni, nocni hudba 
(fr. nocturne), forma a obsazeni nejsou pevne 
stanoveny; 

kasace, il. uvolnenf, hudba pro svatecni vecer, 
k rozpt)ileni; HAYDN nazval sve smyccove kvar
tety 1-12 puvodne kasace, potom divertimenta. 

Instrumentalni serenada rna 5-7 vet, muze jich 
mit ale i vice, jako MOZARTOVA Haffnerova sere
ntida C. 1, KV 250 (obr. A). 

V uvodu zazniva pochod, puvodne nastup hu
debnikU. Tent)iz pochod tvoi'f take zaver k od
chodu. Haffnerova serentida c. 1 sice zadny 
pochod neobsahuje (v MOZARTOVE dobe byl 
uz pochod v serenade nemoderni), presto se 
ale pi'edpoklada, ze k ni puvodne patril pochod 
KV249. 

Co do typu a poradi vet navazuje serenada na 
suitu. Jeste koncem 18. stoleti mela proto obvykle 
nekolik menuetu, jez se stridaly se sonat0vYmi 
a koncertantnimi vetami. 

KV 250 zacina Allegrem v sonatove forme, tedy 
stejne jako prvni veta v symfonii. DalSimi ti'emi 
vetami jsou pomale Andante, menuet v bolest
nem g moll a svezi rondo G dur. Tento sled vet 
odpovida vetam symfonie. Pouziti s6lovYch 
housli je typicke pro jihonemeckou a salcbur
skou serenadu. Pak nasleduji pomale variace 
a rychla zaverecna veta s pomalym uvodem, pri
cemz je mezi tyto vety pokazde vsunut jeden 
menuel. 
Blizkost serenady a symfonie je zi'etelne videt 
na Haffnerove symfonii, KV 385. Ta vychazi 
z Haffnerovy serentidy c. 2, jejiz pochod a 2. 
menuet se ztratily; sam MOZART pak ale ze zby
vajidch vet sestavil symfonii (obr. A). Obdobna 
situace je u Mate nocni hudby, KV 525, ktera 
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jako serenada mela rovnez 2. menuet, dnes chy
bejid. Tim se formalne promenila v malou sym
fonii. 

Charakter vet serenady 
je obecne vesely, vylehceny, nekomplikovany. K te
to pi'istupnosti pi'ispiva pi'ehledna stavba, zvlaste 
u menuetu, jehoz pravidelny metrick:)' rozvrh, for
mova symetrie, jasny harmonick:)' plan, motivicky 
sevi'eny melodick:)' pohyb a puvabne tanecni gesto 
slouZily v klasicismu za kompozicni vzor. 

Menuety jsou vzdy ti'idflne: menuet, trio (coz 
je 2. kontrastni menuet, puvodne v triovem 
obsazeni dvou hoboju a fagotu) a opakovani 
1. menuetu (bez vniti'nich repetic; viz obr. B). 
1. radek (perioda) Menuetu MOZARTOVY Mate 
nocni hudby rna dva melodicke oblouky (a a'): 
staccatovY vzestup k c2 (I. 2) a terci0vY sestup 
(I. 3), polovicni zaver na dominante (I. 4) a diil 
ve vazanem melodickem obratu, ktery v sobe 
zaroveii obsahuje pi'edtakti k niisledujidmu ob
louku a'. Terci0vY sestup je pri opakovani zkra
cen 0 1 ctvrfovou notu (I. 6 a 7), cimz se dospi
va k pi'esvedcivemu zaveru v I. 8. Druhy radek 
(perioda) pokracuje kontrastne: p mfsto f, se
stupny pohyb mfsto vzestupneho, osminy mfsto 
ctvrtek, legato mfsto staccata. Osmink0vY po
hyb je motivicky spi'iznen se 4. taktem dflu a. 
Menuet konCf dflem a' (I. 13 nn). Trio v domi
nantnf tonine 0 dur pi'inasf kantilenu, mekce 
plynoud v p pi'es celych 8 taktu jako protiklad 
k dIlu a. Kratk:)' dfl d je dynamicky protikladny, 
ale motivicky sprfzneny s dflem c, do nehoz 
znovu vyUstf. Menuet se opakuje a uzavirii kruh. 
Celek pusobf jako harmonickii idyla, v jejiz 
zdanlive jednoduchosti se napliiuje klasicka ve
likosl. 

Variabilni obsazeni 
serenady saha od orchestriilnlho (na obr. C: KV 
205, KV 250, BRAHMS op. 11) az k solistick:)'m 
komornfm sestavam, ktere pi'evazujf. Velmi typic
ke jsou dechove serenady (pro ciste dechove 
obsazeni) jako plenerova hudba (dechovti har
monie), u MOZARTA vetsinou se 2 hoboji, 2lesni
mi rohy, 2 fagoty a k tomu casto 2 klarinety. Pro
slule je originalnf obsazenf Gran partity, KV 361 
(Serenada c. 10, obr. C). 
Proti tomu stojf solisticke smyccove obsazenf 
(jako komorni hudba), napi'. BEETHOVENOVO 
Smyccove trio, op. 8 (Serentida). BEETHOVENOV 
Septet a SCHUBERTOV Oktet nejsou sice serenady 
nazvem, nepochybne ale solistick:)'m obsazenim 
a charakterem (obr. C). 

Serenáda, divertimento, nokturno, kasace 
jsou pojmy, které v 17. a 18. století znamenaly při
bližně totéž: zábavnou hudbu (též Tafelmusik, 
hudbu k hostině). Je to hudba lehčího charakteru 
a malého obsazení. 
Serenáda, it. sera, večer nebo al sereno, pod ši

rým nebem, venku, dostaveníčko, večerní hud
ba bez závazného obsazení nebo sledu vět; 

serenáda (serenata) je také vokální zastaveníč
ko nebo světská gratulační kantáta k nejrůz
nějším slavnostním příležitostem (knížecí svat
ba, narozeniny atd.), většinou s alegorickým 
obsahem a tomu odpovídající formou provede
ní (inscenování); pojem serenata označuje také 
jednoduchá zastaveníčka nebo písně; 

divertimento, it. rozptýlení, zábava, pestrý sled 
vět (3-12), převážně komorní obsazení; 

nokturno (notturno), it. noční, noční hudba 
(fr. nocturne), forma a obsazení nejsou pevně 
stanoveny; 

kasace, it. uvolnění, hudba pro sváteční večer, 
k rozptýlení; HAYDN nazval své smyčcové kvar
tety 1-12 původně kasace, potom divertimenta. 

Instrumentální serenáda má 5-7 vět, může jich 
mít ale i více, jako MOZARTOVA Ha.ffnerova sere
náda Č. 1, KV 250 (obr. A). 

V úvodu zaznívá pochod, původně nástup hu
debníků. Tentýž pochod tvoří také závěr k od
chodu. Ha.ffnerova serenáda č. 1 sice žádný 
pochod neobsahuje (v MOZARTOVĚ době byl 
už pochod v serenádě nemoderní), přesto se 
ale předpokládá, že k ní původně patřil pochod 
KV249. 

Co do typu a pořadí vět navazuje serenáda na 
suitu. Ještě koncem 18. století měla proto obvykle 
několik menuetů, jež se střídaly se sonátovými 
a koncertantními větami. 

KV 250 začíná Allegrem v sonátové formě, tedy 
stejně jako první věta v symfonii. Dalšími třemi 
větami jsou pomalé Andante, menuet v bolest
ném g moll a svěží rondo G dur. Tento sled vět 
odpovídá větám symfonie. Použití sólových 
houslí je typické pro jihoněmeckou a salcbur
skou serenádu. Pak následují pomalé variace 
a rychlá závěrečná věta s pomalým úvodem, při
čemž je mezi tyto věty pokaždé vsunut jeden 
menuet. 
Blízkost serenády a symfonie je zřetelně vidět 
na Ha.ffnerově symfonii, KV 385. Ta vychází 
z Ha.ffnerovy serenády č. 2, jejíž pochod a 2. 
menuet se ztratily; sám MOZART pak ale ze zbý
vajících vět sestavil symfonii (obr. A). Obdobná 
situace je u Malé noční hudby, KV 525, která 
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jako serenáda měla rovněž 2. menuet, dnes chy
bějící. Tím se formálně proměnila v malou sym
fonii. 

Charakter vět serenády 
je obecně veselý, vylehčený, nekomplikovaný. K té
to přístupnosti přispívá přehledná stavba, zvláště 
u menuetu, jehož pravidelný metrický rozvrh, for
mová symetrie, jasný harmonický plán, motivicky 
sevřený melodický pohyb a půvabné taneční gesto 
sloužily v klasicismu za kompoziční vzor. 

Menuety jsou vždy třídílné: menuet, trio (což 
je 2. kontrastní menuet, původně v triovém 
obsazení dvou hobojů a fagotu) a opakování 
1. menuetu (bez vnitřních repetic; viz obr. B). 
1. řádek (perioda) Menuetu MOZARTOVY Malé 
noční hudby má dva melodické oblouky (a a'): 
staccatový vzestup k c2 (t. 2) a terciový sestup 
(t. 3), poloviční závěr na dominantě (t. 4) a dál 
ve vázaném melodickém obratu, který v sobě 
zároveň obsahuje předtaktí k následujícímu ob
louku a'. Terciový sestup je při opakování zkrá
cen o 1 čtvrťovou notu (t. 6 a 7), čímž se dospí
vá k přesvědčivému závěru v t. 8. Druhý řádek 
(perioda) pokračuje kontrastně: p místo f, se
stupný pohyb místo vzestupného, osminy místo 
čtvrtek, legato místo staccata. Osminkový po
hyb je motivicky spřízněn se 4. taktem dílu a. 
Menuet končí dílem a' (t. 13 nn). Trio v domi
nantní tónině D dur přináší kantilénu, měkce 
plynoucí v p přes celých 8 taktů jako protiklad 
k rulu a. Krátký díl d je dynamicky protikladný, 
ale motivicky spřízněný s dílem c, do něhož 
znovu vyústí. Menuet se opakuje a uzavírá kruh. 
Celek působí jako harmonická idyla, v jejíž 
zdánlivé jednoduchosti se naplňuje klasická ve
likost. 

Variabilní obsazení 
serenády sahá od orchestrálního (na obr. C: KV 
205, KV 250, BRAHMS op. 11) až k sólistickým 
komorním sestavám, které převažují. Velmi typic
ké jsou dechové serenády (pro čistě dechové 
obsazení) jako plenérová hudba (dechová har
monie), u MOZARTA většinou se 2 hoboji, 2 lesní
mi rohy, 2 fagoty a k tomu často 2 klarinety. Pro
slulé je originální obsazení Gran partity, KV 361 
(Serenáda č. 10, obr. C). 
Proti tomu stojí sólistické smyčcové obsazení 
(jako komorní hudba), např. BEETHOVENOVO 
Smyčcové trio, op. 8 (Serenáda). BEETHOVENŮV 
Septet a SCHUBERTŮV Oktet nejsou sice serenády 
názvem, nepochybně ale sólistickým obsazením 
a charakterem (obr. C). 
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Sonata je vfceveta instrumentruni skladba. Podle 
obsazeni Ize v obdobi klasicismu rozlisovat tyto 
typy: 
- solova sonata pro samostatny nastroj, vetsinou 

klavfr nebo housle; 
- sonata pro dva nastroje, zvlast pro housle ne

bo violoncello a klavir, trio, kvartet nebo jina 
komorni obsazeni; 

- syrnfonie jako sonata pro orchestr; 
- koncert jako sonata pro solistu a orchestr. 

Rana sonata (lat. sonare, znft) byla instrumentru
ni skladba bez pevneho formoveho schematu. 
Vznikla na konci 16. stoleti v Benatkach. Typicka 
byla vicesborovost jako kontrastni prosti'edek v dy
namice a zvukove barYe, stejne jako cleneni na use
ky jako zaklad budouci vicevetosti. H1avni skladate
Ie: A. a G. GABRIEL! (viz s. 264). 

Typy barokni sonaty. Na konci 17. stoleti se vy
vinuly dva typy, ktere standardizoval CORELL! 
(1653-1713): 
- komorni sonata (sonata da camera) s prelu

diem a 2-4 tanecnimi vetami (it. forma suity, viz 
s. 150); 

- chcimova sonata (sonata da cbiesa) se 4 ve
tami v poi'adi pomaIu, slavnostne, imitacne -
rychle, fugovane - pomalu, kantabilne , homo
fonne - rychle, fugovane (obr. A). 

vety samotne byly zpravidla dvoudilne s opakova
nim obou dHu. Vsechny vety jsou ve stejne tonine, 
v chramove sonate nekdy v rUznych toninach (obr. 
A: a moll, ale Andante C dur) . 
Sonaty D. SCARIATTIHO sestavaji jen z jedine dvou
dllne vety. 
Co do obsazeni pati'i komorni i chramova sonata 
k typu triove sonaty se dvema vrchnimi hlasy, vet
sinou houslemi, a jedoim hlasem continuorym, 
provadenyru vzdy jedoim nastrojem basorym a ge
nerrubasorym cembalem. Hlasy chramove sonaty 
byly vetsinou obsazeny vicenasobne, komorni so
naty solisticky. 
BACH pi'enesl triovou sonatu na varbany, a drue 
na sonatu pro 1 melodickj ndstroj (fletna nebo 
housle) a cembalo se 2 obligdtnimi blasy (pi'ed
chUdce klasickeho dua) resp. s continuovjm vio
loncellem (pi'edchudce klavfrniho tria; pozdeji 
pi'ejala funkci harmonicke vYPlne po cembalu viola; 
obr. B). Krome toho existovala uz v baroku solova 
sonata pro jeden nastroj. 

Klasicka sonata rna 3 nebo 4 vety (obr. A): 
- 1. veta (hlavni veta), rychla a dramaticka, ne

kdy s pomaljm tivodem. Ma sondtovou formu. 
- 2. veta, pomala a Iyricka, v pisiiove forme nebo 

jako lema s variacemi. Tonrune je spi'iznena 
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s prvni vetou, nebot je ve stejnojmenne dur nebo 
moll, na dominante, v paralelni tonine apod. 

- 3. veta, v hlavni tonine, je menuet (serendda, 
s. 146), od BEETHOVENA scherzo. Casto chybi. 
Obcas se take zamenuje poi'adi 2. a 3. vety. 

- 4. veta (finale), je jako rychla zaverecna veta 
v hlavni tonine (v moll eventurune se zaverecnyru 
durorym zjasnenim) a formrune je vystavena ja
ko rondo nebo jako sondtovd forma. 

Existuje mnoho vYiimek s jinyru poi'adim vet, napi'. 
s pomalou variacni vetou na zacatku, jako BEETHO
VENIJv op. 26 nebo MOZARTOVA Sonata A dur, KV 
331, ci jen se 3 nebo dokonce 2 vetami jako BEET
HOVENIJv op. 111. 

Sonatova forma zahrnuje expozici (nekdy s po
malou introdukci), proveden!, reprlzu, kodu 
(obr. C): 
- Expozice: pi'inasi uvedeni temat. Hlavn! (1.) 

tema je v hlavni tonine (obr. C, t. 1: f moll, 
staccato, melodickj vzestup). Spojovaci od
diI toto tema rozvadi nebo pi'inasi novY motivic
kY materiru. Je-Ii hlavni tonina durova, moduluje 
do dominanty, je-Ii mollova, do toniny paralelni. 
V nove IODine nasleduje vedlejsi (2.) tema, 
kontrastne utvai'ene, vetsinou Iyricke (obr. C, 
t. 21: As dur, legato, melodickj sestup), ktere 
je pak rozvfjeno v dosazene tonine. Zde, v me
zivete, se stejne jako v zaverecnem oddiIu 
(nebo tematu) vetsinou objevuje novY motivickY 
materia!. 

- Proveden!: pracuje s tematy uvedenyrui v expo
zici nebo se zbYvajicim motivickYm materiruem 
expozice. Je dramaticky zalozeno a vyhledava to
nrune vzdruene oblasti (konci na dominante). 

- Reprlza: opakuje expozici. Vedlejsi tema se ny
ni objevuje v hlavnf tonine, cimz odpada modu
lace do dominantni nebo paralelni toniny a je 
dosaZeno urcite syntezy pi'edeslych protikladu 
(obr. C: srovnej t. 21 a 120). Koda: tvoi'i zaver 
vety. Jako reminiscence nebo jako gradace zazni
va hlavni tema nebo jine motivy. 

Sonatova veta se vyvinula z dvoudHne suitove vety. 
Provedeni bylo puvodne zamysleno jako epizoda 
pi'inasejici zmenu. Dlouho byly expozice a provede
ni s reprizou opakovany. S rostouc1 dramaticnosti 
v provedeni odpadlo staticky pusobici opakovani 
provedeni a reprizy, od BEETHOVENOVY Appassio
naty (1804105) i opakovani expozice. 
KaZda sonata rna svUj vlastni formovY i'ad. V ro
mantismu bylo zavadeno i 3. a 4. tema, vety nekdy 
slucovany a forma silne rozsii'ovana. Ve 20. stolet! 
se pi'Hezitostne objevuje snaha 0 historizujici ozive
ni sonaty. 

Sonáta je vícevětá instrumentální skladba. Podle 
obsazení lze v období klasicismu rozlišovat tyto 
typy: 
- sólová sonáta pro samostatný nástroj, většinou 

klavír nebo housle; 
- sonáta pro dva nástroje, zvlášť pro housle ne

bo violoncello a klavír, trio, kvartet nebo jiná 
komorní obsazení; 

- symfonie jako sonáta pro orchestr; 
- koncert jako sonáta pro sólistu a orchestr. 

Raná sonáta (lat. sonare, znít) byla instrumentál
ní skladba bez pevného formového schématu. 
Vznikla na konci 16. století v Benátkách. Typická 
byla vícesborovost jako kontrastní prostředek v dy
namice a zvukové barvě, stejně jako členění na úse
ky jako základ budoucí vícevětosti. Hlavní skladate
lé: A. a G. GABRIEL! (viz s. 264). 

Typy barokní sonáty. Na konci 17. století se vy
vinuly dva typy, které standardizoval CORELL! 
(1653-1713): 
- komorní sonáta (sonata da camera) s prelu

diem a 2-4 tanečními větami (jt. forma suity, viz 
s. 150); 

- chrámová sonáta (sonata da chiesa) se 4 vě
tami v pořadí pomalu, slavnostně, imitačně -
rychle, fugovaně - pomalu, kantabilně , homo
fonně - rychle, fugovaně (obr. A). 

Věty samotné byly zpravidla dvoudílné s opaková
ním obou dHů. Všechny věty jsou ve stejné tónině, 
v chrámové sonátě někdy v různých tóninách (obr. 
A: a moll, ale Andante C dur) . 
Sonáty D. SCARIATTlHO sestávají jen z jediné dvou
dHné věty. 
Co do obsazení patří komorní i chrámová sonáta 
k typu triové sonáty se dvěma vrchními hlasy, vět
šinou houslemi, a jedoím hlasem continuovým, 
prováděným vždy jedoím nástrojem basovým a ge
nerálbasovým cembalem. Hlasy chrámové sonáty 
byly většinou obsazeny vícenásobně, komorní so
náty sólisticky. 
BACH přenesl triovou sonátu na varhany, a dále 
na sonátu pro 1 melodický nástroj (flétna nebo 
housle) a cemhalo se 2 obligátními hlasy (před
chůdce klasického dua) resp. s continuovým vio
loncellem (předchůdce klavírního tria; později 
přejala funkci harmonické výplně po cembalu viola; 
obr. B). Kromě toho existovala už v baroku sólová 
sonáta pro jeden nástroj. 

Klasická sonáta má 3 nebo 4 věty (obr. A): 
- 1. věta (hlavní věta), rychlá a dramatická, ně

kdy s pomalým úvodem. Má sonátovou formu. 
- 2. věta, pomalá a lyrická, v písňové formě nebo 

jako téma s variacemi. Tonálně je spřízněna 
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s první větou, neboť je ve stejnojmenné dur nebo 
moll, na dominantě, v paralelní tónině apod. 

- 3. věta, v hlavní tónině, je menuet (serenáda, 
s. 146), od BEETHOVENA scherzo. Často chybí. 
Občas se také zaměňuje pořadí 2. a 3. věty. 

- 4. věta (finale), je jako rychlá závěrečná věta 
v hlavní tónině (v moll eventuálně se závěrečným 
durovým zjasněním) a formálně je vystavěna ja
ko rondo nebo jako sonátová forma. 

Existuje mnoho výjimek s jiným pořadím vět, např. 
s pomalou variační větou na začátku, jako BEETHO
VENŮV op. 26 nebo MOZARTOVA Sonáta A dur, KV 
331, či jen se 3 nebo dokonce 2 větami jako BEET
HOVENŮV op. 111. 

Sonátová forma zahrnuje expozici (někdy s po
malou introdukcí), provedení, reprízu, kodu 
(obr. C): 
- Expozice: přináší uvedení témat. Hlavní (1.) 

téma je v hlavní tónině (obr. C, t. 1: f moll, 
staccato, melodický vzestup). Spojovací od
díl toto téma rozvádí nebo přináší nový motivic
ký materiál. Je-li hlavní tónina durová, moduluje 
do dominanty, je-li mollová, do tóniny paralelní. 
V nové tónině následuje vedlejší (2.) téma, 
kontrastně utvářené, většinou lyrické (obr. C, 
t. 21: As dur, legato, melodický sestup), které 
je pak rozvíjeno v dosažené tónině. Zde, v me
zivětě, se stejně jako v závěrečném oddílu 
(nebo tématu) většinou objevuje nový motivický 
materiál. 

- Provedení: pracuje s tématy uvedenými v expo
zici nebo se zbývajícím motivickým materiálem 
expozice. Je dramaticky založeno a vyhledává to
nálně vzdálené oblasti (končí na dominantě). 

- Repríza: opakuje expozici. Vedlejší téma se ny
ní objevuje v hlavní tónině, čímž odpadá modu
lace do dominantní nebo paralelní tóniny a je 
dosaženo určité syntézy předešlých protikladů 
(obr. C: srovnej t. 21 a 120). Koda: tvoří závěr 
věty. Jako reminiscence nebo jako gradace zazní
vá hlavní téma nebo jiné motivy. 

Sonátová věta se vyvinula z dvoudHné suitové věty. 
Provedení bylo původně zamýšleno jako epizoda 
přinášející změnu. Dlouho byly expozice a provede
ní s reprízou opakovány. S rostoucí dramatičností 
v provedení odpadlo staticky působící opakování 
provedení a reprízy, od BEETHOVENOVY Appassio
naty (1804105) i opakování expozice. 
Každá sonáta má svůj vlastní formový řád. V ro
mantismu bylo zaváděno i 3. a 4. téma, věty někdy 
slučovány a forma silně rozšiřována. Ve 20. století 
se přHežitostně objevuje snaha o historizující ožive
ní sonáty. 
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Suita (fr. suite, sled, pokracovtin[) je sestava 
uzitYch nebo stylizovanych tand! a netanecnfch 
vet, zvlaste v baroku. Vety jsou vetsinou ve stejne 
tonine. 
Vychodiskem suity je spojovani tandl do parn: po 
pomatem krokovem prvnim tanci nasleduje 
rychlf skocny tanec druhy. Prvni z nich je v su
dem, druhy v lichem taktu (obr. A). Na lid. urovni 
se tyto tance naz9valy v Nemecku Dantz a Hupfauf, 
v dvorskem prostredi 16. stol. pavana a gagliar
da nebo take pavana a saltarello, dokud nebyly 
v 17. stol. vystridiny dvojiei allemande (pomala, 
414) a courante (rychla, tfidoba). Bezne bylo roz
sirovini. Takpribylyv 17. stol. spanelskisaraban
de (pomala, slavnostni, 312) a anglicki gigue 
(rychla, 6/8, 12/8), ktere se pak staly pevnymi 
ctistmi suity (viz nize). 

Nazev suita se poprve objevil u tancn vytiStenych 
ATTAIGNANTEM v Parizi roku 1557. Suytte de 
bransles zde obecne oznacuje rozne rychle 
bransles (obecne: houpavjlkotebavy krok, take 
gavota, courante aj. jsou bransles). v 16. stol. 
zahrnovala fro suita vetsinou 4 bransles 0 stile se 
zvysujieich tempech: bransle double (pomalu) 
- bransle simple (klidne) - bransle gay (zive) 
- bransle de Bourgogne (rychle). Dva prvni 
jsou v sudem taktu a dva posledni v lichem. 
Jina oznaceni suity jsou: 
- partita (it. partire, delit, rozdelovat), tedy 

casti, vety nebo tance v urcih~m poradi; 
- ordre (fr. ordre, i'ada, poi'tidek), tedy fada 

hudebnfch kusi! (COUPERIN); 
- ouvertura (fr. ouverture, otevi'en[), sled vet 

pojmenovany po uvodnim kusu; 
- volne nazvy: casto kvetnate jako Banchetto 

musicale (SCHEIN, 1617, s 20 orchestrilnimi 
suitami); Lustgarten neuer teutscher Ge
sang, Bailetti, Galliarden und Intraden 
(HASSLER, 1601). 

Itilie rozvinula v 17. stol. komomi sonatu 
(sonata da camera) jako sled instr. tanecnfch 
a ry;imecne i jinych netanecnfch vet. Poradi vet 
neni pevne, vetsinou se stMaji rychle a pomale 
casti. COREW stavi na zacatek volne preludium. 
KaZda z jeho sonat !vori hudebne cyklus motivic
ky spriznenych skladeb ve stejne tonine (obr. B; 
Rim 1694). 
Z baletni hudby urcene pro opery tezila zvlaste ve 
Francii baletni a orchestcilni suita (LULLY, 
RAMEAU). I zde je poradi vet volne. Fr. suita 
pro kiavesove nastroje a loutnu ale upred
nostnuje 4 hlavni tance suity, ktere obohacuje 
o nove dvorske tance, jako byly napr. gavota, 
bourree a menuet (CHAMBONNIIlRES, GAUL
TIER). COUPERINOVY Ordres jsou naproti tomu 
volnYmi cykly charakteristickYch skladeb. 

V Nemecku se v 17. stol. rozvijela variaeni suita se 
stejnYm motivickYm materiilem ve vsech vetach 
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(hud. cyklus), pro orchestr casto s intrtidou jako 
uvodni vetou. V clavecinove suite se ustilila po fro 
vzoru c!verice hlavnfch tanci! allemande-couran
te-sarabande-gigue (nejprve u FROBERGERA 
s gigue na 2. miste). BACH prevzal tuto formu sol. 
suity a dovedl ji k vrcholu. VetSina techto tanci! byla 
tehdy jiz nemoderni a tudiz hudebne stylizovina 
(allemande, gigue), jine se ale jeste tancily (ga
votte, polonaise, menuet aj.). 

BACHOVY suity jsou vetsinou ve sbirkich po ses
ti (obr. C): 
Francouzske suity (kolem roku 1720) rozsiruji 
4 hlavni tance 0 2-4 dalsi, zarazene mezi sara
bandou a gigou. 3 suity jsou mollove, 3 durove. 
Originilni nazev: Suites pour le clavecin. Fran
couzskymi byly nazviny aZ pozdeji, nejspiSe ja
ko protiklad Anglickych suit (kolem r. 1720). 
Ty maji vsechny jako uvodni vetu preludium. Ori
ginilni titul proto zni: Suites avec preludes. 
1. suita rna 2. courantu se 2 doubles (double, 
rozne melodicke zdobeni), ostatni maji zase jine 
mene obvykle tance. 
Partity (1731) maji preludia ri!zneho sazebne
ho typu a rozneho oznaceni, krome toho je ve 
dvou pripadech mezi courantu a sarabandu vlo
zena aria nebo air, k tomu obvykla rozsireni me
zi sarabandou a gigou. BACH naz9va tyto tance 
v predmluve Galantnosti, vyhotovene pro mi
lovnfky k obveselenf mysli, a poukazuje tak na 
jejich vzdileni od tanecniho parketu. Zatimco 
6 suit pro solove violoncello se sv9mi preludii 
apod. podobi Anglickjm suittim, v Partittich 
pro housle solo (ze sbirky 6 solovYch sonat 
a partit) BACH suit0vY cyklus obmenoval (I: za
razuje doubles, II: po hlavnich taneich nasleduje 
chaconne, III: zrika se hlavnfch tanci!). Stejne 
volne pojednal 4 orchestrilni suity po francouz
skem vzoru a s francouzskou ouverturou (Ou
vertury, obr. D). 

Rovnez HANDEL naklada ve velkYch orchestrilnich 
suitach Vodnf hudba a Hudba k ohiiostroji s pora
dim vet volne; jeho cembalove suity maji ale vYse 
zminene hlavni tance. 

Suita zila asi do poloviny 18. stol., potom nastoupily 
na jeji misto divertimento, serenada, sonata a sym
fonie. V tanecni praxi vytlacily !lindler, valcik, polka 
atd. stare dvorske tance - az na menuet, ktery se 
objevuje i v novejsich hudebnich druzich. 

I pote, co vymizela barokni suita, se piSi aktuilni 
baletni suity (CA]KOVSKI], Suita z baletu Lous
kticek), aktuilni taneeni suity, stylizovane tanee
ni suity (BARTOK, Taneenf suita pro orchestr; 
Suita op. 14) a historizujiei "stare" suity, ktere jsou 
ovsem obsahem a charakterem nove (GRIEG, suita 
Z casu Holbergovjch, SCHONBERG, Suita pro 
smycce, Klavfrnf suita op. 25, Suita op. 29). 

Suita (fr. suite, sled, pokračovánO je sestava 
užitých nebo stylizovaných tanců a netanečních 
vět, zvláště v baroku. Věty jsou většinou ve stejné 
tónině. 
Východiskem suity je spojování tanců do párů: po 
pomalém krokovém prvním tanci následuje 
rychlý skočný tanec druhý. První z nich je v su
dém, druhý v lichém taktu (obr. A). Na lid. úrovni 
se tyto tance nazývaly v Německu Dantz a Hupfauf, 
v dvorském prostředí 16. stol. pavana a gagliar
da nebo také pavana a saltarello, dokud nebyly 
v 17. stol. vystřídány dvojicí allemande (pomalá, 
4/4) a courante (rychlá, třídobá). Běžné bylo roz
šiřování. Tak přibyly v 17. stol. španělskásaraban
de (pomalá, slavnostní, 312) a anglická gigue 
(rychlá, 6/8, 12/8), které se pak staly pevnými 
částmi suity (viz níže). 

Název suita se poprvé objevil u tanců vytištěných 
ATTAIGNANTEM v Paříži roku 1557. Suytte de 
bransles zde obecně označuje různě rychlé 
bransles (obecně: houpavý/kolébavý krok, také 
gavota, courante aj. jsou bransles). V 16. stol. 
zahrnovala fr. suita většinou 4 bransles o stále se 
zvyšujících tempech: bransle double (pomalu) 
- bransle simple (klidně) - bransle gay (živě) 
- bransle de Bourgogne (rychle). Dva první 
jsou v sudém taktu a dva poslední v lichém. 
Jiná označení suity jsou: 
- partita (jt. partire, dělit, rozdělovat), tedy 

části, věty nebo tance v určitém pořadí; 
- ordre (fr. ordre, řada, pořádek), tedy řada 

hudebních kusů (COUPERIN); 
- ouvertura (fr. ouverture, otevřenO, sled vět 

pojmenovaný po úvodním kusu; 
- volné názvy: často květnaté jako Banchetto 

musicale (SCHElN, 1617, s 20 orchestrálními 
suitami); Lustgarten neuer teutscher Ge
siing, Balletti, Galliarden und /ntraden 
(HASSLER, 1601). 

Itálie rozvinula v 17. stol. komorní sonátu 
(sonata da camera) jako sled instr. tanečních 
a výjimečně i jiných netanečních vět. Pořadí vět 
není pevné, většinou se střídají rychlé a pomalé 
části. CORELU staví na začátek volné preludium. 
Každá z jeho sonát tvoří hudebně cyklus motivic
ky spřízněných skladeb ve stejné tónině (obr. B; 
Řím 1694). 
Z baletní hudby určené pro opery těžila zvláště ve 
Francii baletní a orchestrální suita (LULLY, 
RAMEAU). I zde je pořadí vět volné. Fr. suita 
pro klávesové nástroje a loutnu ale upřed
nostňuje 4 hlavní tance suity, které obohacuje 
o nové dvorské tance, jako byly např. gavota, 
bourrée a menuet (CHAMBONNIIlRES, GAUL
TlER). COUPERlNOVY Ordres jsou naproti tomu 
volnými cykly charakteristických skladeb. 

V Německu se v 17. stol. rozvíjela variační suita se 
stejným motivickým materiálem ve všech větách 
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(hud. cyklus), pro orchestr často s intrádou jako 
úvodní větou. V clavecinové suitě se ustálila po fr. 
vzoru čtveřice hlavních tanců allemande-couran
te-sarabande-gigue (nejprve u FROBERGERA 
s gigue na 2. místě). BACH převzal tuto formu sól. 
suity a dovedl ji k vrcholu. Většina těchto tanců byla 
tehdy již nemoderní a tudíž hudebně stylizována 
(allemande, gigue), jiné se ale ještě tančily (ga
votte, polonaise, menuet aj.). 

BACHOVY suity jsou většinou ve sbírkách po šes
ti (obr. C): 
Francouzské suity (kolem roku 1720) rozšiřují 
4 hlavní tance o 2-4 další, zařazené mezi sara
bandou a gigou. 3 suity jsou mollové, 3 durové. 
Originální název: Suites pour le clavecin. Fran
couzskými byly nazvány až později, nejspíše ja
ko protiklad Anglických suit (kolem r. 1720). 
Ty mají všechny jako úvodní větu preludium. Ori
ginální titul proto zní: Suites avec préludes. 
1. suita má 2. courantu se 2 doubles (double, 
různé melodické zdobení), ostatní mají zase jiné 
méně obvyklé tance. 
Partity (1731) mají preludia různého sazebné
ho typu a různého označení, kromě toho je ve 
dvou případech mezi courantu a sarabandu vlo
žena aria nebo air, k tomu obvyklá rozšíření me
zi sarabandou a gigou. BACH nazývá tyto tance 
v předmluvě Galantnosti, vyhotovené pro mi
lovníky k obveselení mysli, a poukazuje tak na 
jejich vzdálení od tanečního parketu. Zatímco 
6 suit pro sólové violoncello se svými preludii 
apod. podobá Anglickým suitám, v Partitách 
pro housle sólo (ze sbírky 6 sólových sonát 
a partit) BACH suitový cyklus obměňoval (I: za
řazuje doubles, II: po hlavních tancích následuje 
chaconne, III: zříká se hlavních tanců). Stejně 
volně pojednal 4 orchestrální suity po francouz
ském vzoru a s francouzskou ouverturou (Ou
vertury, obr. D). 

Rovněž HXNDEL nakládá ve velkých orchestrálních 
suitách Vodní hudba a Hudba k ohňostroji s pořa
dím vět volně; jeho cembalové suity mají ale výše 
zmíněné hlavní tance. 

Suita žila asi do poloviny 18. stol., potom nastoupily 
na její místo divertimento, serenáda, sonáta a sym
fonie. V taneční praxi vytlačily Hindler, valčík, polka 
atd. staré dvorské tance - až na menuet, který se 
objevuje i v novějších hudebních druzích. 

I poté, co vymizela barokní suita, se píší aktuální 
baletní suity (ČAJKOVSKIJ, Suita z baletu Lous
káček), aktuální taneční suity, stylizované taneč
ní suity (BARTOK, Taneční suita pro orchestr; 
Suita op. 14) a historizující "staré" suity, které jsou 
ovšem obsahem a charakterem nové (GRlEG, suita 
Z časů Holbergových, SCHONBERG, Suita pro 
smyčce, Klavírní suita op. 25, Suita op. 29). 
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Symfonie je ve sve klasieke forme etyrdHne or
ehestr:ilni dHo po vzoru somity. 

Pi'edklasiclci sinfonia_ Od konee 16. stoleti 
a v 17. stoleti oznaeuje itaiskY ryraz sinfonia dJla 
pro orehestr (i se zpevem) bez presnejsiho udani 
formy. PredehUdkyni symfonie byla pak speci:ilne 
neapolskd opernf sinfonia, ktera se v 18. stoleti 
vyvazala z funkee operni ouvertury (viz s. 134). 

Ma 3 dJly nebo vety (ryehle-pomalu-ryehle) a je
ji prvni cast ve svem modulaenim planu a v opa
kovaru dJlil skryva zarodky sonatove formy 
(obr. A). 

V pi'edklasicke sinfonii odpadl gener:ilbas, 
smyeee si vybudovaly eentr:ilni postaveni, dechy 
prevzaly doprovodnou funkei (2 lesni rohy, 2 hobo
je, srovnej s. 65). Styl je harmonieky jednoduehy, 
zato vsak kantabilni. Ustililo se take 2. tema. 
Vedouci postaveni zaujala pfibliZne od r. 1730-40 
severni ltalie (SAMMARTINI, 1700-75), potom 
zvlaste mannheimslci O. STAMIC, 1717-1757) 
a videiislci skola (MONN, 1717-50; WAGENSEIL, 
1715-1777) . 

Symfonie klasicismu. ]e reprezentovana prede
vsim dHem J. HAYDNA s nejmene 104 symfoniemi 
od roku 1759 az k vyzr:ilYm Londfnskfm symfo
nifm z roku 1795, a W. A. MOZARTA s 41 symfonie
mi od roku 1764 aZ po 3 posledni z roku 1788 Es 
dur, KV 543, g moll, KV 550, a C dur, KV 551 (Ju
piter). HAYDNOVY rane symfonie stoji jeste blizko 
divertimentu s promenlivYm poetem vet, ale pribliZ
ne od roku 1765 maji zpravidla 4 vety s menuetem. 

HAYDNOVA Symfonie s tiderem kotlu patri 
kLondfnskfm symjonifm (obr. B). Po 1. vete 
nasleduje Andante (v subdominantni tonine 
C dur) jako tema s variacemi, Menuet s triem 
a rychle contredansove finale jako kombinace 
rondove a sondtove formy. 
Teziste spoeiva v prvni vete, ktera rna sonato
vou formu s pomatjm tivodem (viz not. pr., 
slavnostni, misty teekovany rytmus jako stara fro 
ouvertura). Po nem nasleduje bez pauzy expozi
ce s rychlYm hlavnim tematem (1. tema, viz not. 
pr.), modulujicim spojovacim oddHem a taneene 
kantabilnim vedlejsim tematem na dominante 
D dur (2. tema, viz not. pr.). Provedenf je nale
have dramaticke svou tematiekou praci, dynami
kou a neobvykle jdoucim sledem tonin, ktery se 
neust:ile zhusruje, az se nakonec toniny stridaji 
po taktn (t. 108 nn). Reprfza pfinasi vedlejsi te
rna v hlavni tonine (not. pr.) a pred zavereene te
rna vsunuje epilog. 

BEETHOVEN ve sryeh 9 symfoniich smeruje k pre
kroceni hranie druhu ve prospeeh individu:ilnich 
reseni. Rozsiruje formu (provedeni, koda) a zvet
suje orchestr (viz S. 65). Do formy symfonie take 
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vstupuje mimohudebni obsah: 6. symfonie, Pasto
rdlnf, s podtitulem Sinfonia caracteristica - aneb 
vzpomfnky na iivot na venkove, zilstava ale pres 
svilj programni obsah "mehr Ausdruck der Empfin
dung als Malerei" (spfse vjrazem citu nei mal
bou, BEETHOVEN). Vety siee odpovidaji tradiei 
druhu (srovnej s poradim vet u HAYDNA, obr. A), 
nesou ale nazvy: 
1. Erwachen heiterer Gefohle bei der Ankunft auf 

dem Lande (Probuzenf radostnfch pocitu pfi 
pffchodu na venkov), prvni veta Allegro rna non 
troppo v sonatove forme (F dur); 

2. Szene am Bach (Scena u potoka), pomale An
dante v pisiiove forme (B dur); 

3. Lustiges Zusammensein der Landleute (Vesete 
shromdidenf venkovanu), obvykle menuet ne
bo scherzo, zde venkovskY tanee s trii; 

4. Gewitter, Sturm (Boui'e), vlozena veta (f moll), 
ktera liei svilj program volnou formou; 

5. Hirtengesang. Frohe, dankbare Gefohle nach 
dem Sturm (Zpev pastfi'U. St'astne a vdecne 
pocity po boufi), Allegretto jako obvykle finale 
symfonie. 

V 9. symfonii se zavereenYm sborem kombinuje 
BEETHOVEN symfonii a kantatu. Poslednf veta uz 
neni norm:ilnim finale, ale i'fdf se obsahove a for
move textem Schillerovy Ody na radost (obr. B). 

Symfonie po Beethovenovi. V 19. stoleti najde
me v oblasti symfonie dva smery, ktere se oba odvo
lavaji na BEETHOVENA: 
- prvni se pokousel rozsifit klasickY pojem symfo

nie jako eiste instrument:ilnf hudby romantic
kYmi prostredky (SCHUBERT, MENDELSSOHN, 
SCHUMANN, BRAHMS, BRUCKNER, SIBELJUS, 
CA]KOVSKI] aj.); 

- druhy hledal prostrednictvim mimohudebniho 
programu nove symfonicke formy. Vedl pres 
programni symfonii (BERLIOZ) k symfonic
ke basni (LISZT, SMETANA, R. STRAUSS). 
BERLIOZOVA Fantastickd symfonie, op. 14 
(1830), krouzi kolem skladatelova milostneho 
zazitku, v nemz je milenka symbolizovana leit
motivem (viz not. pl'. C). Tento motiv se objevuje 
jako idee fixe ve vseeh vetach. Pres pritomnost 
programu zde jeste lze rozpoznat starsi symfo
nicke vety (se dvema scherzy: Pies a Cesta 
na popraviste; obr. C). 

Syntezu vseeh symfoniekYeh moznosti uskuteenil 
ve svYch 9 symfoniieh G. MAHLER (1884-1910, 
10. symfonie zilstala fragmentem). 
Ve 20. stoleti vzniklo mnozstvi symfonii pro velkY 
nebo komorni orehestr, ktere ale nekdy realizuji 
individu:ilnf reseni temer zeela mimo oblast druho
veho pojmu symfonie, jak ho razi! klasicismus 
(WEBERN, STRAVINSKI], PROKOF]EV, HARTMANN, 
MESSIAEN, SOSTAKOVIC, BERIO). 

Symfonie je ve své klasické formě čtyřdHné or
chestrální dHo po vzoru sonáty. 

Předklasická sinfonia_ Od konce 16. století 
a v 17. století označuje italský výraz sinfonia dHa 
pro orchestr (i se zpěvem) bez přesnějšího udání 
formy. Předchůdkyní symfonie byla pak speciálně 
neapolská operní sinfonia, která se v 18. století 
vyvázala z funkce operní ouvertury (viz s. 134). 

Má 3 dny nebo věty (rychle-pomalu-rychle) a je
jí první část ve svém modulačním plánu a v opa
kování dHů skrývá zárodky sonátové formy 
(obr. A). 

V předklasické sinfonii odpadl generálbas, 
smyčce si vybudovaly centrální postavení, dechy 
převzaly doprovodnou funkci (2 lesní rohy, 2 hobo
je, srovnej s. 65). Styl je harmonicky jednoduchý, 
zato však kantabilnÍ. Ustálilo se také 2. téma. 
Vedoucí postavení zaujala přibližně od r. 1730-40 
severní Itálie (SAMMARTINI, 1700-75), potom 
zvláště mannheimská O. STAMIC, 1717-1757) 
a vídeňská škola (MONN, 1717-50; WAGENSEIL, 
1715-1777) . 

Symfonie klasicismu. Je reprezentována přede
vším dnem J. HAYDNA s nejméně 104 symfoniemi 
od roku 1759 až k vyzrálým Londýnským symfo
niím z roku 1795, a W. A. MOZARTA s 41 symfonie
mi od roku 1764 až po 3 poslední z roku 1788 Es 
dur, KV 543, g moll, KV 550, a C dur, KV 551 (Ju
piter). HAYDNOVY rané symfonie stojí ještě blízko 
divertimentu s proměnlivým počtem vět, ale přibliž
ně od roku 1765 mají zpravidla 4 věty s menuetem. 

HAYDNOVA Symfonie s úderem kotlů patří 
k Londýnským symfoniím (obr. B). Po 1. větě 
následuje Andante (v subdominantní tónině 
C dur) jako téma s variacemi, Menuet s triem 
a rychlé contredansové finale jako kombinace 
rondové a sonátové formy. 
Těžiště spočívá v první větě, která má sonáto
vou formu s pomalým úvodem (viz not. př., 
slavnostní, místy tečkovaný rytmus jako stará fr. 
ouvertura). Po něm následuje bez pauzy expozi
ce s rychlým hlavním tématem (1. téma, viz not. 
př.), modulujícím spojovacím oddHem a tanečně 
kantabilním vedlejším tématem na dominantě 
D dur (2. téma, viz not. př.). Provedení je nalé
havě dramatické svou tematickou prací, dynami
kou a neobvykle jdoucím sledem tónin, který se 
neustále zhušťuje, až se nakonec tóniny střídají 
po taktn (t. 108 nn). Repríza přináší vedlejší té
ma v hlavní tónině (not. př.) a před závěrečné té
ma vsunuje epilog. 

BEETHOVEN ve svých 9 symfoniích směřuje k pře
kročení hranic druhu ve prospěch individuálních 
řešenÍ. Rozšiřuje formu (provedení, koda) a zvět
šuje orchestr (viz s. 65). Do formy symfonie také 
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vstupuje mimohudební obsah: 6. symfonie, Pasto
rální, s podtitulem Sinfonia caracteristica - aneb 
vzpomínky na život na venkově, zůstává ale přes 
svůj programní obsah "mehr Ausdruck der Empfin
dung als Malerei" (spíše výrazem citu než mal
bou, BEETHOVEN). Věty sice odpovídají tradici 
druhu (srovnej s pořadím vět u HAYDNA, obr. A), 
nesou ale názvy: 
1. Erwachen heiterer Gefohle bei der Ankunfi auf 

dem Lande (Probuzení radostných pocitů při 
příchodu na venkov), první věta Allegro ma non 
troppo v sonátové formě (F dur); 

2. Szene am Bach (Scéna u potoka), pomalé An
dante v písňové formě (B dur); 

3. Lustiges Zusammensein der Landleute (Veselé 
shromáždění venkovanů), obvykle menuet ne
bo scherzo, zde venkovský tanec s trii; 

4. Gewitter, Sturm (Bouře), vložená věta (f moll), 
která líčí svůj program volnou formou; 

5. Hirtengesang. Frohe, dankbare Gefohle nach 
dem Sturm (Zpěv pastýřů. Šťastné a vděčné 
pocity po bouři), Allegretto jako obvyklé finale 
symfonie. 

V 9. symfonii se závěrečným sborem kombinuje 
BEETHOVEN symfonii a kantátu. Poslední věta už 
není normálním finale, ale řídí se obsahově a for
mově textem Schillerovy Ody na radost (obr. B). 

Symfonie po Beethovenovi. V 19. století najde
me v oblasti symfonie dva směry, které se oba odvo
lávají na BEETHOVENA: 
- první se pokoušel rozšířit klasický pojem symfo

nie jako čisté instrumentální hudby romantic
kými prostředky (SCHUBERT, MENDELSSOHN, 
SCHUMANN, BRAHMS, BRUCKNER, SIBELIUS, 
ČAJKOVSKIJ aj.); 

- druhý hledal prostřednictvím mimohudebního 
programu nové symfonické formy. Vedl přes 
programní symfonii (BERLIOZ) k symfonic
ké básni (LISZT, SMETANA, R. STRAUSS). 
BERLIOZOVA Fantastická symfonie, op. 14 
(1830), krouží kolem skladatelova milostného 
zážitku, v němž je milenka symbolizována leit
motivem (viz not. př. C). Tento motiv se objevuje 
jako idée fixe ve všech větách. Přes přítomnost 
programu zde ještě lze rozpoznat starší symfo
nické věty (se dvěma scherzy: Ples a Cesta 
na popraviště; obr. C). 

Syntézu všech symfonických možností uskutečnil 
ve svých 9 symfoniích G. MAHLER (1884-1910, 
10. symfonie zůstala fragmentem). 
Ve 20. století vzniklo množství symfonií pro velký 
nebo komorní orchestr, které ale někdy realizují 
individuální řešení téměř zcela mimo oblast druho
vého pojmu symfonie, jak ho razil klasicismus 
(WEBERN, STRAVINSKIJ, PROKOFJEV, HARTMANN, 
MESSIAEN, ŠOSTAKOVIČ, BERlO). 
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Tanec n:ilezi v nejranejsim stupni ryvoje lidstva 
a u pi'irodnich nirodn do oblasti kultu. Tanee je 
vzdy spojen s hudbou. Ta je urcovana telesnYmi po
hyby, zaroveii vsak tyto pohyby naopak i'idi a mnze 
je vystupiiovat k extazi. 
Tanecni krok a pi'isun je vYehodiskem pro sude 
rozlozeni akeenm a symetrickou periodickou 
stavbu rytmiky a melodiky (napi'. 2+2+4+8 tak
tn). K tomu se pi'idruzuje princip opakovani s od
povidajidm clenenim hudby na useky. V antiee, 
sti'edoveku a renesanci byla tanecni hudba vetsinou 
improvizovana instrumentalisty. Typieke bylo se
kvencni opakovani melodiekYeh usekU s polovic
nim a eelrm zaverem (estampida, duetia, srovnej 
s. 210). Vedle toho existovaly taneenf pfsne, vetsi
nou s refrenem. 
Zaldadem pro jedno- nebo vieehlasou improvizaci 
mohla by! take sldadebna kostra, kterou si hriCi 
pamatovali podobne jako pozdeji v jazzu bluesove 
schema, zejmena napi'. u burgundske basse danse 
15. a 16. stoleti. 
Tyto basses danses byly krokove tanee rozdI1neho 
eharakteru, ktere patrne uz b9valy sei'azovany do 
eyldn (suita). Dobove ucebniee popisuji vedle toho 
nespocet jinyeh tanelt. 
Vseehny tanee, at lidove nebo dvorske, byly skupi
nove s promenlivYm tvoi'enim paru, teprve 19. sto
leti pi'ineslo dnes pi'evazujid tanee parovY. Skupi
nove tanee existuji dodnes jako detske kolove tan
ee, v lidovem tanei nebo na pleseeh (napi'. krokova 
poloneza). 
Vz v renesanci nasledoval po pomalem krokovem 
tanci v sudem taktu ryehly skocny nebo parovY 
tanee v taktu liehem. Vytvai'eni dvojie tanen pi'e
trvavalo i v baroku, krome toho vznikaly eyldy tan
en jako suity, zvlast v cetnyeh baleteeh oper s ale
goriekYm obsahem a seeniekYm ztvarnenim, na 
nemz se podI1ela i sarna slechta (baletni suity, 
srovnej s. 151). NejdUlezitejsi tanee baroka resp. 
barokni suity s udanim rytmu, dobou vzniku 
a rozkvetu ukazuje obrizek na protejsi strane: 
pavana, ze spanelskeho pava, ptiv, nebo z nm 

italskeho mesta Padova, slavnostni dvorskY ta
nee, na zacatku 16. stoleti nahradila basse dan
se, vetsinou se saltarellem nebo gagliardou 
jako druhrm taneem; uvodni veta nemeeke or
ehestr:ilni suity na pocatku 17. stoleti; 

gagliarda, (it. rycblyj, ryehlejsi franeouzskY a ital
skY tanee v ti'idobem taktu, pi'iblizne od roku 
1600 druhy dvorskY tanee k pavane; 

allemande, fr., nemeckj tanec, klidny krokovY ta
nee, s pi'edtaktim, v 17. stoleti dvorskY, ve styli
zovane podobe jako prvni veta suity; 

courante, fr., spesnj tanecv ti'idobem taktu, od 17. 
stoleti dvorskY; it. corrente eea po roee 1650 je 
ryehiejsi a plynulejsi; 2. hiavni tanee suity; 

chaconne, pnvodne spanelska taneeni pisen, pozde
ji variacni model podobne jako passacaglia (bas); 
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bourree, fr. kolovY tanee z Auvergne, jako dvorskY 
tanee od 17. stoleti (LULLY); 

sarabanda, nejspiSe spanelskY krokovY tanee, od 
17. stoleti na fr. dvoi'e, ti'idoby takt bez pi'edtakti, 
slavnostni a dnstojny, 3. hlavni veta suity; 

gavota, fro kolovY tanee (v Bretagni dodnes Zivyj, 
jako dvorskY tanee od 17. stoleti vzdy s pi'edtak
tim, nepi'I1is ryehly; 

siciliano, it., vlastne nikoliv tanee, ale eharakteris
tieka pastor:ilni hudba, kterou BROSSARD ozna
coval jako danse gay, vesely tanee; 

gigue, fr., z angl.jig (giga, housle), podle skotske 
nebo irske tanecni pisne, od 17. stoleti na konti
nente jako dvorskY tanee, ryehly, imitacni, po
sledni veta suity; 

menuet, z fr. menu (pas), puvabnj (krok), pu
vodne lidovY tanee, asi od roku 1650 obHbeny 
dvorskY tanee LUDvlKA XIV. (LULLY), klidny ti'i
doby tanee; 

polOnaise, polskY krokovY tanee, puvodne v sudem 
taktu, od 18. stoleti 3/4, pomaly, casto zadumcivY. 

Se zanikem ancien regime zanilda i dvorska tanec
ni kultura a nova, mestanska, nastoupila na jeji 
misto. Probouzejid se narodni vedomi v 19. stoleti 
s sebou pi'ineslo pestovani a sii'eni ruznyeh narod
nfeh tancn. 

- poloneza a mazurka pi'isly z Polska, 
- polka a skocna z Ceeh, 
- cardaS s pomalou casti lassan a ryehlou friska 

z Mad'arska (214), 
- bolero ze Spanelska, habanera z Kuby a tango 

z Argentiny, 
- ecossaise v ryehlem ti'idobem taktu ze Skotska, 
- deutscher, ryehly, rustik:ilni parovY tanee (v ta-

necni scene z MOZARTOVA Dona Giovanniho 
zazniva soucasne s usleehtilejsim contredan
sem a dvorskYm menuetem), jeste v 18. stoleti, 
stejne jako 

- landler jakozto pomaly pirovY a 
- videnskY valCik jako ryehiy mOdni tanee od po-

catku 19. stoleti, d:ile ryehly 
- galop (1825) v sudem taktu z Nemeeka a Ra

kouska, 
- kankan v ryehiem 2/4 z Pai'ize pi'iblizne od roku 

1830. 

Vseehny tyto tanee se uplatnily take v operete 
19. stoleti. 

Ve 20. stoleti se staly m6dou anglosaske tanee jako 
pomaly waltz (1920), potom americke tanee jako 
foxtrot, slowfox, blues, jez je bHzke jazzu, a ste
pove tanee jako charleston a jitterbug, pak la
tinskoamericke tanee afriekeho puvodu jako bra
zilska samba (20. leta) a kubanska rumba, mam
ba a chacha (1953). 

Tanec náleží v nejranějším stupni vývoje lidstva 
a u přírodních národů do oblasti kultu. Tanec je 
vždy spojen s hudbou. Ta je určována tělesnými po
hyby, zároveň však tyto pohyby naopak řídí a může 
je vystupňovat k extázi. 
Taneční krok a přísun je východiskem pro sudé 
rozložení akcentů a symetrickou periodickou 
stavbu rytmiky a melodiky (např. 2+2+4+8 tak
tů). K tomu se přidružuje princip opakování s od
povídajícím členěním hudby na úseky. V antice, 
středověku a renesanci byla taneční hudba většinou 
improvizována instrumentalisty. Typické bylo se
kvenční opakování melodických úseků s polovič
ním a celým závěrem (estampida, ductia, srovnej 
s. 210). Vedle toho existovaly taneční písně, větši
nou s refrénem. 
Základem pro jedno- nebo vícehlasou improvizaci 
mohla být také skladebná kostra, kterou si hráči 
pamatovali podobně jako později v jazzu bluesové 
schéma, zejména např. u burgundské basse danse 
15. a 16. století. 
Tyto basses danses byly krokové tance rozdI1ného 
charakteru, které patrně už bývaly seřazovány do 
cyklů (suita). Dobové učebnice popisují vedle toho 
nespočet jiných tanců. 
Všechny tance, ať lidové nebo dvorské, byly skupi
nové s proměnlivým tvořením párů, teprve 19. sto
letí přineslo dnes převažující tanec párový. Skupi
nové tance existují dodnes jako dětské kolové tan
ce, v lidovém tanci nebo na plesech (např. kroková 
polonéza). 
Už v renesanci následoval po pomalém krokovém 
tanci v sudém taktu rychlý skočný nebo párový 
tanec v taktu lichém. Vytváření dvojic tanců pře
trvávalo i v baroku, kromě toho vznikaly cykly tan
ců jako suity, zvlášť v četných baletech oper s ale
gorickým obsahem a scénickým ztvárněním, na 
němž se podI1ela i sama šlechta (baletní suity, 
srovnej s. 151). Nejdůležitější tance baroka resp. 
barokní suity s udáním rytmu, dobou vzniku 
a rozkvětu ukazuje obrázek na protější straně: 
pavana, ze španělského pavo, páv, nebo z názvu 

italského města Padova, slavnostní dvorský ta
nec, na začátku 16. století nahradila basse dan
se, většinou se saltarellem nebo gagliardou 
jako druhým tancem; úvodní věta německé or
chestrální suity na počátku 17. století; 

gagliarda, (jl. rycbly'), rychlejší francouzský a ital
ský tanec v třídobém taktu, přibližně od roku 
1600 druhý dvorský tanec k pavaně; 

allemande, fr., německý tanec, klidný krokový ta
nec, s předtaktím, v 17. století dvorský, ve styli
zované podobě jako první věta suity; 

courante, fr., spěšný tanec v třídobém taktu, od 17. 
století dvorský; il. corrente cca po roce 1650 je 
rychlejší a plynulejší; 2. hlavní tanec suity; 

chaconne, původně španělská taneční píseň, pozdě
ji variační model podobně jako passacaglia (bas); 
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bourrée, fr. kolový tanec z Auvergne, jako dvorský 
tanec od 17. století (LULLY); 

sarabanda, nejspíše španělský krokový tanec, od 
17. století na fr. dvoře, třídobý takt bez předtaktí, 
slavnostní a důstojný, 3. hlavní věta suity; 

gavota, fr. kolový tanec (v Bretagni dodnes živy'), 
jako dvorský tanec od 17. století vždy s předtak
tím, nepřI1iš rychlý; 

siciliano, il., vlastně nikoliv tanec, ale charakteris
tická pastorální hudba, kterou BROSSARD ozna
čoval jako danse gay, veselý tanec; 

gigue, fr., z angl.jig (giga, housle), podle skotské 
nebo irské taneční písně, od 17. století na konti
nentě jako dvorský tanec, rychlý, imitační, po
slední věta suity; 

menuet, z fr. menu (pas), půvabný (krok), pů
vodně lidový tanec, asi od roku 1650 obHbený 
dvorský tanec LUDvíKA XIV. (LULLY), klidný tří
dobý tanec; 

polonaise, polský krokový tanec, původně v sudém 
taktu, od 18. století 3/4, pomalý, často zádumčivý. 

Se zánikem ancien régime zanikla i dvorská taneč
ní kultura a nová, měšťanská, nastoupila na její 
místo. Probouzející se národní vědomí v 19. století 
s sebou přineslo pěstování a šíření různých národ
ních tanců. 

- polonéza a mazurka přišly z Polska, 
- polka a skočná z Cech, 
- čardáš s pomalou částí lassan a rychlou friska 

z Maďarska (214), 
- bolero ze Španělska, habanera z Kuby a tango 

z Argentiny, 
- ecossaise v rychlém třídobém taktu ze Skotska, 
- deutscher, rychlý, rustikální párový tanec (v ta-

neční scéně z MOZARTOVA Dona Giovanniho 
zaznívá současně s ušlechtilejším contredan
sem a dvorským menuetem), ještě v 18. století, 
stejně jako 

- landler jakožto pomalý párový a 
- vídeňský valčík jako rychlý módní tanec od po-

čátku 19. století, dále rychlý 
- galop (1825) v sudém taktu z Německa a Ra

kouska, 
- kankán v rychlém 2/4 z Paříže přibližně od roku 

1830. 

Všechny tyto tance se uplatnily také v operetě 
19. století. 

Ve 20. století se staly módou anglosaské tance jako 
pomalý waltz (1920), potom americké tance jako 
foxtrot, slowfox, blues, jež je bHzké jazzu, a ste
pové tance jako charleston a jitterbug, pak la
tinskoamerické tance afrického původu jako bra
zilská samba (20. léta) a kubánská rumba, mam
ba a chacha (1953). 
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Variace pad'i jakozto obmenovini urciteho predem 
daueho vzoru k Zlikladnim principum hudebni
ho utvareni. Mimoto existuji speciaIni variacni for
my, jako je napr. chaconna (viz nize). 
Obmeiiovin muze by! rytmus, dynamika, artikulace, 
melodie, harmonie, zvukova barva, obsazeni apod., 
nikdy ale vsechny faktory najednou. Jako kompozicni 
technika se variace objevuji v rarnci vetSich forem, 
vesmes proto, aby vnesly vetSi rozmauitost do opako
vini skladebnych usekU (napr. repriza v arii da ca
po). VariaCni techniky jsou take exemplarne pred
videny v samostatnych variacnfch cyk/ech (obr. A). 
NejdUlezitejsi techniky jsou: 
1. Melodicka variace s vyzdobenim (kolorovdntj. 

Hlavni tony melodie zustavaji zachoviny jako 
kostra. Deleni rytmickYch hodnot hlavnich not 
na hodnoty mensi (diminuce) vede k obalovani 
(var. I: d'--c'-h l--c'), zavadeni smdav}'ch (hi v t. 1) 
a pruchodnych (beh v t. 3-4) melodickYch 
tonu apod. - Tento variacni zpusob se vyskytuje 
jiz ve stredovekYch chonilnich zpracovinich, v in
strumentaIni praxi 15. a 16. stoleti atd. 

2. Rytmicke obmenovani melodie nebo sazby 
(var. V); tempove a taktove zmeny jsou caste 
(var. XI, XII). - Obmeny rytmickYch (a metric
kYch) vzorcu v tancich vedly v 15. a 16. stoleti ke 
vzniku dvojic taucu (srovnej s. 150, obr. A) a po
zdeji k variacnf suite. 

3. Zmena melodickeho prubehu. Melodie nebo 
basova linie mohou by! v nekterych usecich nebo 
v celem svem prubehu zcela opusteny, zatimco je
jich dClka (pocet takill) a harmonie zustavaji 
zachoviny jako mode!. Ve variaci III zazniva misto 
melodicke kostry c'-g'v t. 1 a 2 arpeggiovY beh 
v C duro Navic se zde objevuji Zffieny rytmu (trio
Iy). - Konstantni harmonie umoziiuje velkou vol
nost melodickeho utvareni, zvlaste v ostinatnich 
variacich (viz nize). 

4. Harmonicke obmenovani je dUieZite v tonaIni 
hudbe, napr. jako zmena dur/moll (var. VIII), ja
ko vyboceni do vzdaIenych tonin apod. 

5. Kontrapunkticke variace casto vznikaji prople
tinim motivU ve volnych imitacich. Tak je napr. ve 
variaci VIII nekolikrat imitovina lehce obmenena 
Wava tematu. - Takovato kontrapunkticki prace 
se objevuje take v motetech, fugich, jako tema
tickd prdce v provedeni sonatove formy apod. 

6. Variace na cantus firmus, tj. pi'idivam dalsich 
Wasu k Wasu, ktery je din predem, jsou take kon
trapunkticky podmineny. Ve variaci II vystupuje 
zvlaste do popredi diminuovanj spodni hlas 
(protiklad var. I), zatimco k vrchnimu Wasu ja
kollo stale melodii (c. f.) se pi'idruzuji harmo
nicke protihlasy. - pfidavne hlasy ke cautu firmu 
nalezneme v motetech, choraInich zpracovamch 
apod. 

7. Volna variacni hra s melodicky, harmonicky ne
bo rytmicky charakteristickYmi motivy se objevuje 
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mj. ve fugovYch mezihrach, sonatovYch provede
nich, charakteristickjch variacfch 19. stoleti 
apod. 

v modemi hudbe hraje velkou roli systematicke ob
meiiovam jednotlivYch parametru hudebni struktu
ry. Dvauactitonova kompozice a seriaIni technika 
spocivaji mj. v neustaIe variaci rady, pokud jde 0 to
nove vYsky, dynamiku, rytmus, obsazeni atd. 

Variacni formy 
se vyskytuji vzdy jako sledy variaci s vYchozim mode
lem na zacatku. Jako model sloun melodie nebo bas 
resp. jeho latentni harmonie. Variacni cykly se obje
vuji od 16. stoleti. 

I. Variace na melodickY model 
Melodie je vzdy jednoducha a jasne periodicky cle
nena (2, 4, S, 16 nebo 32 takill), a tim dobre zapa
matovatelna a vhodna pro postupne narustajici kom
plikovauost variac!. Jako modely se casto pounvaji 
znarne melodie. Hlavnimi formami jsou: 
- variacni suita (17. stoleti) s odiisnYm rytmic

kYm a metrickYm prubehem teze mel odie v kaZde 
cisti; 

- francouzskY double (17. a IS. sto!.) jako opako
vam tauce s bohate zdobenYm vrchnim Wasem; 

- chocilni variace nebo ch. partita (I7. a IS. sto!.) 
se zdobenim choraIu jako C. f. nebo jeho kontra
punktickYm zpracovinim; 

- tema s variacemi (1S. a 19. stoleti) jako samo
statua kompozice (obr. A) nebo jako pomala veta 
sonaty, kvartetu, symfonie apod. Tato forma, jez je 
v baroku jeste pouhou aditivni radou, ziskiva 
v klasicismu a romautismu vnitfni yYvoj a stupiio
vam. 

II. Variace nad basorym modelem 
Basy jsou vetSinou kratke (4 nebo S taktu) a maji 
jasne kadencujici harmonii. Stile se opakuji (it. os
tinato), cimz vytvareji vetsi formu. Hlavnimi forma
mi teto ostindtnf techniky jsou: 
- italski ane nad strofickYm basem a variace 

nad pisnorymi a tanecnimi basy, ktere mely 
nekdy konkretni jmena jako romanesca,jolia aj. 
(16. a 17. stoleti); 

- ground auglickYch virginalisru kolem roku 1600; 
- chaconna a passacaglia, ktere pi'islyv 16. stole-

ti ze Spauelska pres Itilii do Nemecka a jsou za
stoupeny slavnYmi priklady (HANDEL, BACH, po
zdeji BRAHMS, 4. symfonie, aj.). 

V chaconne z Bachovy 2. partity pro solove housle 
sloun jako melodicke tema vrchni Was prvnich 
4 resp. S takill, variacnim modelem je ale ctyi'tonovY 
bas (kvartovY sestup jako obHbeny barokni model) 
a za nim stojici kadencni schema (mollova T, D, 
VI. stupeii nebo podobne, D a znovu T). Toto schema 
se opakuje 64krat s neustilYm obmeiiovamm hrac
skYch a vYrazovYch moznosti (obr. B). 

Variace patří jakožto obměňování určitého předem 
dauého vzoru k základním principům hudební
ho utváření. Mimoto existují speciální variační for
my, jako je např. chaconna (viz níže). 
Obměňován může být rytmus, dynamika, artikulace, 
melodie, harmonie, zvuková barva, obsazení apod., 
nikdy ale všechny faktory najednou. Jako kompoziční 
technika se variace objevují v rámci větších forem, 
vesměs proto, aby vnesly větší rozmauitost do opako
vání skladebných úseků (např. repríza v árii da ca
po). Variační techniky jsou také exemplárně před
váděny v samostatných variačních cyklech (obr. A). 
Nejdůležitější techniky jsou: 
1. Melodická variace s vyzdobením (kolorovánt). 

Hlavní tóny melodie zůstávají zachovány jako 
kostra. Dělení rytmických hodnot hlavních not 
na hodnoty menší (diminuce) vede k obalování 
(var. I: d'--c'-hl--c'), zaváděni střídavých (hl v t. 1) 
a průchodných (běh v t. 3-4) melodických 
tónů apod. - Tento variační způsob se vyskytuje 
již ve středověkých chorálních zpracováních, v in
strumentální praxi 15. a 16. století atd. 

2. Rytmické obměňování melodie nebo sazby 
(var. V); tempové a taktové změny jsou časté 
(var. XI, XII). - Obměny rytmických (a metric
kých) vzorců v tancích vedly v 15. a 16. století ke 
vzniku dvojic tauců (srovnej s. 150, obr. A) a po
zději k variační suitě. 

3. Změna melodického průběhu. Melodie nebo 
basová linie mohou být v některých úsecích nebo 
v celém svém průběhu zcela opuštěny, zatímco je
jich délka (počet taktů) a harmonie zůstávají 
zachovány jako model. Ve variaci III zaznívá misto 
melodické kostry c'-g' vt.l a 2 arpeggiový běh 
v C dur. Navíc se zde objevují změny rytmu (trio
ly). - Konstantní harmonie umožňuje velkou vol
nost melodického utváření, zvláště v ostinátních 
variacích (viz níže). 

4. Harmonické obměňování je důležité v tonální 
hudbě, např. jako změna dur/moll (var. VIII), ja
ko vybočení do vzdálených tónin apod. 

5. Kontrapunktické variace často vznikají proplé
táním motivů ve volných imitacích. Tak je např. ve 
variaci VIII několikrát imitována lehce obměněná 
hlava tématu. - Takováto kontrapunktická práce 
se objevuje také v motetech, fugách, jako tema
tická práce v provedení sonátové formy apod. 

6. Variace na cantus firmus, tj. přidávání dalších 
hlasů k hlasu, který je dán předem, jsou také kon
trapunkticky podminěny. Ve variaci II vystupuje 
zvláště do popředí diminuovaný spodní hlas 
(protiklad var. I), zatímco k vrchnímu hlasu ja
kožto stálé melodii (c. f.) se přidružují harmo
nické protihlasy. - Přídavné hlasy ke cautu firmu 
nalezneme v motetech, chorálních zpracováních 
apod. 

7. Volná variační hra s melodicky, harmonicky ne
bo rytmicky charakteristickými motivy se objevuje 
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mj. ve fugových mezihrách, sonátových provede
ních, charakteristických variacích 19. století 
apod. 

V moderní hudbě hraje velkou roli systematické ob
měňování jednotlivých parametrů hudební struktu
ry. Dvauáctitónová kompozice a seriální technika 
spočívají mj. v neustálé variaci řady, pokud jde o tó
nové výšky, dynamiku, rytmus, obsazení atd. 

Variační formy 
se vyskytují vždy jako sledy variací s výchozím mode
lem na začátku. Jako model slouŽÍ melodie nebo bas 
resp. jeho latentní harmonie. Variační cykly se obje
vují od 16. století. 

I. Variace na melodiCký model 
Melodie je vždy jednoduchá a jasně periodicky čle
něná (2, 4, 8, 16 nebo 32 taktů), a tím dobře zapa
matovatelná a vhodná pro postupně narůstající kom
plikovauost variací. Jako modely se často pOUŽÍvají 
známé melodie. Hlavními formami jsou: 
- variační suita (17. století) s odlišným rytmic

kým a metrickým průběhem téže melodie v každé 
části; 

- fraucouzský double (17. a 18. stol.) jako opako
vání tauce s bohatě zdobeným vrchním hlasem; 

- chorální variace nebo ch. partita (I7. a 18. stol.) 
se zdobením chorálu jako c. f. nebo jeho kontra
punktickým zpracováním; 

- téma s variacemi (18. a 19. století) jako samo
statná kompozice (obr. A) nebo jako pomalá věta 
sonáty, kvartetu, symfonie apod. Tato forma, jež je 
v baroku ještě pouhou aditivní řadou, získává 
v klasicismu a romautismu vnitřní vývoj a stupňo
vání. 

II. Variace nad basovým modelem 
Basy jsou většinou krátké (4 nebo 8 taktů) a mají 
jasně kadencující harmonii. Stále se opakují (jt. os
tinato), čímž vytvářejí větší formu. Hlavními forma
mi této ostinátní techniky jsou: 
- italská árie nad strofickým basem a variace 

nad písňovými a tanečními basy, které měly 
někdy konkrétní jména jako romanesca,jolia aj. 
(16. a 17. století); 

- ground auglických virginalistů kolem roku 1600; 
- chaconna a passacaglia, které přišly v 16. stole-

tí ze Spauělska přes Itálii do Německa a jsou za
stoupeny slavnými příklady (HANDEL, BACH, po
zději BRAHMS, 4. symfonie, aj.). 

V chaconně z Bachovy 2. partity pro sólové housle 
slouŽÍ jako melodické téma vrchní hlas prvních 
4 resp. 8 taktů, variačním modelem je ale čtyřtónový 
bas (kvartový sestup jako obHbený barokní model) 
a za ním stojící kadenční schéma (mollová T, D, 
VI. stupeň nebo podobně, D a znovu T). Toto schéma 
se opakuje 64krát s neustálým obměňováním hráč
ských a výrazových možností (obr. B). 
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Skenováno pro studijní účely

Poeatky hudby nezname. MYtY mnoha narodu pi'i
pisuji hudbe bozskY puvod. v ranych dobach hudba 
skutecne patn do oblasti kultu; jeji zvuk je zai'ika
nim neviditelneho, svita a clovika. Pi'i hledani 
pocatki'I hudby je leckdy nutno brat v uvahu i tako
ve jevy z oblasti zvuku, ktere nelze oznacit terminem 
hudha. ZapadoevropskY pojem hudby je odvozen 
z i'ecke antiky a od velkYch starovekYch kultur Bliz
keho a Dalneho vYchodu. 

Nejstarsimi doklady hudby jsou 
- milezy hudebnkh nastrojii: ze starsi doby ka

menne, k tomu viz nize takzvany prvotni instru
mentar; 

- zapisy: z 3. tisicileti pi'. n. I. (egyptske obrazko
ve pismo, srovnej s. 164) a 3. stoleti pi'. n. I. 
(i'ecka pismenna notace, srovnej s. 170 n.); jsou 
to vYjimky, ktere nijak neodrazeji praxi sve doby; 

- znejid hudba: od vynalezu EmSONOVA fono
grafu (1877). I v tomto pi'ipade vsak zkresleni 
zvuku a zmenene myslenkove i sluchove navyky 
komplikuji spravny vy1dad toho, co vlastne byla 
hudba te doby; 

- pisemne zpravy 0 hudbe: v Msnich, kroni
kach, hudebni teorii a tak dale pocinaje starove
kern. 

Ke znalostem 0 hudbe a 0 tom, jak byla hudba cha
pana v ranych stadiich lidstva muze pi'ispet i hu
debni etnologie studiem hudby primitivnich kul
tur a pnrodnich narodii. 
Od konce 18. stoleti krome toho existuji celne teo
rie 0 vzniku hudby, ktere hudbu odvozuji z reei 
(HERDER), ze zvukorych projevii zvirat, zvlaste 
z ptaCkh hlasu (DARWIN), z bezeslovnych zvolani 
(STUMPF), z emocionalnich interjekd (SPENCER) 
a tak podobne. 

Prvotni instrumenw 
Nektere nastroje zi'ejme existovaly ve vsech dobach, 
i prehistorickYch, neboi je velmi snadne je "vyna
lezt". K tomuto prvotnimu souboru pati'i: 
- bid "nastroje": rytmicke dupani, tleskani nebo 

Udery dlanemi 0 stehna, tez udery klacky, metla
miatd., 

- chrestitka: kamenna, di'evena, z kovorych plat
kU, i ve forme i'etezu, 

- skrabky a nastroje vydavajld svistiry zvuk: 
rozne materiaIy a tvary, 

- bubny: dute casti kmenu, vzorem snad byly ude
ry sekerou, 

- fletny: z rakosu; v teto podobe zaroveii pi'ed
chUdce trubky, 

- rohy: zvii'eci, napi'. kravskY roh, jako signalni 
a hudebni nastroj, 

- nastroje ve tvaru oblouku: jako luk, pi'ed
chUdci vsech strunnych nastroju. 
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Nruezy nastrojii 
Paleolit: Nejstarsi kostene pist'aly z prst0vYch 

clanki'I soba se dochovaly z konce paleolitu. Vy
davaji pouze jeden ton - spiSe signalni nez hu
debni nastroj. - Z posledni doby ledove, mozna 
i di'ivejsi, pochazeji prvni fletny se sterbina
mi, rovnez ze sobich kosti, zatimco z aurigna
cienu jsou dolozeny fletny z dutYch kosti s ti'e
mi, pozdeji s peti hmatorymi otvory jako ryze 
melodicke nastroje (pentatonika?). Jeskynni 
malby naznacuji vyuziti luku jako hudebniho 
nastroje (magdalenien). 

Neolit: Prvni hlinene bubny respektive rueni 
tympany se v Evrope objevnji aZ ve 3. tisicileti 
pi'. n. I. (Bernburg). Jejich korpus je zdobeny 
(kultovni ucely) a rna ocka pro upevneni mem
brany (viz obr.). Z teze doby pochazeji hlinena 
chrestitka, casto v podobe zvii'at nebo cloveka. 

Doba bronzova: V Evrope se nachazeji kovove 
ozdoby nedochovanych zvii'edch roM, ale 
i rohy zhotovene z kovu podle vzoru rohu zvi
i'eciho. Zvlastni formou techto rohu jsou sever
ske lury, pi'edevsim z Danska a jizniho Svedska 
(viz obr.). Maji zaki'iveny tvar, pevny pozounory 
naustek, nekolikadilnou stihlou trubici, dlou
hou 1,5-2,4 metru, plochy zdobeny roztrub 
a - jak ukazuji pokusy - piny, mekkY zvuk. Lu
ry byly nalezeny temer vZdy v paru, ve shodnem 
laden!. Tato parovost odpovida vzoru - zvii'ecim 
rohum. SlouZi k zesileni zvuku, mozna i k akor
dicke hi'e (spolecne byly nalezeny ti'i pary luru, 
dva pary ladene v C a jeden v Es). DalSimi na
stroji doby bronzove jsou trubky, ozvucne des
ky, plechove i'ehtacky, hlinena chi'estitka atd. 

Casove umisteni velkych kultur 
VYv0j lidstva probiha v tak ohromnych dimenzich, 
ze epocha poledoveho cloveka (homo sapiens al
luvialis) od roku cca 10000 pi'. n. I. se jevi jako 
nepatrna (viz proporcne odpovidajici graficke 
znazorneni). Pi'itom doba velkYch starovekYch 
kultur zacina az po pi'irodnich katastrofach pi'ed
pokladanych kolem roku 3000 pi'. n. I., kdy doslo 
k zaplavam pi'ipominanrm jako "potopa sveta" 
(Bible, Epos 0 Gilgamesovi). 
Hudba zustava i ve velkYch starovekYch kulturach 
nejprve svazana s kultem, teprve pozdeji se stava 
estetickYm vYrazoyYm umenim. Souvislosti ustni 
tradice jsou zcasti zive jeste dnes (Indie, Cina). 
Improvizace hrala ryznamnou roli. - Je pozoru
hodne, ze nazory na hudbu se dodnes stale meni, 
avsak instrumental' zustal v podstate nezmenen, 
i kdyz se jednotlive druhy nastroju rozne vyvijely. 
Teprve elektronicke nastroje dvadteho stoleti jsou 
zasadne nove, zcasti vsak uz neodpovidaji lidskYm 
moznostem hry a sluchu. 

Počátky hudby neznáme. Mýty mnoha národů při
pisují hudbě božský původ. V raných dobách hudba 
skutečně patří do oblasti kultu; její zvuk je zaříká
ním neviditelného, světa a člověka. Při hledání 
počátků hudby je leckdy nutno brát v úvahu i tako
vé jevy z oblasti zvuku, které nelze označit termínem 
hudha. Západoevropský pojem hudby je odvozen 
z řecké antiky a od velkých starověkých kultur Blíz
kého a Dálného východu. 

Nejstaršími doklady hudby jsou 
- nálezy hudebních nástrojů: ze starší doby ka

menné, k tomu viz níže takzvaný prvotní instru
mentář; 

- zápisy: z 3. tisíciletí př. n. I. (egyptské obrázko
vé písmo, srovnej s. 164) a 3. století př. n. I. 
(řecká písmenná notace, srovnej s. 170 n.); jsou 
to výjimky, které nijak neodrážejí praxi své doby; 

- znějící hudba: od vynálezu EDISONOVA fono
grafu (1877). I v tomto případě však zkreslení 
zvuku a změněné myšlenkové i sluchové návyky 
komplikují správný vy1dad toho, co vlastně byla 
hudba té doby; 

- písemné zprávy o hudbě: v básních, kroni
kách, hudební teorii a tak dále počínaje starově
kem. 

Ke znalostem o hudbě a o tom, jak byla hudba chá
pána v raných stádiích lidstva může přispět i hu
dební etnologie studiem hudby primitivních kul
tur a přírodních národů. 
Od konce 18. století kromě toho existují četné teo
rie o vzniku hudby, které hudbu odvozují z řeči 
(HERDER), ze zvukových projevů zvířat, zvláště 
z ptačích hlasů (DARWIN), z bezeslovných zvolání 
(STUMPF), z emocionálních interjekcí (SPENCER) 
a tak podobně. 

Prvotní instrumentář 
Některé nástroje zřejmě existovaly ve všech dobách, 
i prehistorických, neboť je velmi snadné je "vyna
lézt". K tomuto prvotnímu souboru patří: 
- bicí "nástroje": rytmické dupání, tleskání nebo 

údery dlaněmi o stehna, též údery klacky, metla
mi atd., 

- chřestítka: kamenná, dřevěná, z kovových plát
ků, i ve formě řetězu, 

- škrabky a nástroje vydávající svištivý zvuk: 
různé materiály a tvary, 

- bubny: duté části kmenů, vzorem snad byly úde
ry sekerou, 

- flétny: z rákosu; v této podobě zároveň před
chůdce trubky, 

- rohy: zviřecí, např. kravský roh, jako signální 
a hudební nástroj, 

- nástroje ve tvaru oblouku: jako luk, před
chůdci všech strunných nástrojů. 
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Nálezy nástrojů 
Paleolit: Nejstarší kostěné píšťaly z prstových 

článků soba se dochovaly z konce paleolitu. Vy
dávají pouze jeden tón - spíše signální než hu
dební nástroj. - Z poslední doby ledové, možná 
i dřívější, pocházejí první flétny se štěrbina
mi, rovněž ze sobích kostí, zatímco z aurigna
cienu jsou doloženy flétny z dutých kostí s tře
mi, později s pěti hmatovými otvory jako ryze 
melodické nástroje (pentatonika?). Jeskynní 
malby naznačují využití luku jako hudebního 
nástroje (magdalénien). 

Neolit: První hliněné bubny respektive ruční 
tympány se v Evropě objevnjí až ve 3. tisíciletí 
př. n. I. (Bernburg). Jejich korpus je zdobený 
(kultovní účely) a má očka pro upevnění mem
brány (viz obr.). Z téže doby pocházejí hliněná 
chřestítka, často v podobě zvířat nebo člověka. 

Doba bronzová: V Evropě se nacházejí kovové 
ozdoby nedochovaných zvířecích rohů, ale 
i rohy zhotovené z kovu podle vzoru rohu zví
řecího. Zvláštní formou těchto rohů jsou sever
ské lury, především z Dánska a jižního Švédska 
(viz obr.). Mají zakřivený tvar, pevný pozounový 
náústek, několikadílnou štíhlou trubici, dlou
hou 1,5-2,4 metru, plochý zdobený roztrub 
a - jak ukazují pokusy - plný, měkký zvuk. Lu
ry byly nalezeny téměř vždy v páru, ve shodném 
ladění. Tato párovost odpovídá vzoru - zvířecím 
rohům. Slouží k zesílení zvuku, možná i k akor
dické hře (společně byly nalezeny tři páry lurů, 
dva páry laděné v C a jeden v Es). Dalšími ná
stroji doby bronzové jsou trubky, ozvučné des
ky, plechové řehtačky, hliněná chřestítka atd. 

Časové umístění velkých kultur 
Vývoj lidstva probíhá v tak ohromných dimenzích, 
že epocha poledového člověka (homo sapiens al
luvialis) od roku cca 10000 př. n. I. se jeví jako 
nepatrná (viz proporčně odpovídající grafické 
znázornění). Přitom doba velkých starověkých 
kultur začíná až po přírodních katastrofách před
pokládaných kolem roku 3000 př. n. 1., kdy došlo 
k záplavám připomínaným jako "potopa světa" 
(Bible, Epos o Gilgamešovi). 
Hudba zůstává i ve velkých starověkých kulturách 
nejprve svázána s kultem, teprve později se stává 
estetickým výrazovým uměním. Souvislosti ústní 
tradice jsou zčásti živé ještě dnes (Indie, Čína). 
Improvizace hrála významnou roli. - Je pozoru
hodné, že názory na hudbu se dodnes stále mění, 
avšak instrumentář zůstal v podstatě nezměněn, 
i když se jednotlivé druhy nástrojů různě vyvijely. 
Teprve elektronické nástroje dvacátého století jsou 
zásadně nové, zčásti však už neodpovídají lidským 
možnostem hry a sluchu. 
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Dejiny Mezopotarnie jsou pine promen. Ve 4. tisiei
leti pl'. n. I. zde sidlili Sumerove, pozdeji Akkadove 
resp. Babyloiiane, Asyrane, Chetite, Kassite, Eiamite 
a Persane, az nakonec roku 331 pl'. n. I. dobyl Ba
bylon ALEXANDR VELIKY. 
Mezopotfunie zaujimala v oblasti starovekYch kultur 
centrruni polohu. Silne ovliviiovala okolni zeme na 
jihu (arabske kmeny), na zapade (Chetite, Frygove, 
Fenicane, Egyptane, Rekove), na severu (lran, in
doevropske kmeny) a na vYchode (pres sever az do 
Indie). Proto se hudba Mezopotamie (predevsim 
hudebni nastroje) objevuje i v techto zemich, i kdyz 
zcasti ve znacne modifikovane podobe; krome toho 
existuji i zpetne vlivy. Ph podrobeni eiziho naroda 
bylo zvykem usetht hudebniky; hudba bYvaia casto 
prevzata jako cenna hodnota. 
Jako hudebni prameny z teto doby narn slouzi lite
rami dok!ady; pouena jsou rovnez vyobrazeni (nej
casteji na pecetnich vrueccich), kamenne reliefy 
a nruezy nastroju. 

Strunne nastroje 
Lyra je povazovana za sumerskY narodni nastroj. 

Zobrazovana je uz koncem 4. tisicileti pl'. n. I. 
Drahocenne Iyry zdobene zlatem, stl'ibrem 
a muslemi s obrazky byly nalezeny v hrobech 
krruu 1. urske dynastie. Tyto rane sumerske Iyry 
jsou tak velke, ze musi stat na zemi (sumerska 
stojaci lyra, obr. A). Ozvucna skfiii byla stavena 
ve tvarn bYka (pi'edstavoval symbol plodnosti, viz 
pecetni vrueeek na obr. A a). Tvar je pozdeji sty
lizovan, byei hlava ale zustava jako ozdoba na 
pi'ednim rameni nastroje (viz obr. A b). Hrae se
del pred nastrojem a hrru obema rukama. Poeet 
strun na vyobrazenych Iyrach kolisa mezi 4, 5 
a 7, u nalezenych nastroju i mezi 8 a 11. Struny 
byly upevneny na pi'iece koliky a nataieny pres 
kobylku na ozvuene skfini. Byly napjaty na strane 
obracene k hraci, aby mohl na vsechny dos:ih
nout. - Ze stojaci Iyry se pozdeji stala rueni ly
ra, jejiz nejstarsi vyobrazeni pochazi z babylon
ske doby (cca 1800 pl'. n.I.). 

Harfa se rovnez objevuje jiz v sumerske epose. 
Ozvuena skfiii a krk tvori oblouk - bud' plynuly 
(obloukova harfa), a nebo lehce zalomeny 
(zalomena harfa). Podle typu se harfa pi'i hre 
driela svisle nebo vodorovne (obr. C b, c). Harfy 
mely 4-7 strun (vyobrazeni jsou nejasna). Asy
rane znali predevsim uhlovou harfu s ozvuc
nou skfini nahore, krkem vybihajicim v ostrem 
uhlu a s velkYm poetem strun (obr. C a) . 

Loutna se sumersky naz9va pantur, i'ecky pandu
ra, tedy hudebni "obloucek". Je dolozena na ba
bylonskYch vyobrazenich z 2. tisicileti pl'. n. I., na 
kterych na loutnu hraji predevsim zeny, ve stejne 

forme ji vsak znarne i u Asyfanu (obr. B). Napad
ny je dlouhy krk (dlouhokrka loutna) s hmat
nikem, pres ktery jsou natazeny 2-3 struny, 
a mala, kozenou membranou opati'ena ozvuena 
skfiii. ve tvaru rozpUiene tykve (pouzivan i zelvi 
krunyr aj.). 

Dechove nastroje 
- Fh!tny jsou dolozeny uz v ranych dob:ich. NazY

valy se gi-bu, "dlouM trubice", nemeIy naustek 
a driely se temer svisle. Krome toho existovaly 
pfSfaly s bmatovjmi otvory. 

- Dvojite salmaje byly pravdepodobne ony stejne 
dlouhe sti'ibme trubice bez naustku, kaida se 
etyi'mi hmatoyYmi otvory, nalezene v hrobech 1. 
urske dynastie. 

- Trubky - rovne i zatocene - se objevuji teprve 
v asyrske dobe (nruezy v Ninive). Snad byly uziva
ny jako signaIni nastroje ve vojsku. 

Bid nastroje 
Existovala cela rada bicich nastroju: chrestitka, 
ozvuena drivka, sistrum ve tvarn U, bronzove 
zvony a rueni cimbaIy. Zvlastnosti jsou velke ko
vove kotle resp. tympany (obr. D). - Byl znarn 
mall' valcovY buben, ktery hrae driel svisle pred 
brichem (dvoublanovY buben i vodorovne a tlouk! 
na nej obema rukama), drue mala tamburina 
a velky ramovY buben (prumer cca 1,5-1,8 met
ru) s dvema blanami, na ktery hrill dva hraei. Je 
zi'ejme asijskeho puvodu. Casto mel nahore malou 
sosku (obr. E). 

o hudbe same vime mruo. Z poetu strun a hmato
vYch otvoru dochovanych nastroju se usuzuje na 
uzivany t6novY materiru- pentatoniku resp. hep
tatoniku. Vi Sumerove pojimali hudbu v kosmolo
gickYch souvislostech, takZe znaenou roli v ni hrrua 
Cisla (vztah k roenim obdobim, planetarn atd.). 
Krome jednohlasu byly pravdepodobne znarny i jiste 
druhy vicehlasu: Na Iyry a harfy se temer vzdy hra-
10 obema rukama, dvojitY salmaj byl dvoublasy 
(bordun?). 
Na mnoha dochovanych vyobrazenich tvori hudeb
niei mall' orchestr, napriklad dve batfj a zpevdk 
nebo lyra, barja, buben, cimbdly, i dvojity sal
maj, dvojitdjletna, barja, lyra a tak podobne, tedy 
vyslovene jemne znejici kombinace. Bible popisuje 
orchestr NEBOKADNEZARA II. (Daniel 3) , kde hra
Iy trubky nebo roby, pfSfaly nebo dvojite boboje, 
lyry a batfj - zi'ejme nap red jednotlive, pak spo
leene (SACHS). Existovali profesionruni hudebnici. 
Obrazy zachycuji hudebni produkce pri kultovnich 
slavnostech, ph tanei a tumajich, ale i pri jidle 
a v zahrade. 
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Dějiny Mezopotámie jsou plné proměn. Ve 4. tisíci
letí př. n. I. zde sídlili Sumerové, později Akkadové 
resp. Babyloňané, Asyřané, Chetité, Kaššité, Elamité 
a Peršané, až nakonec roku 331 př. n. I. dobyl Ba
bylon ALEXANDR VELIKÝ. 
Mezopotámie zaujímala v oblasti starověkých kultur 
centrální polohu. Silně ovlivňovala okolní země na 
jihu (arabské kmeny), na západě (Chetité, Frygové, 
Féničané, Egypťané, Řekové), na severu Orán, in
doevropské kmeny) a na východě (přes sever až do 
Indie). Proto se hudba Mezopotámie (především 
hudební nástroje) objevuje i v těchto zemích, i když 
zčásti ve značně modifikované podobě; kromě toho 
existují i zpětné vlivy. Při podrobení cizího národa 
bylo zvykem ušetřit hudebníky; hudba bývala často 
převzata jako cenná hodnota. 
Jako hudební prameny z této doby nám slouží lite
rární doklady; poučná jsou rovněž vyobrazení (nej
častěji na pečetních válečcích), kamenné reliéfy 
a nálezy nástrojů. 

Strunné nástroje 
Lyra je považována za sumerský národní nástroj. 

Zobrazována je už koncem 4. tisíciletí př. n. I. 
Drahocenné lyry zdobené zlatem, stříbrem 
a mušlemi s obrázky byly nalezeny v hrobech 
králů 1. urské dynastie. Tyto rané sumerské lyry 
jsou tak velké, že musí stát na zemi (sumerská 
stojací lyra, obr. A). Ozvučná skříň byla stavěna 
ve tvaru býka (představoval symbol plodnosti, viz 
pečetní váleček na obr. A a). Tvar je později sty
lizován, býčí hlava ale zůstává jako ozdoba na 
předním rameni nástroje (viz obr. A b). Hráč se
děl před nástrojem a hrál oběma rukama. Počet 
strun na vyobrazených lyrách kolísá mezi 4, 5 
a 7, u nalezených nástrojů i mezi 8 a ll. Struny 
byly upevněny na příčce kolíky a nataženy přes 
kobylku na ozvučné skříni. Byly napjaty na straně 
obrácené k hráči, aby mohl na všechny dosáh
nout. - Ze stojací lyry se později stala ruční ly
ra, jejíž nejstarší vyobrazení pochází z babylon
ské doby (cca 1800 př. n.I.). 

Harfa se rovněž objevuje již v sumerské epoše. 
Ozvučná skříň a krk tvoří oblouk - buď plynulý 
(oblouková harfa), a nebo lehce zalomený 
(zalomená harfa). Podle typu se harfa při hře 
držela svisle nebo vodorovně (obr. C b, c). Harfy 
měly 4-7 strun (vyobrazení jsou nejasná). Asy
řané znali především úhlovou harfu s ozvuč
nou skříní nahoře, krkem vybíhajícím vostrém 
úhlu a s velkým počtem strun (obr. C a) . 

Loutna se sumersky nazývá pantur, řecky pandu
ra, tedy hudební "oblouček". Je doložena na ba
bylonských vyobrazeních z 2. tisíciletí př. n. 1., na 
kterých na loutnu hrají především ženy, ve stejné 

formě ji však známe i u Asyřanů (obr. B). Nápad
ný je dlouhý krk (dlouhokrká loutna) s hmat
níkem, přes který jsou nataženy 2-3 struny, 
a malá, koženou membránou opatřená ozvučná 
skříň ve tvaru rozpůlené tykve (používán i želví 
krunýř aj.). 

Dechové nástroje 
- Flétny jsou doloženy už v raných dobách. Nazý

valy se gi-bu, "dlouhá trubice", neměly náústek 
a držely se téměř svisle. Kromě toho existovaly 
píšťaly s hmatovými otvory. 

- Dvojité šalmaje byly pravděpodobně ony stejně 
dlouhé stříbrné trubice bez náústku, každá se 
čtyřmi hmatovými otvory, nalezené v hrobech 1. 
urské dynastie. 

- Trubky - rovné i zatočené - se objevují teprve 
v asyrské době (nálezy v Ninive). Snad byly užívá
ny jako signální nástroje ve vojsku. 

Bicí nástroje 
Existovala celá řada bicích nástrojů: chřestítka, 
ozvučná dřívka, sistrum ve tvaru U, bronzové 
zvony a ruční cimbály. Zvláštností jsou velké ko
vové kotle resp. tympány (obr. D). - Byl znám 
malý válcový buben, který hráč držel svisle před 
břichem (dvoublánový buben i vodorovně a tloukl 
na něj oběma rukama), dále malá tamburina 
a velký rámový buben (průměr cca 1,5-1,8 met
ru) s dvěma blanami, na který hráli dva hráči. Je 
zřejmě asijského původu. Často měl nahoře malou 
sošku (obr. E). 

O hudbě samé víme málo. Z počtu strun a hmato
vých otvoru dochovaných nástrojů se usuzuje na 
užívaný tónový materiál- pentatoniku resp. hep
tatoniku. Už Sumerové pojímali hudbu v kosmolo
gických souvislostech, takže značnou roli v ní hrála 
čísla (vztah k ročním obdobím, planetám atd.). 
Kromě jednohlasu byly pravděpodobně známy i jisté 
druhy více hlasu: Na lyry a harfy se téměř vždy hrá
lo oběma rukama, dvojitý šalmaj byl dvouhlasý 
(bordun?). 
Na mnoha dochovaných vyobrazeních tvoří hudeb
níci malý orchestr, například dvě hat:fY a zpěvák 
nebo lyra, harfa, buben, cimbály, i dvojitý šal
maj, dvojitájlétna, harfa, lyra a tak podobně, tedy 
vysloveně jemně znějící kombinace. Bible popisuje 
orchestr NEBÚKADNEZARA II. (Daniel 3) , kde hrá
ly trubky nebo rohy, píšťaly nebo dvojité hoboje, 
lyry a hat:fY - zřejmě napřed jednotlivě, pak spo
lečně (SACHS). Existovali profesionální hudebníci. 
Obrazy zachycují hudební produkce při kultovních 
slavnostech, při tanci a turnajích, ale i při jídle 
a v zahradě. 
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Mezi Palestinou a okoInfmi zememi, hlavne Mezo
potamif a Egyptem, vhidla CHa hudebnf yYmena. 
V samotne Palestine udavaly ton fenicke a hebrejske 
kmeny. 

Fenicane 
byli povazovani za vyn:ilezce nektecych hudebnich 
nastrojil, jako je dvojityaulos (salmaj) a psalteri
um (zde je to vsak sporne). Typicke snad byly urci
te kombinace nastrojil jako dvojitd jlitna, lyra 
a rdmovy buben, tedy po jednom dechovem, strun
nem a bicim nastroji (obr. A). 

Zide 
vyvoj zidovske hudby probihal ve ti'ech velkYch epo
chach - v dobe kocovnicke, kr:ilovske a poexilove 
neboli prorocke. Bohuzel se dochovalo jen m:ilo 
hudebnich nastrojil nebo jejich vyobrazenf. Jsme te
dy odkazani na Udaje Starlfho Zdkona a jejich '1-
k1ad. 

V ranych dobach 
neexistovali profesion:ilni hudebnici. Zpev, hudbu 
a tanec pestovali vsichni, vcetne zen. Jsou dolozeny 
sti'idajici se sbory a pi'edzpevaci (MOJZ1S a MIRJAM 
jako pi'edzpevaci muzil respektive zen (Exodus 15, 
20n.) 
JUVAL nebo JUBAL (Genesis 4,21) je prvni biblickY 
instrumentalista, jeste sti'edoveci autoi'i se na nej 
proto odvolavaji jako na objevitele hudby. Od JU
VALA se odvozuje pilvod kinoru a ugabu, mozna 
i sofaru: "ten se stal praotcem vsech hrajicich na 
citaru a f!etnu". 
Kinor, nastroj kr:ile DAVIDA, pi'eklada se '1razem 

haifa. Jedna se vsak 0 hebrejskou lyru s peti az 
deviti strunami, jaka byla nalezena i v Asyrii (obr. 
C). Byla pi'ednostnim nastrojem pro doprovod 
chramoveho zpevu v dobe kr:ilovske. 

Ugab, dlouba podelna fletna s temnYm zvukem, 
mozna vsak take nastroj hobojoveho nebo klari
netoveho typu. Pouzival se v lidove a past9i'ske 
hudbe, ne pi'i obi'adech v cheamu. 

Chazozra, sti'ibrne cheamove trubky. 
Sofar, (berani) roh bez natistku pouzivany pro ur

cite sign:ily pi'i obi'adech v cheamu. Dochovalo 
se mnoho sofaril i jejich vyobrazenf (obr. C). 

K cetnYm bicim mistrojilm pati'f tOY, stacy hebrej
skY ram0'1 buben, vytvoi'eny podle mezopotamske
ho vzoru, na ktecy healy hlavne zeny, d:ile pa'amon, 
zvonek knizat. 

v dobe lrniI.ovske 
pi'ib9vaji nove hudebnf nastroje ze zahranicf, pi'e
devsim prosti'ednictvim cizich SALOMOUNOvYCH 
zen. Jedna z nich s sebou jako faraonova dcera pi'i
nesla mnoho egyptskYch nastrojil; jakozto "fenicka 
pfSt'ala" se objevuje i dvojitf salmaj (obr. A) a ja-

kozto tihlova harfa nevel nebo nabla. Asof je 
strunny nastroj podobny citei'e, rovnez fenickeho 
pilvodu (psalterium?). 
V teto dobe se rozvijf povolani profesion:ilnich 
chramo'1ch hudebnfkil-levitu se sbory a velkYmi 
orchestry (2. Paralipomenon 5,12-14), vzdelava
nych v chramo'1ch skolach a organizovanych na 
zpilsob cechu. 

V dobe rozdeleni kraIovstvi 
se misto instrument:ilni hudby vice a vice rozvi
jely vok:ilni formy synagog:ilni zpevne recitace 
(kantilace). Vrcholem a vzorem zde byly zalmy 
pi'ipisovane Davidovi. 
Ani z teto doby nemame zadne zapisy melodif. Na 
nektecych odlehlych mistech severni Afriky, v Jeme
nu, Persii, Babylonu a SYrii, vsak zi'ejme dodnes 
pi'eziva tistni tradice; jeji projevy sbfrali hudebnf et
nologove a badatele v oblasti zidovske liturgicke 
hudby (napi'. IDELSOHN, srovnej obr. B). V liturgii 
se rozlisovaly ti'i zpevnf styly - psalmodie, lekce 
ahymnodie. 

1. Psalmodie (pi'ednes zalmil) 
Hudba sleduje stavbu zalmoveho verse, tj. pre
vadf vers do urcite melodicke floskule, zalmo
ve formule (srovnej s. 180); dodava mu tak ji
ste slavnostnf ozvlastnenf. Rytmus i'ady slabik na 
recitacnim tonu, zvanem tuba (lat.) nebo sofar 
(hebr.), je dan spadem reei. Zacatek, stred 
a konec vety je zdilraznen vicetonoyYm melis
matem: melodicky vzestup na zacatku (po
zdeji initium), polovicni zaver na vedlejsfm 
tonu s prodlouzenfm a cezurou ve sti'edu (me
diatio) a sestup k zakladnfmu tonu na konci 
(finalis, obr. B). Zalmy se zpivaly zprvu antifo
nicky (v dobe kr:ilovske), pozdeji responsori
dIne, tj. jiz se nesti'fdaly dye poloviny sboru, ale 
zalmove verse pi'ednasel solista, kteremu sbor 
odpovidal aklamacemi (s6lova psalmodie se 
sboro'1mi aklamacemi jako "amen", "hallelu
jah"). 

2. Lekce (cteni) 
I pi'edeitanf biblicke prozy a modliteb se stalo 
zpevem (dolozeno od 5. stoleti pi'. n. I.). Tato 
zpevna recitace vyzdvihuje zacatky a konce vet, 
pi'edely a zvlaste dillezita mfsta ekjoneticky
mi akcenty. SolistickY pi'ednes etenf ozivujf 
ust:ilena ornamentalnf a expresivni melismata 
(obr.B). 

3. Hymnodie (zpev pisni) 
Stroficky opakovana melodie je syYm clenenim 
zavisla na textu. Hymnodie se snad vyvinula 
z psalmodie a stala se typickou formou zpevu 
kfesianske obce. 
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Mezi Palestinou a okolními zeměmi, hlavně Mezo
potámií a Egyptem, vládla čilá hudební výměna. 
V samotné Palestině udávaly tón fénické a hebrejské 
kmeny. 

Féničané 
byli považováni za vynálezce některých hudebních 
nástrojů, jako je dvojitý aulos (šalmaj) a psalteri
um (zde je to však sporné). Typické snad byly urči
té kombinace nástrojů jako dvojitá .flétna, lyra 
a rámový buben, tedy po jednom dechovém, strun
ném a bicím nástroji (obr. A). 

Židé 
Vývoj židovské hudby probíhal ve třech velkých epo
chách - v době kočovnické, královské a poexilové 
neboli prorocké. Bohužel se dochovalo jen málo 
hudebních nástrojů nebo jejich vyobrazení. Jsme te
dy odkázáni na údaje Starého Zákona a jejich vý
klad. 

V raných dobách 
neexistovali profesionální hudebníci. Zpěv, hudbu 
a tanec pěstovali všichni, včetně žen. Jsou doloženy 
střídající se sbory a předzpěváci (MOjŽíŠ a MIRJAM 
jako předzpěváci mužů respektive žen (Exodus 15, 
20n.) 
JUVAL nebo JUBAL (Genesis 4,21) je první biblický 
instrumentalista, ještě středověcí autoři se na něj 
proto odvolávají jako na objevitele hudby. Od JU
VALA se odvozuje původ kinoru a ugabu, možná 
i šofaru: "ten se stal praotcem všech hrajících na 
citaru a flétnu". 
Kinor, nástroj krále DAVIDA, překládá se výrazem 

harfa. Jedná se však o hebrejskou lyru s pěti až 
devíti strunami, jaká byla nalezena i v Asýrii (obr. 
C). Byla přednostním nástrojem pro doprovod 
chrámového zpěvu v době královské. 

Ugab, dlouhá podélná flétna s temným zvukem, 
možná však také nástroj hobojového nebo klari
netového typu. Používal se v lidové a pastýřské 
hudbě, ne při obřadech v chrámu. 

Chazozra, stříbrné chrámové trubky. 
Sofar, (beraní) roh bez náústku používaný pro ur

čité signály při obřadech v chrámu. Dochovalo 
se mnoho šofarů i jejich vyobrazení (obr. C). 

K četným bicím nástrojům patří tov, starý hebrej
ský rámový buben, vytvořený podle mezopotámské
ho vzoru, na který hrály hlavně ženy, dále pa'amon, 
zvonek knížat. 

v době královské 
přibývají nové hudební nástroje ze zahraničí, pře
devším prostřednictvím cizích ŠALOMOUNOVÝCH 
žen. Jedna z nich s sebou jako faraonova dcera při
nesla mnoho egyptských nástrojů; jakožto "fénická 
píšťala" se objevuje i dvojitý šalmaj (obr. A) a ja-

kožto úhlová harfa nevel nebo nabla. Asof je 
strunný nástroj podobný citeře, rovněž fénického 
původu (psalterium?). 
V této době se rozvíjí povolání profesionálních 
chrámových hudebníků -levitů se sbory a velkými 
orchestry (2. Paralipomenon 5,12-14), vzděláva
ných v chrámových školách a organizovaných na 
způsob cechu. 

V době rozdělení království 
se místo instrumentální hudby více a více rozví
jely vokální formy synagogální zpěvné recitace 
(kantilace). Vrcholem a vzorem zde byly žalmy 
připisované Davidovi. 
Ani z této doby nemáme žádné zápisy melodií. Na 
některých odlehlých místech severní Afriky, v Jeme
nu, Persii, Babylonu a Sýrii, však zřejmě dodnes 
přežívá ústní tradice; její projevy sbírali hudební et
nologové a badatelé v oblasti židovské liturgické 
hudby (např. IDELSOHN, srovnej obr. B). V liturgii 
se rozlišovaly tři zpěvní styly - psalmodie, lekce 
ahymnodie. 

1. Psalmodie (přednes žalmů) 
Hudba sleduje stavbu žalmového verše, tj. pře
vádí verš do určité melodické floskule, žalmo
vé formule (srovnej s. 180); dodává mu tak ji
sté slavnostní ozvláštnění. Rytmus řady slabik na 
recitačním tónu, zvaném tuba (lat.) nebo šofar 
(hebr.), je dán spádem řeči. Začátek, střed 
a konec věty je zdůrazněn vícetónovým melis
matem: melodický vzestup na začátku (po
zději initium), poloviční závěr na vedlejším 
tónu s prodloužením a cezurou ve středu (me
diatio) a sestup k základnímu tónu na konci 
(finalis, obr. B). Žalmy se zpívaly zprvu antifo
nicky (v době královské), později responsori
álně, tj. již se nestřídaly dvě poloviny sboru, ale 
žalmové verše přednášel sólista, kterému sbor 
odpovídal aklamacemi (sólová psalmodie se 
sborovými aklamacemi jako "amen", "hallelu
jah"). 

2. Lekce (čtení) 
I předčítání biblické prózy a modliteb se stalo 
zpěvem (doloženo od 5. století př. n. 1.). Tato 
zpěvná recitace vyzdvihuje začátky a konce vět, 
předěly a zvláště důležitá místa ekfonetický
mi akcenty. Sólistický přednes čtení oživují 
ustálená ornamentální a expresivní melismata 
(obr.B). 

3. Hymnodie (zpěv písní) 
Stroficky opakovaná melodie je svým členěním 
závislá na textu. Hymnodie se snad vyvinula 
z psalmodie a stala se typickou formou zpěvu 
křesťanské obce. 
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Ozemi kolem Nilu pati'i k nejstarsim obydlenYm ob
lastem na Zemi. Existuji hojne doklady prvotniho 
instrumentai'e: duta chrestitka, ndstroje vyddvajf
ci svistivj zvuk, okariny z musH, hHny a jinych 
materialu. V dobe rozkvetu mesta Memfis (kolem 
roku 3000 pi'. n. I.) a vzniku Stare rise jiz hud
ba pi'ekonala pocatecni magicko-kulticke stadium 
a stala se umenim ruzne provozovanYm v chramech, 
u dvora i mezi lidem. Jiz ze 4. tisicileti pi'. n. I. po
chari podClna fletna a harfa, ktera byla ve staro
veku sveho druhu egyptskYm ndrodnim ndstrojem. 
Hrobky s obrazovou ryzdobou, hieroglyfy a nastroji 
nam dovoluji vyvozovat zavery 0 podobe tehdejsiho 
hudebniho zivota. 

Staci rise (2850-2160 pl'. n. I.) 
Ze strunnych nastroju byla uzivana velka oblou
kova harfa, stojici pi'i hi'e na zemi (obr. B). Jedno
dilny krk jeste pi'ipomina starsi nastrOj ve tvaru lu
ku (srovnej s. 34); vybiha do sirokeho, lopatovite
ho rezonatoru, casto pomalovaneho ocima bohu 
k odvraceni nestesti (srovnej i'ecke Iyry, s. 172). 
6-8 strun bylo dole upevneno na pohyblivem praz
ci (spolecne pi'elad'ovani vsech strun? - pro harfu 
je typicke i dnes). Obrazy zachycuji harfu jako do
provodny nastroj spolecne se zpevaky, fletnisty atd., 
v jednom pi'ipade i jako orchestr sedmi harf. 
Z dechorych nastroju existovaly podelna fletna, 
dvojitY Salmaj a trubka. Podeina fletna je bambuso
va trubice dlouha 100 aZ 120 cm, bez naustku, se 4 aZ 
6 hmatovYnll otvory (obr. B). S nazvem nay a uffata 
se jeste dnes pouZiva v egyptske lidove i umele hudbe. 
DvojitY salmaj, pi'i hi'e drzeny zki1zenYma rukama, 
mel stejne dlouhe trubice (obr. B); jeho dnesni for
mou je egyptskY zummarah. Na dvojitY salmaj se zi'ej
me hraJa dvojmo liZ melodie s malfmi odchylkami 
(dnesni praxe), nebo slo 0 heterofonii resp. bordu
novou techniku. - Trubky slouZily v kuItu mrtv9ch. 
Z bidch nastroju pi'ibyly rueni tympany, bubny 
(obr. B), rehtaeky, ozvucna dfivka a v kultu bo
hyne Isis take sistrum. Existovali profesionruni 
hudebnici, jejichZ jmena zcasti zname (nejstarsi 
CHUFU-ANS, dvorni zpevak a fletnista, 3. tisicileti 
pi'. n.I.). 
Tonory system 
byl pravdepodobne pentatonickY nebo heptatonic
kY, jak vyplfya z poctu strun u harf a ze vzdalenosti 
hmatovYch otvorU u fleten a salmaju. Notove pismo 
neexistovalo, Egypiane vsak rozvinuli nejstarsi zna
mou cheironomii: urcita znameni rukou a polohy 
paze oznacovaly urcite tony (obr. A, podle HICK
MANNA). Na cetnych vyobrazenich jsou zachyceni 
"dirigenti", ktei'i takova znameni davaji zpevakUm, 
fletnismm, harfenistum atd. 
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Stredni fise (2040-1650 pl'. n. I.) 
Pi'ibfyaji nove nastroje, pi'edevsim lyra (z Male 
Asie) a nove typy bubnu (obepnute kozenYmi i'e
meny jako africkY trubkory buben, obr. B). Objevu
je se sistrum v podobe stylizovane siluety chramu 
(vedle starsiho typu ve tvaru podkovy, obr. B). 

Nova fise (1550-1070 pl'. n. I.) 
Jiz za Sti'edni i'iSe se vyvijeji nove tvary harfy, ktere 
se objevuji na obrazech z doby Nove nse. K nim na
lezi stojaci harfa s velkYm poCtem strun (8-16, 
nejcasteji 10-12) a se zahnutou, listovYmi orna
menty zdobenou ozvucnou ski'inf, dale mensi, ti'i
az petistrunna ramenni harfa ve tvaru clunu; na 
obe hraly nejcasteji zeny (obr. B b). Jeste mensi 
byly pozdejsf srpovite rueni hartY, ktere se pi'i hi'e 
stavely na stU! nebo na podstavec; slouZily hlavne 
zpevakUm. Zvlaste v dobe RAMSESE III. vsak existo
valy take klenute obri harfy dosahujici velikosti 
cloveka; na ty hrali zejmena knezl. Z Pi'edni Asie 
pronika mensi 6hlova harfa (asyrskeho puvodu, 
srovnej s. 160) a nove formy Iyry. Dovezena je rov
nez loutna; v Egypte se objevuje ve ti'ech formach
loutna dlouhokrka (srovnej s. 160) a loutna kyta
roveho a rebaboveho typu. 
NovYm dechovYm nastrojem je dvojitY hoboj, z bi
cich nastroju pak nova forma rueniho bubnu 
a einely. 
Rozestupy praZcu (u louten) i hmatorych otvoru 
(u nOvYch hobojU) ukazuji, ze se zmensuji vzddle
nosti tanu. Zde tedy vznika pultonory system pozd
niho staroveku. 
Dochovala se milostnd lyrika a text slunecniho 
hymnu z doby AMENHOTEPA IV. (ECHNATON). 

Pozdni obdobi (711-332 pl'. n. I.) 
a doba Ptolemaiovcu pi'inasf do Egypta dalsi hu
debni nastroje zname ve Sti'edomoi'i a v Male Asii: 
velke bubny, valcove bubny podobne dnesnim 
arabskYm darabukkum (podobny na obr. B), ko
vove kastanety a nektere dechove nastroje. 
eim vice rost! pi't1iv jak nastroju a hudebnikU ze za
hraniCf, tak i ciziho chapini hudby, tim silneji se 
projevovaly i restaurativni tendence. Stara hudba se 
tak stala zarukou vysokeho etosu a vfznamnYm ry
chovnYm faktorem. Na tento egyptskY konzervatis
mus se ve srych uvahkh 0 hudbe odvolavaji i kla
sicti i'ecti auton jako HERODOTOS A PLATON. 
Z helenistickeho obdobi pochazeji prvni varhany -
hydraulis alexandrijskeho KTESIBIA (3. stoleti 
pi'. n. I., srovnej s. 178) a jeden z nejstarsich (ki'es
ianskYch) notorych zapisu, hymnus z Oxyrhynchu 
(3. stoleti n.l., srovnej s. 180). 

Území kolem Nilu patří k nejstarším obydleným ob
lastem na Zemi. Existují hojné doklady prvotního 
instrumentáře: dutá chřestítka, nástroje vydávají
cí svištivý zvuk, okaríny z mušlí, hlíny a jiných 
materiálů. V době rozkvětu města Memfis (kolem 
roku 3000 př. n. 1.) a vzniku Staré říše již hud
ba překonala počáteční magicko-kultické stadium 
a stala se uměním různě provozovaným v chrámech, 
u dvora i mezi lidem. Již ze 4. tisíciletí př. n. I. po
chází podélná flétna a harfa, která byla ve staro
věku svého druhu egyptským národním nástrojem. 
Hrobky s obrazovou výzdobou, hieroglyfy a nástroji 
nám dovolují vyvozovat závěry o podobě tehdejšího 
hudebního života. 

Stará říše (2850-2160 př. n. 1.) 
Ze strunných nástrojů byla užívána velká oblou
ková harfa, stojící při hře na zemi (obr. B). Jedno
dílný krk ještě připomíná starší nástroj ve tvaru lu
ku (srovnej s. 34); vybíhá do širokého, lopatovité
ho rezonátoru, často pomalovaného očima bohů 
k odvrácení neštěstí (srovnej řecké lyry, s. 172). 
6-8 strun bylo dole upevněno na pohyblivém praž
ci (společné přelaďování všech strun? - pro harfu 
je typické i dnes). Obrazy zachycují harfu jako do
provodný nástroj společně se zpěváky, flétnisty atd., 
v jednom případě i jako orchestr sedmi harf. 
Z dechových nástrojů existovaly podélná flétna, 
dvojitý šalmaj a trubka. Podélná flétna je bambuso
vá trubice dlouhá 100 až 120 cm, bez náústku, se 4 až 
6 hmatovými otvory (obr. B). S názvem nay a uffata 
se ještě dnes používá v egyptské lidové i umělé hudbě. 
Dvojitý šalmaj, při hře držený zkříženýma rukama, 
měl stejně dlouhé trubice (obr. B); jeho dnešní for
mou je egyptský zummarah. Na dvojitý šalmaj se zřej
mě hrála dvojmo táž melodie s malými odchylkami 
(dnešní praxe), nebo šlo o heterofonii resp. bordu
novou techniku. - Trubky sloužily v kultu mrtvých. 
Z bicích nástrojů přibyly ruční tympány, bubny 
(obr. B), řehtačky, ozvučná dřívka a v kultu bo
hyně Isis také sistrum. Existovali profesionální 
hudebníci, jejichž jména zčásti známe (nejstarší 
CHUFU-ANS, dvorní zpěvák a flétnista, 3. tisíciletí 
př. n.I.). 
Tónový systém 
byl pravděpodobně pentatonický nebo heptatonic
ký, jak vyplývá z počtů strun u harf a ze vzdáleností 
hmatových otvorů u fléten a šalmajů. Notové písmo 
neexistovalo, Egypťané však rozvinuli nejstarší zná
mou cheironomii: určitá znamení rukou a polohy 
paže označovaly určité tóny (obr. A, podle HICK
MANNA). Na četných vyobrazeních jsou zachyceni 
"dirigenti", kteří taková znamení dávají zpěvákům, 
flétnistům, harfenistům atd. 
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Střední říše (2040-1650 př. n. 1.) 
Přibývají nové nástroje, především lyra (z Malé 
Asie) a nové typy bubnů (obepnuté koženými ře
meny jako africký trubkový buben, obr. B). Objevu
je se sistrum v podobě stylizované siluety chrámu 
(vedle staršího typu ve tvaru podkovy, obr. B). 

Nová říše (1550-1070 př. n. 1.) 
Již za Střední říše se vyvíjejí nové tvary harfy, které 
se objevují na obrazech z doby Nové říše. K nim ná
leží stojací harfa s velkým počtem strun (8-16, 
nejčastěji 10-12) a se zahnutou, listovými orna
menty zdobenou ozvučnou skříní, dále menší, tří
až pětistrunná ramenní harfa ve tvaru člunu; na 
obě hrály nejčastěji ženy (obr. B b). Ještě menší 
byly pozdější srpovité ruční harfY, které se při hře 
stavěly na stůl nebo na podstavec; sloužily hlavně 
zpěvákům. Zvláště v době RAMSESE III. však existo
valy také klenuté obří harfy dosahující velikosti 
člověka; na ty hráli zejména kněží. Z Přední Asie 
proniká menší úhlová harfa (asyrského původu, 
srovnej s. 160) a nové formy lyry. Dovezena je rov
něž loutna; v Egyptě se objevuje ve třech formách
loutna dlouhokrká (srovnej s. 160) a loutna kyta
rového a rebabového typu. 
Novým dechovým nástrojem je dvojitý hoboj, z bi
cích nástrojů pak nová forma ručního bubnu 
a činely. 
Rozestupy pražců (u louten) i hmatových otvorů 
(u nových hobojů) ukazují, že se zmenšují vzdále
nosti tónů. Zde tedy vzniká půltónový systém pozd
ního starověku. 
Dochovala se milostná lyrika a text slunečního 
hymnu z doby AMENHOTEPA IV. (ECHNATON). 

Pozdní období (711-332 př. n. 1.) 
a doba Ptolemaiovců přináší do Egypta další hu
dební nástroje známé ve Středomoří a v Malé Asii: 
velké bubny, válcové bubny podobné dnešním 
arabským darabukkům (podobný na obr. B), ko
vové kastaněty a některé dechové nástroje. 
Čím více rostl přt1iv jak nástrojů a hudebníků ze za
hraničí, tak i cizího chápání hudby, tím silněji se 
projevovaly i restaurativní tendence. Stará hudba se 
tak stala zárukou vysokého étosu a významným vý
chovným faktorem. Na tento egyptský konzervatis
mus se ve svých úvahách o hudbě odvolávají i kla
sičtí řečtí autoři jako HERODOTOS A PLATON. 
Z helenistického období pocházejí první varhany -
hydraulis alexandrijského KTESIBIA (3. století 
př. n. 1., srovnej s. 178) a jeden z nejstarších (křes
ťanských) notových zápisů, hymnus z Oxyrhynchu 
(3. století n.l., srovnej s. 180). 
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Ve 3 tisicileti pi'. n. 1. existovala na severozapade 
Indie stara indiclci kultura s urcitYmi vztahy k Mezo
pot:imii a Egyptu; 0 hudbe tohoto raut~ho obdobi 
existuji pouze domnenky. Kolem roku 1500 pi'. n. 1. 
pronikli do zeme Arjove, ktefi postupne vytvorili 
horni vrstvu vznikajiciho kastovniho systemu. Je
jich hudba je pribuzna hudbe zapadu, obzvlaste 
hudbe fecke; byla pevne spojena s norym dominu
jicim vedskym kultem (buh Brahma; v sanskrtu 
ved=vedeni) . 
Ctyfi knihy vedil (cca od roku 1000 pl'. n.l.; obsa
hUji i hudbu resp. jeji texty) byly vyhrazeny nejvys
si kaste. Kolem roku 200 pl'. n. 1. vznika pata kni
ha, mit javed, urcena ostatnim kastam. V ni se na
chazi nejstarsi indickf spis 0 hudbe; je soucasti 
textu 0 divad!e, nebor indiclci hudba je spojena se 
slovem, tancem a gesty. Fiktivni autor BHARATA se
stavuje na zaklade ctyf starych knih vedu vokaInt 
hudbu, venovanou bohu Brahmovi. Svetska hud
ba, tj. pfedevsim milostmi Iyrika a instrumen
taInt hudba, predstavuje protejsek tohoto Brah
mova kultu, kult domaciho, nearijskeho boha Sivy 
(obr. A). I dalsi prameny, spisy MATANGOVY 
a DATTILOVY (1. stoleti n. 1.), rozlisuji mezi ved
skou kultovni hudbou a dvorskou hudbou umelou 
a zabavnou (desj), zasvecenou bohu Sivovi. 
Ve 14. stoleti se sever Indie islamizuje a vedslci 
kultovni hudba je vytlacovana, stare tradice trvaji 
bez pferuseni jen na jihu. Kolem roku 1500 n. 1. se 
z kultovni hudby i ze stareho sanskrtu stava z:ile
Wost uzke vrstvy vzdelancu, ktefi se i dnes snazi 
udelet tyto tradice zive. 

Vedslci kuItovnt hudba 
je vokalni jednohlas. Raz melodi! urcuji toniny, jez 
poprve POPSal BHARATA, ale ktere vychazeji jiz 
z prastarych modalnich praktik. Texty Rgvedu by
Iy pfednaseny jako sylabiclci zptvami recitace 
vUzkem rozsahu tfi tonu (obr. B). 
Slavnostnejsi forma vedske kultovni hudby je do
chovana v 2. knize, samavedu. Zde je text rycho
diskem zpevu charakterizovaneho ton:ilnimi a ryt
mickfmi mody, jenz casto ustf do ciste vokalfzy: 
v obr. C na hlasku a, 0 a na ryznamove bezobsazne 
slabiky. Pi'iklad pochazi z Kauthamy, jedne 
z dnesnich samavedskfch skol na jihu Indie (tra
dice zde trva jiz 3000 let). 

TonovY system 
je modalnf. Poprve je zaznamenan v BHARATovll 
nauce 0 hudbe. Jeho zakladem je sedmitonova 
stupnice, v niz jednotkou vzd:ilenosti tonu je sruti. 
Oktava jich obsahuje 22; sruti je tedy 0 neco vetsi 
nez ctvrtton. Mei'itkem zde vsak neni matematickf 
system jako u RekU, nybrZ sluch (hindsky suri, 
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slyset). Ve stupnici (grama) jsou nad sebe stave
ny intervaly ti'i velikosti (puvodne byly sruti fazeny 
smerem dolil jako fecke intervaly) - 2 sruti nebo
Ii pfiblizne pulton, 3 sruti neboli maly cely ton a 4 
sruti neboli velkf cely ton. NejdUlezitejsi stupnice 
zacina od tonu sa(dia). Tato sa-grama srym roz
lozenim pultonu a mollovou terci! zhruba odpo
vida d-modu, tedy fecke frygicke resp. cirkevni 
dorske stupnici (obr. D; srovnej na s. 90-91). To
niny jsou charakterizovany melodicky; v systemu 
modu se proto rozlisuje centraint ton (vadi), 
v sa-gr:ime tedy sadia, zkracene sa, konsonan
ce (samevadi) 0 9 a 13 sruti (kvarty a kvinty), 
disonance (vivadi) s rozsahem 2 nebo 20 sruti 
(sekundy, septimy) a asonance (samvadi, ostatni 
intervaly) . 
Druhou zakladni stupnici je magrama, vychazejici 
od tonu ma, ktery odpovida g-modu s durovou 
terci!. Sedm stupiiU slouzi jako rychozi tony pro 
7 stupnic, tzv. murdzany. Z nich jsou 4 stupnice 
podle vzoru sa-gramy a 3 podle vzoru magramy. 
Tyto murdzany jsou jakozto sedm cistYch stupnic 
(diati) spolu s jedenacti sm1senYmi stupnicemi za
kladem jednotlirych melodickfch modu, a tim i ra
goveho systemu. Tyto mody neboli ragy d:ile zavisi 
na poctu pouZiiYch stupiiU (napf. 5 stupiiU - penta
tonika, 6 - hexatonika, 7 - heptatonika atd.), na 
rozsahu melodie, na pocatecnim, centr.ilnim a zave
recnem tonu, na vnitfuich kadencich atd. 

Rytmus 
je tez modaInL Vedskti hudba se omezovala na tfi 
rytmicke hodnoty - lehkou, tezkou a prodlouze
nou, tj. jedno-, dvou- a tridobou, svetslci hudba 
(desi) navic uzivala i dYe kratsi hodnoty (112 
a 114). Z dvoudobych a tfidobych taktu se tvori 
dvou- az ctyi'taktove kombinace (tala), ktere se 
opakujf. Deleni taktu (obvykle na jihu) na 7 za
kladnich forem (kazda s peti variantami) je zrejme 
zalozeno na staroindicke tradici. Pro indickou 
hudbu je typiclci polyrytmika, vznikajici vrstve
nim ruznych rytmu: leva a prava ruka vyklepavaji 
zakladni a kontrastni rytmus, zatfmco melodie 
(volcilni nebo instrument:ilni) tvori treti vrstvu. 

Nastroje 
slouZily ve staroindicke hudbe k doprovazeni zpe
vu. Fletne a bubnu je prisuzovan indickf puvod, 
vsechny ostatni nastroje pochazeji ze zapadu, jako 
napf. tambura (puvodne perska loutna?), nebo 
vina (citera, puvodne egyptslci obloukova harfa?), 
ci dvojiiY sannaj (arabskf dvojiiY salmaj?). Indic
ke nastroje prosly sice urCiiYm yYvojem, avsak tes
ne se deli srych starovekfch vzorU. 

Ve 3 tisíciletí př. n. i. existovala na severozápadě 
Indie stará indická kultura s určitými vztahy k Mezo
potámii a Egyptu; o hudbě tohoto rauého období 
existují pouze domněnky. Kolem roku 1500 př. n. i. 
pronikli do země Árjové, kteří postupně vytvořili 
horní vrstvu vznikajícího kastovního systému. Je
jich hudba je příbuzná hudbě západu, obzvláště 
hudbě řecké; byla pevně spojena s novým dominu
jícím védským kultem (bůh Brahma; v sanskrtu 
véd=vědění) . 
Ctyři knihy védů (cca od roku 1000 př. n.i.; obsa
hují i hudbu resp. její texty) byly vyhrazeny nejvyš
ší kastě. Kolem roku 200 př. n. i. vzniká pátá kni
ha, nátjavéd, určená ostatním kastám. V ní se na
chází nejstarší indický sPis o hudbě; je součástí 
textu o divadle, neboť indická hudba je spojena se 
slovem, tancem a gesty. Fiktivní autor BHÁRATA se
stavuje na základě čtyř starých knih védů vokální 
hudbu, věnovanou bohu Brahmovi. Světská hud
ba, tj. především milostná lyrika a instrumen
tální hudba, představuje protějšek tohoto Brah
mova kultu, kult domácího, neárijského boha Šivy 
(obr. A). I další prameny, spisy MATANGOVY 
a DATTlLOVY (1. století n. i.), rozlišují mezi véd
skou kultovní hudbou a dvorskou hudbou umělou 
a zábavnou (dešj), zasvěcenou bohu Šivovi. 
Ve 14. století se sever Indie islamizuje a védská 
kultovní hudba je vytlačována, staré tradice trvají 
bez přerušení jen na jihu. Kolem roku 1500 n. i. se 
z kultovní hudby i ze starého sanskrtu stává zále
žitost úzké vrstvy vzdělanců, kteří se i dnes snaží 
udržet tyto tradice živé. 

Védská kultovní hudba 
je vokální jednohlas. Ráz melodií určují tóniny, jež 
poprvé popsal BHARATA, ale které vycházejí již 
z prastarých modálních praktik. Texty Rgvédu by
ly přednášeny jako sylabická zpívaná recitace 
v úzkém rozsahu tří tónů (obr. B). 
Slavnostnější forma védské kultovní hudby je do
chována v 2. knize, Sámavédu. Zde je text výcho
diskem zpěvu charakterizovaného tonálními a ryt
mickými mody, jenž často ústí do čisté vokalízy: 
vobr. C na hlásku a, o a na významově bezobsažné 
slabiky. Příklad pochází z Kauthamy, jedné 
z dnešních sámavédských škol na jihu Indie (tra
dice zde trvá již 3000 let). 

Tónový systém 
je modální. Poprvé je zaznamenán v BHÁRATovll 
nauce o hudbě. Jeho základem je sedmitónová 
stupnice, v níž jednotkou vzdálenosti tónů je šruti. 
Oktáva jich obsahuje 22; šruti je tedy o něco větší 
než čtvrttón. Měřítkem zde však není matematický 
systém jako u Řeků, nýbrž sluch (hindsky šuri, 
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slyšet). Ve stupnici (gráma) jsou nad sebe stavě
ny intervaly tří velikostí (původně byly šruti řazeny 
směrem dolů jako řecké intervaly) - 2 šruti nebo
li přibližně půltón, 3 šruti neboli malý celý tón a 4 
šruti neboli velký celý tón. Nejdůležitější stupnice 
začíná od tónu sa(dža). Tato sa-gráma svým roz
ložením půltónů a mollovou tercií zhruba odpo
vídá d-modu, tedy řecké frygické resp. církevní 
dórské stupnici (obr. D; srovnej na s. 90-91). Tó
niny jsou charakterizovány melodicky; v systému 
modů se proto rozlišuje centrální tón (vadi), 
v sa-grámě tedy sadža, zkráceně sa, konsonan
ce (samevadi) o 9 a 13 šruti (kvarty a kvinty), 
disonance (vivadi) s rozsahem 2 nebo 20 šruti 
(sekundy, septimy) a asonance (samvadi, ostatní 
intervaly) . 
Druhou základní stupnicí je magráma, vycházející 
od tónu ma, který odpovídá g-modu s durovou 
tercií. Sedm stupňů slouží jako výchozí tóny pro 
7 stupnic, tzv. murdžany. Z nich jsou 4 stupnice 
podle vzoru sa-grámy a 3 podle vzoru magrámy. 
Tyto murdžauy jsou jakožto sedm čistých stupnic 
(džati) spolu s jedenácti smíšenými stupnicemi zá
kladem jednotlivých melodických modů, a tím i rá
gového systému. Tyto mody neboli rágy dále závisí 
na počtu použitých stupňů (např. 5 stupňů - penta
tonika, 6 - hexatonika, 7 - heptatonika atd.), na 
rozsahu melodie, na počátečním, centrálnim a závě
rečném tónu, na vnitřních kadencích atd. 

Rytmus 
je též modální. Védská hudba se omezovala na tři 
rytmické hodnoty - lehkou, těžkou a prodlouže
nou, tj. jedno-, dvou- a třídobou, světská hudba 
(deši) navíc užívala i dvě kratší hodnoty (112 
a 1/4). Z dvoudobých a třídobých taktů se tvoří 
dvou- až čtyřtaktové kombinace (tala), které se 
opakují. Dělení taktů (obvyklé na jihu) na 7 zá
kladních forem (každá s pěti variantami) je zřejmě 
založeno na staroindické tradici. Pro indickou 
hudbu je typická polyrytmika, vznikající vrstve
ním různých rytmů: levá a pravá ruka vyklepávají 
základní a kontrastní rytmus, zatímco melodie 
(vokální nebo instrumentální) tvoří třetí vrstvu. 

Nástroje 
sloužily ve staroindické hudbě k doprovázení zpě
vu. Flétně a bubnu je přisuzován indický původ, 
všechny ostatní nástroje pocházejí ze západu, jako 
např. tambura (původně perská loutna?), nebo 
vina (citera, původně egyptská oblouková harfa?), 
či dvojitý šannaj (arabský dvojitý šalmaj?). Indic
ké nástroje prošly sice určitým vývojem, avšak těs
ně se drží svých starověkých vzoru. 
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Z ranych kultur doby kamenne vznikla v Cine ve 3. 
tisfcileti pi'. n. I. prvni vellci kultura se svYmi peti 
mftickYmi cfsai'i. Nejstarsimu z nich, CHUANG-TI 
(Zlutemu cisari), pi'ipisuje legenda vymilez pisma 
a hudby. Hudba je uspoi'idana podle eisel; zakladni 
ton Chuang-kung (Butf zvon) je zaroveii zakladem 
vseobecneho systemu mer. Odpovida mu delka prv
ni fletny, kterou CHUANG-TIOV ministr LING-LuN vy
i'ezal v barnbusovem lese na zapade a odtud pi'inesl 
do Ciny. Cina skuteene pi'evzala svUj tonory system 
ze zapadu (z asijskYch kulturnfch center a mezopo
tarnskYch tradic). 
Tento system je pentatonicky; jiz za dynastie Sia 
zi'ejme existoval pi'edchUdce petistrnnne citery 
cchin. 

Dynastie Sang (cca 1500-1000) 
Instrumental' dynastie Sang zahrnuje bronzove 
zvony, kamenne zvonky, okariny a Panovy 
fletny, citery (cchin), bubny atd. - Hudba souvi
si s kultem a tonum pentatonicke stupnice pi'ii'azu
je odpovidajicf kosmologicke ryznamy; zakladni ton 
pi'itom vzdy pi'edstavuje celek, nasledujicf tony jed
notlivosti (obr. B). Hudba je zrcadlem okolnfho 
sveta a vniti'nfho zivota eloveka. 
Zakladem tonoveho systemu je 12 Iii (pu1t6nu), 
odvozenych z i'ady cist¥ch kvint. Vzdy 5 po sobe 
jdoucfch kvint tvoN materi:il jedne pentatonicke 
stupnice. KazM z peti tonu muze by! zakladnfm 
tonem stupnice, takZe z kazde stupnice Ize odvodit 
5 ton in. Jelikoz pentatoniclci stupnice muze vycha
zet od kaZdeho z 12 lil, je celkory poeet tonin 
60 (obr.A). 

Dynastie Cou (cca 1000-256) 
Diky svemu pusobeni na eloveka a na utvai'eni jeho 
charakteru hudba v dobe dynastie Cou ryrazne 
vstupuje do spoleeenskYch souvislostL Hudebni ry
chova a produkce podlehaji zvlastnimu minister
stvu hudby. St:ile trva pevny vztah mezi hudbou 
a mernYrn systemem me. Politicke zmeny byly vzdy 
provazeny zmenami v hudbe. System dvanacti lil 
zustal zachov:in, byl vsak nejpozdeji kolem roku 
300 pi'. n. I. rozsii'en 0 heptatonicke stupnice: to
num ci a kung byl pi'ii'azen pulton (pien Ci a pien 
kung). Heptatonicka hudba byla povazovana za 
novou. Na konci obdobi dynastie Cou existovalo 
84 tonin. 
Z doby dynastie Cou pochazi i nejstarsi prarnen 
k dejinarn hudby, Kniha dokumentu (9.-7. stole
ti pi'ed n. I., pouze texty). - KONFUCIOVI (551 az 
478) je pi'ipisov:ina systematicka hudebni teorie, 
zahrnujfci obranu stare hudby a jejfch etickYch na
rokU, d:ile Kniha pisni (asi 300 pfsiiovYch textu 
bez melodii) a Kniha obi'adu (hudebnf ceremoni:il). 
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Aekoli roku 213 pi'. n. I. v Cine dochazf ke kulturni 
revoluci a hromadnemu p:ileni knih, byly nektere 
zive melodie pozdeji zaznamen:iny a d:ile tradov:iny. 
K teto tradici n:ilezi i KONFUCIOVY pisne a Pochod 
ke vstupu cisare do chrtimu (obr. C, s melodickY
mi a rytmickYrni nastroji): je zakotven v pravidel
nem sudem rytmu a vystaven z pi'isne pentatonic
kYch melodickYch floskuli. 
Kniha obi'adu obsahuje i systematiku hudebnich 
Olistroju (podle materi:ilu): 
- kov: male rueni zvonky s di'evenou paliekou, 

velke zavesne zvony s kovovou paliekou; 
- kamen: oZYUene kameny (jadeit nebo vapenec), 

rozeznfvane paliekou (obr. D); 
- kuze: rozue bubny, mj. dvoubl:inory buben 

cang-ku, drZeny pi'ed bi'ichem (obr. D); 
- tykev: ustni varhany ceng z dvouplatkorych 

barnbusovYch trubicek a dute tykve (tykev jako 
vzdusnice, drZadlo a rezonator); pouziva se do
dnes (obr. D); 

- bambus: Panova fletnapchaj-siao (obr. D), po
delna fletnajou se 3 a ti se 6 hmatovYmi otvory, 
pi'iena fletna cchi; 

- drevo: mj. di'eveny buben cu, i'ehtaekajil ve tva
ru tygra s vroubky na zadech. 

- hedvabi: z hedvabi je 5-7 strun citery cchin; 
pochazf z doby dynastie Cou a jejf dnesni forma 
rna rozmery cca 120x20 cm; mladsi citera se je 
dlouha cca 210 cm a rna 17 az 50 strun; 

- hlina: hlinena vejcita okarfna chun se 6 hmato-
rymi otvory. 

Stejne jako u tonin, i u nastroju hraje svou roli jak 
jejich zai'azeni do bipolarnfho systemu (muzskY 
princip slunce, zenskY princip mesfce), tak pi'isu
lOvani kosmologickYch ryznarnu (obr. D). Kresby 
nastroju, vychazejicf z vyobrazeni doby dynastie 
Tchang (9. stoleti n.I.), maji vsak staroveke vlOry. 

Dynastie Chan (206 pro n. I. - 220 n. I.) 
Doba dynastie Chan je obdobim restaurace stare 
hudby (konfucianismus) a zaroveii tez obdobim 
zapadnfho vlivu. Do Cfny pronikl aulos a loutna 
(pchi-pcha), rozviji se notove pismo. Cisai'ska 
hudebni kancelafjile-fu shromaZouje doklady sta
re hudby a vice nez 800 jejfch hudebnikU pestuje 
kultickou, dvorskou a vojenskou hudbu. Existovala 
zde i zvlastni oddeleni pro hudbu lidovou a cizL 
Po obdobi cizfch panovniku a dynastie Suej, kdy 
byla hudba hlavne pod tureckYrn vlivem, se za roz
kvetu dynastie Tchang (618-907) a nasledujid 
dynastie Sung (960-1279) zuovu pestuje sta
roeinslci hudba; vedle toho ovsem zaroveii trva za
padnfvliv. 

Z raných kultur doby kamenné vznikla v Číně ve 3. 
tisíciletí př. n. I. první velká kultura se svými pěti 
mýtickými císaři. Nejstaršímu z nich, CHUANG-TI 
(Zlutému císaři), připisuje legenda vynález písma 
a hudby. Hudba je uspořádána podle čísel; základní 
tón Chuang-kung (žlutý zvon) je zároveň základem 
všeobecného systému měr. Odpovídá mu délka prv
ní flétny, kterou CHUANG-TIŮV ministr L1NG-LuN vy
řezal v bambusovém lese na západě a odtud přinesl 
do Číny. Čína skutečně převzala svůj tónový systém 
ze západu (z asijských kulturních center a mezopo
támských tradic). 
Tento systém je pentatonický; již za dynastie Sia 
zřejmě existoval předchůdce pětistrnnné citery 
čchin. 

Dynastie Šang (cca 1500-1000) 
Instrumentář dynastie šang zahrnuje bronzové 
zvony, kamenné zvonky, okaríny a Panovy 
flétny, citery (čchin), bubny atd. - Hudba souvi
sí s kultem a tónům pentatonické stupnice přiřazu
je odpovídající kosmologické významy; základní tón 
přitom vždy představuje celek, následující tóny jed
notlivosti (obr. B). Hudba je zrcadlem okolního 
světa a vnitřního života člověka. 
Základem tónového systému je 12 Iii (půltónů), 
odvozených z řady čistých kvint. Vždy 5 po sobě 
jdoucích kvint tvoří materiál jedné pentatonické 
stupnice. Každý z pěti tónů může být základním 
tónem stupnice, takže z každé stupnice lze odvodit 
5 tónin. Jelikož pentatonická stupnice může vychá
zet od každého z 12 lu, je celkový počet tónin 
60 (obr. A). 

Dynastie Čou (cca 1000-256) 
Díky svému působení na člověka a na utváření jeho 
charakteru hudba v době dynastie Čou výrazně 
vstupuje do společenských souvislostí. Hudební vý
chova a produkce podléhají zvláštnímu minister
stvu hudby. Stále trvá pevný vztah mezi hudbou 
a měrným systémem říše. Politické změny byly vždy 
provázeny změnami v hudbě. Systém dvanácti lu 
zůstal zachován, byl však nejpozději kolem roku 
300 př. n. I. rozšířen o heptatonické stupnice: tó
nům či a kung byl přiřazen půltón (pien či a pien 
kung). Heptatonická hudba byla považována za 
novou. Na konci období dynastie Cou existovalo 
84 tónin. 
Z doby dynastie Čou pochází i nejstarší pramen 
k dějinám hudby, Kniha dokumentů (9.-7. stole
tí před n. 1., pouze texty). - KONFUCIOVI (551 až 
478) je připisována systematická hudební teorie, 
zahrnující obranu staré hudby a jejích etických ná
roků, dále Kniha písní (aSi 300 písňových textů 
bez melodií) a Kniha obřadů (hudební ceremoniál). 
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Ačkoli roku 213 př. n. I. v Číně dochází ke kulturní 
revoluci a hromadnému pálení knih, byly některé 
živé melodie později zaznamenány a dále tradovány. 
K této tradici náleží i KONFUCIOVY písně a Pochod 
ke vstupu císaře do chrámu (obr. C, s melodický
mi a rytmickými nástroji): je zakotven v pravidel
ném sudém rytmu a vystavěn z přísně pentatonic
kých melodických floskulí. 
Kniha obřadů obsahuje i systematiku hudebních 
nástrojů (podle materiálu): 
- kov: malé ruční zvonky s dřevěnou paličkou, 

velké závěsné zvony s kovovou paličkou; 
- kámen: ozvučné kameny (jadeit nebo vápenec), 

rozeznívané paličkou (obr. D); 
- kůže: různé bubny, mj. dvou blánový buben 

čang-ku, držený před břichem (obr. D); 
- tykev: ústní varhany čeng z dvouplátkových 

bambusových trubiček a duté tykve (tykev jako 
vzdušnice, držadlo a rezonátor); používá se do
dnes (obr. D); 

- bambus: Panova flétnapchaj-siao (obr. D), po
délná flétnajou se 3 a ti se 6 hmatovými otvory, 
příčná flétna čchi; 

- dřevo: mj. dřevěný buben ču, řehtačkaju ve tva
ru tygra s vroubky na zádech. 

- hedvábí: z hedvábí je 5-7 strun citery čchin; 
pochází z doby dynastie Čou a její dnešní forma 
má rozměry cca 120x20 cm; mladší citera še je 
dlouhá cca 210 cm a má 17 až 50 strun; 

- hlína: hliněná vejčitá okarína chun se 6 hmato-
vými otvory. 

Stejně jako u tónin, i u nástrojů hraje svou roli jak 
jejich zařazení do bipolárního systému (mužský 
princip slunce, ženský princip měsíce), tak přisu
zování kosmologických významů (obr. D). Kresby 
nástrojů, vycházející z vyobrazení doby dynastie 
Tchang (9. století n.I.), mají však starověké vzory. 

Dynastie Chan (206 př. n. I. - 220 n. 1.) 
Doba dynastie Chan je obdobím restaurace staré 
hudby (konfucianismus) a zároveň též obdobím 
západního vlivu. Do Číny pronikl aulos a loutna 
(pchi-pcha), rozvíjí se notové písmo. Císařská 
hudební kancelářJue-fu shromažďuje doklady sta
ré hudby a více než 800 jejích hudebníků pěstuje 
kultickou, dvorskou a vojenskou hudbu. Existovala 
zde i zvláštní oddělení pro hudbu lidovou a cizí. 
Po období cizích panovníků a dynastie Suej, kdy 
byla hudba hlavně pod tureckým vlivem, se za roz
květu dynastie Tchang (618-907) a následující 
dynastie Sung (960-1279) znovu pěstuje sta
ročínská hudba; vedle toho ovšem zároveň trvá zá
padnívliv. 
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Na egejskYeh ostroveeh Thera a Kos byly nalezeny 
mramorove kultovni sosky predstavujici hraee na 
harfu a dvojitY aulos (pol. 3. tisicileti pl'. n. 1.). 
Dokladaji hudebni vliv Mezopotamie, Frygie a Egyp
ta na ranou kykladskou kulturu; vyobrazeni lyr 
a dvojiteho aulosu ukazujf tento vliv i v minajske 
kultufe na Krete (kolem r. 1500 pl'. n. 1.). Na pevui
ne byl v hrobkaeh mykenske kultury nalezen frag
ment bohate zdobene lyry ze slonoviny (kolem 
r. 1200 pl'. n. 1.). V dobe geometrickeho stylu 
roste pocet obrazovYeh dokladu hudebnf praxe. Je 
to jeste doba boM a mitu; v nieh se lepe nez v na
lezeeh nastroju nebo v dateeh hudebnich dejin od
razf podstata reeke hudby. K nejvYznamnejsfm po
stavam patri: 
Apollon, oblibeny syn Diuv, bUh svetla, pravdy, vY

kladu snu (delfska vestirna), hudby a poezie, 
hrae na lyru a rudce sboru mllz (Apollon musa
getes); 

Dionysos, Diuv syn, buh omamnyeh sil prirody, vi
na, tanee a divadla. V jeho doprovodu sileni 
a nymf se naehazi Marsyas, hrae na aulos. Sou
tez mezi Apollonem a Marsyasem, v niz Marsyas 
podlehl, odrazi prineipy recke hudby - apol
lonskY, prineip jasu, svetia, usporadane krasy, 
a dionysky, smyslove extatickY princip mjtu 
a omamnyeh kouzel; 

9 Muz, puvodne nymfy pramenu a bohyne rytmu 
a zpevu, deery Dia a Mnemosjne (Vzpominky), 
ob-yvajf vrehy Helikon a Parnas. Pi'edstavujf ruz
ne aspekty hudhy, reei, tanee a vedy: Klio (his
torie, hrdinska pisen), Kalliope (basnietvi, 
epicka pisen), Melpomene (tragedie), Thalia 
(komedie), Urania (nauena basen, hvezdar
stvf), Terpsichore (sborova lyrika, tanee), 
Erato (milostna pisen), Euterpe (umela hud
ba, fletna) Polyhymnia (zpev, hymny). 

Doba geometrickeho stylu {11.-8. stoleti}. 
Pi'ib-yvajici vyobrazeni na vazach a literarni doklady 
(HOMEROVA llias a Odysseia, 8. stoletf) podavaji 
o hudbe presnejsi obraz. PrevaZuje zpev doprovaze
ny hrou na strunny nastroj (kitharodie), ktery 

- provozovali sami homersti hrdinove nebo profesio
n:ilni hudebnici (aiodi). Vybrane verse eposu se 
zpivaly zrejme na stejnou melodii. Rostouci vjznam 
rna proemium, hymnus k oslave boM. Kolem roku 
750 prinasi podle sagy Fryg OLYMPOS aulodii, 
zpev ke hi'e na aulos. Aulos imituje lidskY hlas, ob
zvlaste pak bolestny ki'ik; pati'i k Dionysovu kultu. 
V 7. stoleti pi'ib-yva jeho vyobrazeni. Velke bohoslu
zebne hymny (i v kultu mmyeh) se casto zpivaly 
ch6ricky. 

. Archaicka doba (7.-6. stolet!) 
V 7. stoleti se pi'ednes eposu postupne stava veci vy
praveee, rapsoda, zatimeo z proemia vznika samo-

statna hudebni skladba, .hltharodickY nomos, 
prednaseuy kitharodem nezavisle na eposu; svou 
roli hrill zejmena pi'i velkYeh zavodeeh (napi'. 
v Olympii). KitharodickY nomos byl sedmidilny 
(i'eekynomos, zakon; obr. B). 
TERPAND~QS, vitez hudebni souteze poradane pi'i 
Apollonove svatku ve Sparte roku 676, pridal k peti 
strun:im Iyry dalsi dye struny (pultonovenIitaty, 
heptatonieka stupnice), a rozsii'il tak tonovY mate
riill (obr. C). 
V 7. stoleti se zvlaste na Lesbu objevuje novY druh 
Iyriky, tzn. zpevu ke hi'e na lyru (lesbicka kitharo
die). Hlavuimi autory jsou ARCHILOCHOS Z PARU 
(kolem roku 650), SAPF6 Z LESBU (kolem roku 
600) a ALKAIOS Z LESBU (kolem roku 600). Do
ehovaly se jen texty. 

ReckY vers predstavujejednotu hudby a reCi. shrnu
tou pod pojmem musike. Rytmus verse neni dan 

. kvalitativnfmi rozdily, jak je tomu v prizvuenem 
versi modernich evropskYeh jazykU s jeho tezkYmi 
a lehkYmi, tj. pi'izvuenjtui a nepl'fzvuenjtui slabika
mi, nYbd rozdily kvantitativnfmi, tedy sledem 
dlouhych a kratkYeh slabik. Na kratkou slabiku tak 
muze pi'ipadat zdvih nohy (arsis), na dlouhou sla
biku doslapnuti (thesis). Soueastf verse je i pohyb 
tonove vjsky pi'iblizne v rozsahu kvinty. Ree se 
stava melodii, basnik je soueasne peveem i hudeb
nikem. Jednota pojmu musike se na konci klasie
keho obdobi rozpada na ree (prozu) a hudbu 
(zejmena instrument:ilni). KlasiekY reekY vers byl 
v dobe sveho zaniku ueene systematizovan; obr. D 
ukazuje znacky a nazvy tohoto systemu reeke pro
zodie (zpivane mluvy): 

- .Jonoi.neboli t6nicke akcenty pro vYsku: vysokY, 
nizkY a vysokY-nizkY (perispomeion = circum
jlexus) 

- chronoi pro delku slabik: dlouha-kratka 
- padae pro rozhranf slov, pozdeji spojovaci ob-

loucek, carka a apostrof 
- pneumata pro naslovuy raz. 

Pevne spojeni dlouhyeh a kratkYch slabik vytvai'elo 
tzv. stopy. Obr. E ukazuje z pozdejsfho systemu ty 
nejdUlezitejsi. Jamb a trochej jsou tl'fdobe, anapest, 
daktyl a spondej etyi'dobe, ostatni peti- a vieedobe. 
Krome pomeru 1:2 ("ti'idoby takt") existoval i po
mer 1:1 II 1 (takt 5/8, dnes v tanci syrtos kalamati
anos). Stopy se spojovaly do meter - napr. 6 dakty
lu vytvorilo daktylsky hexametr (napr.: "Kterypak 
z boM je primel k te rozmiSee, svaru a k putk:im?" 
HOMER). Komplikovanejsi metra byla pojmenova
na po basnikovi, ktery jich uzival . 
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Na egejských ostrovech Thera a Kós byly nalezeny 
mramorové kultovní sošky představující hráče na 
harfu a dvojitý aulos (pol. 3. tisíciletí př. n. 1.). 
Dokládají hudební vliv Mezopotámie, Frygie a Egyp
ta na ranou kykladskou kulturu; vyobrazení lyr 
a dvojitého aulosu ukazují tento vliv i v minajské 
kultuře na Krétě (kolem r. 1500 př. n. 1.). Na pevui
ně byl v hrobkách mykénské kultury nalezen frag
ment bohatě zdobené lyry ze slonoviny (kolem 
r. 1200 př. n. 1.). V době geometrického stylu 
roste počet obrazových dokladů hudební praxe. Je 
to ještě doba bohů a mýtů; v nich se lépe než v ná
lezech nástrojů nebo v datech hudebních dějin od
ráží podstata řecké hudby. K nejvýznamnějším po
stavám patří: 
Apollon, oblíbený syn Diův, bůh světla, pravdy, vý

kladu snů (delfská věštírna), hudby a poezie, 
hráč na lyru a vůdce sboru múz (;tpollon musa
getes); 

Dionýsos, Diův syn, bůh omamných sil přírody, ví
na, tance a divadla. V jeho doprovodu silénů 
a nymf se nachází Marsyas, hráč na aulos. Sou
těž mezi Apollonem a Marsyasem, v níž Marsyas 
podlehl, odráží principy řecké hudby - apol
Ionský, princip jasu, světla, uspořádané krásy, 
a dionýský, smyslově extatický princip mýtů 
a omamných kouzel; 

9 Múz, původně nymfy pramenů a bohyně rytmu 
a zpěvu, dcery Dia a Mnemosýné (Vzpomínky), 
obývají vrchy Helikon a Parnas. Představují růz
né aspekty hudhy, řeči, tance a vědy: Klio (his
torie, hrdinská píseň), KalHope (básnictví, 
epická píseň), Melpomene (tragédie), Thalia 
(komedie), Urania (naučná báseň, hvězdář
stvf), Terpsichore (sborová lyrika, tanec), 
Erato (milostná píseň), Euterpe (umělá hud
ba, flétna) Polyhymnia (zpěv, hymny). 

Doba geometrického stylu (11.-8. století). 
Přibývající vyobrazení na vázách a literární doklady 
(HOMÉROVA IUas a Odysseia, S. stoletf) podávají 
o hudbě přesnější obraz. Převažuje zpěv doprováze
ný hrou na strunný nástroj (kitharodie), který 

- provozovali sami homérští hrdinové nebo profesio
nální hudebníci (aiodi). Vybrané verše eposu se 
zpívaly zřejmě na stejnou melodii. Rostoucí význam 
má proemium, hymnus k oslavě bohů. Kolem roku 
750 přináší podle ságy Fryg OLYMPOS aulodii, 
zpěv ke hře na aulos. Aulos imituje lidský hlas, ob
zvláště pak bolestný křik; patří k Dionýsovu kultu. 
V 7. století přibývá jeho vyobrazení. Velké bohoslu
žebné hymny (i v kultu mrtvých) se často zpívaly 
chóricky. 

. Archaická doba (7.-6. století) 
V 7. století se přednes eposu postupně stává věcí vy
pravěče, rapsóda, zatímco z proemia vzniká samo-

statná hudební skladba, .hltharodický nomos, 
přednášeuý kitharódem nezávisle na eposu; svou 
roli hrál zejména při velkých závodech (např. 
v Olympii). Kitharodický nomos byl sedmidílný 
(řecky nomos, zákon; obr. B). 
TERPAND~QS, vítěz hudební soutěže pořádané při 
Apollonově svátku ve Spartě roku 676, přidal k pěti 
strunám lyry další dvě struny (půhónovenIitaty, 
heptatonická stupnice), a rozšířil tak tónový mate
riál (obr. C). 
V 7. století se zvláště na Lesbu objevuje nový druh 
lyriky, tzn. zpěvu ke hře na lyru (lesbická kitharo
die). Hlavuími autory jsou ARCHILOCHOS Z PARU 
(kolem roku 650), SAPFÓ Z LESBU (kolem roku 
600) a ALKAIOS Z LESBU (kolem roku 600). Do
chovaly se jen texty. 

Řecký verš představuje jednotu hudby a řeči. shrnu
tou pod pojmem músiké. Rytmus verše není dáu 

. kvalitativními rozdíly, jak je tomu v přízvučném 
verši moderních evropských jazyků s jeho těŽkými 
a lehkými, tj. přízvučnýtui a nepřízvučnýtui slabika
mi, nýbrž rozdíly kvantitativními, tedy sledem 
dlouhých a krátkých slabik. Na krátkou slabiku tak 
může připadat zdvih nohy (arsis), na dlouhou sla
biku došlápnutí (thesis). Součástí verše je i pohyb 
tónové výšky přibližně v rozsahu kvinty. Reč se 
stává melodií, básník je současně pěvcem i hudeb
níkem. Jednota pojmu músiké se na konci klasic
kého období rozpadá na řeč (prózu) a hudbu 
(zejména instrumentální). Klasický řecký verš byl 
v době svého záuiku učeně systematizováu; obr. D 
ukazuje značky a názvy tohoto systému řecké pro
zodie (zpívané mluvy): 

- .Jonoi.neboli tónické akcenty pro výšku: vysoký, 
nízký a vysoký-nízký (perispomeion = circum
jlexus) 

- chronoi pro délku slabik: dlouhá-krátká 
- padae pro rozhraní slov, později spojovací ob-

louček, čárka a apostrof 
- pneumata pro náslovuý ráz. 

Pevné spojení dlouhých a krátkých slabik vytvářelo 
tzv. stopy. Obr. E ukazuje z pozdějšího systému ty 
nejdůležitější. Jamb a trochej jsou třídobé, anapest, 
daktyl a spondej čtyřdobé, ostatní pěti- a vícedobé. 
Kromě poměru 1:2 ("třídobý takt") existoval i po
měr 1:1 1

/, (takt S/S, dnes v tanci syrtos kalamati
anos). Stopy se spojovaly do meter - např. 6 dakty
lů vytvořilo daktylský hexametr (např.: "Kterýpak 
z bohů je přiměl k té rozmíšce, sváru a k půtkám?" 
HOMÉR). Komplikovanější metra byla pojmenová
na po básníkovi, který jich užíval . 
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Krome kitharodie a aulodie se v RedID pestoval 
ch6ricky zpev (zi'ejme vzdy s nastrojovYm dopro
vodem). Hlavnimi autory (hudby i textil) jsou ALK
MANOS (ve Sparte; autor divcich sborn), BAKCHY
LIDES a PINDAROS. Hlavnimi formami jsou: 
- paian, piseii venovana Apollonovi, doprovazena 

na kitharu; 
- dithyrambos, piseii z oblasti Dionysova kultu, 

doprovizena na aulosy nebo barbiton; 
- hymnos, slavnostni piseii k oslave boM, s kitha

rou' 
- thr~nos, nai'ek nad mrtvfmi, s aulosy; 
- hymenaios, svatebni piseii doprovazena na au-

los; 
- skolion, pijacka piseii s aulosy nebo barbito-

nem. 
V 7. stoleu se objevuje i samostatna nastrojova hra: 
kitharistika - hra na strunne n<lstroje, Iluletika 
- hra na aulos. Existuji zpravy 0 SAKADOVI Z ARGU, 
ktery hrou na aulos vyliCil boj Apollona s drakem, 
cimz zvitezil pi'i delfskYch hrach roku 586. - Ze
jmena v 6. stoleu se hudebni produkce stava i dru
hem spolecenske zabavy (ch6ricke i s610ve pisne, 
hlavne ANAKREONTOVY). 

~~icke obdobi (5.-4. stoleti pi'. n. I.) 
Velkou fOfmoU klasickeho obdobl je !l'lIgedie. Jejim 
pi'edcMdcem jsou dionyske slavnosti, pi'i nichz se 
zpivaly ch6ricke dithyramby. Instrumentaliste i ch6r 
(aZ 15 pevcu) st:ili v pulkruhovem prostoru (or
chestra) pi'ed vlastnim jevistem. eh6r zpival pi'i pn
chodu, behem pi'edstaveni (stasimon) ana konci pi'i 
odchodu. eh6ricke pisne byly snad spojeny s tancem 
a pantomimou (i'ecky orchestra, tanecnl plocha). 
S6liste zpivali dialogicky s ch6rem (kommos) nebo 
s doprovodem aulosu (parakatabasis). KlasickYmi 
bisniky prvni epochy jsou AISCHYLOS (525-456) 
a SOFOKLES (496-406). 
Druhou epochu zastupuje EURIPIDES (485-406). 
Objektivizujici ch6r ustupuje, do popi'edi vystupuji 
viSne a n:ilady jednotlivce. S6liste zpivaji stroficke 
nebo prokomponovane "arie" a "duety", casto ve 
yYraznem enharmonickem t6norodu (s. 177). 
Hlavnim pi'edstavitelem atticke komedie je ARIs
TOFANES (445-388). eh6ricka Iyrika i s610ve zpevy 
jsou jednodussi (pisne1. 
Nova hudba 5. stoleu je zamei'ena na subjektivni 
ryraz. Opet se zvetSuje melodickY rozsah, oblibena 
je chromatika a enharmonika. Prukopniky teto no
ve hudby jsou FRYNIS Z MYTILENE (kolem r. 450) 
a TIMOTHEOS Z MILETU (kolem r. 400); soucasne 
se !Von virtu6zni nastrojova hra. 

Recke hudebni nastroje 
Forminx je nejstarsi i'eckY nistroj Iyroveho lypu. 

Z polokulove ozvucne ski'ine vybihaji dve rame
na nesouci pi'icku se ctyi'mi nebo peti, od 7. sto
leu sedmi strunami (obr. A). 

ffith~_~nula_z formingy Y.Lstoleti. Velki 
ozvu na ski'iii je vpi'edu plochi, vzadu vypoukla, 
s rovn9m spodnim okrajem. Pi'i hi'e byla i'emenem 
zavesena na rameni. ~tl}!l1y..Q....o.d..5,_stolet!12) 
byly weny pi'es kobylku. ~rav:i. !1lka drnkala (pi'i
mo nebo plektrem pi'ipevnen9m ke kithai'e snur
kou), leva tlumila struny (obr. D). Kithara jeApol
lonuv nistroj. 

Kolebkova kithara rna zaoblenou ozvucnou ski'iii 
jako forminx. Casto byla pomalovina ocima bo
M; slouzila jako domaci nastroj, na ktery hr:ily 
blavne zeny (obr. B). 

Lyra sestavala ze zelviho krunyre, kozfch roM, 
pi'icky a sedmi strun (obr. e). Udajne ji vynalezl 
Hermes, kdyZ slapl na suchou slachu v prazdnem 
zelvim krunyi'i. Naz9vala se i chelus (zelva). Stej
ne jako kithara patn k Apollonovu kultu. 

Barbiton mel delSi ramena a byl stihlejsi nez lyra. 
Siouzil k doprovizeni zpevu pi'i hostinich; vyob
razeni na vazach casto ukazuji pevce v extaticke 
pozici (obr. E). Jako jediny ze strunnych nistro
ju pati'il k Dionysovu kultu. Objevuje se v 7. sto
leu se vzestupem zabavne Iyriky. 

JI~~;§e ve vetsi mii'e objevukaZ y 5. stol, zejme
na -v jiznl Itilii, a to jako harfa uhlova (obr. F) 
nebo s podpurn9m sloupkem jako trigonon 
(obr. J). Hr:ily na ni pi'edevsim zeny. 

Loutna je dolozena az od 4. stoleti jako ti'istrunna 
dlouhokrki pandura, i'ecky trichordon. 

Dechove nastroje 
Aul~, nazYvany tez bombyx nebo kalamos (tftina) 
. 2:gy.aUp/iitJuwf-JJistroj (jako hoboj) .2e..~ 

.&<)J!()viny Ilebo k()V]I. Nejcasteji se pouZival piro
ve jako dvojitf aulos _spojeny pouze pisky, tzv. 
forbeia (obr. H). Aulos patn k Dionysovu kultu; 
jeho zvuk byl povaZovin za sladkY a viSnivy. Po
chizi z Male Asie ifrygickd jlitna). 

~nx, ~dle arkads~~h.O_~()!IiI:~l\Sme Paflf!.ll:l~c_
viiiiV tez Panova £retna -:5 aZ.7. (ve 3. stol. i 14) 
v~e t!l0.tII1~ p~thl. Spoj~l!t~~.~9..hdy. , 

Prlcna fletna - dolozemr(fen zndka) od 4. stolen. 
Salpinx - kovova trubl<a s naustkem jako u dnes· 

niho lesnlho rohu; sign:ilni nistroj (obr. G). 

Bid nastroje~ 
- krofufa: nistroj podobny kastanet:im; v ranych 

dobach se pouZival v Dionysove kultu; 
- kymbala: par cinelu (6. stoL pi'. n. L); 
-. tympanon: r:imovY buben (tamburina2".L 
- krupezioiI: nozn1 i'ehfacka (nop-tovod tance 

a ch6ricke Iyriky); 
-~-od 4. stoleu zobrazovin na vizach 

z Apulie; odtud nazev apulijske sistrum. 

D:ile existovala i'ada jinych nistroju jako sambyka 
(rimovi harla u HOMERA), kochlos (roh z muSle) 
atd. 
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Kromě kitharodie a aulodie se v Řecku pěstoval 
chórický zpěv (zřejmě vždy s nástrojovým dopro
vodem). Hlavními autory (hudby i textů) jsou ALK
MANOS (ve Spartě; autor dívčích sborů), BAKCHY
LIDES a PINDAROS. Hlavními formami jsou: 
- palan, píseň věnovaná Apollonovi, doprovázená 

na kitharu; 
- dithyrambos, píseň z oblasti Dionýsova kultu, 

doprovázená na aulosy nebo barbiton; 
- hymnos, slavnostní píseň k oslavě bohů, s kitha

rou' 
- thr~nos, nářek nad mrtvými, s aulosy; 
- hymenaios, svatební píseň doprovázená na au-

los; 
- skolion, pijácká píseň s aulosy nebo barbito-

nem. 
V 7. století se objevuje i samostatná nástrojová hra: 
kitharistika - hra na strunné nástroje, Iluletika 
- hra na aulos. Existují zprávy o SAKADOVI Z ARGU, 
který hrou na aulos vylíčil boj Apollona s drakem, 
čímž zvitězil při delfských hrách roku 586. - Ze
jména v 6. století se hudební produkce stává i dru
hem společenské zábavy (chórické i sólové písně, 
hlavně ANAKREONTOVY). 

~a~ické období (5.-4. století p'ř. n. 1.) 
Velkou formou klasického obdob) je !l'lIgédie. Jejím 
předchůdcem jsou dionýské slavnosti, při nichž se 
zpívaly chórické dithyramby. Instrumentalisté i chór 
(až 15 pěvců) stáli v půlkruhovém prostoru (or
chestra) před vlastním jevištěm. Chór zpíval při pří
chodu, během představení (stasimon) a na konci při 
odchodu. Chórické písně byly snad spojeny s tancem 
a pantomimou (řecky orchestra, taneční plocha). 
Sólisté zpívali dialogicky s chórem (kommos) nebo 
s doprovodem aulosu (parakatabasis). Klasickými 
básníky první epochy jsou AISCHYLOS (525-456) 
a SOFOKLES (496-406). 
Druhou epochu zastupuje EURIPIDES (485-406). 
Objektivizující chór ustupuje, do popředí vystupují 
vášně a nálady jednotlivce. Sólisté zpívají strofické 
nebo prokomponované "árie" a "duety", často ve 
výrazném enharmonickém tónorodu (s. 177). 
Hlavním představitelem attické komedie je ARIs
TOFANES (445-388). Chórická lyrika i sólové zpěvy 
jsou jednodušší (písne1. 
Nová hudba 5. století je zaměřena na subjektivní 
Výraz. Opět se zvětšuje melodický rozsah, oblíbená 
je chromatika a enharmonika. Průkopníky této no
vé hudby jsou FRYNIS Z MYTILENE (kolem r. 450) 
a TIMOTHEOS Z MILETU (kolem r. 400); současně 
se tvoří virtuózní nástrojová hra. 

Řecké hudební nástroje 
Forminx je nejstarší řecký nástroj Iyrového 1ypu. 

Z polokulové ozvučné skříně vybíhají dvě rame
na nesoucí příčku se čtyřmi nebo pěti, od 7. sto
letí sedmi strunami (obr. A). 

ffith~_~nula_z formingy y.!,_století. Velká 
ozvu ná skříň je vpředu plochá, vzadu vypouklá, 
s rovným spodním okrajem. Při hře byla řemenem 
zavěšena na rameni. ~tl}!l1y..Q....o.d..5,_století12) 
byly taženy přes kobylku. ~ravá. [uka drnkala (pří
mo nebo plektrem připevněným ke kithaře šňůr
kou), levá tlumila struny (obr. D). Kithara je Apol
lonův nástroj. 

Kolébková kithara má zaoblenou ozvučnou skříň 
jako forminx. Často byla pomalována očima bo
hů; sloužila jako domácí nástroj, na který hrály 
hlavně ženy (obr. B). 

Lyra sestávala ze želvího krunýře, kozích rohů, 
příčky a sedmi strun (obr. C). Údajně ji vynalezl 
Hermes, když šlápl na suchou šlachu v prázdném 
želvím krunýři. Nazývala se i chelus (želva). Stej
ně jako kithara patří k Apollonovu kultu. 

Barbiton měl delší ramena a byl štíhlejší než lyra. 
Sloužil k doprovázení zpěvu při hostinách; vyob
razení na vázách často ukazují pěvce v extatické 
pozici (obr. E). Jako jediný ze strunných nástro
jů patřil k Dionýsovu kultu. Objevuje se v 7. sto
letí se vzestupem zábavné lyriky. 

JI~~;§e ve větší míře objevukaž y 5. stol, zejmé
na"v jižní Itálii, a to jako harfa úhlová (obr. F) 
nebo s podpůrným sloupkem jako trigonon 
(obr. J). Hrály na ni především ženy. 

Loutna je doložena až od 4. století jako třístrunná 
dlouhokrká pandura, řecky trichordon. 

Dechové nástroje 
Aul~, nazývaný též bombyx nebo kalamos (třtina) 
. 2:gy.aUplátJuwýJJistroj (jako hoboj) .ze..dřm,

.&<)J!()viny Ilebo k()V]I. Nejčastěji se používal páro
vě jako dvojitý aulos _spojený pouze pásky, tzv. 
forbeia (obr. H). Aulos patří k Dionýsovu kultu; 
jeho zvuk byl považován za sladký a vášnivý. Po
chází z Malé Asie (frygická flétna). 

~nx, ~dle arkads~~h.O_~()!IiI:~l\Sme Paflf!.ll:l~c_
váiiV tez Panova fretna -:5 až.? (ve 3. stol. i 14) 
v~ě t!l0.tII1~ p~thl. Spoj~l!t~~_~9..hdy. , 

Prlcna Retna - dolozemrťfen zodka) od 4. století. 
Salpinx - kovová trubl<a s náústkem jako u dneš· 

ního lesnlho rohu; signální nástroj (obr. G). 

Bicí nástroje~ 
- krofufa: nástroj podobný kastanětám; v raných 

dobách se používal v Dionýsově kultu; 
- kymbala: pár činelů (6. stoL př. n. L); 
-. tympanon: rámový buben (tamburina1 __ 
- krupezioiI: nožní řehfačka (ŮOJfrovod tance 

a chórické lyriky); 
-~-od 4. století zobrazován na vázách 

z Apulie; odtud název apulijské sistrum. 

Dále existovala řada jiných nástrojů jako sambyka 
(rámová harfa u HOMÉRA), kochlos (roh z mušle) 
atd. 
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Uudebni teorie - 3 hyrnny MESOMEDA z Krely, ktery pusobil ve 
Jiz v 6. stoleti pi'. n. I. uCilJ'YT~~ 2. stoleti n. I. na HADRlANOvE dvoi'e: hymnus 
~U1b.lli1b¥-Jsou&la.... Jde pi'eoevslm 0 pomery in- na Muzy, Helia a Nemesis; 
tervalu ~81, ale i 0 hluMi pi'esvedceni, ze na - zIomek Euripidova Meleagra, 2. stoleti n. I., 
stejnych Ciselnych proporcich spoCiva i pohyb kos- papyrus Oxyrhynchos 2436; 
mu a lidske duse. Hudba je proto ve sve ciselne - 2 zIomky tragedH z 2. stoleti n. I., papyrus 
podstate odrazem uspoi'adani sveta, zpetne vsak ta- Oslo 1413; 
ke ovliviiuje mysl a charakter cloveka: stava se mo- - 2 zIomky dramat, 2. stoleti n. I., papyrus Mi-
nilnim a spolecenskYm faktorem, ktery hraje roli ve chigan 2958; 
vYchove a spolecenskem zivote. Tam, kde se hudba - 5 zIomkii: 1 paian, 1 piseii naAiantovu smrt, 
vymkue ze starych, pi'isnych i'adu a dospiva k norym, 1 zIomek tragedie, 2 instrumentalni skladby, 
orgiastickYm formam a k nekontrolovatelnemu sub- 2. stoleti n. I., papyrus Berlin 6870; 
jektivismu, stava se nebezpecim. - 5 kratkYch instrumentaInich skladeb, ktere 
V tomto smyslu protestuje PLATON (427-347) pro- v antice slouZily k yYuce. 
ti nove hudbe 5. a 4. stoleti (srovnej s. 165). ARIs- K temto dokladum pati'i i rane ki'estimsky hyrn
TOTELES (384-322) naopak objektivizuje nauku nus z Oxyrhynchu (3. stoleti, viz s. 180). 
o ethosu a poskytuje nove hudbe odpovidajici es
tetiku. Vice se v teto dobe rozviji teorie, pi'ede
vsim diky ARISTOTELOVU zaku ARISTOXENOVI 
Z TARENTU (354-300), ktery se na rozdil od pytha
gorejcu odvolava na sluchovou empirii, nikoliv na 
cisla. EUKLEIDES Z ALEXANDRIE (kolem roku 300 
pi'. n.l.) a po nem i'ada teoretikU (viz s. 178) se za
bYva problemy harmonie, intervalovYch pomeru, 
rytmu, notoveho pisma atd. Recke notove pismo 
(od 6. stoleti pi'. n. I.) hralo roli i v teorii a nauce. 
Existovaly dva systemy - starsi pro instrumentalni, 
mladsi pro vokalni hudbu. Oba systemy jsou pis
menne, pi'icemz voklilni notace pouziva aIfabetu 
velmi systematicky: kazde pismeno oznacuje jednu 
t6novou vYsku, a sice alfa diatonickj zakladni stu
pen J, beta jednou zryseny chromatickj stupen fis 
agama dvakrat zryseny stupen enharmonickj. In
strumentaIni no~e rozlisuje tyto ti'i stupne ota
cenim iedn?ho a tehm znaku (obr. A). Prosti'edni 
oktava Je'VYthozi, svrchni oktava je znacena carko
vanim (jako dnes) a spodni obracenim znakU 
o 180°. 

Prameny 
Ze 40 dosud objevenych notovYch dokladu i'ecke 
hudby (POEHLMANN) jsou z doby pi'ed naSim Ie
topoctem: 
- zIomek Euripida, konec 3. stoleti pi'. n.l., pa

pyrus Viden G 2315 (obr. B); 
- ti'ii'adkovY zIomek tragedie z 2. stoleti pi'. n.l., 

papyrus Zenon 59533; 
- daISich 5 malych zlomkii dramat z 2. stol. pi'. n.l., 

papyrusy Viden 29825a-f; 
- dva uplne Apollonovy hymny, 2. stoleti pi'. n.l., 

vytesane v jizni stene athenske pokladnice v Del
tach; 

- upJna Seikilova piseii z 2. stoleti pi'. n. I. (1. sto
leti n. l.?) na nahrobnim sloupu, dnes Kodaii, 
Inv. 14879 (obr. C). 

Z prvnich staleti naSeho Ietopoctu se krome 
nekolika pi'ildadu v teoretickYch traktatech docho
valy: 

ZIomek Euripida 
zachycuje cast Oresteie; byl napsan asi 200 let po 
jejim vzniku (jeste original?). Cast (vers 327 resp. 
343) je na obr. B. Nad textem jsou pismena vokaIni 
notace, ve rysi textu znaky instrumentaInich mezi
her - znak pro odsazeni,fis a h. Melodie je chro
maticka resp. enharmonicka, rytmus byl urcovan 
textem. 

Seikilova piseii 
je skolion, vytesany na nahrobku SEIKILA z Tralles 
v Male Asii (cela na obr. C). Jakozto pijacka pisen 
vyzYva k uzivani kratkeho zivota. Melodie urcuje to
nalni charakter: z rozsahu e'-e, centralniho t6nu 
a (mesej, nejvyssiho a zaverecneho tonu e (fina
lis), polovicnich zaveru na g (1. 4 a 6) a rozmis
teni pUitonu vyplYva frygicka stupnice - vlastne 
d'-d, zde transponovana 0 cely ton vYs (proto 
2 kfizky). 
Rekove tuto t6ninu vnimali jako mekkou, lkavou, 
avsak dnes se melodie jevi jako jasne dur (terciova 
stavba, tanecni 6/8 takt). Melodicke, tzn. tonalni ci
teni, ktere je zavisle na intervalove struktui'e 
stupnice, se tedy zmenilo. Klasickou i'eckou t6ni
nou byla tonina dorska (nezameiiovat s cirkevni 
d6rskou, viz s. 91); charakterem odpovida dnesni
mu dur, s nimz se shoduje intervalovou strukturou: 
oba tetrachordy maji na III. stupni citlivj t6n, po
sledni t6n 2. tetrachordu (e, popi'. v dur c) je totoz
ny s prvnim t6nem 1. tetrachordu, ktery je zaroven 
zakladnim tonem, tzn. dnesni tonikou. (Prvni t6n 
2. tetrachordu, rrufse, je dnesni dominanta.) Melo
dicke citeni starych RekU vsak vychazelo ze sestup
neho pohybu; uspoi'adanim dorske intervalove 
struktury smerem dolu vznikne stupnice e. Tat:iz 
struktura usporadana smerem vzhUru vytvari stup
nici C (obr. D). Nam ovsem zni stupnice e podobne 
jako moll (jrygicka cirkevni stupnice), zatimco 
stupnice C jako Ciste duro 
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Hudební teorie - 3 hymny MESOMEDA z Kréty, který působil ve 
Již v 6. století př. n. I. učilJ'YT~~ 2. století n. I. na HADRIÁNoVĚ dvoře: hymnus 
~U1~-Jsou.Čísla...Jde přeifevslm o poměry in- na Múzy, Hélia a Nemesis; 
tervalů ~81, ale i o hlubší přesvědčení, že na - zlomek Euripidova Meleagra, 2. století n. 1., 
stejných číselných proporcích spočívá i pohyb kos- papyrus Oxyrhynchos 2436; 
mu a lidské duše. Hudba je proto ve své číselné - 2 zlomky tragédií z 2. století n. 1., papyrus 
podstatě odrazem uspořádání světa, zpětně však ta- Oslo 1413; 
ké ovlivňuje mysl a charakter člověka: stává se mo- - 2 zlomky dramat, 2. století n. 1., papyrus Mi-
rálním a společenským faktorem, který hraje roli ve chigan 2958; 
výchově a společenském životě. Tam, kde se hudba - 5 zlomků: 1 paian, 1 píseň naAiantovu smrt, 
vymkne ze starých, přísných řádů a dospívá k novým, 1 zlomek tragédie, 2 instrumentální skladby, 
orgiastickým formám a k nekontrolovatelnému sub- 2. století n. 1., papyrus Berlín 6870; 
jektivismu, stává se nebezpečím. - 5 krátkých instrumentálních skladeb, které 
V tomto smyslu protestuje PLATON (427-347) pro- v antice sloužily k výuce. 
ti nové hudbě 5. a 4. století (srovnej s. 165). ARIs- K těmto dokladům patří i raně křestimský hym
TOTELES (384-322) naopak objektivizuje nauku nus z Oxyrhynchu (3. století, viz s. 180). 
o éthosu a poskytuje nové hudbě odpovídající es
tetiku. Více se v této době rozvíjí teorie, přede
vším díky ARISTOTELOVU žáku ARISTOXENOVI 
Z TARENTU (354-300), který se na rozdíl od pytha
gorejců odvolává na sluchovou empirii, nikoliv na 
čísla. EUKLEIDES Z ALEXANDRIE (kolem roku 300 
př. n.l.) a po něm řada teoretiků (viz s. 178) se za
bývá problémy harmonie, intervalových poměrů, 
rytmu, notového písma atd. Řecké notové písmo 
(od 6. století př. n. 1.) hrálo roli i v teorii a nauce. 
Existovaly dva systémy - starší pro instrumentální, 
mladší pro vokální hudbu. Oba systémy jsou pís
menné, přičemž vokální notace používá alfabetu 
velmi systematicky: každé písmeno označuje jednu 
tónovou výšku, a sice alfa diatonický základní stu
peň J, beta jednou zvýšený chromatický stupeň fis 
agama dvakrát zvýšený stupeň enharmonický. In
strumentálníno~e rozlišuje tyto tři stupně otá
čením iedn?ho a téhož znaku (obr. A). Prostřední 
oktáva Je'VYthozí, svrchní oktáva je značena čárko
váním (jako dnes) a spodní obrácením znaků 
o 180°. 

Prameny 
Ze 40 dosud objevených notových dokladů řecké 
hudby (POEHLMANN) jsou z doby před naším le
topočtem: 
- zlomek Euripida, konec 3. století př. n.l., pa

pyrus Vídeň G 2315 (obr. B); 
- třířádkový zlomek tragédie z 2. století př. n.l., 

papyrus Zenon 59533; 
- dalších 5 malých zlomků dramat z 2. stol. př. n.l., 

papyrusy Vídeň 29825a-f; 
- dva úplné Apollonovy hymny, 2. století př. n.l., 

vytesané v jižní stěně athénské pokladnice v Del
fách; 

- úplná Seikilova píseň z 2. století př. n. I. (1. sto
letí n. l.?) na náhrobním sloupu, dnes Kodaň, 
lnv. 14879 (obr. C). 

Z prvních staletí našeho letopočtu se kromě 
několika příldadů v teoretických traktátech docho
valy: 

Zlomek Euripida 
zachycuje část Oresteie; byl napsán asi 200 let po 
jejím vzniku (ještě originál?). Cást (verš 327 resp. 
343) je na obr. B. Nad textem jsou písmena vokální 
notace, ve výši textu znaky instrumentálních mezi
her - znak pro odsazení,fis a h. Melodie je chro
matická resp. enharmonická, rytmus byl určován 
textem. 

Seikilova píseň 
je skolion, vytesaný na náhrobku SEIKILA z Tralles 
v Malé Asii (celá na obr. C). Jakožto pijácká píseň 
vyzývá k užívání krátkého života. Melodie určuje to
nální charakter: z rozsahu e'-e, centrálního tónu 
a (mésé), nejvyššího a závěrečného tónu e (fina
lis), polovičních závěrů na g (1. 4 a 6) a rozmís
tění půltónů vyplývá frygická stupnice - vlastně 
ď-d, zde transponována o celý tón výš (proto 
2 křížky). 
Řekové tuto tóninu vnímali jako měkkou, lkavou, 
avšak dnes se melodie jeví jako jasné dur (terciová 
stavba, taneční 6/8 takt). Melodické, tzn. tonální cí
tění, které je závislé na intervalové struktuře 
stupnice, se tedy změnilo. Klasickou řeckou tóni
nou byla tónina dórská (nezaměňovat s církevní 
dórskou, viz s. 91); charakterem odpovídá dnešní
mu dur, s nímž se shoduje intervalovou strukturou: 
oba tetrachordy mají na III. stupni citlivý tón, po
slední tón 2. tetrachordu (e, popř. v dur c) je totož
ný s prvním tónem 1. tetrachordu, který je zároveň 
základním tónem, tzn. dnešní tonikou. (První tón 
2. tetrachordu, mésé, je dnešní dominanta.) Melo
dické cítění starých Řeků však vycházelo ze sestup
ného pohybu; uspořádáním dórské intervalové 
struktury směrem dolů vznikne stupnice e. Tatáž 
struktura uspořádaná směrem vzhůru vytváří stup
nici C (obr. D). Nám ovšem zní stupnice e podobně 
jako moll (frygická církevní stupnice), zatímco 
stupnice C jako čisté dur. 
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Recky tonory system 
je zakladem novodobeho systemu. Po pentatonice 
raneho obdobf vladla od 8. stoletf heptatonika, 
brzy pote se objevuje diatonicM systema teleion. 
v pozdnfm klasickCm obdobf a v dobe helenismu 
vystupujf do popi'edf chromatika a enharmonika; 
soucasne s tfm je system popsan, d:ile tradovan 
a modifikovan. 

Diatonicke systema teleion (obr. A) 
Hlavnfm prvkem i'eckeho systemu je sestupmi i'ada 
tonu v rozsahu kvarty, tzv. tetrachord (ctyi'strnn); 
tomu odpovfda i pocet strun formingy. Od strun
nych nastroju jsou odvozeny i nazvy tonu: tony pro
sti'edm oktavy e'-e na kithai'e naladene dorsky se 
nazYvajf: 
- hypate (chorde" "hornf" (strnna) - basova 

struna (kithara se drzela jako dnesnf kytara), te
dy nejhlubSf ton e; 

- parhypate, "vedle hornf" - hypate stisknuta 
palcem, tedy pulton!; 

- Iichanos, "ukazovak" - tong; 
- mese (chorde" "prosti'ednf" (strnna) - ton a; 
- paramese, "vedle prosti'ednf" - ton h; 
- trite, "ti'etf" (struna) odspodu - ton c'; 
- paranete, "vedle spodnf" - ton d'; 
- nete (chorde" "spodnf" (strnna) - nejvyssf 
tone'. 
Z techto osmi tonu sestava klasicka stupnice, kte
rou !voi'l dva intervalove shodne tetrachordy -
mezon, "prosti'edof", a diazeugmenon, "oddele
nf' (protoze mezi niml lezf oddelujici cely ton -
diazeuxis). Sled intervalu je v obou tetrachordech 
1-1-1/, (tedy jako v dnesni durove stupnici, avsak 
smerem doW, viz s. 174). Cely tonovY system vznik
ne tak, ze se na obou koncich stupnice pi'ipoji svd
zany tetrachord (synemmenon) - hypaton, "nej
vyssf", a hyperholaion, "pi'ecnfvajici". Nazvy tonu 
se opakuji, zcasti s pi'ipojenYm jmenem tetrachor
du. K temto tetrachordum je pi'idan ton A, (pro
slamhanomenos, "pi'ipojenY"), cimz je system 
rozsii'en na dYe oktavy. 
Aby se oddetenetetrachordy uprosti'ed spojily, zava
df se tetrachord synemmenon, ktery vsak musi 
sniZit h na b, rna-Ii mit stejnou strukturu: tedy mo
duluje. Sti'edem celeho systemu je mese a. TonovY 
system je relativni, nem vazan na absolutni tonovou 
vfsku. 

Tonina neho modus 
je vYsec tonoveho systemu sestavajfci vzdy ze dvou 
intervalove shodnych tetrachordu. Podle umfsteni 
pultonu se rozlisujf ti'i tetrachordy: dorskY (I-
1-1/2)' frygicky (I_1/,_I) a lydicky (I/,-I-I). 
Nejde tedy 0 rozwly ve vjsce t6nu, ale 0 jakost in
tervalu, tak jako v novodobem dur (I-l-1/,) 

a moll (I-1/,-I). Rekove lOali 7 odlisnych modu 
(obr. A). OMsky, frygickY, lydickY a mixolydic
ky d:ile !von toniny oznacovane pi'edponou hypo
("pod-") a hyper- Cnad-"), ktere sestavaji z !ychz 
tetrachordu, jejich zakladoi ton vsak lezi 0 kvintu 
nii resp. rys. V systema teleion se jako nove mody 
objevuji jen hypodorsky, hypofrygicky a hypo
lydicky; ostatni se pi'ekryvaji: 
a '-a: hypodorskY nebo hyperfrygickY, zvany tez lok

rickY a aiolskY 
g'-g: hypofrygickY nebo hyperlydickY, zvany tez ias-

tickY a ionskY 
f-f hypolydickY nebo hypermixolydickY 
e'-e: dorskY nebo hypomixolydickY 
d'-d: frygickY 
c'-c: lydickY 
h-H: mixolydickY nebo hyperdorskY. 
Mese a lezi v kazde tonine na jinem miste; jako 
centr:ilni ton melodie plof syYm zpusobem funkci 
domlnanty. 

Transpozice 
TonovY materi:il starych RekU zahrnuje asi 3 oktavy; 
ta nejvyssi se nazrvala spodnf, nejniZSi horni. Pro
sti'edoi oktava e'-e pi'edstavovala oblast tzv. har
monie, v niz se mohly realizovat vsechny toniny: To 
zhruba odpovfdalo rozsahu klasicke kithary, jejiz 
struny musely by! ladeny do odpovfdajici toniny. 
Dorski tonina, ktera se kryje s oktavou e'-e, nema 
zadoe pi'edznamenini, vsechny ostatni toniny byly 
do teto oktavy transponovany. Takto transponova
ne skli!y (tonoi) melyaz 5 chromaticky zvYsenych 
tonu (obr. B). 

Tri tonorody (obr. C) 
ReckY tonovY system neni urcen vertikdlne harmo
nickYm, ale horizontdlne melodickYm myslenim. 
Zda se, ze v pozadi tn tonorodu, ktere se i'ecti teo
retikove pokouseli popsat nejruznejsimi ciselnYmi 
pomery, je cosi melicky promenliveho, co bylo 
provideno v ruznych casech, na ruzoych mistech 
a ruznYmi osobami odlisne. 
V diatonicke dorske kvarte jsou pevne dany krajni 
tony a a e, ne vsak vniti'ni tony g af, ktere se mo
hou posouvat smerem k cilovemu t6nu e. Diato
nicky tonorod zustava nezmenen, v chromatic
kern tonorodu je g snizeno na fis (nebo ges) 
a v enharmonickem jeg snizeno naf, takZe mezi 
prvnimi dvema tony tetrachordu lezi dva cele tony 
a pro zbyle dva kroky zUstava jen pUlton. Treti ton 
se proto posouva jeste 0 ctvrtton (na obr. C noto
van jako!es). 
Stai'i Rekove poci(ovali tyto posuny jako zabarveni 
slouzici subjektivnimu ryrazu. Terminy chromatika 
a enharmonika tedy nemaji se syYmi novodobYmi 
vYznamy mnoho spolecneho. 
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Řecký tónový systém 
je základem novodobého systému. Po pentatonice 
raného období vládla od 8. století heptatonika, 
brzy poté se objevuje diatonické systema teleion. 
V pozdním klasickém období a v době helénismu 
vystupují do popředí chromatika a enharmonika; 
současně s tím je systém popsán, dále tradován 
a modifikován. 

Diatonické systema teleion (obr. A) 
Hlavním prvkem řeckého systému je sestupná řada 
tónů v rozsahu kvarty, tzv. tetrachord (čtyřstrnn); 
tomu odpovídá i počet strun formingy. Od strun
ných nástrojů jsou odvozeny i názvy tónů: tóny pro
střední oktávy e'-e na kithaře naladěné dórsky se 
nazývají: 
- hypaté (chorde" "horní" (strnna) - basová 

struna (kithara se držela jako dnešní kytara), te
dy nejhlubší tón e; 

- parhypaté, "vedle horní" - hypaté stisknutá 
palcem, tedy půltónf; 

- Iichanos, "ukazovák" - tóng; 
- mésé (chorde" "prostřední" (strnna) - tón a; 
- paramésé, "vedle prostřední" - tón h; 
- trité, "třetí" (struna) odspodu - tón c'; 
- paranété, "vedle spodní" - tón ď; 
- nété (chorde" "spodní" (strnna) - nejvyšší 
tóne'. 
Z těchto osmi tónů sestává klasická stupnice, kte
rou tvoří dva intervalově shodné tetrachordy -
mezón, "prostřední", a diazeugmenon, "odděle
ný" (protože mezi nimi leží oddělující celý tón -
diazeuxis). Sled intervalů je v obou tetrachordech 
1-1-1

/, (tedy jako v dnešní durové stupnici, avšak 
směrem dolů, viz s. 174). Celý tónový systém vznik
ne tak, že se na obou koncích stupnice připojí svá
zaný tetrachord (synémmenon) - hypaton, "nej
vyšší", a hyperbolaion, "přečnívající". Názvy tónů 
se opakují, zčásti s připojeným jménem tetrachor
duo K těmto tetrachordům je přidán tón A, (pro
slambanómenos, "připojený"), čímž je systém 
rozšířen na dvě oktávy. 
Aby se oddělené"tetrachordy uprostřed spojily, zavá
dí se tetrachord synémmenon, který však musí 
snížit h na h, má-li mít stejnou strukturu: tedy mo
duluje. Středem celého systému je mésé a. Tónový 
systém je relativní, není vázán na absolutní tónovou 
výšku. 

Tónina nebo modus 
je výseč tónového systému sestávající vždy ze dvou 
intervalově shodných tetrachordů. Podle umístění 
půltónu se rozlišují tři tetrachordy: dórský (I-
1-1/2), frygický (I_1/,_I) a lydický (1/,-I-I). 
Nejde tedy o rozruly ve výšce tónů, ale o jakost in
tervalů, tak jako v novodobém dur (I-l-1

/,) 

a moll (I-1/,-I). Řekové znali 7 odlišných modů 
(obr. A). Dórský, frygický, lydický a mixolydic
ký dále tvoří tóniny označované předponou hypo
("pod-") a hyper- ("nad-"), které sestávají z týchž 
tetrachordů, jejich základní tón však leží o kvintu 
níž resp. výš. V systema teleion se jako nové mody 
objevují jen hypodórský, hypofrygický a hypo
lydický; ostatní se překrývají: 
a '-a: hypodórský nebo hyperfrygický, zvaný též lok

rický a aiolský 
g'-g: hypofrygický nebo hyperlydický, zvaný též ias-

tický a iónský 
f'-f hypolydický nebo hypermixolydický 
e'-e: dórský nebo hypomixolydický 
ď-d: frygický 
c'-c: Iydický 
h-H: mixolydický nebo hyperdórský. 
Mésé a leží v každé tónině na jiném místě; jako 
centrální tón melodie plní svým způsobem funkci 
dominanty. 

Transpozice 
Tónový materiál starých Řeků zahrnuje asi 3 oktávy; 
ta nejvyšší se nazývala spodní, nejnižší horní. Pro
střední oktáva e'-e představovala oblast tzv. har
monie, v níž se mohly realizovat všechny tóniny: To 
zhruba odpovídalo rozsahu klasické kithary, jejíž 
struny musely být laděny do odpovídající tóniny. 
Dórská tónina, která se kryje s oktávou e'-e, nemá 
žádné předznamenání, všechny ostatní tóniny byly 
do této oktávy transponovány. Takto transponova
né škály (tonoi) měly až 5 chromaticky zvýšených 
tónů (obr. B). 

Tři tónorody (obr. C) 
Řecký tónový systém není určen vertikálně harmo
nickým, ale horizontálně melodickým myšlením. 
Zdá se, že v pozadí tří tónorodů, které se řečtí teo
retikové pokoušeli popsat nejrůznějšími číselnými 
poměry, je cosi melicky proměnlivého, co bylo 
prováděno v různých časech, na různých místech 
a různými osobami odlišně. 
V diatonické dórské kvartě jsou pevně dány krajní 
tóny a a e, ne však vnitřní tóny g aj, které se mo
hou posouvat směrem k cílovému tónu e. Diato
nický tónorod zůstává nezměněn, v chromatic
kém tónorodu je g sníženo na fis (nebo ges) 
a v enharmonickém jeg sníženo naJ, takže mezi 
prvními dvěma tóny tetrachordu leží dva celé tóny 
a pro zbylé dva kroky zůstává jen půltón. Třetí tón 
se proto posouvá ještě o čtvrttón (na obr. C noto
ván jakofes). 
Staří Řekové pociťovali tyto posuny jako zabarvení 
sloužící subjektivnímu výrazu. Termíny chromatika 
a enharmonika tedy nemají se svými novodobými 
významy mnoho společného. 
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POZDNI ANTIKA A RANY sTfumoVEK / Rim, stehovani narod" 179 

Hudba starych Rimanil neni tak svebytna jako hud
ba i'ecki. Vyobrazeni a literirni doklady vsak do
svMeuji, ze hraJa velkou roli v kultu, ve spoleenos
ti, pi'i hostinach, pi'i tanci, pi'i praci, ve vojsku atd.; 
pi'ejimani a modifikace vyspeJe hudby pozdniho 
Recka take pi'edpoklada maenou hudebnost Rima
nil a jejich smysl pro kvalitu. Klieove postaveni 
v i'imske hudbe ovsem hrili cizi otroci - hudebnici, 
hlavne z helenistickeho sveta. 
Etruskove pestovali zpev (pi'i nabozenskem cere
moniaJu) a zejmena pak instrumentaIni hudbu; 
specialitou je podelna a pf\cna fletna (subulo). 

Za l'fmske republiky 
byl etrusk)' vliv obzvlaste silny; byla pi'evzata i'ada 
hudebnich nastroju, zejmena dechorych: 
- tuba: rovna etruska trubka (salpinx); 
- lituus: etrusk)' roh se zahnutYm roztrubem, vzor 

pro pozdejsi seversk)' carnyx se zvii'ed hlavou 
(nekdy s kmitajidm jazykem uvniti'), ktery byl 
nalezen v Galii a Irsku spolu s bronzorym ro
hem (na hornim konci uzavi'enYm, s dechorym 
otvorem po strane, obr. C); 

- cornu: roh s pi'ienou tyei pro drZeni, uzivany ve 
vojsku a v amfiteatru; 

- bucina: stoeena trubka se snimatelnYm naust
kern, puvodne pasryi'sk)' nastroj, pozdeji jezdec
ki trubka a rymamny kultovni nastroj; 

- syrinx: i'ecki pasryi'ski fletna; 
- tibia: i'imsk)' "narodni nastroj", zpocatku etrus-

ka kostena piSt'ala a pi'icna fletna; nazev se po
zdeji uzival pro (i'eck)') aulos a dvojiry aulos 
splatkem. 

Krome toho se ve Sti'edomori uZivaly obvykle na
stroje strunne (lyry) a bid (viz nize). 
Jiz ve 4. stoleti pi'. n. 1. jsou dolozeny jevistni pro
dukce doprovazene hudbou, a to pi'edevsim panto
mimicke tance s doprovodem tibie podle etruskeho 
vzoru. Herci, mimove a hudebnici tvoi'ili urcitou 
divadelni spolecnost (histriones). Pi'ejimini a na
podobovini i'eck)'ch dramat pi'ineslo ve 3. stoleti 
pi'. n. 1. zpevnou recitaci, arie, duety a sbory, ze
jmena v PLAUTOvYCH komediich (pisne1. 
Helenistick)' vliv roste ve 2. stoleti s rozsii'ovinim 
i'imske fise na rychod. Recke nastroje se dille vyvi
jeji. Tak se objevuji rome druhy aulosu (obr. B); 
pi'ipojenim prodluzujiciho nastavce nad naustek 
vmiki dokonce aulosovf fagot. Pi'edchUdcem sal
maje je calamaulos (i'ecky kalamos, rakos), siro
ce menzurovany konick)' aulos. V dobe dSafstvi mel 
aulos asi 15 otvoro (zeasti zakrjivatelnych ladidmi 
krouiky). 
Z bidch nastroju se v Rime uzivaly mj. tympanon 
(tamburina), cymbala (kotle), crotala (i'ehtaeky) 
a scabillum (nozni klapacka pro tance pi'i Bak
chovYch a Kybelinych mysteriich). 

Recki lyrika byla napodobovina i v latine; latinske 
basne CATULLOVY (Carmina) a HORATIOVY (Ody) 
tak byly ureeny pro sbory (i sti'idave) a pro solory 
zpev s doprovodem Iyry, kithary, harfy a loutny. Kit
hara byla maene rozsii'ena mezi diletanty a virtuosy, 
hrill na ni i dsai' NERO. 

v dobe cfsafstvf existovala vyslovene zabavna 
hudba pi'i velk)'ch zapasech a podobnych akcich 
v amfiteatrech. SENECA (Dopis 84) mluvi 0 mno
hohlasych sborech a velkjch iest'ovfch ansamb
lech. V kombinaci s cornu se casto uzivaly vodni 
varhany. 
Vodnf varhany (hydraulis) vynalezl ve 3. stoleti 

pi'. n. 1. alexandrijsk)' stavitel KTESIBIOS. Rim
ske modely mely ti'i i'ady piSt'al vzdaJene 0 kvintu 
resp. oktavu (eventuillne 0 jednu a dye oktavy), 
byly ovladane rejsti'iky a klavesami; pi'ivod vzdu
chu zajiSt'ovaly dye pumpy se zpetnym ventilem. 
Aby dosihl rovnomerneho proudu vzduchu, vedl 
KTESIBIOS stlaceny vzduch do kovoveho zasob
niku, ktery byl dole otevi'eny a still ve vetsim za
sobniku s vodou. Vzduch stlacoval vodu dolu, 
takZe hladina ve vnejsim zasobniku stoupala 
a svou vahou udrzovala vzduch ve vniti'nim za
sobniku pod stillYm tlakem, dokud se hladiny 
v obou zasobnidch nevyrovnaly (obr. D). Varha
ny mely silny zvuk a byly s oblibou uziviny v am
fiteatru; svtij ciste svetsk)' charakter ztratily az 
v ranem sti'edoveku. 

Velk)' rymam mela tradice a dalsi rozvijeni hudeb
nf teorie. Slo 0 i'eck)' myslenkory odkaz, ktery byl 
(zcasti z vedome historicke perspektivy) shrnut 
a nove promyslen: z pi'edi'imsk)'ch helenistick)'ch 
autoru to byl zejmena EUKLEIDES Z ALEXANDRIE 
a ERATOSTHENES (3. stoleti pi'. n. 1.), z fimske do
by musi by! zminen DIDYMOS Z ALEXANDRIE (cca 
30 pi'. n. 1.; didymicke a syntonicke kama - rozdt1 
mezi malYm a velkYm celYm tonem), MARcus 
TERENTIUS VARRO (1. stoleti pi'ed n. 1.; hudba 
v kvadriviu eiselnych ved), PLUTARCHOS O. stole
ti n.l., dUiezita sbirka pramenu), v Alexandrii PTO
LEMAIOS (2. ,stoleti n. 1., tonory system, stupnice), 
AUGUSTIN (De Musica, 4. stoleti n. 1.), MARTIANUS 
CAPELLA (5. stoleti) a BOErHIUS (cca 500, De 
institutione musica - 5 knih, zaklad sti'edoveke 
spekulativni hudebni teorie). Ve zmatdch stehovini 
narodu tradice pokracuje pi'es ISIDORA ZE SEVILLY 
(7. stolet)) aj., pres kruhy irskych ueencu a po 
kultivaci v karolinske renesanci v 8. a 9. stoleti az 
do latinskeho sti'edoveku. 

POZDNÍ ANTIKA A RANÝ STŘEDOVĚK / Řím, stěhování národů 179 

Hudba starých Římanů není tak svébytná jako hud
ba řecká. Vyobrazení a literární doklady však do
svědčují, že hrála velkou roli v kultu, ve společnos
ti, při hostinách, při tanci, při práci, ve vojsku atd.; 
přejímání a modifikace vyspělé hudby pozdního 
Řecka také předpokládá značnou hudebnost Říma
nů a jejich smysl pro kvalitu. Klíčové postavení 
v římské hudbě ovšem hráli cizí otroci - hudebníci, 
hlavně z helénistického světa. 
Etruskové pěstovali zpěv (při náboženském cere
moniálu) a zejména pak instrumentální hudbu; 
specialitou je podélná a příčná flétna (subulo). 

Za římské republiky 
byl etruský vliv obzvláště silný; byla převzata řada 
hudebních nástrojů, zejména dechových: 
- tuba: rovná etruská trubka (salpinx); 
- lituus: etruský roh se zahnutým roztrubem, vzor 

pro pozdější severský carnyx se zvířecí hlavou 
(někdy s kmitajícím jazykem uvnitř), který byl 
nalezen v Galii a Irsku spolu s bronzovým ro
hem (na horním konci uzavřeným, s dechovým 
otvorem po straně, obr. C); 

- cornu: roh s příčnou tyčí pro držení, užívaný ve 
vojsku a v amfiteátru; 

- bucina: stočená trubka se snímatelným náúst
kem, původně pastýřský nástroj, později jezdec
ká trubka a významný kultovní nástroj; 

- syrinx: řecká pastýřská flétna; 
- tibia: římský "národní nástroj", zpočátku etrus-

ká kostěná píšťala a příčná flétna; název se po
zději užíval pro (řecký) aulos a dvojitý aulos 
s plátkem. 

Kromě toho se ve Středomoří užívaly obvyklé ná
stroje strunné (lyry) a bicí (viz níže). 
Již ve 4. století př. n. 1. jsou doloženy jevištní pro
dukce doprovázené hudbou, a to především panto
mimické tance s doprovodem tibie podle etruského 
vzoru. Herci, mimové a hudebníci tvořili určitou 
divadelní společnost (histriones). Přejímání a na
podobování řeckých dramat přineslo ve 3. století 
př. n. 1. zpěvnou recitaci, árie, duety a sbory, ze
jména v PLAUTOVÝCH komediích (písne1. 
Helénistický vliv roste ve 2. století s rozšiřováním 
římské říše na východ. Řecké nástroje se dále vyví
její. Tak se objevují různé druhy aul osu (obr. B); 
připojením prodlužujícího nástavce nad náústek 
vzniká dokonce aulosový fagot. Předchůdcem šal
maje je calamaulos (řecky kalamos, rákos), širo
ce menzurovaný kónický aulos. V době císařství měl 
aulos asi 15 otvorů (zčásti zakrývatelných ladicími 
kroužky). 
Z bicích nástrojů se v Římě užívaly mj. tympanon 
(tamburina), cymbala (kotle), crotala (řehtačky) 
a scabillum (nožní klapačka pro tance při Bak
chových a Kybeliných mystériích). 

Řecká lyrika byla napodobována i v latině; latinské 
básně CATULLOVY (Carmina) a HORATIOVY (Ody) 
tak byly určeny pro sbory (i střídavé) a pro sólový 
zpěv s doprovodem lyry, kithary, harfy a loutny. Kit
hara byla značně rozšířena mezi diletanty a virtuosy, 
hrál na ni i císař NERO. 

V době císařství existovala vysloveně zábavná 
hudba při velkých zápasech a podobných akcích 
v amfiteátrech. SENECA (Dopis 84) mluví o mno
hohlasých sborech a velkých žesťových ansámb
lech. V kombinaci s cornu se často užívaly vodní 
varhany. 
Vodní varhany (hydraulis) vynalezl ve 3. století 

př. n. 1. alexandrijský stavitel KTESIBIOS. Řím
ské modely měly tři řady píšťal vzdálené o kvintu 
resp. oktávu (eventuálně o jednu a dvě oktávy), 
byly ovládané rejstříky a klávesami; přívod vzdu
chu zajišťovaly dvě pumpy se zpětným ventilem. 
Aby dosáhl rovnoměrného proudu vzduchu, vedl 
KTESIBIOS stlačený vzduch do kovového zásob
níku, který byl dole otevřený a stál ve větším zá
sobníku s vodou. Vzduch stlačoval vodu dolů, 
takže hladina ve vnějším zásobníku stoupala 
a svou vahou udržovala vzduch ve vnitřním zá
sobníku pod stálým tlakem, dokud se hladiny 
v obou zásobnících nevyrovnaly (obr. D). Varha
ny měly silný zvuk a byly s oblibou užívány v am
fiteátru; svůj čistě světský charakter ztratily až 
v raném středověku. 

Velký význam měla tradice a další rozvíjení hudeb
ní teorie. Šlo o řecký myšlenkový odkaz, který byl 
(zčásti z vědomě historické perspektivy) shrnut 
a nově promýšlen: z předřímských helénistických 
autorů to byl zejména EUKLEIDES z ALEXANDRIE 
a ERATOSTHENES (3. století př. n. 1.), z římské do
by musí být zmíněn DIDYMOS Z ALEXANDRIE (cca 
30 př. n. 1.; didymické a syntonické kóma - rozdll 
mezi malým a velkým celým tónem), MARcus 
TERENTIUS VARRO (1. století před n. 1.; hudba 
v kvadriviu číselných věd), PLUTARCHOS (1. stole
tí n.l., důležitá sbírka pramenů), v Alexandrii PTO
LEMAIOS (2. ,století n. 1., tónový systém, stupnice), 
AUGUSTIN (De Musica, 4. století n. 1.), MARTIANUS 
CAPELLA (5. století) a BOĚfHIUS (cca 500, De 
institutione musica - 5 knih, základ středověké 
spekulativní hudební teorie). Ve zmatcích stěhování 
národů tradice pokračuje přes ISIDORA ZE SEVILLY 
(7. století) aj., přes kruhy irských učenců a po 
kultivaci v karolinské renesanci v 8. a 9. století až 
do latinského středověku. 
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I1 l1dba pl'I'olni cirh e ( 1.-6. SIOIeIJ1 
')'CMzi 1. mladjch k~'Ch obci, niSif v Anli
ochit, mlsijnfm cenlJU SV. PA\'lA, V pf\"lIkh ttech 
stalelich bjii ktesUnc! malou (ukianOIl) seklou 
v iJllicko·pohnsk~ prostfedl. Obral n3SU,-J. '1'; 

4. Slolell', kdy Mikinsk)l roikt z roku 315 zajiMujc 
khsI':In1'lm swbodu vyznanl. Za pl"JmCflY ranf kfes.. 
l'anskt hudby se (lO'-afuje 
- fioo..'Ski chr:inKr.i hudba, p't~~im lradice 

zpl\1I taJmu, 
- hudba poldni amiky, Ij. heIbIiStick810 Slh'do

mo • . 

1I)111 nUS 7. OX),rh)'nchu (obr. A) 
V bohoslu'M b)1y hulkbni nislroje 1lIlddny. PJa~ · 
Iy za coslluxusniho. Ir,-Jysvidny s pohansk)'ml kul
ty I O!h-idI!Jy od slo\"l1, jet b)'lo n'l!stovino, VI' 'f 
cbodnf d rk,i plW zi4l: dodlle5, 
V mal~1ll spoIetensnf se ,hl smfly lfIf''lI1 duchO'."lIi 
piW doproYilent M kitlwu (nikollv nl orgi2Sli<:· 
kj 11110:1). 7.e 3. SIOIeti se docI!o\'1IlIomek 12k0\'~ 
pisnIi 1 Ox)Th)nchu V ~l'll. l 61lilla a f)1mUS ub· 
zuj; IIi helb!istlc~ VWf)'. 
PAVEL lmillllje .. blmy; ch,'i!ozpb,' a duchollli pis· 
nl" (t1cz:ulIim S, 19, KoJosanilm 3, 16), alo vsou· 
vlslosti s cllovinim klest3mi v SOllkromf, ne S boho
sluftbnou budbou. Ze zpb"U blmu (p$llimodie) 
a J\O\.~ \,n'ofen)'th l!!Xlil (bJ'''lIIotIl~) se poldt1i 
5121)' chi! hh,ni lonny kfes!'ansk~ho zpb"U. 

Psalmodle (obr, B) 
1..:11m ~i 1 ,d 0 riizn6I1 poOU sbhik. V rim· 
d urtil~O bllllO'oiho modelu se IWd~ ,'m zpfd. 
na lUla !/J/IIIOl.'OU {onlluli: 
- /1I /t/tllII , l'Slupnf meloolckj obral, nejwll'j i Vie

SlUlm}~ 
- Inwr (Iuba, repetcuss;o) , n:! ocmt se blm re

ciluje; pore!6nu li'oisi na pOOu slabik l"I!rie: 
- jkxa, mali cbun dani S)11ta.d ,'erie, pn nil 

hbs mlml kIesne (,.5ic HectilUr" ); 
- medilliio jakobo ~ uprostfed,~ (,.sic 

medi:lIUr"); 
- te,.ml,tatlo, dl'frernf btkoce, "et sic Hnllur"). 
Ob\)'kJe nenisledllje hned dal~ falmol-Y ,'cri. ale 
jaldsi ''!iU''ka, .. prolihlas" nebo 11II1i/OIlfI, Aby vzni
kl pl)TlUlf pltchod, mbti se d,'u blmO\iho ,-erie 
podIe talftku antirOll~ 1')10 !lV, di/erellCfl (Ilejbs
rqi na s&o>'lSII«UlonIm amen, Iaeri se upisuji ,1'; 

zkra!ce lako sled samohliseke J/ 0 J/ Il~) musi ~ 
,'ikO\Udal. 

Obr. B ukaruif: t1'i lakoIi dijerellce se ulftkem 
plislusnllUllifony (z pozdt"j!i lims~ lratilce). 
Anlifooa se krom~ loho oln)'kle zpili i pfed b1-
ml'lll (schbna na obr. 8), 

Na rozili1 od officii se Ie ~ blm zfidb zpioi cety. 
Sejw!lji Sf! uti'-aji jebo Cisti Ilcllo "lib jednotli
v)'Ch venn, 

Respollsorlli lni psalmodie 
ObZ'it£l~ um~I);n zpilsobem pfednesu rcfr~nll 
(respon~) a f.almo,·cho \"(>~ (zknlb .... ) Ie res
ponsori :ilni psa]mooie, kde Sf Sllidi shor I sOlo 
(Ie m!l alleluia. !{radUIIle, v officiu res/JOn
soriJ/m), POCet ,-mu se lfIra,idla omeruje na je
den; kantor je; predn:W s6U5ticky a s bohalou me
lism:llikou, 1 iJllirOll)' se sti,i shoTOYt ~odpolM", 
refren, lIesponsum se na cll'~ op1kllje, Pfiklad 
C pochhf l nejstarli milansk~ IIlurgie. 

Prednes rmll ki'tsianskcho zpi!,'u 
7.Jby Ie dolot.en sltilillYzpb', tmluje pro n~ reekY 
termfll alllijond/ni nebo alllijonlcltj. dos~"l1 
"protihlas}", latinsky fTS/JOlisoridfllf, "oopQIidaji· 
t:I~'. l ennin (J1l1i{ondini I)i:ldfuje spGe ro'ilIOSt 
partneru a olllaluit stfidini d.·ou poIO\in sOOru, 
responsoritil"i naproti tomu stfidinf shoru a sOia. 
Z,1£1~ ,. iJlMon;i!nim zpf."U se nabfr.eji riilll~ for
m;iJni molnost! (obr. D): 
- prosllopflkol'(ini: Wdy nO')' ,'e~ (V) se zpi,i 

na lUl~f mclodij (a); 
- progresl,.,,{ opaltot"till{; ,1dydv:l ,'erie se zpi'"lIji 

na Slejnou melodii , pntem2 se Sttkbji sOOry 
(princip POldfj~ sek-.·ence): 

- re{renot'i Jormy: po d.'OU ,'erifch, kim lfIlI'lIji 
~ZJM! shor,' a 1 Ilicht kafd)' mi ,1astni melodii , 
lfIiI-aji oba shory leMo',1"! i budeb~ nemblny ref-

"'. Kromi! loho CXISluji i smBen~ form y, Responsori;i!· 
ni pfednes zfejmi! prcfero,".Il romlY 5 refrinem ~ 
soor, ~ . nejasli!jl obec. pnlom prevzaJ rerren, sO
]iSla pak 1lO\.~ f isti. 

Il )'mnodie (obr. E) 
it lpb 1l0\'i! '~t'o'Ofenl"cb texlil. a ske nejpf\'e pr6zr, 
jako je \ZI', ,'elkj oo:{ologie ( .. Gloria ill excdsis 
Oro"). Prmi ''eriovane lexl)" pochizeji 00 milan· 
skAlo biskupa sv. AMB !!:O?..E I ad IlI LA!!:1A Z POI· 
TIE!!:S. 
VlOrern pro ~mbroziansk~ h)lnny b)'ly ",adraSe 
sv. EfRbL\ Z Em~ssv (S~Tie. 4, slolclf) , klert psal 
strofy se shoro'1mi refren)' a zpfl'1l je na obliben~ 
I!AII:.\IOSIOW melodie. A.\t8ROtO\'Y h)mny b)t}' 
minbly I Jab posilenf onodo~ie (.,SI~,'l Olei I Sy. 
nu I t>uchu S\'lIIbnu~) proti arlini'lm (.'stiva Old 
ur:e S)T1a v Ouchll S\'albn"); d.'~ polO\;ny sOOru 
zpilw)' Slrofy a obec pak \ZI'. malou doxologll lako 
rcflin. 
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IIudba pl"rOlní ci rk,'c ( 1.-6. saolcb1 
,)'Chm 1 mbdýdl k~'th obci. nilllě V AOI;· 
ochll, mlsilním centru SV. PAVlA. V pf\ních třech 
staletkll 11)11 k1estmé III:OOU (taIclnnou) sektou 
v :lJllicko·pohanském prostredL Ohrat n:1Slhi 'li! 
4. Sloletl. kdy M!linský I'dlkl l roku 315 zajišťuje 
kteslitnum smbodu ''Yl.mini. Za Ill"~meny I"~ně kfes. 
tlinskl! hudb)o 5C pIl\''aŽUtc 
- fido~'Skj chrimo\i hudba. pft"llt.'\"iím tr:wlice 
~1l taJmú, 

- hudl» pozdní :lJltiky, tj. heIbIi.stického ~ _. 
lIymous 1. Ox)'rhyochu (ohr. A) 
V bohoslu'lMí b)iy hudební njstroje uldziny. Pb.~ · 
ly za co:;l luxu$Iliho. b)i)' S\iclny 5 pohansk)'mJ kul· 
I)' I O!hidBy od slO\'ll, jd bylo n'ěstO\illo, Ve 'i· 
chodní d rbi pbtí liIw: dodnes. 
V malbu spo!etensni 5C ,hl směly lPh':ll dudkl'iní 
písnl dopl'OYilerMl oa kitlwu (nikoliv na orgimic· 
k)111lIos). Ze 3. 5lO1etí se dochol'1l zlomek ukm"é 
pIsnIi 1 Oxrrhynchu I' ~'Ptl. T6nlna a 1')1mus ub· 
mjí na helénistické \IlOry. 
PAI'U tml/lllle .. blmy, chl'alOZpl\,' II dudlOlní pís· 
ni!" (flcl:lmim S, 19, I\olosaniun 3, 16). a 10 v sou· 
lislostl s cholinírn kfes!':mů v sollkroml, lle s boha
slu!dtnou hudbou. 7.e zpbll Wmů (psa/mot/ie) 
a OO'of l)t'o'Ofcn)'ch 11'3: 1~ (bJ'mnotll~) se polději 
Sl2Iy ck"ě hW.lÚ fonny kfesf:wkého rpbll. 

Psahnodlc (obr. 8) 
1.a1m ~i 1 \'eriú o růmém pOCtu slablk. V r,ím. 
d ul'Čil('hO taimO';ěho modelu se 1Wd}' I'CTi zpívá 
na Mé! !lúmomu {ormull; 
- il/lt/rtlll, l'SIupnf melodický obrat, nejčast~1 1 v.w· 

Slupnf, 
- leflor (Iubil. rrpercussio) , na n&nf se bim rl'

dluje; počel 1000 ú lisi na pOCtu slabik ,',:rk 
- }ltxa, mali cézura danj ~nta:d I-me, pn ní! 

hlas mírni: kIesnc (,.sk Dectilll('): 
- ",edihlio lakoito k:adeoce uprosti'ed l-erie (,.sic 

medi:ltu('); 
- le,.","/(/lIo, úI'ěrečni klIIk'llCt, "et sic Hnltu!"' ). 
Obl)'kle II!'n~sleduje hned dalšl falmol'Ý I'erš, ale 
laldsl 1'S1II'ka, "prOlihlas" nebo liliIi/O/lil. Ahy VZll;' 
kl plynulý pfecltod, mění se ÚI"ff Wmm'ého l-ecle 
podle ~u :antiron)t 1')10 1lV. di/mnce (nqč:ls
~I !U skl-'lStl«Ulorum Dmen, kteri st zapisují lli! 
zkratce lakosled ~:1seke u () u oe) musí lpě
likOl1ídal. 

Obr. ti ukazuje t1'i l:lkO\i d/ff!t'f'IICIJ se lXitkem 
pPisluW :anlifOlly (z pozd~M nrnské tradice). 
Antifona se kromě toho oIDlkle zpili I pred b l· 
mem (schéma na obr, 8) , 

Na mm' od oHIda se ll' mSi f.alrn tHdka zpM cel)'. 
Nej~1 se ut.h'llji jeho fisti nebo V)'běr jednodi . 
..,-.ch \"tršii. 

Kcsponsorlální psaJmodie 
Ohll'liltě um~l)in způsobem Ilfcdnesu refrénu 
(rCSflOn~) a žalrnol'ého ~eršc (zkI"Jlka.>J ) je ..es. 
ponsorl lil ní psalmodie. kde se 51tidi sbor a sólo 
(ve mSi aHe/ula. /lraduo/e, v omdu rrsfJťJlI· 
sari"",). POČet veršů se l(Ioo1db omezuje na je
den; kantor jej p~:íší sóllitidq' a s boh:uou me
tism:dlkou, % :antifony se 5I:hi sbol'Ol'i "OOpolM", 
reflin. Responsum se na zMl' opakuje. Příklad 
C poch:bf ! nejstarli milánské lhllrgie. 

pfedm:8 raně kfesťanského zpěl'll 

Z:ihy Je dolo1.en stří!la,'Ý zpěv, t:>jslIlle pro n~ hcký 
termín a,,'/fond/llí II!'bo liliIi/O/lir/tj, doslol":l 
.. protihlast. blinsky rrsponsorlálnf, "odJlOli!lají· 
ď' . lennín anll{01UÍ/ni V)iadfuje spSe 1'O\1IOSI 
~ a oznJujc st1idinC <h'Oll poJmin sboru, 
rrspollsorld/ní naproti lOmu Slřídiní sboru a s6b. 
Zl-Wt~ v :lJlt!(ooálním zpl\1l se nabizejl růmé for· 
málni možnosti (obr, D): 
- Pf'()$/é opakof'tÍní: Wdý nO\y ve~ (v) se zpícl 

na \UtH mclo(!ii (a); 
- progmll'n f opnlwt."lÍllí: vidy dva I'erk se zpív:ljí 

n~ Slejnou melodii , přičem2 se Sttíd;aji sbor}' 
(princ!p pozdljši seb-ence); 

- rr{rén()l,i formy. po dloo 1l!riid1, ~ zpÍl':ljí 
rumé sbor}' al nich! každý mi l'lastní melodii , 
zpÍ'l":ljí oba sbory leXtOl"ě 1 hudebně nemi!nný ref· 

"". Kromě loho exlsluji i smíšené formy. ResponSOri:il· 
ní IlPednes zfcjmě preferOl-...l fonny s rd"rénem; 
sbor. tl . nejwlljl obec, pfitom prernů refrén. só
li5la pak nmi čisti . 

H)"mnooie (ohr. f ) 
je zpb' 1lOI-t l)t'o"OlenírlllOlŮ . a slee nejpf\li! prozr, 
lako Je: tlI'. l'e1U oolologie ("Gloria ln ťXce/sis 
Dro~ } . Pf\llí veriol'1Ilé texly pochúejl od milin· 
ské/w biskupa sv. A.\l8KO?.E a od IIt lAKIA Z Pol· 
TrEKS. 
\'WfCm lIro :lJllbroziánské h)lllny brl}" mm/raše 
51'. EfRt\", Z Em:sSY (Sýrie. 4, 5tol(:1l1. který psal 
Siroty se sboroliml refrény a zpll':ll je n:l oblíbené 
11J,,1l\'OSIO\'l' melodie. "-\18ROtOVY h)mny b)iy 
míněny I Jako posileni onodolie (.,Slil":l Otci i Sj.
nu ( Duchu SI':ltému ~) proti arlin~m (..sIM OId 
úr-e S)T1a II Duchu S\".ubll"); cki polOliny sboru 
zpÍl-aly SIroty a obec pak tlI'. mlllou doxologii Jako 
refrén. 
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Byzane se stala kulturnim eentrem od doby, kdy ro
ku 330 KONSTANTlN VELIKY prenesl svou rezidenci 
z pohansko-antiekeho Rima do ki'est'anske Byzanee 
(Kanstantinapalis), kdy roku 391 bylo ki'est'anstvi 
pOvYseno na statni nabozenstvi a kdy Byzane zustala 
hlavnim mestem Vyehodorimske riSe i po rozdeleni 
imperia roku 395 a padu Zapadorimske riSe roku 
476. v Byzanei zily stare hudebni tradiee (zejmena 
v cirkevni hudbe) i po dobyti Thrky roku 1453 (pad 
Vyehodoi'imske i'iSe). 
Vyehodni cirkev je pritom velmi mnohotvarna: za
hrnuje cirkve v zemich raneho ki'esranstvi (Palesti
na, Syrie, Reeko atd.) s vlastnim jazykem a liturgii. 
Tak existuje liturgie byzantskd, tj. i'eckd artadax
nt, ruskd artadaxnf, etiapskd, kaptskd (v Egypte) 
a tak dale. K odtdeni drkve od Zapadu doslo roku 
1054. 
Byzantska cirkevni hudba vyehazi z tradie reekeho, 
syrskeho a zidovskeho (synagog:ilnfho) zpevn. Roz
lisuji se 3 epoehy: doba stareho, sti'ednfha a nove
ha zpevu. 

Epocha stareho zpevu 
trvala i po ustaleni liturgie (9. stoletO az do 14. sto
leti. Neumaticke zapisy jsou aZ z doby po skonceni 
obrazoboreetvi (726-843). Krome zpevu zalmu se 
pestovaly rane formy hymn odie - troparion, konta
kion a kanon. 
- Troparion vzniki asi v 5. stoleti: mezi zalmove 

verse byla zarazena troparia - nove slozene ver
se s prostou pisnovou melodii (tropas - obrat, 
fraze). VYraz troparion proto pozdeji oznacuje 
i samostatne duchovni pisne. 

- Kontakion je iitvar 0 mnoha strofaeh; jeho au
tory byli SOFRONIOS JERUZALEMSKY, SERGIOS 
BYZANTSKY a zejm. SV. ROMAN OS (SYrie, 6. sto
leti, podle vzoru SV. EFREMA, 4. stoletO. Po iivo
du (kukulian) nisleduje 20 aZ 40 form:ilne 
shodnych strof (aikai, domy). Znamy je ROMA
NOv marianskY Akathistas Hymnas, jehoz 24 
strof tvori abeeedni akrostich (obr. E). 

- Kanon (obr. B) vznikl v 7. az 9. stoleti. Zakla
dem je devet biblickYch kantik nebo ad, ktere 
hraji velkou roli i v hymnodii latinske cirkve -
napi'. C. 3, zpev sv. Anny "Exuitavit cor meum", 
nebo C. 9, Mariin "Magnificat anima mea". Ke 
kaZde 6de je pi'ipojeno nekolik strof (tropu) 
zpivanych na stejnou melodii. NejznamejSimi au
tory kinonu byli ONDRE] KRETSKY (t kolem 
740) aJANDAMASsKY (t kolem 750). 

Z doby SV. EFREMA je dolozena technika parodie, 
tj. zpevu nOvYch textu na oblibene stare (i svetske) 
melodie (s. 180). V dobe sveho rozkvetu v 5. az 7. 
stoleti vsak byly hyrnny opati'ovany vlastnimi melo
diemi; ty pozdeji neskladali autoN texm, ale melur
gave. Stejne jako se texty srymi tematy a formami 

zapojuji do dlouhe tradice a pi'itom uzivaji osvedce
nych topoi, drZi se i hudba melodickYroi obraty, 
floskulemi a kadencemi tradicnich typu. Hymnicke 
zpevy mse (liturgeia) a oficia byly zapsany ve vlast
nich liturgickYch knihich: 
- heirmologion obsabuje 6dy kinonu (heir

ma;), sei'azene podle t6nin; 
- sticherarion obsabuje hymny, troparia, velke 

antifony atd. pod!e liturgickeho roku; 
- kontakarion a dalsi knihy jako asmatikan ob

sabuji umelejsi zpevy. 

Heirmologicke a sticheraricke zpevy jsou sylabicke, 
s malym poctem melismat na vYznamnych slovech 
(obr. B na slove "kain6n"), na predelech, v kaden
cich a v zavern. MelismatickYch zpevU pi'ib9va od 
13. stoleti, nejvice rozsii'eny jsou vIS. stoleti. 

Epocha sti'edniho byzantskeho zpevu (14. az 
19. stoletO je charakterizovana norymi hymnickY
mi kompozicemi; hlavnim autorem je JOHANNES 
KUKUZELES (14. stoletO. 

NovY byzantsky zpev zacina roku 1821 refor
mou, kterou proved! biskup CHRYSANTHOS. 

System tonin 
diatonickYch melodii zahrnuje 4 autenticke a 4 
plag:ilni mody, tedy 8 t6nin (okto echas), lisf
cich se polohou zakladnfho t6nu a rozsabem; za
kladem jsou i'ecke stupnice. Krome toho existuje 
mj. pentatonika (trachas, kolo) a chromatika 
s norymi citlirymi t6ny. 

Notace 
(obr. B) slouzila jako opora pameti pi'i iistni 
tradici. Zabrnuje ekfanetickd znamenka pro 
cteni a neumy pro zpevy; ty neoznacuji pevne 
t6nove vYsky, ale intervaly, rytmy a zpusoby 
pi'ednesu. Vyklad je obtizny zejmena u ranych 
neum od 9. stoleti. Obr. B zachycuje stredoby
zantske neumy z 12. stoleti. Moderni notace (od 
CHRYSANTHOVY reformy roku 1821) se omezu
je na nekolik m:ilo neum. 

Svetskli hudba 
na dsarskem dvoi'e v Byzanci je vazana stejne 
jako hudba cirkevnf na prisne ceremonie. Do
klady se nedochovaly; snad byla podobna cir
kevni hudbe, protoze uzivala ten!yz t6novY 
system, Iytez rytmy a zpusoby pi'ednesu. Vime 
o strfdani sboru (antifonie), 0 zpevu doprovaze
nem hudebnimi nastroji a 0 varhanach jako ryze 
svetskem nastroji (z cirkevni hudby jsou nastro
je dodnes vylouceny). 
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Byzanc se stala kulturním centrem od doby, kdy ro
ku 330 KONSTANTIN VELIKÝ přenesl svou rezidenci 
z pohansko-antického Říma do křesťanské Byzance 
(Konstantinopolis), kdy roku 391 bylo křesťanství 
povýšeno na státní náboženství a kdy Byzanc zůstala 
hlavním městem Východořímské říše i po rozdělení 
impéria roku 395 a pádu Západořímské říše roku 
476. V Byzanci žily staré hudební tradice (zejména 
v církevní hudbě) i po dobytí Thrky roku 1453 (pád 
Východořímské říše). 
Východní církev je přitom velmi mnohotvárná: za
hrnuje církve v zemích raného křesťanství (Palesti
na, Sýrie, Řecko atd.) s vlastním jazykem a liturgií. 
Tak existuje liturgie byzantská, tj. řecká ortodox
ní, ruská ortodoxní, etiopská, koptská (v Egyptě) 
a tak dále. K odtržení církve od Západu došlo roku 
1054. 
Byzantská církevní hudba vychází z tradic řeckého, 
syrského a židovského (synagogálního) zpěvn. Roz
lišují se 3 epochy: doba starého, středního a nové
ho zpěvu. 

Epocha starého zpěvu 
trvala i po ustálení liturgie (9. století) až do 14. sto
letí. Neumatické zápisy jsou až z doby po skončení 
obrazoborectví (726-843). Kromě zpěvu žalmů se 
pěstovaly rané formy hymnodie - troparion, konta
kion a kánon. 
- Troparion vzniká asi v 5. století: mezi žalmové 

verše byla zařazena troparia - nově složené ver
še s prostou písňovou melodií (trópos - obrat, 
fráze). výraz troparion proto později označuje 
i samostatné duchovní písně. 

- Kontakion je útvar o mnoha strofách; jeho au
tory byli SOFRONIOS ]ERUZALÉMSKÝ, SERGIOS 
BYZANTSKÝ a zejm. SV. ROMANOS (Sýrie, 6. sto
letí, podle vzoru SV. EFRÉMA, 4. století). Po úvo
du (kukulíon) následuje 20 až 40 formálně 
shodných strof (oikoi, domy). Známý je ROMA
NŮV mariánský Akathistos Hymnos, jehož 24 
strof tvoří abecední akrostich (obr. E). 

- Kánon (obr. B) vznikl v 7. až 9. století. Zákla
dem je devět biblických kantik nebo ód, které 
hrají velkou roli i v hymnodii latinské církve -
např. č. 3, zpěv sv. Anny "Exultavit cor meum", 
nebo Č. 9, Mariin "Magnificat anima mea". Ke 
každé ódě je připojeno několik strof (tropů) 
zpívaných na stejnou melodii. Nejznámějšími au
tory kánonů byli ONDŘEJ KRÉTSKÝ (t kolem 
740) a]ANDAMASsKÝ (t kolem 750). 

Z doby SV. EFRÉMA je doložena technika parodie, 
tj. zpěvu nových textů na oblíbené staré (i světské) 
melodie (s. 180). V době svého rozkvětu v 5. až 7. 
století však byly hymny opatřovány vlastními melo
diemi; ty později neskládali autoři textů, ale melur
gové. Stejně jako se texty svými tématy a formami 

zapojují do dlouhé tradice a přitom užívají osvědče
ných topoi, drží se i hudba melodickými obraty, 
floskulemi a kadencemi tradičních typů. Hymnické 
zpěvy mše (liturgeia) a oficia byly zapsány ve vlast
ních liturgických knihách: 
- heirmologion obsahuje ódy kánonu (heir

mo;), seřazené podle tónin; 
- sticherarion obsahuje hymny, troparia, velké 

antifony atd. podle liturgického roku; 
- kontakarion a další knihy jako asmatikon ob

sahují umělejší zpěvy. 

Heirmologické a sticherarické zpěvy jsou sylabické, 
s malým počtem melismat na významných slovech 
(obr. B na slově "kainón"), na předělech, v kaden
cích a v závěru. Melismatických zpěvů přibývá od 
13. století, nejvíce rozšířeny jsou v 15. století. 

Epocha středního byzantského zpěvu (14. až 
19. století) je charakterizována novými hymnický
mi kompozicemi; hlavním autorem je ]OHANNES 
KUKUZELES (14. století). 

Nový byzantský zpěv začíná roku 1821 refor
mou, kterou provedl biskup CHRYSANTHOS. 

Systém tónin 
diatonických melodií zahrnuje 4 autentické a 4 
plagální mody, tedy 8 tónin (októ echos), liší
cích se polohou základního tónu a rozsahem; zá
kladem jsou řecké stupnice. Kromě toho existuje 
mj. pentatonika (trochos, kolo) a chromatika 
s novými citlivými tóny. 

Notace 
(obr. B) sloužila jako opora paměti při ústní 
tradici. Zahrnuje ekfonetická znaménka pro 
čtení a neumy pro zpěvy; ty neoznačují pevné 
tónové výšky, ale intervaly, rytmy a způsoby 
přednesu. Výklad je obtížný zejména u raných 
neum od 9. století. Obr. B zachycuje středoby
zantské neumy z 12. století. Moderní notace (od 
CHRYSANTHOVY reformy roku 1821) se omezu
je na několik málo neum. 

Světská hudba 
na císařském dvoře v Byzanci je vázána stejně 
jako hudba církevní na přísné ceremonie. Do
klady se nedochovaly; snad byla podobná cír
kevní hudbě, protože užívala tentýž tónový 
systém, tytéž rytmy a způsoby přednesu. Víme 
o střídání sborů (antifonie), o zpěvu doprováze
ném hudebními nástroji a o varhanách jako ryze 
světském nástroji (z církevní hudby jsou nástro
je dodnes vyloučeny). 
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Jednohlasy latinskY liturgickY zpev katolicke c' e 1614). Ze studia pramenu, ktere v 19. stoleti pod
(uzivany dodnes) se podle papeze' HORE I. 'mkh mniSi opatstvi v Solesmes, vzesla dnes po
(590-604) nazYva tez gregorianskY co. Osob- uzivana Edi!io Vaticana (I905 nn. ~ zahrnujici 
ni podil IDmORE na formovani liturgickeho zpevu asi 3000melOdii i'imskeM'"a stredovekeho reper-
je vsak novejsim vedeck¥m ryzkumem zpochybnen. toaru. .-
Jak od 4. stoleti sililo a rychle se Sii'ilo ki'est'anstvi, 
vznikaly klastery a arcibiskupstvi relativne nezavisle 
na Rlmu. V dobe IDmoRE I. tak existovaly ruzne li
turgie - fimskti, miltinskti (ambrozitinskti, ziva 
dodnes), spanelskti (mozarabskaj, galiktinskti, 
irsko-britskti (keltskaj, na Vychode pak liturgie 
byzantskti, ztipadosyrskti, vjcbodosyrskd, kopt
skti atd. Na Zapade vznasel i'imskY biskup jakozto 
pontifex maximus narok na vildci postaveni, cimz 
sel do jiste miry ve stopach i'imskeho cisai'e. vy
chod se vsak osamostatiioval (6. stoleti, definitivne 
vroce 1054). 
~~~Ili ~ora zp?c~tku ne~~a po~adavekjednot
ne liturgIe. Zasadm sJednocuJlcl akcrpl'ertstaVuJe a~ 
"kafolIilSKa1iturgicki reforma, ktera probehla ve 
Franske i'lSi za vlady PIPINA KRArKEHO (751-768) 
a KARLA VELIKEHO (768-814). Z kontaktu starsich 
trailk (zeJmena i'imske a galikinske) vznikla uva-
zenou syntezou nova podoba cirkev , 
rna dnes pod po em gregorianskY chor:il (i'im
sko-franski synteza). V teto dobe se le1!y 1iSf:ililo 
zakladni ., sluzebneho re ertoarn. Teprve 
o . stoleti byl chor:il ja ozto "gregoriinskY" spo
jovin s autoritou REHORE I. 

Obr. A ukazuje pevecke a pisai'ske skoly ruzoych 
klasteru a katedr:il a pi'ibliZne oblasti jejich vlivu 
v dohe neumatickYch zapisu (srovnej s. 186). 

Schola cantorum 
V Rime zpival chor:il specializovany sbor, v nemz 
byli zpevaci pro zpev chor:ilu tez skoleni; naryval se 
Schola cantorum, "skola zpevakU" (institucionali
z~.). Schola sestavala ze 7 zpev:ikU: 
prvni 3 snad vystupovali i s6listicky, ctvrtY (nazYvany 
archiparaphonista, "hlavni spoluzpevak") a patY 
az sedmy (paraphonista, "spoluzpevik") zpivali 
jen sborove, mozna i vicehlase (paralelne?). K zesi
leni zvuku slouzily detske hlasy (paralelne v okta
ve). Scbola cantorum se stala vzorem, podle nehoz 
se zakladaly skoly v cele Evrope; nejslavnejsi skoly 
byly v Tours, v Metach a v St Gallen. 

Ztvarneni textu v gregorianskem choralu 
Rozlisuje se cteni (accentus) a zpev (concentus, 
viz s. 114); co do druM pak cteni (epiStola, evan
gelium atd.), psalmodie (s. 180), sborory a s610ry 
zpev. I s610ry zpev slouzi rykladu textu, aZ na neko
lik melismatickYch zpevil jako je alelujatickY jubi
Ius. Neexistuje deleni na takty ani pravidelna metri
ka. Rytmus melodie je din textem; ryskory prubeh 
a cleneni melodie vych:izi ze smyslu textu, jeho syn
taxe a spadn. 

Obr. B ukazuje L cast Agnus Dei z 18. mse 
(12. stoletO s rytmickjimi a dynamick¥mi zna
menky podle nauky 0 chor:ilu. Veta se rozpada 
na 3 useky: 

- Agnus Dei ("Berinku Bozi") s melodick¥m vr
cholem na slove Dei: vzestupny sekundory krok 
a male "melisma"; 

- qui tollis peccata mundi ("ktery snimas hi'ichy 
sveta") - vztaZna veta ve stejne rovine jako uvod
ni zvolini, recitovana na vyssi urovni t6nu a, 
s melodickou floskuli, jejiz vzestupna tercie 
f-g-a zoazoriiuje dvojtecku; 

- miserere nobis ("smiluj se nad mimi") - oproti 
prvnim dvema usekUm samostatny clinek. Melo
dickY vrchol h je umisten na cilovem slove mise
rere, zatimco nobis je protazeno jako pi'edtim 
Dei a zaver je zduraznen sestupnYm krokem k fi
n:ile, zde t6nu g. 

Cela veta se ti'ikrat opakuje na stejnou melodii, na
posled se slovy dona nobis pacem ("daruj nam po
koj") namisto miserere nobis. Na slovo pacem 
(pokoj) tak pi'ipadne melisma slova nobis (nam) 
a pi'enesene Dei (BoZO, coz zaklada souvislost 
techto ti'i usti'ednich pojmu. 
Pi'iklad rozvite responsori:ilni melodie (concentus) 
viz na s. 114, obr. C. 

Vicehlas a doprovod 
GregoriinskY chor:il (a obzvlaste nova chor:ilni 
tvorba) je zakladem vicehlasu (dolozen od 9. sto
letO. I pozdeji slouZi jako cantus firm us nebo 
zdroj motivil v mesnich kompozicich, motetech 
atd., chor:il sam vsak zustava nedotcen. Varhany, 
ktere se v (zapadnO cirkvi objevuji v 9. stoleti, jis
te doprovazely pisne a hymnicke zpevy, mozna 
i chor:il. Pouze v Sixtinske kap/i v Rime zustal 

:::;.~.:::::.:==,=:.,::;.:;:-:;~:.;t."::rlr.:;;;.;.::::;;.::.,;r:::.-~z ev dusledne a cappella, bez varhan. 
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Jednohlasý latinský liturgický zpěv katolické c' e 1614). Ze studia pramenů, které v 19. století pod
(užívaný dodnes) se podle papeže' HOŘE I. 'mkl! mniši opatství v Solesmes, vzešla dnes po
(590-604) nazývá též gregoriánský co. Osob- užívaná Edi{io Vaticana CI 905 nn. ~ zahrnující 
ní podíl ŘEHOŘE na formování liturgického zpěvu asi 3000 melOdií římskéh(j"a stredovekeho reper-
je však novějším vědeckým výzkumem zpochybněn. toáru. .-
Jak od 4. století sílilo a rychle se šířilo křesťanství, 
vznikaly kláštery a arcibiskupství relativně nezávislé 
na Římu. V době ŘEHOŘE I. tak existovaly různé li
turgie - římská, milánská (ambroziánská, živá 
dodnes), španělská (mozarabska), galikánská, 
irsko-britská (keltska), na Východě pak liturgie 
byzantská, západosyrská, výcbodosyrská, kopt
ská atd. Na Západě vznášel římský biskup jakožto 
pontifex maximus nárok na vůdčí postavení, čímž 
šel do jisté míry ve stopách římského císaře. Vý
chod se však osamostatňoval (6. století, definitivně 
v roce 1054). 
~~~1lÍ ~ora ZP?č~tku ne~~a po~adavekjednot
ne liturgIe. Zasaďm sjednOCUjlCl akcrpl'ertstawje až 
1GífolInSka1iturgická reforma, která proběhla ve 
Franské říši za vlády PIPINA KRÁTKÉHO (751-768) 
a KARLA VELIKÉHO (768-814). Z kontaktu starších 
tradic (zejména římské a galikánské) vznikla uvá-
ženou syntézou nová podoba církev , 
má dnes pod po em gregoriánský chorál (řím
sko-franská syntéza). V teto ďobe se tedy liSfálilo 
základní' , služebného re ertoárn. Teprve 
o . století byl chorál ja ozto "gregoriánský" spo
jován s autoritou ŘEHOŘE I. 

Obr. A ukazuje pěvecké a písařské školy různých 
klášterů a katedrál a přibližné oblasti jejich vlivu 
v době neumatických zápisů (srovnej s. 186). 

Schola cantorum 
V Římě zpíval chorál specializovaný sbor, v němž 
byli zpěváci pro zpěv chorálu též školeni; nazýval se 
Schola cantorum, "škola zpěváků" (institucionali
z~.). Schola sestávala ze 7 zpěváků: 
první 3 snad vystupovali i sólisticky, čtvrtý (nazývaný 
archiparaphonista, "hlavní spoluzpěvák") a pátý 
až sedmý (paraphonista, "spoluzpěvák") zpívali 
jen sborově, možná i vícehlase (paralelně?). K zesí
lení zvuku sloužily dětské hlasy (paralelně v oktá
vě). Scbola cantorum se stala vzorem, podle něhož 
se zakládaly školy v celé Evropě; nejslavnější školy 
byly v Tours, v Metách a v St Gallen. 

Ztvárnění textu v gregoriánském chorálu 
Rozlišuje se čtení (accentus) a zpěv (concentus, 
viz s. 114); co do druhů pak čtení (epištola, evan
gelium atd.), psalmodie (s. 180), sborový a sólový 
zpěv. I sólový zpěv slouží výkladu textu, až na něko
lik melismatických zpěvů jako je alelujatický jubi
lus. Neexistuje dělení na takty ani pravidelná metri
ka. Rytmus melodie je dán textem; výškový průběh 
a členění melodie vychází ze smyslu textu, jeho syn
taxe a spádn. 

Obr. B ukazuje L část Agnus Dei z 18. mše 
(12. století) s rytmickými a dynamickými zna
ménky podle nauky o chorálu. Věta se rozpadá 
na 3 úseky: 

- Agnus Dei ("Beránku Boží") s melodickým vr
cholem na slově Dei: vzestupný sekundový krok 
a malé "melisma"; 

- qui tollis peccata mundi ("který snímáš hříchy 
světa") - vztažná věta ve stejné rovině jako úvod
ní zvolání, recitovaná na vyšší úrovni tónu a, 
s melodickou floskulí, jejíž vzestupná tercie 
f-g-a znázorňuje dvojtečku; 

- miserere nobis ("smiluj se nad námi") - oproti 
prvním dvěma úsekům samostatný článek. Melo
dický vrchol h je umístěn na cílovém slově mise
rere, zatímco nobis je protaženo jako předtím 
Dei a závěr je zdůrazněn sestupným krokem k fi
nále, zde tónu g. 

Celá věta se třikrát opakuje na stejnou melodii, na
posled se slovy dona nobis pacem ("daruj nám po
koj") namísto miserere nobis. Na slovo pacem 
(pokoj) tak připadne melisma slova nobis (nám) 
a přeneseně Dei (Boží), což zakládá souvislost 
těchto tří ústředních pojmů. 
Příklad rozvité responsoriální melodie (concentus) 
viz na s. 114, obr. C. 

Vícehlas a doprovod 
Gregoriánský chorál (a obzvláště nová chorální 
tvorba) je základem vícehlasu (doložen od 9. sto
letí). I později slouží jako cantus firmus nebo 
zdroj motivů v mešních kompozicích, motetech 
atd., chorál sám však zůstává nedotčen. Varhany, 
které se v (západní) církvi objevují v 9. století, jis
tě doprovázely písně a hymnické zpěvy, možná 
i chorál. Pouze v Sixtinské kapli v Římě zůstal 

:::;.~.:::::.:==,=:.,::;.:;:-:;~:.;t."::rlr.:;;;.;.::::;;.::.,;r::.-~z ěv důsledně a cappella, bez varhan. 
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STRllDOVEK! Gregoriansky choral! notace, neumy 187 

Gregoriansky choral 
byl ve stl'edoveku zapisovan neumami (neuma, 
l'ec. pokynuti, posunek, znamem rukou pl'i l'izeni 
sboru). Neumy jsou odvozeny z cheirono1!li~ze 
znacek l'ec. prozodie (s. 170). Pisemna fixace 
melodii nalllllcujeoljtize pl'i ustni tradici. Nej
starsi rukopisy s neumami poehazeji z 9. stolen 
(paleofranske neumy), nejmladsi ze 14. stoleti 
(St. Gallen). 
Na ruznych mistech postupne vznikly ruzne pisal'
ske skoly (viz mapa s. 184); duktus nekterych 
z nich srovnava obr. 0 (nekolik znakU v jednom po
licku pl'edstavuje varianty). Sanktgallenskd: jemna 
cara; metskd: lehee zvlnena, ostre nasazeni pera; 
severofr.: silnejsi, beneventskd: siroka cara se sil
nYmi tramci; akvitdnskd: ozdobna, sklon k rozpa
du na samostatne body. 

Akcentove neumy. Pro cteni se uzivaly ekjonetic
kif neumy (cleneni, kadence atd.), pro zpevy me
lodicktf nebo akcentove neumy (vzestupny a se
stupny pohyb). Na kazdou slabiku pl'ipada jedno
ducha nebo nekolikatonova neuma s vyjim
kou delSich melismat (obr. A, konee l'idky). Neu
my neoznacuji tonovou rysku, jen smer pohybu 
melodie: 
- Pun~m (bod), puv. antiekY aecentus gravis' , 

znamena pohyb dolu, tedy nigi ton (at uz 0 se
kundu, tercii, kvartu atd.) nebo setrvani v nizke 
poloze. Sanktgallenske a metske neumy uzivaji 
bod nebo carku (tractulus). 

- Virga (hUlka), puv. antiekY accenlus aculus / , 
pohyb vzhuru, tedy vyssf ton nebo setrvani ve vy
soke poloze. 

- Podatus nebo pes (noha), sled nigilio a vysSi
ho tonu. Pes je kombinaci puncta a virgy, nekde 
proto sestava ze dvou znamenek (Mety, Akvita
nie). 

- Clivis nebo flexa (ohyb), sled vyssilio a nigilio 
tonu, puv. antickY aeeentus circumflexus 1\. 

- Scandicus a climacus, vzestupny a sestupny 
sled tn tonu. 

- Torculus a porrectus, sled niZsilio, vyssilio 
a nigilio tonu a naopak 

Jednoducha znamenka spojend dohromady se na
z9vajf ligatury; tak je napl'. pes dvoutonova, porrec
tus tl'ftonova ligatura. Jednoducha znamenka slo
iend dohromady se naz9vaji konjunktury; clima
cus je tntonova konjunktura. Co do interpretaee 
nenf mezi ligaturami a konjunkturami rozdil. 

K temto znamenkUm pl'istupuji ctyl'- a vicetonove 
slozene neumy. Napl'. pes subbipunctis (pes se 
dvema niiSimi puncty) je ctyl'tonova apozice 
(spojeni ligatury a konjunktury, stile najednu sla
biku). 

Hackove neumy (obr. E), pojmenovane P. WAGNE
REM podle apostrofu, jsou notove znaky, ktere v so
be zaroven nesou informaci 0 pl'ednesu; deli se na 
- likvescentni neumy: na semivokaJaeh I, r, m, n. 

Zpusob pl'ednesu nejasny (nosove?), 
- ornamentdlnf neumy: strophieus (dvou- a tl'i

tonory, ve stejne vysi) a oriseus - oba nejcasteji 
na tonech c, b nebo f, tedy nad pultonem (chve
nf Wasu?), pressus (vibrato?), trigon, salicus, 
quilisma (JehkY pruehodny ton, glissando?). 

Diastematika znazornuje intervaly - neumy lezi 
rys nebo niz; z toho vyplynulo i oznaceni tonu: vyso
kY ton se do te doby naz9val acutus (ostry, spica!9), 
hlubokY gravis (tezkY, tupy). Pisal'ske skoly se 
znacne lisily: obr. A zachycuje adiastematickif neu
my (St. Gallen); melisma na konci l'adku nestoupa, 
jen neumy se pi'i psani posunuly pro nedostatek 
mista. Neumy na spodnim obrazku jsou diastema
ticktf (Akvitanie, ligatury se rozpadaji na body), ne
kdy byly dokonce psany podellinky vyryte do perga
menu. Kvadraticka ehorilni notace ukazuje skutec
ny prubeh melodie. 
Notova osnova: Z pokusu 0 notaci s linkami se 
prosadil system GUIDONA Z AREZZA (tl050), 
uspol'idanf llnek do tereil a barevne odliseni obou 
linek, pod nimiz lezi puMn: linka C je zluta, linka 
F cervena, linky jsou navie oznaceny kliCi c a f (obr. 
B). 
Pismenna notace se neosvedcila (obr. C, neumy 
s pismeny) 
Romanovskli pismena (litterae signijlcativae) 
uzivana v 9.-11. stoleti v metskYeh a sanktgallen
skYch rukopisech oznacovala zpusob pl'ednesu, na
pl'. a=amplius (volneji), c=celeriter (rychle), 
m=mediocriter (stl'edne), nebo ryraz: p=pressio 
(sevl'ene), f=cum fragore (hlucne) atd. 
Kvadratickli notace je dodnes uzivana fimskd 
chordlnf notace. Vyvijela se od 12. stoletf ze seve
rofr. a akvitanskYch neum. 
Goticka (podkovakova) notace (nem. chordlnf 
notace) vznikla ve 14.-15. stoleti v Nemecku a Ni
zozemi ze stylizovanyeh neum. 
V Ceehich se od konce 13. stoleti nejvice uzivala 
rhombickli notace. 

Ocizky ry.tm!L!chorilu nejcasteji !J.clE.na zakla
de notace zldpov:t. Tempo a rytmus zavisely na 
textu a neby y pisem e fixovany. 
Neumova notace pi'edpokJ:idala, ze zpevaci znali 
pl'esny prubeh mel odie z ustnf tradice. Prave "ne
dokonalost" notacni techniky svedCi 0 vysoke urov
ni peveckYch skol. 
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Gregoriánský chorál 
byl ve středověku zapisován neumami (neuma, 
řec. pokynutí, posunek, znamem rukou při řízení 
sboru). Neumy jsou odvozeny z cheirono1!li~ze 
značek řec. prozodie (s. 170). Písemná fixace 
melodií nallllÍCujěOljtíže při ústní tradici. Nej
starší rukopisy s neumami pocházejí z 9. století 
(paleofranské neumy), nejmladší ze 14. století 
(St. Gallen). 
Na různých místech postupně vznikly různé písař
ské školy (viz mapa s. 184); duktus některých 
z nich srovnává obr. O (několik znaků v jednom po
líčku představuje varianty). Sanktgallenská: jemná 
čára; métská: lehce zvlněná, ostré nasazení pera; 
severofr.: silnější, beneventská: široká čára se sil
nými trámci; akvitánská: ozdobná, sklon k rozpa
du na samostatné body. 

Akcentové neumy. Pro čtení se užívaly ekfonetic
ké neumy (členění, kadence atd.), pro zpěvy me
lodické nebo akcentové neumy (vzestupný a se
stupný pohyb). Na každou slabiku připadá jedno
duchá nebo několikatónová neuma s výjim
kou delších melismat (obr. A, konec řádky). Neu
my neoznačují tónovou výšku, jen směr pohybu 
melodie: 
- Pun~m (bod), pův. antický accentus gravis' , 

znamená pohyb dolů, tedy nižší tón (ať už o se
kundu, tercii, kvartu atd.) nebo setrvání v nízké 
poloze. Sanktgallenské a métské neumy užívají 
bod nebo čárku (tractulus). 

- Virga (hůlka), pův. antický accentus acutus / , 
pohyb vzhůru, tedy vyšší tón nebo setrvání ve vy
soké poloze. 

- Podatus nebo pes (noha), sled nižšího a vyšší
ho tónu. Pes je kombinací puncta a virgy, někde 
proto sestává ze dvou znamének (Mety, Akvitá
nie). 

- Clivis nebo flexa (ohyb), sled vyššího a nižšího 
tónu, pův. antický accentus circumflexus 1\. 

- Scandicus a climacus, vzestupný a sestupný 
sled tří tónů. 

- Torculus a porrectus, sled nižšího, vyššího 
a nižšího tónu a naopak 

Jednoduchá znaménka spojená dohromady se na
zývají ligatury; tak je např. pes dvoutónová, porrec
tus třítónová ligatura. Jednoduchá znaménka slo
žená dohromady se nazývají konjunktury; clima
cus je třítónová konjunktura. Co do interpretace 
není mezi ligaturami a konjunkturami rozdíl. 

K těmto znaménkům přistupují čtyř- a vícetónové 
složené neumy. Např. pes subbipunctis (pes se 
dvěma nižšími puncty) je čtyřtónová apozice 
(spojení ligatury a konjunktury, stále najednu sla
biku). 

Háčkové neumy (obr. E), pojmenované P. WAGNE
REM podle apostrofu, jsou notové znaky, které v so
bě zároveň nesou informaci o přednesu; dělí se na 
- likvescentní neumy: na semivokálách I, r, m, n. 

Způsob přednesu nejasný (nosově?), 
- ornamentální neumy: strophicus (dvou- a tří

tónový, ve stejné vysi) a oriscus - oba nejčastěji 
na tónech c, b nebo f, tedy nad půitónem (chvě
ní hlasu?), pressus (vibrato?), trigon, salicus, 
quilisma (lehký průchodný tón, glissando?). 

Diastematika znázorňuje intervaly - neumy leží 
výš nebo níž; z toho vyplynulo i označení tónů: vyso
ký tón se do té doby nazýval acutus (ostrý, špičatý), 
hluboký gravis (těžký, tupý). Písařské školy se 
značně lišily: obr. A zachycuje adiastematické neu
my (St. Gallen); melisma na konci řádku nestoupá, 
jen neumy se při psaní posunuly pro nedostatek 
místa. Neumy na spodním obrázku jsou diastema
tické (Akvitánie, ligatury se rozpadají na body), ně
kdy byly dokonce psány podél linky vyryté do perga
menu. Kvadratická chorální notace ukazuje skuteč
ný průběh melodie. 
Notová osnova: Z pokusů o notaci s linkami se 
prosadil systém GUIDONA z AREZZA (tl050), 
uspořádání linek do tercií a barevné odlišení obou 
linek, pod nimiž leží půitón: linka C je žlutá, linka 
F červená, linky jsou navíc označeny klíči c a f (obr. 
B). 
Písmenná notace se neosvědčila (obr. C, neumy 
s písmeny) 
Romanovská písmena (litterae significativae) 
užívaná v 9.-11. století v métských a sanktgallen
ských rukopisech označovala způsob přednesu, na
př. a=amplius (volněji), c=celeriter (rychle), 
m=mediocriter (středně), nebo výraz: p=pressio 
(sevřeně), f=cum fragore (hlučně) atd. 
Kvadratická notace je dodnes užívaná římská 
chorální notace. Vyvíjela se od 12. století ze seve
rofr. a akvitánských neum. 
Gotická (podkováková) notace (něm. chorální 
notace) vznikla ve 14.-15. století v Německu a Ni
zozemí ze stylizovaných neum. 
V Čechách se od konce 13. století nejvíce užívala 
rhombická notace. 

Otázky rylm!L!chorálu nejčastěji !J.clE.na zákla
dě notace zldpov:t. Tempo a rytmus závisely na 
textu a neby y plsem ě fixovány. 
Neumová notace předpokládala, že zpěváci znali 
přesný průběh melodie z ústní tradice. Právě "ne
dokonalost" notační techníky svědčí o vysoké úrov
ni pěveckých škol. 
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STiUlDOVEK / Gregorhinsky choral / tonovY system 189 

Gregorianske melodie se pohybujf v rimci diatoni
ky (ton0vY materiru v podstate shodny s bflYmi kla
vesami klavfru); bah se povaZujf za diatonicke va
rianty tehoz tonu: b rotundum nebo molle, psano 
kulate (b), a b quadratum nebo durum, psano 
hranate (h). 
Traktat Musica enchiriadis v 9. stoletf usporadal 
tonovY material podle vzoru reckYch tetrachordu, 
avsak odlisne a s latinskYmi nazvy: graves, finales 
(zakladnf tony drkevnfch stupnic), superiores 
a excellentes. VII. stoletf vyzdvihl GUIDO Z AREZ
ZA (Micrologus, 1025) identitu tonu vzdruenych 
o oktavn. TonovY materiru rozsfreny vzhUru rozde
iii na graves, acuatae a superacutae (obr. D, 
srovnej s. 198 n.). 

Cfrkevnf stupnice 
JednoWase melodie vykazujf urCite charakteristic
ke znaky, ktere umoznujf systematizaci do osmi 
modu ~~h :;:mnic. K temto znakUm patff -~':::Ula@, jako cflovY bod melo-

":e hrai,e toli tonjky"j 
- tenor (tuba, repercussio), hlavni t6n melodie, 

"dominanta'" 
rozs am IS, obvykle oktava, casto vsak 
rozslrena o'jC en ton dolu a 0 dva nahoru; 

- melodicke formule s typickYmi intervaly a obraty; 
majf modelovY charakter. 

K systematizaci do osmi drkevnfch stupnic doslo 
zrejme aZ dlouho po vzniku gregorianskYch melo
di!. Nejstarsf popisypoch:izejf z 9. stoletf (AURELIA
NUS REOMENSIS, 0DO Z CLUNY). CtyfeffiIiiiarain 

OGpOVtOa)ll Lf1ifaVIi1 oni icke m ~ 
norem na KVInte . K tomu pristupujf 4 plagdlm 
moay-::::-ve lSI toniny se stejnYmi finruami, ale 
s ambitem posunu!Ym 0 kvartu nfz, s jinYmi melo
dickYroi modely a s tenorem na tercii (s vYjimkami, 
viz s. 90). Toniny byly Cfslovany recky: 
1. protus authentus, 2. protus plagalis, 
3. deuterus auth., 4. deuterus plag., 
5. tritus auth., 6. tritus plag., 
7. tetrardus auth., 8. tetrardus plagalis. 
I latinsky byly drkevnf stupnice oznaceny jako 1. az 
8. modus. 
V 9.-10. stoletf byly z ptolemaiovske tradice zpro
stredkovane BOETHIEM (t 524) pod vlivem byzant
skeho oktoechu prevzaty nazvy reckYch stupnic. 
Vinou omylu vSak nazvy drkevnfch stupnic vzdy ne
souhlasf s puvodnfmi reckYmi toninami; napr. rec
k:! dorsk:! stupnice e-e, stredovek:! dorsk:! stupni
ce d-d (srovnej tabulky na s. 90 a 176). 

Melodicke modely 
na obr. A uvad! JOHANNES AFFLIGEMENSIS (12. 
stolet!). Pro 1. modus je typicka vzestupna kvinta 

a dalsf krok k male septime, potom sestup, setrvanf 
na tenoru a kadence k finrue d. Typicka melodie 
2. modu klesa aZ na a, coz odpovfda posunutemu 
ambitu plagrunfho modu, pak vsak krouZf kolem fi
nruy d (s charakteristickYm vYstupem k tenoru na 
tercii). 

Weste~l!c~or~dii 
exac 0 ses IS run) je rada sesti tonu se struou 

intervalovou strukturou: dva cell' tony do e, pulton 
uprostred a dva cel' ' reo text 
pIOpujctlje k emu tonu urcitou "kvalitu", napr. 
tretf ton rna nad sebou vZdy pulton. Aby usnadnil za
pamatovanf hexachordu a tfm umoznil zpev nezna
mych melodif "z listu", podlozi! GUIDO Z AREZZA 
tonum hexachordu slabiky (Epistola de ignoto 
cantu, 1028) pochizejfcf ze svatojanskeho hymnu 
z 8. stoletf (melodie je vsak zrejme GUIDONOVA): 
Prvnf slabiky versu ut, re, mi,ja, sol, Ia pi'ipadajf 
na tony c de f g a. Siabiky oznacujf relativnf tono
vou vYsku, takZe pu1t6n je vzdy mezi slabikami 
mi afa. Hexachord byl postaven na tonu c, g, po
zdeji i f: 
- c: hexachordum naturale 
- g: hexachordum durum (s tonem h) 
- f: hexachordum molle (s tonem b). 
Cely system pokrylo 7 castecne se prekryvajfdch 
hexachordu, ktere si zpevaci pamatovali. Pokud 
melodie prekrocila rozsah jednoho hexachordu, 
bylo nutno vcas prejft do jineho (mutace). Myslenf 
v hexachordech a zpev podle slabik, tzv. solmizace, 
umoznovaly zpevakilm udrZet polohu pultonu nebo 
ji najft pri odpovfdajfd mutaci (obr. D). 
GUIDONOVI je pripisovana i tzv. guidonskd ruka, 
na jejfchz clandch moW zpevak sledovat jednotlive 
tony (obr. C). Mohla slouzit i pi'i yYuce a pri sboro
vern zpevn. 
Hexachordrunf solmizace se udrZela aZ do 16. stole
tf, pak byla mirne pozmenena a rozsfrena na okta
vn: do re mi fa solla si do. Zvlaste v romanskYch 
zemfch se uZfva dodnes. 

Musiea fleta. Behem 13.-14. stoletf se v diatonic
kern systemu objevily chromaticke tony. Napr. hexa
chord d-h vyZadoval ton fis, aby mezi mi afa zUstal 
pu1t6n (mezi f a h by jinak vznikl zakizany triton -
diabolus in musica). Tato zdanliva chromatika 
(musica ficta, musica falsa) v gregorianskem 
chorruu temer nema $nam, velkou roli vsak hraje 
v nOvYch svetskYch i duchovnfch skladbach pozdnf
ho stredoveku. 

STŘEDOVĚK / Gregoriánský chorál/tónový systém 189 

Gregoriánské melodie se pohybují v rámci diatoni
ky (tónový materiál v podstatě shodný s bílými klá
vesami klavíru); b a h se považují za diatonické va
rianty téhož tónu: b rotundum nebo molle, psáno 
kulatě (b), a b quadratum nebo durum, psáno 
hranatě (h). 
Traktát Musica enchiriadis v 9. století uspořádal 
tónový materiál podle vzoru řeckých tetrachordů, 
avšak odlišně a s latinskými názvy: graves,finales 
(základní tóny církevních stupnic), superiores 
a excellentes. V 11. století vyzdvihl Gumo z AREZ
ZA (Micrologus, 1025) identitu tónů vzdálených 
o oktávu. Tónový materiál rozšířený vzhůru rozdě
lil na graves, acuatae a superacutae (obr. D, 
srovnej s. 198 n.). 

Církevní stupnice 
Jednohlasé melodie vykazují určité charakteristic
ké znaky, které umožňují systematizaci do osmi 
modů ~~h :;:mnic. K těmto znakům patří -~':::Ula@, jako cílový bod melo-

..: e hr&!: roli tonUSY"; 
- tenor (tuba, repercussio), hlavní tÓn melodie, 

"dominanta'" 
rozs am I s, obvykle oktáva, často však 
rozslrena o'jC en ton dolů a o dva nahoru; 

- melodické formule s typickými intervaly a obraty; 
mají modelový charakter. 

K systematizaci do osmi církevních stupnic došlo 
zřejmě až dlouho po vzniku gregoriánských melo
dií. Nejstarší popisy pocházejí z 9. století (AURELIA
NUS REOMENSIS, 0DO Z CWNY). Č!yřeřilIiíiarain 

OGpOVtoaJl\ Lf1ífa'Vň1 óni ické m ~ 
norem na KVfnte . K tomu přistupují 4 plagálnt 
řnOify-::::-ve JSI tóniny se stejnými finálami, ale 
s ambitem posunutým o kvartu níž, s jinými melo
dickými modely a s tenorem na tercii (s výjimkami, 
viz s. 90). Tóniny byly číslovány řecky: 
1. protus authentus, 2. protus plagalis, 
3. deuterus auth., 4. deuterus plag., 
5. tritus auth., 6. tritus plag., 
7. tetrardus auth., 8. tetrardus plagalis. 
I latinsky byly církevní stupnice označeny jako 1. až 
8. modus. 
V 9.-10. století byly z ptolemaiovské tradice zpro
středkované BOETHIEM (t 524) pod vlivem byzant
ského oktoechu převzaty názvy řeckých stupnic. 
Vinou omylu však názvy církevních stupnic vždy ne
souhlasí s původními řeckými tóninami; např. řec
ká dórská stupnice e-e, středověká dórská stupni
ce d-d (srovnej tabulky na s. 90 a 176). 

Melodické modely 
na obr. A uvádí JOHANNES AFFUGEMENSIS (12. 
století). Pro 1. modus je typická vzestupná kvinta 

a další krok k malé septimě, potom sestup, setrvání 
na tenoru a kadence k finále d. Typická melodie 
2. modu klesá až na a, což odpovídá posunutému 
ambitu plagálního modu, pak však krouží kolem fi
nály d (s charakteristickým výstupem k tenoru na 
tercii). 

Westé~l!c~or~dů 
exac o ses IS run) je řada šesti tónů se stálou 

intervalovou strukturou: dva celé tóny do e, půltón 
uprostřed a dva cer ' re. text 
plOpůjětlje k emu tónu určitou "kvalitu", např. 
třetí tón má nad sebou vždy půltón. Aby usnadnil za
pamatování hexachordu a tím umožnil zpěv nezná
mých melodií "z listu", podložU Gumo z AREZZA 
tónům hexachordu slabiky (Epistola de ignoto 
cantu, 1028) pocházející ze svatojanského hymnu 
z 8. století (melodie je však zřejmě GUlDONOVA): 
První slabiky veršů ut, re, mi,Ja, sol, la připadají 
na tóny c de f g a. Slabiky označují relativní tóno
vou výšku, takže půltón je vždy mezi slabikami 
mi afa. Hexachord byl postaven na tónu c, g, po
zději i f: 
- c: hexachordum naturale 
- g: hexachordum durum (s tónem h) 
- f: hexachordum molle (s tónem b). 
Celý systém pokrylo 7 částečně se překrývajících 
hexachordů, které si zpěváci pamatovali. Pokud 
melodie překročila rozsah jednoho hexachordu, 
bylo nutno včas přejít do jiného (mutace). Myšlení 
v hexachordech a zpěv podle slabik, tzv. solmizace, 
umožňovaly zpěvákům udržet polohu půltónu nebo 
ji najít při odpovídající mutaci (obr. D). 
GUlDONOVI je připisována i tzv. guidonská ruka, 
na jejíchž článcích mohl zpěvák sledovat jednotlivé 
tóny (obr. C). Mohla sloužit i při výuce a při sboro
vém zpěvu. 
Hexachordální solmizace se udržela až do 16. stole
tí, pak byla mírně pozměněna a rozšířena na oktá
vu: do re mi fa solla si do. Zvláště v románských 
zemích se užívá dodnes. 

Musica Octa. Během 13.-14. století se v diatonic
kém systému objevily chromatické tóny. Např. hexa
chord d-h vyžadoval tón fis, aby mezi mi afa zůstal 
půltón (mezi f a h by jinak vznikl zakázaný tritón -
diabolus in musica). Tato zdánlivá chromatika 
(musica ficta, musica falsa) v gregoriánském 
chorálu téměř nemá význam, velkou roli však hraje 
v nových světských i duchovních skladbách pozdní
ho středověku. 
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STREDOVEK / Gregorhinsky choral / tropus a sekvence 191 

Tropus a sekvence 
Kdyz se v karolinske dobe rozsifil gregorianskf 
choral jako sankcionovany melodickf repertoar 
cirkve, vedly snahy 0 novou tvorbu v cirkevni hudbe 
ke vzniku tropu a sekvence. Ma se za to, ze do teto 
vrstvy pronikly i prvky svetske hudby. Tropy a se
kvence slouzi jako zvlastni ozdoba (0 svatcich). 
Uzivaji se pi'evazne ve msL 

Svetskfm protejskem sekvence je fai nebo lejch 
a instrumentalni estampida (s. 192). 

Dejiny sekvence se deli na ti'i epochy: 
1. Klasiclci sekvence, cca 850-1050, zvlaste v St. 

Gallen, Reichenau a v klastei'e St. Martial de Li
moges (rychodo- a zapadofranskf repertoar). 
Krome NOTKERA jsou nejryznamnejsimi autory 
EKKEHART 1. (t 973) ze St. Gallen, HERMANNUS 

Tropus CONTRACTUS (t 1054), BERNO (t 1048) z Rei-
je formaIne neustaleny doplnek choralu, vlozeny chenau a WIPO BURGUNDSKY (t kolem 1050). 
nebo pi'ipojeny. Zpilsoby tropovani: 2. Rfmovana sekvence od 12. stoleti. Delka a ryt-
- Textace melismat (obr. A): Tropus je nory text, mus versiklil jsou shodne, rYm nahrazuje aso-

fjfabicky podlozeny existujicimu melismatu (na nanci, jsou skladany nove napevy bez vztahu 
kaZdy ton melismatu pi'ipadne jedna slabika). k aleluja. Nejryznamnejsim autorem je augusti-
Nory text zohlediiuje text choralu: na obr. A tro- nian ADAM ZE SV. VIKTORA u Pai'ize (t 1177). 
pus rozvadi slovo "Kyrie". 3. Stroficka sekvence od 13. stoleti, pokracovani 

- NovY text s...!!9v melodH: Souvisi s textem rymovane sekvence. Autoi'i: ToMAS Z CELANA 
choralu i jeho melodil toninmratd.). (t 1256), ToMASAKVINSKY (t 1274) atd. 

- Kyze me~diclci interpJ)l.aqJako.QzdoQlIje._pro svou oblibu zaujimaly zvlaste mladsi sekvence 
~;~_ sarno melisma· v liturgii znacny prostor; jejich pocet dosahl cca 
v 0 . JIZ mo 0 )it me odickfm tropem. Vloze- 5000. Tridentskf koncil v 16. stoleti omezil jejich 
na melismata Ize nekdy identifikovat podle stylu pocet v oficialni nmske mesni liturgii na ctyi'i: 
a podle pramenil (tradice na urcitem 1hemi). - '!jlJjm~Wh~i laudes, velikonocni sekvence 

pripisovan IP NOVi~-' 
Sekvence 
je _zvl@lli pripad tropu, textace dlouhehQ,melisma; 
iii na poSIeiIiifSliibiCe aleliifo zvanej14!ilus,sequ: 
tmtitt uebo longt"Mtrfiirme7odia. Jubilus resp. se
k.Vence"~-ve-·msriji1V:dylli'i·-opakovani aleluja po 
zalmovem versi (a/eluja - versus - a/eluja) pred 
evangeliem. Ve msich bez aleluja nasleduje sekven
ce po tractu. 
Z rarryctrttbb sekvence pochazi znama zprava, 
kterou podal NOTKER BALBULUS ze St. Gallen 
(t 912): NOTKER potvrzuje obtiznost uceni a za
pamatovani dlouhych jubilil bez textu. U jednoho 
uprchlfka z klastera Jumiege u Rouenu, ktery 
znicili Normane roku 851, videl textovane jubily 
(zv.prosa); pote sam skladal "lepsi" texty pro ale
lujaticka melismata. Z pomilcky na podporu pa
meti se stala samostatna basnicka a brzy i hudebni 
forma. 

Stavba sekvence (obr. B) 

- t'tmf sancte sJ]jrilu§., svatodusni, pripisovana 
'SrE~GTONOVI (Canterbury, t 1228) 

- Lauda Sion, ke slavnosti Boziho Tela, pi'ipisova
~NSKEMU, 

- Ili(!s ira(J. uzivana v rekviem, pripisovana ToMA
Si1«ANA. 

Roku 1727 byla povolena pata s~kvence, 
bat Mater, k svatku Sedmibolestne Panny Ma

rie . 9. , pi'ipisovana je frantiskinovi JACO
PONU DA TOD! (t 1306) nebo SV. BONAVENTU
ROVI (?). 

Obr. C ukazuje celou sekvenci ze mse za zemi'ele: 
KaZdemu versiklu odpovida trojdilna strofa, vzdy 2 
strofy maji tutez melodii (opakovany versikl), vzdy 
3 strofy se opakuji jako "velka strofa" (bez opako
vani versiklu v 17. strofe) a strofy 18-20 tvori volny 
zaver. Ponura dorska mel odie bYva stale znovn 
citovana (napi'. BERLIOZ, Fantastickd symjonie, 
LIsZT: Danse macabre). 

V klasicke sekvenci se vzdy dva ~.r§e zpivaly na Liturgicke drama 
tut~~lllel.<!dii; pi'i tom se sli'fdaly dYe poloviny Z tropil vanocnich a velikonocnich introitil vznikly 
worn. Tak vznikla i'ada oP(J~ov(mjch versik!u, zpivane dialogy, k nimz se brzy pi'idala dramaticka 
uvozena a zakoncena jednfm spolecne zpivanYm akce. Tak vznikly male samostatne duchovni hry, 
versem. Delka versil znacne kolisa. Existuji vsak napi'. Hra 0 Danielovi, a pozdeji mirdkly, provozo
i a-para/elnf sekvence bez opakovanych versiklil vane i mimo liturgii a kostel (v Cechach nejznamej
nebo s nepravidelnou stavbou, a dale rane tzv. si Mastickdf). 
arcbaicke sekvence s dvqjitjm cyklem, tj. 
s opakovanim nekolika versiklil. 

STŘEDOVĚK / Gregoriánský chorál/tropus a sekvence 191 

Tropus a sekvence 
Když se v karolinské době rozšířil gregoriánský 
chorál jako sankcionovaný melodický repertoár 
církve, vedly snahy o novou tvorbu v církevní hudbě 
ke vzniku tropu a sekvence. Má se za to, že do této 
vrstvy pronikly i prvky světské hudby. Tropy a se
kvence slouží jako zvláštní ozdoba (o svátcích). 
Užívají se převážně ve mši. 

Světským protějškem sekvence je lai nebo lejch 
a instrumentální estampida (s. 192). 

Dějiny sekvence se dělí na tři epochy: 
1. Klasická sekvence, cca 850-1050, zvláště v St. 

Gallen, Reichenau a v klášteře St. Martial de Li
moges (východo- a západofranský repertoár). 
Kromě NOTKERA jsou nejvýznamnějšími autory 
EKKEHART 1. (t 973) ze St. GalIen, HERMANNUS 

Tropus CONTRACTUS (t 1054), BERNO (t 1048) z Rei-
je formálně neustálený doplněk chorálu, vložený chenau a WIPO BURGUNDSKÝ (t kolem 1050). 
nebo připojený. Způsoby tropování: 2. Rýmovaná sekvence od 12. století. Délka a ryt-
- Textace melismat (obr. A): Tropus je nový text, mus versiklů jsou shodné, rým nahrazuje aso-

fýlabicky podložený existujícímu melismatu (na nanci, jsou skládány nové nápěvy bez vztahu 
každý tón melismatu připadne jedna slabika). k aleluja. Nejvýznamnějším autorem je augusti-
Nový text zohledňuje text chorálu: na obr. A tro- nián ADAM ZE SV. VIKTORA u Paříže (t 1177). 
pus rozvádí slovo "Kyrie". 3. Strofická sekvence od 13. století, pokračování 

- Nový text s...!!9v melodií: Souvisí s textem rýmované sekvence. Autoři: ToMAS Z CELANA 
chorálu i jeho melodii toniňOiratd.). (t 1256), ToMASAKVINSKÝ (t 1274) atd. 

- Ryze me~dická interpJ)l.aqJako.QzdoQlIje._pro svou oblibu zaujímaly zvláště mladší sekvence 
~;~_ samo melisma· v liturgii značný prostor; jejich počet dosáhl cca 
vo . JIZ mo o ýt me odickým tropem. Vlože- 5000. Tridentský koncil v 16. století omezil jejich 
ná melismata lze někdy identifikovat podle stylu počet v oficiální římské mešní liturgii na čtyři: 
a podle pramenů (tradice na určitém území). - J2lJjmťf!1(;wh~i laudes, velikonoční sekvence 

pripisovan IP NOVi~-' 
Sekvence 
je _zvl@llí případ tropu, textace dlouhéhQ..melisma; 
fu na poSleáníšlabke aléliifo zvanéj14!ilus,sequ: 
tmtitt nebo Iongl"Mtmi1"me7odia. jubilus resp. se
k.Vence"~-ve-"mšíiji1V:dyllři·-opakování aleluja po 
žalmovém verši (aleluja - versus - aleluja) před 
evangeliem. Ve mších bez aleluja následuje sekven
ce po tractu. 
Z rallýrtntbb sekvence pochází známá zpráva, 
kterou podal NOTKER BALBULUS ze St. GalIen 
(t 912): NOTKER potvrzuje obtížnost učení a za
pamatování dlouhých jubilů bez textu. U jednoho 
uprchlíka z kláštera jumiege u Rouenu, který 
zničili Normané roku 851, viděl textované jubily 
(zv. prosa); poté sám skládal "lepší" texty pro ale
lujatická melismata. Z pomůcky na podporu pa
měti se stala samostatná básnická a brzy i hudební 
forma. 

Stavba sekvence (obr. B) 

- ťtm.i sancte sJ]jr!iu§., svatodušní, připisována 
'SrE~GTONOVI (Canterbury, t 1228) 

- Lauda Sion, ke slavnosti Božího Těla, připisová
~NSKÉMU, 

- Ili(!s ira(J. užívána v rekviem, připisována TOMÁ
ŠIZ«ANA. 

Roku 1727 byla povolena pátá s~kvence, 
bat Mater, k svátku Sedmibolestné Panny Ma

rie . 9. , připisována je františkánovi jACO
PONU DA TOD! (t 1306) nebo sv. BONAVENTU
ROVI (?). 

Obr. C ukazuje celou sekvenci ze mše za zemřelé: 
Každému versiklu odpovídá trojdHná strofa, vždy 2 
strofy mají tutéž melodii (opakovaný versikl), vždy 
3 strofy se opakují jako "velká strofa" (bez opako
vání versiklu v 17. strofě) a strofy 18-20 tvoří volný 
závěr. Ponurá dórská melodie bývá stále znovn 
citována (např. BERLIOZ, Fantastická symfonie, 
LlsZT: Danse macabre). 

V klasické sekvenci se vždy dva ~.r§e zpívaly na Liturgické drama 
tut~~lllel.<!dii; při tom se rndaly dvě poloviny Z tropů vánočních a velikonočních introitů vznikly 
SDoru. Tak vznikla řada oP(J~ov(mých versik!ů, zpívané dialogy, k nimž se brzy přidala dramatická 
uvozená a zakončená jednfm společně zpívaným akce. Tak vznikly malé samostatné duchovní hry, 
veršem. Délka veršů značně kolísá. Existují však např. Hra o Danielovi, a později mirákly, provozo
i a-paralelní sekvence bez opakovaných versiklů vané i mimo liturgii a kostel (v Čechách nejznáměj
nebo s nepravidelnou stavbou, a dále rané tzv. ší Mastičkář). 
archaické sekvence s dvqjitým cyklem, tj. 
s opakováním několika versiklů. 
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SrRlmOVEK / Umela svetska pisen / trubadtiii a truveri I 193 

Stredovelci svetslci lyrika se objevuje v posledni tre
line 11. stoleti u jihofrancouzsk)ich trubadtiru; 
o stoleti pozdeji ji na severu Francie pi'ebiraji tru
veri a v nemecke jazykove oblasti minnesangi'i. 
Jeji ryvoj vrcholi kolem roku 1200 a opada se zani
kern klasickeho rytirstvi na @iiCiT3. stolet!. __ 
Tato nova svetslci tvorba je prOle)skem tehdejsi 
tvorby duchovni - formaIne odpovida rYmovane 
a stroficke sekvenci, hymnu a konduktu, obsah je 
protejskem marianske ucty. Mistem jejiho vzniku 
je ~vitanie, kteri hraje vildci roli i v nove du
ch vni tvorbe (zvlaste St. Martial, viz s. 191 a 201). 
Tato Iyrika byla pestovana zejmena v prostredi 
slechty, drue mezi kleriky a niZSimi stavy slouzicimi 
slechte. 

Jak naznacuje jmeno, byli trubadtifi a truvefi 
(z provensruskeho trobar, Tr. trouver, naMzat) 
"vynruezCl" textu a melodie (tedy basnici i hudebni
ci). Lisi se dialektem; hranici je Loira: trubadui'i na 
jihu uzivali langue d'oc (provensrusky oc, ano), 
truveri na severu langue d'oil (starofr. oil, fro oui, 
ano). 

Pisnove typy z hlediska formy 
Stredovelci pisi\ova tvorba pi'inesla neprehledne 
mnozstvi Msnick)ich i hudebnich forem. Podle 
GENNRICHA se deli na 4 zakladni typy: 

1. Typ litanie: 
forma prednesu nejstar;ich versovanych eposu, pri 
ktere se vsechny verse zpivaji na tutez melodii: 
a) chanson de geste: rypravna hrdinslci pisei\ 

v dlouhych versich clenena nikoli na pevne stro
fy, ale na volne useky ("laisses"); tyto useky jsou 
ruzne dlouhe a konci ustruenYm zaverecnYm 
obratem (napi'. Pisen 0 Rolandovi); 

b) lais: cast chanson de geste; po nekolika opako
vanich melodie s polovicnim zaverem (fr. ou

I ,. vert, otevi'eny) nasleduje posledni opakovani 
- s celYm zaverem (fr. clos, zavreny), napr. obr. A: 

1. radek - troji opakovani, 2. radek - zaver; 
c) ~o:~~uen.Br t!!issestavajici ze tn az peti radkU 

!!!!:W 0 r. A). Strofu zpival solista, refren 
r sbor. Lais a rotrouenge jsou nejslarsi francouz

ske pisi\ove formy. 
/ Mensi formou chanson de geste je chanson 

de toile. Namet b9va pohadkory nebo milostny, 
napi'. 0 nesfastne krruovske dceri (obr. A). 

2. Typ sekvence: 
Tak jako u opakovanych versiklu duchovni sekven
ce i zde maji vZdy dva verse shodny rYm a tutez me
lodii s polovicnim a celYm zaverem; dvojversi jsou 
nestejne dlouha. Oznaceni: lai, laich (Iejch), des-
~rt, instrumentruni verze ~s~p'~~" .,' 

Estampidu Kalenda maya pry nejprve hrali stri
dave dva hrici na fidulu, teprve pozdeji byla 
otextovana. Oproli staremu principu sekvence se 
prvni strofa opakuje, rna vsak jen cely zaver 
(obr. B). 

3. Typ !lImnu: 
vycllaiT z formy ambrozidnskeho hymnu: 4 radky 
v jambickem dimetru s prokomponovanou melodii 
a'1f'Clt"(lmve1'r,viz S. 180, obr. E). Opakovanim 
prvnich dvou radek vznikne 
a) canzona: forma ab ab cd (barova forma), 

"dopev" rna nejcasteji 3 radky (ab ab cde, 
obr. C); 

b) kruhova canzona: na konci se opakuje zaver 
prvniho dHu (ab ab cdb, srovnej S. 196, obr. B). 

4. Typ rondelu: 
pisi\ove formy s refrenem; snad jsou odvozeny z ty
pu sekvence (zkrdcend lai), jadro strofy v ballade 
a virelai se vsak kryje s canzonou (typ hymnu): 
a) ballade: canzona s refrenem, nekdy i predsunu

tYm (obr. C); 
b )virelai: canzona s refrenem na zacatku a na 

konci strofy; druha polovina refrenu se objevuje 
i v "dopevu" (obr. C); 

c) rondeau: stridani sboru (refren) a sola (tzv. 
additamenta, pndavky); vsichni zpivaji tutez 
dvojdtlnou melodii nebo jeji 1. polovinu podle 
schematu na obr. C (srovnej pl'. na obr. D). 

Trubadui'i uZlvali krome ranych prokomponova
njch versu predevsim typ hymnu a jednodussi for
my, u truveru prevaZuje typ litanie, sekvence 
a rondelu. 

Styl melodii je stejny jako u duchovnich pisni. To
naIne se pohybuji v ramci cir~iQI t2Jlin. caste 
je uZiti kontrafaktury. Starsi'lfiazor pi'isuZujici pisnim 
modaIni rytmus (s. 202) je neudrZitelny; stejne jako 
v melodiich, i v rytmu vladne spiSe mnohotvarnost 
orientovana na deklamaci textu (VAN DER WERF: 
"deklamacni rytmus"). Existuje nicmene nekolik 
modaInich a menzuraInich zapisu. 

Pisiiove typy z hlediska obsahu 
Stredovelci lyrika klade duraz na dovedne zpraco
vani tradovanych topoi. Dmeni basnikU-hudebnikU 
se neprojevuje ve sdeleni osobniho prozitku, nYbrZ 
v napaditosti textove a hudebni struktury a v rozma
nitosti variac!. Tak vznikaji urcite typy: 
- chanson (canzone, pisen): milostna pisei\, 

nejcastejsim nametem je nenaplnena touha nebo 
fiktivni naplneni; 

- alba, aube (svitanicko): usvit rozdeluje mi
lence; 
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Středověká světská lyrika se objevuje v poslední tře
tině ll. století u jihofrancouzských trubadúrů; 
o století pozdejí ji na severu Francie přebírají tru
véři a v německé jazykové oblasti minnesangři. 
Její vývoj vrcholí kolem roku 1200 a opadá se záni
kem klasického rytířství na @iíciT3. století. __ 
Tato nová světská tvorba je prOle)skem tehdejší 
tvorby duchovní - formálně odpovídá rýmované 
a strofické sekvenci, hymnu a konduktu, obsah je 
protějškem mariánské úcty. Místem jejího vzniku 
je ~vitánie, která hraje vůdčí roli i v nové du
ch vní tvorbě (zvláště St. Martial, viz s. 191 a 20l). 
Tato lyrika byla pěstována zejména v prostředí 
"šlechty, dále mezi kleriky a nižšími stavy sloužícími 
šlechtě. 

Jak naznačuje jméno, byli trubadúři a truvéři 
(z provensálského trobar, Tr. trouver, nalězat) 
"vynálezCl" textu a melodie (tedy básníci i hudební
ci). Liší se dialektem; hranicí je Loira: trubadúři na 
jihu užívali langue ďoc (provensálsky oc, ano), 
truvéři na severu langue ďoi/ (starofr. oil, fr. oui, 
ano). 

Písňové typy z hlediska formy 
Středověká písňová tvorba přinesla nepřehledné 
množství básnických i hudebních forem. Podle 
GENNRlCHA se dělí na 4 základní typy: 

1. Typ litanie: 
forma přednesu nejstar;ích veršovaných eposů, při 
které se všechny verše zpívají na tutéž melodii: 
a) chanson de geste: výpravná hrdinská píseň 

v dlouhých verších členěná nikoli na pevné stro
fy, ale na volné úseky ("laisses"); tyto úseky jsou 
různě dlouhé a končí ustáleným závěrečným 
obratem (např. Píseň o Rolandovi); 

b) lais: část chanson de geste; po několika opako
váních melodie s polovičním závěrem (fr. ou

I ,. vert, otevřený) následuje poslední opakování 
- s celým závěrem (fr. clos, zavřený), např. obr. A: 

1. řádek - trojí opakování, 2. řádek - závěr; 

c) ~o:~~uen.Br t!!issestávající ze tří až pěti řádků 
!!!!:W o r. A). Strofu zpíval sólista, refrén 

r sbor. Lais a rotrouenge jsou nejstarší francouz
ské písňové formy. 

/ Menší formou chanson de geste je chanson 
de toile. Námět bývá pohádkový nebo milostný, 
např. o nešťastné královské dceři (obr. A). 

2. Typ sekvence: 
Tak jako u opakovaných versiklů duchovní sekven
ce i zde mají vždy dva verše shodný rým a tutéž me
lodii s polovičním a celým závěrem; dvojverší jsou 
nestejně dlouhá. Označení: lai, laich (lejch), des-
~rt, instrumentální verze ~s~p'~~" ,,' 

Estampidu Kalenda maya prý nejprve hráli stří
davě dva hráči na fidulu, teprve později byla 
otextována. Oproti starému principu sekvence se 
první strofa opakuje, má však jen celý závěr 
(obr. B). 

3. Typ !Jrmnu: 
vycllaiT z formy ambroziánského hymnu: 4 řádky 
v jambickém dimetru s prokomponovanou melodií 
a'trClt'(lmve1'r,viz s. 180, obr. E). Opakováním 
prvních dvou řádek vznikne 
a) canzona: forma ab ab cd (barová forma), 

"dopěv" má nejčastěji 3 řádky (ab ab cde, 
obr. C); 

b) kruhová canzona: na konci se opakuje závěr 
prvního dHu (ab ab cdb, srovnej s. 196, obr. B). 

4. Typ rondelu: 
písňové formy s refrénem; snad jsou odvozeny z ty
pu sekvence (zkrácená lai), jádro strofy v ballade 
a virelai se však kryje s canzonou (typ hymnu): 
a) ballade: canzona s refrénem, někdy i předsunu

tým (obr. C); 
b )virelai: canzona s refrénem na začátku a na 

konci strofy; druhá polovina refrénu se objevuje 
i v "dopěvu" (obr. C); 

c) rondeau: střídání sboru (refrén) a sóla (tzv. 
additamenta, přídavky); všichni zpívají tutéž 
dvojdtlnou melodii nebo její 1. polovinu podle 
schématu na obr. C (srovnej př. na obr. O). 

Trubadúři uŽÍvali kromě raných prokomponova
ných versů především typ hymnu a jednodušší for
my, u truvérů převažuje typ litanie, sekvence 
a rondelu. 

Styl melodií je stejný jako u duchovních písní. To
nálně se pohybují v rámci cír~iQI t2»,in. časté 
je užití kontrafaktury. Starší"ňázor přisuZující písním 
modální rytmus (s. 202) je neudržitelný; stejně jako 
v melodiích, i v rytmu vládne spíše mnohotvárnost 
orientovaná na deklamaci textu (VAN DER WERF: 
"deklamační rytmus"). Existuje nicméně několik 
modálních a menzurálních zápisů. 

Písňové typy z hlediska obsahu 
Středověká lyrika klade důraz na dovedné zpraco
vání tradovaných topoi. Umění básníků-hudebníků 
se neprojevuje ve sdělení osobního prožitku, nýbrž 
v nápaditosti textové a hudební struktury a v rozma
nitosti variací. Tak vznikají určité typy: 
- chanson (canzone, píseň): milostná píseň, 

nejčastějším námětem je nenaplněná touha nebo 
fiktivní naplnění; 

- alba, aube (svítáníčko): úsvit rozděluje mi
lence; 
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- pastorela: opevuje niZSi lasku (vztah rytii'e 
a rolnicke divky); 

- sirventes: politicke, moralizujici, socialne kri
ticke a jine pisne; 

- chanson de croisade: popisuje ki'izovou vY
pravu nebo k ni VYzYva; 

- lamentation, planch: smutecni piseii na smrt 
lennibo pana apod. 

Mimoto existuje tzv. jeu parti, tenso nebo parti
men (rozhovory, hadani), dale ballades (tanecni 
pisne) atd. 

Strucne dejiny 
Prvnim znamym trubadurem je VILEM (GUILLAU
ME) IX. AKVITANsKY (1071-1126), zi'ejme vsak 
mel pi'edchudce. Ke zprosti'edkovani trubadurske
ho umeni na severu pi'ispela jeho vnucka ELEO
NORA AKVITANsKA, ktera byla vdana poprve za 
francouzskeho kraIe LUDvtKA VII., podruhe (1152) 
za knizete JINDRrCHA PLANTAGENETA Z ANJou, 
ktery se roku 1154 jako JINDRrCH II; stal anglic
kYm kralem. Jeji dcery dale pestovaly tradici ry
tii'ske sluzby dame, zvlaste MARIE, provdana za 
JINDRrCHA I. Z CHAMPAGNE (tI181), ktery sidlil 
v Troyes. MARIE na svUj dvUr pi'ivedla nejvYznam
nejsf trubadury a truvery, mezi nimiz byl CONON 
DE BETHUNE, GACE BRULE a CHRETIEN DE TROY
ES, zakladatel tradice romanu 0 krali Artusovi a je
ho rytfi'ich (Erec, Lancelot, Perceval, Tristan, Yvain 
a dalsi). 
Era trubaduru konci v 1. ti'etine 13. stoleti, castec
ne v souvislosti s V~\k3~i proti albigenskym 
(1209-1229) v jizm Francie .. . ..... 

Obsahy pisni: VILEMOVY pisne ukazuji na spon
tanni pi'istup k tvorbe, diem je vznesena dvorska 
zabava. - ... 
LasI{a-se stava usti'ednim tematem v pisnichJAuF
RE RUDELA (t kolem 1150). Opevuje pi'edevsim 
vzdtilenou milou, tj. nejde mu 0 pi'irozene napl
neni milostne touhy, ale 0 uddeni napetf, 0 bolest 
odvrzeneho, 0 stylizaci situace. Dama nedosazitel
na pro svUj vysokY stav (vysSi ldska, viz nize). 
JAUFRE RUDEL byl stejne jako BERNART DE VEN
TADORN a mnozi jinf clovekem nizsibo stavu slou
zidm slechte, coz zvetsovalo propast mezi jim 
a opevovanou damou. 
Trobar clus: Duchovni, vzdelani v latinske litera
iiife-;na15f.l'E1RE D'ALVERNHE nebo slavny FOL
QUET DE MARSEILLE, pestovali ucene basnictvi, 
v nemz byl vYznam v pozadi, skryrytfiioTiserratz 
e clus) za obrazy, podobenstvimi, narazkami na 
antickou mytologii a za filosofickYmi myslenkami. 
Ta~i~n.!: Mnoho pisni v lidovem tonu ope
Wje jaro, tanec, hru atd. Pi'ikladem je majova 

piseii Kalenda maya RAIMBAUTA DE VAQUElRAS. 
Pi'ehledne kratke verse s prubeznfm rymem zachy
cuji v rychlem ti'idobem rytmu lehkost majoveho 
tance (s. 192, obr. B, prvni z peti strofuplna). 

Generace trubaduru 
Dochovalo se na 450 jmen, temei' 2500 textu a asi 
300 napevU. 
1. (1080-1120): VlLEM IX, kniZe akvitanskY a hra

be z Poitiers (1071-1126), dochovano 11 texrn; 
2. (1120-1150): JAUFRE RUDEL (t kol. 1150), 

motiv vzdalene mile, 3 napevy; MARCABRU 
(t kolem 1140), pusobil u dvora VILEMA X. 
v Poitiers a ALFONSE VIII. Kastilskeho, 4 napevy, 
trobar clus; 

3. (1150-1180): 8EllliART D.E VENTADORN 
(1130-1195), nejznam-mi trubadur, dOcho
vano 19 napevU vcetne Ski'ivtincf pfsne; 

4. (1180-1220): Nejvetsi rozkvet kolem roku 
1200, PEIRE VIDAL (t 1205), RAIMBAUT DE 
VAQUElRAS (t 1207) u dV(lra BONIFAcE II. 
Z MONTFERRATU (s. 192, obr. B), PEIROL, 
AIMERIC DE PEGUILHAN, ARNAUT DANIEL 
(t 1210), "nejvetsi basnik-skladatel" (podle 
DANTA) , FOLQUET DE MARSEILLE (t 1231), 
ucenec, biskup v Toulouse; 

5. (pozdni obdobi do roku 1300): GUIRAUT 
RIQUIER (t 1298), posledni trubadur. 

Generace truveru 
Prameny udavaji nepi'ehledny pocet jmen. Docho
valo se pi'es 4000 textu a asi 2000 melodii (nej
starsi rukopis je Chansonnier d'Urjlf, kolem roku 
1300) . 
1. (1150-1200): CHRETIEN DE TROVES (1120 

az 1180), RICHARD Lvt SRDCE (t 1199), 
BLONDEL DE NESLE (* 1155); 

2. (1200-1250): CONON DE BETHUNE (t 1219 
na ki'izove vfprave), GACE BRULE (t 1220), 
COLIN MUSET (t 1250), THIBAUT IV. Z CHAM
PAGNE (navarskY kral, t 1258), pi'evor GAU
TIER DE COINCI (t 1236, autor rozsii'ene du
chovni hry Miracle de fa Sainte Vierge obsahu
jid i'adu kontrafakt svetskYch pisni); 

3. (1250-1300): JEHAN BRETEL (t 1272), mes
fan v Arrasu, a pi'edevsim 

ADAM DE LA HALLE (1237-1287), minstrel RO
BERTA II. z Arrasu, S nimz odesel roku 1283 
do Neapole; mj. autor 16 ti'iblasych rondeaux 
(s. 192 obr. D, zakladni hlas uprosti'ed, srovnej 
s. 209) a 18 jeux partis vcetnehryJeu de Robin 
et de Marion s dialogy a 28 pisnemi. . 

Behem 13. stoleti se nositeli yYvoje stavaji mesfan
ske pevecke spolky (puis), kde puvodni funkce 
pisni vysti'idalo soutezeni, pravidla a umelost. 
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- pastorela: opěvuje nižší lásku (vztah rytíře 
a rolnické dívky); 

- sirventés: politické, moralizující, sociálně kri
tické a jiné písně; 

- chanson de croisade: popisuje křížovou vý
pravu nebo k ní vyzývá; 

- lamentation, planch: smuteční píseň na smrt 
lenníbo pána apod. 

Mimoto existuje tzv. jeu parti, tenso nebo parti
men (rozhovory, hádání), dále baIlades (taneční 
písně) atd. 

Stručné dějiny 
Prvním známým trubadúrem je VILÉM (GUlLLAU
ME) IX. AKVITÁNsKÝ (1071-1126), zřejmě však 
měl předchůdce. Ke zprostředkování trubadúrské
ho umění na severu přispěla jeho vnučka ELEO
NORA AKVITÁNsKA, která byla vdána poprvé za 
francouzského krále LUDvíKA VII., podruhé (1152) 
za knížete JINDŘICHA PLANTAGENETA Z ANJOU, 
který se roku 1154 jako JINDŘICH lL stal anglic
kým králem. Její dcery dále pěstovaly tradici ry
tířské služby dámě, zvláště MARIE, provdaná za 
JINDŘICHA I. Z CHAMPAGNE (tI181), který sídlil 
v Troyes. MARIE na svůj dvůr přivedla nejvýznam
nější trubadúry a truvéry, mezi nimiž byl CONON 
DE BÉTHUNE, GACE BRULÉ a CHRÉTIEN DE TROY
ES, zakladatel tradice románů o králi Artušovi a je
ho rytířích (Erec, Lancelot, Perceval, Tristan, Yvain 
a další). 
Éra trubadúrů končí v 1. třetině 13. století, částeč
ně v souvislosti s V~\k3~i proti aIbigenským 
(1209-1229) v jižrií Francie .. . ..... 

Obsahy písní: VILÉMOVY písně ukazují na spon
tánní přístup k tvorbě, cílem je vznešená dvorská 
zábava. - ... 
LáSka-se stává ústředním tématem v písníchJAuF
RE RUDELA (t kolem 1150). Opěvuje především 
vzdálenou milou, tj. nejde mu o přirozené napl
nění milostné touhy, ale o udržení napětí, o bolest 
odvrženého, o stylizaci situace. Dáma nedosažitel
ná pro svůj vysoký stav (vyšší láska, viz níže). 
JAUFRÉ RUDEL byl stejně jako BERNART DE VEN
TADORN a mnozí jiní člověkem nižšíbo stavu slou
žícím šlechtě, což zvětšovalo propast mezi jím 
a opěvovanou dámou. 
Trobar clus: Duchovní, vzdělaní v latinské litera
tUře-;na15r.l'E1RE D'ALVERNHE nebo slavný FOL
QUET DE MARSEILLE, pěstovali učené básnictví, 
v němž byl význam v pozadí, skryry-tfiióTiserráľz 
e clus) za obrazy, podobenstvími, narážkami na 
antickou mytologii a za filosofickými myšlenkami. 
Ta~i~n.!: Mnoho písní v lidovém tónu opě
mre jaro, tanec, hru atd. Příkladem je májová 

píseň Kalenda maya RAIMBAUTA DE VAQUEIRAS. 
Přehledné krátké verše s průběžným rýmem zachy
cují v rychlém třídobém rytmu lehkost májového 
tance (s. 192, obr. B, první z pěti strof úplná). 

Generace trubadúrů 
Dochovalo se na 450 jmen, téměř 2500 textů a asi 
300 nápěvů. 
1. (1080-1120): VILÉM IX, kníže akvitánský a hra

bě z Poitiers (1071-1126), dochováno 11 textů; 
2. (1120-1150): JAUFRÉ RUDEL (t kol. 1150), 

motiv vzdálené milé, 3 nápěvy; MARCABRU 
(t kolem 1140), působil u dvora VILÉMA X. 
v Poitiers a ALFONSE VIII. Kastilského, 4 nápěvy, 
trobar clus; 

3. (1150-1180): 8EllliART D.E VENTADORN 
(1130-1195), nejznámější trubadur, dOcho
váno 19 nápěvů včetně Skřivánčí písně; 

4. (1180-1220): Největší rozkvět kolem roku 
1200, PEIRE VIDAL (t 1205), RAIMBAUT DE 
VAQUEIRAS (t 1207) u dV(lra BONIFÁCE II. 
Z MONTFERRATU (s. 192, obr. B), PEIROL, 
AIMERIC DE PEGUlLHAN, ARNAUT DANIEL 
(t 1210), "největší básník-skladatel" (podle 
DANTA), FOLQUET DE MARSEILLE (t 1231), 
učenec, biskup v Toulouse; 

5. (pozdní období do roku 1300): GUlRAUT 
RIQUlER (t 1298), poslední trubadúr. 

Generace truvérů 
Prameny udávají nepřehledný počet jmen. Docho
valo se přes 4000 textů a asi 2000 melodií (nej
starší rukopis je Chansonnier ďUrfé, kolem roku 
1300) . 
1. (1150-1200): CHRÉTIEN DE TROYES (1120 

až 1180), RICHARD Lví SRDCE (t 1199), 
BLONDEL DE NESLE (* 1155); 

2. (1200-1250): CONON DE BÉTHUNE (t 1219 
na křížové výpravě), GACE BRULÉ (t 1220), 
COLIN MUSET (t 1250), THIBAUT IV. Z CHAM
PAGNE (navarský král, t 1258), převor GAU
TIER DE COINCI (t 1236, autor rozšířené du
chovní hry Miracle de ta Sainte Vierge obsahu
jící řadu kontrafakt světských písní); 

3. (1250-1300): JEHAN BRETEL (t 1272), měš
ťan v Arrasu, a především 

ADAM DE LA HALLE (1237-1287), minstrel RO
BERTA II. z Arrasu, s nímž odešel roku 1283 
do Neapole; mj. autor 16 tříblasých rondeaux 
(s. 192 obr. D, základní hlas uprostřed, srovnej 
s. 209) a 18 jeux partis včetně hryJeu de Robin 
et de Marian s dialogy a 28 písněmi. . 

Během 13. století se nositeli vývoje stávají měšťan
ské pěvecké spolky (puis), kde původní funkce 
písní vystřídalo soutěžení, pravidla a umělost. 
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Minnesang Provozovad praxe. Basnici-hlJgebnfci vetsinou 
Kolem poloviny 12. stoleli na~~.st£edohlm}O- i sami zpivali,casto je vsaI{-doprovazeli instrumen
nemecka lyrika;-naryvanaprosvou prevazne milost- 'taIfsle (spjrjl!e1jte, iongtei'i, iaMfi) -miffifii\u, 

"nou tematiku rni'!.l!e~l!ng (stredohornon~toufiiii;-harfu atd.; nekdy se doprovazel1 sami. Na
m1nne, laska). 'llito lyriku pestuje stejne jako ve -strojfim pJ'ipadly predehry, mezihry a dohry. Zpev 
Francii slechta, rytii'stvo a nadani Ql~l!ister.iIilo- nebyl doprovazen akordy, ale jistou heterofonii: 
velslufebnktvo). Se zanikem rytirstvi a vzestupem nastroj hnll tutez melodii s variantamia ozdobamf. 
m~stve 14. sto!e'tfse z minnesangu stava mesianskY Doprovod byl improvizovan, zapisy neexistujf. 
meistersang. Posluchaei. Auton psali pisne pro urCilji kruh zna

Teorie 0 vzniku se zab9vaji texty a plati i pro fran
couzskou lyriku: 
- anticlci teorie (nezpochybnena): Vzorem je 

kla~icke latinske basnictvi (OVIDIUS, HORATIUS); 
- stredolatinslci teorie (velmi pravdepodob

na): Vzor je spatrovan ve stredovekYch roma
nech (napr. Abelard a Heloisa) , ve vagantske ly
rice a duchovni poezii; 

- arabska teorie (nezpochybnena): arabska mi
lostna lyrika a kult zeny ve Spanelsku ovlivnily 
sousedni jizni Francii; 

- teorie lidove pisne (sporna): nedochovane Ii
dove pisne vystoupily do stery umenf. 

Puvod melodii je nejasny. MiiZe jit 0 kontrafak
ta ci napodobeniny duchovnich pisni, ale i 0 puvod
ni svetskou produkci. 
Formy byly prevzaty ze zapadu, zejmena barova 
forma francouzske canzony, z francouzskeho lai 
(laich) princip sekvence. Formy s refrenem jsou 
naproti tomu vzacoe (absence vlivu truveru). 

Melodie skladali sami autori textu. KaZda piseii rna 
vlastni melodii, prejimani cizich napevi! vsak neby-
10 vylouceno: mnoho romanskYch melodii bylo pro 
svou mezinarodni obHbenost (kfiZove yYpravy, pou
ti) zpivano s nOyYmi texty. Termin diu liet (stredo
hornonem. piseii) oznacoval puvodne text (strofic
kou formu) , napevy se naz9valy doene (t6ny). Bas
nicke texty se zasadne nerecitovaly, nYbd vynradne 
zpivaly ("vers bez hudby je jako mlyu bez vody" , 
FOLQUET DE MARSEILLE). 
Nedostatek pramenu nedovoluje rekonstruovat vY
voj napevi!. 12. a 13. stoletf je jakousi 1. epochou 
jednohlasu, ve 14. a 15. stoleli vystupuje do popre
di durova melodika a ojedinele se objevuji vicehla
se upravy (SALCBURSKY MNICH, OSWALD VON 
WOLKENSTEIN, viz s. 256). 

R.rtm.u.s..®Zf stejne tak jako ve Francii z chora!ni 
notace vetsiny napevi! jednoznacne urcit. Prepis po
mod stejnych notovYch hodnot je iiiiiiiO zamitnout, 
protoze i tehdejsi duchovni pisne byly rytmizovany. 
Obr. B na s. 196 ukazuje pokus 0 prepis ve etyMo
be rytmice (LUDWIG) a v rytmice modtilni podle 
romanskeho vzoru (HUSMANN). 

mych (slechta, rytiri, damy atd.) a v nem j e i zpiva
Ii. Texty pisni se casto vztahuji k temto osoMm. 
Obsahy pisni aZ na zvlastni situace souhlasi s tru
badursk)/mi a truverskYmi topoi. Duraz spociva na 
vysoce stylizovane forme, v niz jen veld Msnici do
spivaji k osobni yYpovMi. 
Ze zapadu importovany idea! nenapinene kurtoazni 
lasky (h6he minne, vysSi ldska) rna vYchovnou 
hodnotu; jejim protejskem je smyslna nidere min
ne, niiSi ldska. 
Pisne s jinou nez milostnou tematikou se naz9valy 
Spruch (fr. sirventes). 

t- , . 
Generace rninnesangru f " • j ~\. ::.:..-. '" 
lze urcit jen na zaklade literarne-historickeho 
cleneni: 
1. (1150-1170), rany podunajskf minnesang 

(bez zapadnich vzorii?): 5 bezejrnennych 
autoru milostnych pisni v lidovem t6nu, KDREN
BERGER (uzival strofickou formu Pisne 0 Nibe
lunzich), MEINLOH VON SEVELINGEN, DIETMAR 
VON AIST. 

2.(1170-1200), "jaro minnesangu", silny zapad
ni vliv: JINDRICH VI. (syn FRIEDRICHA BARBA
ROSSY, t 1197, Messina), HEINRICH VON VEL
DEKE, FRIEDRICH VON HAUSEN (t 1190 na 
BARBAROSSOvE kfizove yYprave), RUDOLF VON 
FENISNEUENBURG, HEINRICH VON RUGGE. 

3. (1200-1230), vrchol minnesangu: REINMAR 
VON HAGENAU (t 1205, oplakavani vzda!ene 
lasky) , HARTMANN VON AUE (t 1215), HEIN
RICH VON MORUNGEN (t 1222, ucene pisne pI
ne skryljich ryznamu), NEIDHART VON REUEN
THAL (t kolem 1245, drsne vesnicke pastorely) 
a predevsim'WALTHER VON DER VOGELWEIDE 
(kolem 1170 aZ 1230), nejvYznamnejsi minne
sanger. Singen und sagen, skladat a basnit, se 
WALTHER naucil v RakouskU, do roku 1198 pu
sobil u Mbenberskeho dvora ve Vidni, do roku 
1202 u lanckrabete HERMANA DURYNSKEHO, 
roku 1207 (?) se ucastnil povestne "va!ky pevcu" 
na Wartburgu, roku 1212 slouzil u OTY N. a od 
roku 1214 u FRIEDRICHA II., ktery mu udelil 
lena ve Wiirzburgu. 
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Minnesang Provozovací praxe. Básníci-hljllebníci většinou 
Kolem poloviny 12. století na~~.stř.edoh9IDo- i sami zpívali,často je všaK-doprovázeli instrumen
německá lyrika;-mizýVáiiIprosvou převážně milost- 'taIíslé (sjJJ.rjl!e1jte, žongléři, žaMřf) -náffifíilu, 

"oou tématiku mi'!.l!e~l!ng (středohornon~toufiiii;-harfu atd.; někdy se doprovázeli sami. Ná
m1nné, láska). 1Uto lyriku pěstuje stejně jako ve -stroJfim připadly předehry, mezihry a dohry. Zpěv 
Francii šlechta, rytířstvo a nadaní Ql~l!ister.iálo- nebyl doprovázen akordy, ale jistou heterofonií: 
véíslufebnktvo). Se zánikem rytířství a vzestupem nástroj hrál tutéž melodii s variantamía ozdobami. 
městÝe 14. stóle'trse z minnesangu stává měšťanský Doprovod byl improvizován, zápisy neexistují. 
meistersang. Posluchači. Autoři psali písně pro určitý kruh zná

Teorie o vzniku se zabývají texty a platí i pro fran
couzskou lyriku: 
- antická teorie (nezpochybněna): Vzorem je 

kla~ické latinské básnictví (OVIDIUS, HORATIUS); 
- středolatinská teorie (velmi pravděpodob

ná): Vzor je spatřován ve středověkých romá
nech (např. Abélard a Heloisa) , ve vagantské ly
rice a duchovní poezii; 

- arabská teorie (nezpochybněna): arabská mi
lostná lyrika a kult ženy ve Španělsku ovlivnily 
sousední jižní Francii; 

- teorie lidové písně (sporná): nedochované li
dové písně vystoupily do sféry umění. 

Původ melodií je nejasný. Může jít o kontrafak
ta či napodobeniny duchovních písní, ale i o původ
ní světskou produkci. 
Formy byly převzaty ze západu, zejména barová 
forma francouzské canzony, z francouzského lai 
(laich) princip sekvence. Formy s refrénem jsou 
naproti tomu vzácné (absence vlivu truvérů). 

Melodie skládali sami autoři textů. Každá píseň má 
vlastní melodii, přejímání cizích nápěvů však neby
lo vyloučeno: mnoho románských melodií bylo pro 
svou mezinárodní obHbenost (křížové výpravy, pou
ti) zpíváno s novými texty. Termín diu liet (středo
hornoněm. píseň) označoval původně text (strofic
kou formu), nápěvy se nazývaly doene (tóny). Bás
nické texty se zásadně nerecitovaly, nýbrž vynradně 
zpívaly ("verš bez hudby je jako mlýn bez vody", 
FOLQUET DE MARSEILLE). 
Nedostatek pramenů nedovoluje rekonstruovat vý
voj nápěvů. 12. a 13. století je jakousi 1. epochou 
jednohlasu, ve 14. a 15. století vystupuje do popře
dí durová melodika a ojediněle se objevují vícehla
sé úpravy (SALCBURSKÝ MNICH, OSWALD VON 
WOLKENSTElN, viz s. 256). 

R.rtm.u.s..®Zf stejně tak jako ve Francii z chorální 
notace většiny nápěvů jednoznačně určit. Přepis po
mocí stejných notových hodnot je ňiíiiíO zamítnout, 
protože i tehdejší duchovní písně byly rytmizovány. 
Obr. B na s. 196 ukazuje pokus o přepis ve čtyřdo
bé rytmice (LUDWlG) a v rytmice modální podle 
románského vzoru (HUSMANN). 

mých (šlechta, rytíři, dámy atd.) a v něm je i zpíva
li. Texty písní se často vztahují k těmto osobám. 
Obsahy písní až na zvláštní situace souhlasí s tru
badúrskými a truvérskými topoi. Důraz spočívá na 
vysoce stylizované formě, v níž jen velcí básníci do
spívají k osobní výpovědi. 
Ze západu importovaný ideál nenaplněné kurtoazní 
lásky (hóhe minne, vyšší láska) má výchovnou 
hodnotu; jejím protějškem je smyslná nidere min
ne, nižší láska. 
Písně s jinou než milostnou tematikou se nazývaly 
Spruch (fr. sirventés). 

t- , . 
Generace minnesangrů f " • j ~\. ::.:..-. "-
lze určit jen na základě literárně-historického 
členění: 
1. (1150-1170), raný podunajský minnesang 

(bez západních vzorů?): 5 bezejmenných 
autorů milostných písní v lidovém tónu, KVREN
BERGER (užíval strofickou formu Písně o Nibe
lunzích), MEINLOH VON SEVELlNGEN, DIETMAR 
VON AIST. 

2.(1170-1200), "jaro minnesangu", silný západ
ní vliv: JINDŘICH Vl. (syn FRIEDRICHA BARBA
ROSSY, t 1197, Messina), HEINRlCH VON VEL
DEKE, FRIEDRICH VON HAUSEN (t 1190 na 
BARBAROSSOVĚ křížové výpravě), RUDOLF VON 
FÉNISNEUENBURG, HElNRlCH VON RUGGE. 

3. (1200-1230), vrchol minnesangu: REINMAR 
VON HAGENAU (t 1205, oplakávání vzdálené 
lásky), HARTMANN VON AUE (t 1215), HEIN
RlCH VON MORUNGEN (t 1222, učené písně pl
né skrytých významů), NEIDHART VON REUEN
THAL (t kolem 1245, drsné vesnické pastorely) 
a především'WALTHER VON DER VOGELWEIDE 
(kolem 1170 až 1230), nejvýznamnější minne
sanger. Singen und sagen, skládat a básnit, se 
WALTHER naučil v RakouskU, do roku 1198 pů
sobil u bábenberského dvora ve Vídni, do roku 
1202 u lanckraběte HEŘMANA DURYNSKÉHO, 
roku 1207 (?) se účastnil pověstné "války pěvců" 
na Wartburgu, roku 1212 sloužil u OTY N. a od 
roku 1214 u FRIEDRICHA II., který mu udělil 
léno ve Wiirzburgu. 
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WALTHER vychizi z dvorskeho ideaJu kurtoazni 
lasky (h6he minne, vysSi ldska), V nekterych 
pisnich vsak zive pi'itakava opacnemu ideaJu 
a nakonec dospiva k milostnemu vztahu rovno
cennych partneru (ebene minne, rovnocennd 
kiska). Vyznamne jsou jeho poli!. a nabozenske 
pisne. Pisen 0 Palestine nap sal WALTHER roku 
1228 pro 5. ki'izovou v-ypravu (jiz se nezucast
nil). Je to jedina uplne dochovaoa WALTHEROVA 
melodie (obr. B). Mozna je odvozena z frao
couzskeho vzoru (RUDEL), melodicke modely 
cirkevnich modu ale beztak zakladaji pi'ibuz
nos!. WALTHEROVA melodie se vsak zaroveii ry
razne odlisuje. - Formu (kruhova canzona) 
Ize rozpoznat jen na zaklade napevu, nikoli po
die textu. 

4. (1230-1300): obrat minnesangu charakteri
zovaoy pi'echodem do mesfanskYch vrstev. KON
RAD VON WiiRZBURG (t 1287), HEINRICH VON 
MEISSEN zv. FRAUENLOB (t 1318, Mainz), ru
jaoskY knize WIZLAV III. (t 1325), legendarni 
TANNHAUSER (pusobil kolem roku 1250 v Ba-
~ 

5.(14. a 15. stoletl),pozdni minnesang: vyvfji se 
jiZ soubcme s meistersaogem. SALCBURSKY MNICH 
HERMAN (14. stoleti), HUGO VON MONTFORT 
(1357-1423), OSWALD VON WOLKENSTEIN 
(1377-1445, "posledni minnesanger") . 

Prameny. Zatimco texty jsou dochovany jiz z 13. 
a 14. stoleli (napi'. Velkf beidelberskf zpevnik, ne
notovany Codex Manesse z let 1315-1330), zapisy 
napevu Oeste originaJnich?) pochizeji teprve ze 
14.-16. stoleti. Meistersingi'i pouzivali melodie 
minnesangru, sbirali je a zapisovali. Nejryznamnejsi 
prameny jsou: 
- Miinstersky fragment, zacatek 14. stoleli, kva

draticki notace, 3 WALTHEROVY melodie s tex
tern, z toho 1 uplna (obr. B). 

- Carmina burana, kolem 1300 (do roku 1803 
v klastei'e Benediktbeuern, dnes ve Statni kni
hovne v Mnichove), castecne s neumami, latin
ska a stredohornonemecka svetska Iyrika 
psana duchovnimi (PHILIPPE DE GREVE, STEP
HAN LANGTON atd., ale i DIETMAR VON AIST, 
REINMAR, WALTHER, HEINRICH V. MORUNGEN, 
NEIDHART atd.), dale milostne a jine svetskc 
pisne (casto s pfidaoYmi sti'edohornonemec
kYmi strofami), pijacke a taoecni pisne vagantu 
(zbehlych klerikU a studentu), duchovni hry. 

- Jensk-y rukopis, kolem roku 1350, kvadraticki 
notace, 91 melodif; 

- Videiisk-y rukopis, pi'ed rokem 1350, melodie 
REINMARA VON ZWETER, FRAUENLOBOVY atd., 

- Mondsee-vfdeiisky rukopis, kolem roku 
1400, 56 melodif, zejmena od SALCBURSKEHO 
MNICHA; 

- Kolmarsky rukopis, kolem roku 1460, mozna 
tzv. Zlatd kniba mohucskd, 105 melodii; 

- Donaueschingensky rukopis, kolem roku 
1450, 21 melodif, pi'edevsim FRAUENLOBO
vYCH' 

- Rost~cky zpevnik, kolem roku 1475, 31 me-
lodii. 

Jsou 3 stupne jistoty, s jakou Ize pfiradit napev 
k urcitemu textu: 
1. Text a napev jsou zapsany spolecne; velmi i'idkY 

ryskyt (Miinsterskf jragm., viz ryse). 
2. Melodie s jinYm textem nese jmeno urciteho min

nesangra, napi'. (Herrn Walthers guldin weise), 
"zla!}' napev paoa Walthera" v KolmarsMm ru
kopisu, a pi'esne se kryje s nekterYm jeho tex
tern, v tomto pfipade s WALTHEROVOU Tage/ied. 
Pi'ifazeni je vsak sporne. 

3. Melodie z romanske tradice se pfirazuji ke stre
dohornonemeckYm textilm odpovidajicim obsa
hem i formou (koutrafaktura). eim kompliko
vaoejsi forma, tim jistejsi prifazeni. 

Meistersingri 
Mesfane, zejmeQa i'emeslnici, se po zpusobu cechU 
sdruzovali do ~kol s pevnYmi pravidly 
a stanovami (jako PUIS ve Francii). Dobou rozkvetu 
iJ.x!9 .. !}.,,! ~. ~ (Mohu~, W~rzburg, Norim.
oerK atd., oor:"Aj:K zaniku doslo behem 17. stolet!. 
Texty byly nejcasteji odvozeny z Bible, casto politic
ko-satiricke, existovaly vsak i zertovne a taoecni 
pisne. 
Napevy (TOne) jsou modaJni s dur-mollovou ten
denci, sylabicke, castecne s melismatickYmi ozdo
bami ("Blumen"). 
Prevlida barova forma (aab, nekdy aaba). 
Pisne byly shromaZQovany do vlastnich rukopisu 
a pi'isne sti'ezeny; nejznamejsi je Zlatd kniha mo
hucskd (Kolmarskf rukopis, viz ryse). 
Po !}'dennich setkinich pi'edstavil pevec (Singer) 
svou novou piseii, kterou "soudci" (Merker) sedi
ci za oponou posuzovali podle sve tabulatury 
s mnoha regulemL Rozlisovali se zaci, ktefi jeste 
delali chyby v pravidlech, basnfci, kten zpivali no
ve texty na stare napevy, a mistfi, ktefi sklidali no
ve texty i napevy. 

Nejznamejsimi meistersingry byli HEINRICH VON 
MEISSEN zv. FRAUENLOB, zakladatel nejstarsi skoly 
v Mohuci (kolem roku 1315, jeste v kontaktu 
s minnesangem), MICHEL BEHAIM (t 1476), HANs 
FOLZ (t 1513) a HANs SACHS (1494-1576, svec 
v Norimberku, pres 4500 milostnych a pres 2000 ji
nych svetskYch pisni a pres 200 her). SACHSOV zna
my "Sti'ibrny napev" (Silberweise) vykazuje pribuz
nost s latinskYm duchovnim zpevem Salve Regina 
a luterskYm choraJem. 

STŘEDOVĚK / Umělá světská píseň / minnesang II, meistersang 197 

WALTHER vychází z dvorského ideálu kurtoazní 
lásky (hóhe minne, vyšší láska), v některých 
písních však živě přitakává opačnému ideálu 
a nakonec dospívá k milostnému vztahu rovno
cenných partnerů (ebene minne, rovnocenná 
láska). Významné jsou jeho polit. a náboženské 
písně. Píseň o Palestině napsal WALTHER roku 
1228 pro 5. křížovou výpravu (jíž se nezúčast
nil). Je to jediná úplně dochovaná WALTHEROVA 
melodie (obr. B). Možná je odvozena z fran
couzského vzoru (RUDEL), melodické modely 
církevních modů ale beztak zakládají příbuz
nost. WALTHEROVA melodie se však zároveň vý
razně odlišuje. - Formu (kruhová canzona) 
lze rozpoznat jen na základě nápěvu, nikoli po
dle textu. 

4. (1230-1300): obrat minnesangu charakteri
zovaný přechodem do měšťanských vrstev. KON
RAD VON WiiRZBURG (t 1287), HEINRlCH VON 
MElSSEN zv. FRAUENLOB (t 1318, Mainz), ru
janský kníže WIZLAV III. (t 1325), legendární 
TANNHAUSER (působil kolem roku 1250 v Ba-
~ 

5.(14. a 15. století), pozdní minnesang: vyvíjí se 
již souběžně s meistersangem. SALCBURSKÝ MNICH 
HERMAN (14. století), HUGO VON MONTFORT 
(1357-1423), OSWALD VON WOLKENSTEIN 
(1377-1445, "poslední minnesanger") . 

Prameny. Zatímco texty jsou dochovány již z 13. 
a 14. století (např. Velký beidelberský zpěvník, ne
notovaný Codex Manesse z let 1315-1330), zápisy 
nápěvů (ještě originálních?) pocházejí teprve ze 
14.-16. století. Meistersingři používali melodie 
minnesangrů, sbírali je a zapisovali. Nejvýznamnější 
prameny jsou: 
- Miinsterský fragment, začátek 14. století, kva

dratická notace, 3 WALTHEROVY melodie s tex
tem, z toho 1 úplná (obr. B). 

- Carmina burana, kolem 1300 (do roku 1803 
v klášteře Benediktbeuern, dnes ve Státní kni
hovně v Mnichově), částečně s neumami, latin
ská a středohornoněmecká světská lyrika 
psaná duchovními (PHlLIPPE DE GREVE, STEP
HAN LANGTON atd., ale i DIETMAR VON AIST, 
REINMAR, WALTHER, HEINRlCH V. MORUNGEN, 
NEIDHART atd.), dále milostné a jiné světské 
písně (často s přidanými středohornoněmec
kými strofami), pijácké a taneční písně vagantů 
(zběhlých kleriků a studentů), duchovní hry. 

- Jenský rukopis, kolem roku 1350, kvadratická 
notace, 91 melodií; 

- Vídeňský rukopis, před rokem 1350, melodie 
REINMARA VON ZWETER, FRAUENLOBOVY atd., 

- Mondsee-vídeňský rukopis, kolem roku 
1400, 56 melodií, zejména od SALCBURSKÉHO 
MNICHA; 

- Kolmarský rukopis, kolem roku 1460, možná 
tzv. Zlatá kniba mohučská, 105 melodií; 

- Donaueschingenský rukopis, kolem roku 
1450, 21 melodií, především FRAUENLOBO
VÝCH' 

- Rost~cký zpěvník, kolem roku 1475, 31 me-
lodií. 

Jsou 3 stupně jistoty, s jakou lze přiřadit nápěv 
k určitému textu: 
1. Text a nápěv jsou zapsány společně; velmi řídký 

výskyt (Miinsterský .fragm., viz výše). 
2. Melodie s jiným textem nese jméno určitého min

nesangra, např. (Herrn Walthers guldin weise) , 
"zlatý nápěv pana Walthera" v Kolmarském ru
kopisu, a přesně se kryje s některým jeho tex
tem, v tomto případě s WALTHEROVOU Tagelied. 
Přiřazení je však sporné. 

3. Melodie z románské tradice se přiřazují ke stře
dohornoněmeckým textům odpovídajícím obsa
hem i formou (kontrafaktura). Cím kompliko
vanější forma, tím jistější přiřazení. 

Meistersingři 
Měšťané, zejméQa řemeslníci, se po způsobu cechů 
sdružovali do ~kol s pevnými pravidly 
a stanovami (jako PUlS ve Fráiičii). Dobou rozkvětu 
b.x!9 .. !}.,,! ~. ~ (Mohu~, W~rzburg, Norim.
oerl{ atd., oor:"Aj:K zániku doslo behem 17. stolet!. 
Texty byly nejčastěji odvozeny z Bible, často politic
ko-satirické, existovaly však i žertovné a taneční 
písně. 
Nápěvy (TOne) jsou modální s dur-mollovou ten
dencí, sylabické, částečně s melismatickými ozdo
bami ("Blumen"). 
Převládá barová forma (aab, někdy aaba). 
Písně byly shromažďovány do vlastních rukopisů 
a přísně střeženy; nejznámější je Zlatá kniha mo
hučská (Kolmarský rukopis, viz výše). 
Při týdenních setkáních představil pěvec (Singer) 
svou novou píseň, kterou "soudci" (Merker) sedí
cí za oponou posuzovali podle své tabulatury 
s mnoha regulemi. Rozlišovali se žáci, kteří ještě 
dělali chyby v pravidlech, básníci, kteří zpívali no
vé texty na staré nápěvy, a mistři, kteří skládali no
vé texty i nápěvy. 

Nejznámějšími meistersingry byli HElNRlCH VON 
MEISSEN zv. FRAUENLOB, zakladatel nejstarší školy 
v Mohuči (kolem roku 1315, ještě v kontaktu 
s minnesangem), MICHEL BEHAIM (t 1476), HANs 
FOLZ (t 1513) a HANs SACHS (1494-1576, švec 
v Norimberku, přes 4500 milostných a přes 2000 ji
ných světských písní a přes 200 her). SACHSŮV zná
mý "Stříbrný nápěv" (Silberweise) vykazuje příbuz
nost s latinským duchovním zpěvem Salve Regina 
a luterským chorálem. 
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STREDOVEK I Vicehlas I rane organum (9.-11. stoleti) 199 

Spojenim choralu jakozto melickeho prvku, ktery 
byl pri christianizaci pi'esazen ze Sti'edomofi na se
ver, a hudebnich praktik orientovanych na zvuko
Yost (obzvlaste varhany) vzniklo v ranem stfedove
ku napeti mezi horizontalnimi a vertikaInimi silarni, 
ktere nejpozdeji od 9. stoleti vedlo k vytvofeni "arti
ficiainfbo" vicehlasu (impulsem byla disonance). 
Toto napeti u vicehlasu vzdy znovu podnecovalo je
ho dalsi rozvijeni. Ze stale konfrontace s mom ental
ne dosazenYmi kompozicnimi moznostmi vznikla 
fada vln "nove hudby", typickYch pro dejiny zapa
doevropske hudby. 

T6novf system 
traktatu Musica encbiriadis se cleni do 4 tetra· 
chordu se stejnou intervalovou strukturou (pillton 
uprostred): --.... ~ 

-:.:'gntvf!s t,tezke"): hluboke tony, 
- finales: zakladni tony drkevnich stupnic, 
- superiores ("horm"): vyssi tony, 
- excellentes: "precnivajid" tony. 
K tomu pi'istupuji residui - dva "zb9vajici" tony 
(obr. B, srovnej s. 188 n.). 

Tony se stejnou polohou v tetrachordu (vzdalene 
o kvintu) maji stejnou kvalitu (jsou obklopeny 
tYmiz intervaly), a proto i podobnou znacku, 

V ranem a vrcholnem sti'edoveku se vicehlas pesto- (i'ecke dazejske znamenko, na obr. B pod notou 
val v nekterych katedralnich a klasternich skolach; e, srovnej s. 170, obr. D), ktera se ctyi'ikrat meni 
slo 0 improvizaci, z niz se dochovalo jen nekolik a obrad. Mimo to se rozlisuji 3 hexachordy: c-a, 
pi'ikladu v teoretickYch traktatech a ojedinele zapi- g-e' a f-d'. VycMzeji z tetrachordugraves,fina-
sy. Vicehlas byl vertikalni tropus ve smyslu ozdoby. les a superiores rozSfi'enych 0 celY ton nahoru 
NazYval se~rganUl!L(r~cky organon, nastroj, var- i dolu (tedy k nejblizsimu pultonu). OrganaIni 
hany), sna s ohledem na presnlf tanove vjsky hlas se pohybuje v techto hexachordech. Pi'e-

hlasu. I • paralelnich kvartach tritonus - na obr. C na sla-
varhann;fich piSral jako predpoklad souladu vice, kroci-li cantus rozsah hexachordu, vznikl by pi'i 

t>I'f' 0 (' qlU, &{ (At \,1- ) \ 'tv't..)\ bice "les": f-h'. Organalni hlas proto vcas (uz na 
Musica encbiriadis, abo'~ymni traktat ze severlii 0 slabice "Te" na zacatku verse) pi'eskoci na g, za
Francie 9. stoleti, jako prvni popisuje krome zpevu V kladnf ton noveho hexachordu. - Takove neno
v paralelnich oktavach i kvintove a kvartove orga- I tovane operace naznacuji solove provadenf kvar
num. Obojf je vazano na pi'edem dany (vrchnf) za-t' toveho organa, zatimco kvintove organum bylo 
kladnf hlas, vox principalis nebo cantus (od 13.0' provadeno sborove. 
stoleti cantusfirmus). ( V dobe GUIDONA Z AREZZA kolem roku 1000 se e stare druhy organa jeste pestovaly, GUIDO vsak jiz 
Kvintove organum: Cantus je doprovazen orga- popisuje postupne sbfbani hlasu na konci verse 

nalnim hlasem v paralelnich spodnich kvin- (occursus) a kffzenf hlasu. 
tach. Oba hlasy lze zdvojit v oktave (obr. A), hrat 
mohou tez nastroje, zvlaste varhany s kvint-okta
vovou mixturou. 

Winchestersky tropar 
(kolem roku 1050) jako nejstarsi organaIni pra
men dochovava asi 150 organ (responsoria, se-

Kvartove organum: Neuzivaji se jen paralelni kvence atd.). Sborove partie jsou jednohlase, solo
kvarty, ale i menM intervaly, aby byl vyloucen lEi-.. ve dvojhlase (obr. E). Cantus resp. choral je prav

"')- ton. Vox organalis uz nenf jen zdvojeni cantu depodobne ve vrchnim hlase. Hlasy jsou zapsany 
\.:. \1'l11f~ poloze; osamostatiiuje se. Zde zacina vlast- tezko desifrovatelnYmi neumami v oddelenych hla-
t . ni ("artificiaini") vicehlas. sOvYch knihach. 

r, '-f 
Musica encbiriadis uvadi jako pi'iklad kvartoveho 
organa sekvenci, jejiz opakovane versikly zpivaji 
sti'idave soliste vkehlasne (versikl la, Za ... ) a sbor 
jednohlasne (lb, 2b ... ). Text obou hlasu je zapsan 
v jedne linkove osnove opatfene znackami tonu 
(obr. C). 
Vox organalis nesmi klesnout pod c, nejniZSf ton 
cantu. Zacina v unisonu s cantem, zustava pak na 
c (sekunda a tercie - disonance), dokud cantus ne
dosahne kvarty f (perfektni konsonance), pokracu
je v paralelnkh kvartach a na konci verse se opet 
spojuje s cantem v unisonu. Na rozdil od kvintoveho 
organa se tedy zacatek a konec verse odlisuje od 
"regulernfbo" paralelnfbo pohybu. 

V organu kolem roku 1100 
(JOHANNES AFFLIGEMENSIS, zv. tez J. COTTON, Mi
lanskY traktat, fragmenty Chartres 109 a 130 atd.) 
pi'ib9va protipohybu a kfizem hlasu se stava soucas
ti nauky, takZe organaIni hlas ziskava na sarno stat
nosti a casto lezi ryse nez cantus. Stava se "discan
tern" (doslova ruznozpev, protizpev). Sti'idaji se 
konsonance a disonance; konsonance (oktava, 
kvinta, kvarta, prima) pi'ipadaji na zacatky a konce 
slovnkh nebo ryznamovYch celkU (obr. F b). Ze
jmena na konci verse muze by! organalni hlas "ko
lorovan" malYmi melismaty (obr. Fa). 
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Spojením chorálu jakožto melického prvku, který 
byl při christianizaci přesazen ze Středomoří na se
ver, a hudebních praktik orientovaných na zvuko
vost (obzvláště varhany) vzniklo v raném středově
ku napětí mezi horizontálními a vertikálními silami, 
které nejpozději od 9. století vedlo k vytvoření "arti
ficiálního" vícehlasu (impulsem byla disonance). 
Toto napětí u vícehlasu vždy znovu podněcovalo je
ho další rozvíjení. Ze stálé konfrontace s momentál
ně dosaženými kompozičními možnostmi vznikla 
řada vln "nové hudby", typických pro dějiny zápa
doevropské hudby. 

Tónový systém 
traktátu Musica enchiriadis se člení do 4 tetra· 
chordů se stejnou intervalovou strukturou (půltón 
uprostřed): -_ .... ~ 

-:.:'gntl}(!s t,tezké"): hluboké tóny, 
- finales: základní tóny církevních stupnic, 
- superiores ("horní"): vyšší tóny, 
- excellentes: "přečnívající" tóny. 
K tomu přistupují residui - dva "zbývající" tóny 
(obr. B, srovnej s. 188 n.). 

Tóny se stejnou polohou v tetrachordu (vzdálené 
o kvintu) mají stejnou kvalitu (jsou obklopeny 
týmiž intervaly), a proto i podobnou značku, 

V raném a vrcholném středověku se vícehlas pěsto- (řecké dazejské znaménko, na obr. B pod notou 
val v některých katedrálních a klášterních školách; e, srovnej s. 170, obr. D), která se čtyřikrát mění 
šlo o improvizaci, z níž se dochovalo jen několik a obrací. Mimo to se rozlišují 3 hexachordy: c-a, 
příkladů v teoretických traktátech a ojedinělé zápi- g-e' a f-ď. Vycházejí z tetrachordůgraves,fina-
sy. Vícehlas byl vertikální tropus ve smyslu ozdoby. les a superiores rozšířených o celý tón nahoru 
Nazýval seJJrganUl!L(ř~cky organon, nástroj, var- i dolů (tedy k nejbližšímu půltónu). Organální 
hany), sna s ohledem na přesné tónové výšky hlas se pohybuje v těchto hexachordech. Pře-

hlasů. I • paralelních kvartách tritonus - na obr. C na sla-
varhann;fích píšťal jako předpoklad souladu více, kročí-li cantus rozsah hexachordu, vznikl by při 

t>í'f' 0 (' q\U, óHI,t \,1- ) \ ,tvl t..;\ bice "les": f-h l
. Organální hlas proto včas (už na 

Musica enchiriadis, abo'~ymní traktát ze severJ\í O slabice "Te" na začátku verše) přeskočí na g, zá
Francie 9. století, jako první popisuje kromě zpěvu V kladní tón nového hexachordu. - Takové neno
v paralelních oktávách i kvintové a kvartové orga- I tované operace naznačují sólové provádění kvar
num. Obojí je vázáno na předem daný (vrchní) zá-t tového organa, zatímco kvintové organum bylo 
kladní hlas, vox principalis nebo cantus (od 13.6 prováděno sborově. 
století cantusfirmus). ( V době GUIDONA Z AREZZA kolem roku 1000 se e staré druhy organa ještě pěstovaly, Gumo však již 
Kvintové organum: Cantus je doprovázen orga- popisuje postupné sbíhání hlasů na konci verše 

nálním hlasem v paralelních spodních kvin- (occursus) a křížení hlasů. 
tách. Oba hlasy lze zdvojit v oktávě (obr. A), hrát 
mohou též nástroje, zvláště varhany s kvint-oktá
vovou mixturou. 

Winchesterský tropář 
(kolem roku 1050) jako nejstarší organální pra
men dochovává asi 150 organ (responsoria, se-

Kvartové organum: Neužívají se jen paralelní kvence atd.). Sborové partie jsou jednohlasé, sólo-
kvarty, ale i menší intervaly, aby byl vyloučen J.rL. vé dvojhlasé (obr. E). Cantus resp. chorál je prav

"1- tón. Vox organalis už není jen zdvojení cantu děpodobně ve vrchním hlase. Hlasy jsou zapsány 
\.:. \1'l11fě poloze; osamostatňuje se. Zde začíná vlast- těžko dešifrovatelnými neumami v oddělených hla-" 4 ní ("artificiální") vícehlas. sových knihách. 

Musica enchiriadis uvádí jako příklad kvartového V organu kolem roku 1100 
organa sekvenci, jejíž opakované versikly zpívají (TOHANNES AFFLIGEMENSIS, zv. též J. COTTON, Mi
střídavě sólisté vícehlasně (versikl la, Za ... ) a sbor lánský traktát, fragmenty Chartres 109 a 130 atd.) 
jednohlasně (1 b, 2b ... ). Text obou hlasů je zapsán přibývá protipohybu a křížení hlasů se stává součás
v jedné linkové osnově opatřené značkami tónů tí nauky, takže organální hlas získává na samostat
(obr. C). nosti a často leží výše než cantus. Stává se "discan
Vox organalis nesmí klesnout pod c, nejnižší tón tem" (doslova různozpěv, protizpěv). Střídají se 
cantu. Začíná v unisonu s cantem, zůstává pak na konsonance a disonance; konsonance (oktáva, 
c (sekunda a tercie - disonance), dokud cantus ne- kvinta, kvarta, prima) připadají na začátky a konce 
dosáhne kvarty f (perfektní konsonance), pokraču- slovních nebo významových celků (obr. F b). Ze
je v paralelních kvartách a na konci verše se opět jména na konci verše může být organální hlas "ko
spojuje s cantem v unisonu. Na rozdíl od kvintového lorován" malými melismaty (obr. Fa). 
organa se tedy začátek a konec verše odlišuje od 
"regulérního" paralelního pohybu. 
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STREDOVEK I Vi'cehlas I Saint Martial 201 

V I. polovine 12. stoleti se objevuje nove stadium 
vicehlasu. Toto nove organum se jiz neimprovizu
je, nYbrZ komponukj; zaplsuJeJ.ihonil jiz nelezi 
ve vrchnim, aIev~Odnt1nJiWe, j1!Kll'"stlrvebny za
k1ad vicehlase s"KThi1bf,ZaUmco orgamilni hlas diky 
sve nove poloze a kvalite zislciva hudebne na zavaz
nosti. 
Vedouci skolou je k1aster Saint Martial..,! LimoMs 
(jizni Francie), soucasne "jeTeZcenirem nove 0-
)eUnofilasu l'iropus a sekvence, duchovni pisne, 
s. 191). V jihofrancouzske Akvitanii se paralelne 
s duchovni pisni rozviji i nova svetslci Iyrika truba
durn; ve svetske i duchovni tvorbe se nekdy uziva 
tYchz melodii (srovnej s. 193). 
Nove formy duchovni pisne (krome stroficke se
kvence) jsou: 
- kQ.UdJlktus (Iat. conducere, vest, provazet), pi

Sen uzivani v bohosluzbe mj. pi'ed ctenim, kdyZ 
jiben kracel ke ctecimu pullu. Jako "prnvodni 
z]ev" zaznival konduktus i pi'i pi'ichodira'Oif
chodu dulezitYch postav v tehdejsich duchovnich 
heach; 

- tr0£tus ~1.!!sj)om"!!!9J vsuvka (pu
YO e v proze, pak i stroficKaY Iill.d..ZlleY~IJ!_~§~ 
nedicamus I!9.t!J.i!Jo, ktery od 11. stoleti uzavira 

'Ol'!ic1iima iii~i (zde alternativne s /te missa est). 

Nory dvojhlas byl v Saint Martial aplikovan jen na 
nove pisnove zpevy (cantus), nikoliv na stary gre
gorianskY choral. Ten byl zi'ejme take provaden vi
cehlasne, avsak po zpusobu stareho organa - im
provizovane; ve vicehlasych zapisech se tedy nedo
choval. 
Prameny casto zachycuji lytez pisne jedno- i vice
hlasne. Jde 0 4 saint-martialske rukoPisy z doby 
tesne pi'ed rokem 1100 az po zacatek 13. stoleti, 
obsahujici temer 100 dvojhlasych skladeb, dale 
o Codex Calixtinus ze Santiago de Compostela 
(severni Spanelsko, svatojakubske poutni misto) 
s 20 skladbami. Organa jsou zapsana jako v parti
tui'e, a to neumami na linlcich; melodie je tedy jas
na, rytmus nikoli. Pi'i jeho vyldadu muze nekdy po
moci rytmus textu. 
"Kostru" noveho organa tvoi'i jako dosud konkor
dance - prima, oktava, kvinta a kvarta; soucasti 
kompozice je vsak kolorovani a organalni bias je 
obohacovan melismaty. 
V organu epochy St. Martial Ize rozlisit ri'Izne druhy 
sazby. 

1. Prodlevova sazba (organum v uzsim smyslu 
slOVa): nad protaMtou notou (slabikou) cantu 
zazniva ~<rhlasu zpivane na 

tutez slabiku. Melisma je rytmicky volne, novou 
slabiku vsak zpevaci museli nasadit soucasne 
(solisticke provadeni). V tropu vanocniho gra
duale (obr. B) pi'ipadaji na slabiky "Viderunt" 
(choral) a "Hema" (nory tropus ve funkci cho
ralu) kratsi melismata, zatimco slabika "nu" je 
zduraznena dlouhYm melismatem. 

2. Diskantova sazba (discantus, pi'evod rane 
stredovekeho oznaceni vicehlasu diaphonia -
"ruznozpev") - zde stoji ,,!!ota proti note", pi'i
cemz rozlisujeme dva typy: 
a) slabika roti slabice, je-Ii cantus sylabickY. 

OD:iliIiisy s e UJI textu; 
b) melisma roli melismatu, je-Ii cantus melis

IiiaiiC1(f." ytmus Je v , v rozmistenim 
konsonanci a disonanci a opakovanim melis
matickYch formuli mohl ziskat sklon k pra
videlnosti (pi'edmodaIni rytmika?). - Pi'ed 
zaverecnou kvintou na slabice ,,0" (obr. B) 
zazniva prodleva jako prosti'edek gradace. 

Rozmanita struktura propujcuje novemu organu 
znacnou pestrost. Obzvlaste efektuf bylo zi'ejme 
sti'idani vazaneho rytmu s volnYm rytmem organal
nim. 

Z vicehlasych skladeb jsou zvlaste vYznamne tro
py k Benedicamus Domino. Texty tropu totiz 
zneji soucasne stony (ne-gregorianskeho) cho
ralu Benedicamus Domino, extremne protaZe
nyuu v prodlevove sazbe (obr. A, ton d). V tomto 
simultannim tropu se ohlasuje tvUrci princip 
charakteristickY pozdeji pro moteto: nad litur
gickfm tenorem zazniva novj vrchnf bias s 1'10-

vjm textem. Rytmus textu zustaI zachovan v syla
bickem tropu Organa laelitiae (cantus snad jes
te z 10. stoleti). Vyraz "organum" se nemusi 
nutne vztahovat k vicehlasu; mi'IZe by! vylozen i ve 
smyslu (jednohlaseho!) slavnostniho zpevu. 

Codex Calixtinus 
zachycuje ti'ihlasou poutui pisen (obr. C). Pisno
va melodie lezi ve spodnim hlase, jak to odpovi
da novemu organu (dolni system, prazdne noty), 
nad ni zazniva nepi'Ilis melism;ttickY vrchni hlas 
(horni system). TIeti bias byl pi'ipojen pozdeji 
(dolni system, cerne noty). Je sylabickY a pi'ed
stavuje pravdepodobne jednoduchou (koloro
vani zbavenou?) alternativu k vrchnimu hlasu. 
Mozna se ale jedna 0 nejstarsi doklad kompono
vaneho tfihlasu. 

STŘEDOVĚK I Vícehlas I Saint Martial 201 

V I. polovině 12. století se objevuje nové stadium 
vícehlasu. Toto nové organum se již neimprovizu
je, nýbrž komponukj;zaPlsuJe.J.;.horál již neleží 
ve vrchním, aIev~odnt1nJiWe, j1!Kll'"stlrvebný zá
klad vícehlasé s"KThi1bf,ZaUmco organální hlas díky 
své nové poloze a kvalitě získává hudebně na závaž
nosti. 
Vedoucí školou je klášter Saint Martial..,! Lim0§fs 
(jižní Francie), současně "j"ěíeZceniřem nove ó 
)eďiíofilasu l'tropus a sekvence, duchovní písně, 
s. 191). V jihofrancouzské Akvitánii se paralelně 
s duchovní písní rozvíjí i nová světská lyrika truba
dúrů; ve světské i duchovní tvorbě se někdy užívá 
týchž melodií (srovnej s. 193). 
Nové formy duchovní písně (kromě strofické se
kvence) jsou: 
- kQ.UdJlktus (lat. conducere, vést, provázet), pí

Seň užívaná v bohoslužbě mj. před čtením, když 
jáhen kráčel ke čtecímu pultu. Jako "průvodní 
z]ěv" zazníval konduktus i při příchodir'áOif
chodu důležitých postav v tehdejších duchovních 
hrách; 

- tr0<liíus ~1.!!sj)om"!!!9J vsuvka (pů
VO ě v próze, pak i stroficm Iill.d..zIIěY~I)!.~§~ 
nedicamus I!9.t!J.i!Jo, který od 11. století uzavírá 

'Ol'!Icííima mŠi (zde alternativně s lte missa est). 

Nový dvojhlas byl v Saint Martial aplikován jen na 
nové písňové zpěvy (cantus), nikoliv na starý gre
goriánský chorál. Ten byl zřejmě také prováděn ví
cehlasně, avšak po způsobu starého organa - im
provizovaně; ve vícehlasých zápisech se tedy nedo
choval. 
Prameny často zachycují tytéž písně jedno- i více
hlasně. Jde o 4 saint-martialské rukopisy z doby 
těsně před rokem 1100 až po začátek 13. století, 
obsahující téměř 100 dvojhlasých skladeb, dále 
o Codex Calixtinus ze Santiago de Compostela 
(severní Španělsko, svatojakubské poutní místo) 
s 20 skladbami. Organa jsou zapsána jako v parti
tuře, a to neumami na linkách; melodie je tedy jas
ná, rytmus nikoli. Při jeho vy"kladu může někdy po
moci rytmus textu. 
"Kostru" nového organa tvoří jako dosud konkor
dance - prima, oktáva, kvinta a kvarta; součástí 
kompozice je však kolorování a organální hlas je 
obohacován melismaty. 
V organu epochy St. Martial lze rozlišit různé druhy 
sazby. 

1. Prodlevová sazba (organum v užším smyslu 
sl1ívliY: nad profaMtou notou (slabikou) cantu 
zaznívá ~<rhlasu zpívané na 

tutéž slabiku. Melisma je rytmicky volné, novou 
slabiku však zpěváci museli nasadit současně 
(sólistické provádění). V tropu vánočního gra
duale (obr. B) připadají na slabiky "Viderunt" 
(chorál) a "Herna" (nový tropus ve funkci cho
rálu) kratší melismata, zatímco slabika "nu" je 
zdůrazněna dlouhým melismatem. 

2. Diskantová sazba (discantus, převod raně 
středověkého označení vícehlasu diaphonia -
"různozpěv") - zde stojí ,,!!ota proti notě", při
čemž rozlišujeme dva typy: 
a) slabika roti slabice, je-Ii cantus sylabický. 

Ofía1iIiísy s e UJI textu; 
b) melisma roti melismatu, je-Ii cantus melis

IiíaiícK'f." ytmus Je v , v rozmístěním 
konsonancí a disonancí a opakováním melis
matických formulí mohl získat sklon k pra
videlnosti (předmodální rytmika?). - Před 
závěrečnou kvintou na slabice "o" (obr. B) 
zaznívá prodleva jako prostředek gradace. 

Rozmanitá struktura propůjčuje novému organu 
značnou pestrost. Obzvláště efektuÍ bylo zřejmě 
střídání vázaného rytmu s volným rytmem organál
ním. 

Z vícehlasých skladeb jsou zvláště významné tro
py k Benedicamus Domino. Texty tropů totiž 
znějí současně s tóny (ne-gregoriánského) cho
rálu Benedicamus Domino, extrémně protaže
nými v prodlevové sazbě (obr. A, tón d). V tomto 
simultánním tropu se ohlašuje tvůrčí princip 
charakteristický později pro moteto: nad litur
gickým tenorem zaznívá nový vrchní hlas s no
vým textem. Rytmus textu zůstal zachován v syla
bickém tropu Organa laetitiae (cantus snad ješ
tě z 10. století). výraz "organum" se nemusí 
nutně vztahovat k vícehlasu; může být vyložen i ve 
smyslu (jednohlasého!) slavnostního zpěvu. 

Codex Calixtinus 
zachycuje tříhlasou poutuí píseň (obr. C). Písňo
vá melodie leží ve spodním hlase, jak to odpoví
dá novému organu (dolní systém, prázdné noty), 
nad ní zaznívá nepřI1iš melism;ttický vrchní hlas 
(horní systém). Třetí hlas byl připojen později 
(dolní systém, černé noty). Je sylabický a před
stavuje pravděpodobně jednoduchou (koloro
vání zbavenou?) alternativu k vrchnímu hlasu. 
Možná se ale jedná o nejstarší doklad kompono
vaného tří hlasu. 
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srrumovEK I Vicehlas I Notre Dame I 203 

Epocha Notre Dame pi'edstavuje prvni vrchol 
v dejinach vicehlasu. Sve jmeno dostala po die pe
vecke skoly pi'i pai'izske katedr:ile Notre Dame. 
Epocha se zhruba kryje s dobou stavby katedr:ily od 
roku 1163 do poloviny 13. stoleti. Hudba je zde na
rocnYm umenim kleru, urcenYm zejmena pro bo
hosluzbu. 

Organum uz neni jen oznaceni pro vicehlas vilbec, 
ale i pro vicehlase zpracovlini choralu. Epocha 
Notre Dame opet saha ke gregorianskemu chor:ilu, 
a sice k responsori:ilnim zpevilm mse (graduale, 
alleluja) a officia (zejmena matutina a nespor). Jen 
solove partie byly zpracovany vicehlase a sestaveny 
do rocniho cyklu nazvaneho Magnus liber organi 
de gradali et de antiphonario (Velkd kniha organ 
z gradudlu a anti/ondre). Pochazi snad od LEONI
NA, "nejlepsiho skladatele organ" (ANONYMUS 4: 
optimus organista) . 

Skladatele jsou vetsinou jeste anonymni, anglick)i 
teoretik 13. stoleti ANoNYMUS 4 vsak (po roce 
1272) uvadi jmenem magistra LEONINA (t 1201) 
a PEROTINA (tvoi'il kolem roku 1200). Nejznamejsi 
autor textil (zejmena konduktil) je PHILIPPE LE 
CHANCELIER (tez PH. DE GRiNE, t 1236). LEONINOVO organum je dvojhlase. Chor:il se naz9-

va cantus nebo tenor, vrchni hlas duplum. Chor:il 
ModaIni rytmus a notace je pi'itom rozdelen na jednotliva slova nebo ryzna
Pi'evllidaji rycWe tndobe rytmy. Teoretikove je deli na move celky, tzv. k1auzuly (clausulae, obr. A), kte-
6 modu a snm se je pi'ii'adit ke starYm metrilm re maji ruznou podobu. 
(obr. C). Ve skutecnosti mohou mody a temarru ryt- - Prodlevove partie (organum purum nebo 
mus souviset s novou rytmickou latinskou a roman- duplum): u sylabickeho chor:ilu jsou jednotlive 
skou lyrikou 12. stoleti. tony natazeny jako prodleva (organicus punc-
- 1. modus: Dlouha-kratkli (nota) 2:1, typick)i tus), nad niz vrchni hlas zpiva rytmicky volna 

modus vrchnich hlasil, notovan jako temarni li- melismata; tak je tomu na obr. A, klauzula 5 quo-
gatura a i'ada binarnich ligatur. Zaverecna pauza niam: na spolecnych zacatcich slabik zni nad 
(znacena svislou carou) neni vzdy stejne dlouhli chor:ilnimi tony perfektni konkordance. 
- doplnuje ti'i- nebo sestidobou metrickou jed- - Diskantove partie (discantus): melismatick)i 
notku. chor:il by byl pi'i nataZeni kaZdeho tonu pi'ilis 

- 2. modus: Opak prvniho, notovan jako i'ada bi- dlouhy; zde je v tenoru i'ada volnych nebo pravi-
narnich ligatur se zaverecnou ternarni. delnych long, jako na obr. A v klauzule in secu-

- 3. modus: Dlouha-kratkli-dlouhli 3:1:2, tedy lum (tenor v 5. modu, duplum v 1.). 
jakoby 6/4 (nebo 6/8) "takt"; vzdy 2 takty tvoi'i - Copula: rytmicky (mod:ilne) pi'esne organizo-
dvojitf takt. Cas.y modus vrchnich hlasil, noto- vana a notovana dvojhlasa prodlevova partie. Od 
van jako i'ada ternarnich ligatur s uvodni longou 13. stoleti oznacuje ryraz copula i prodlevove 
(longa - "dlouha", kvadraticka nota s nozic- "kadence" na konci diskantorych partii. 
kou). 

- 4. modus: Teoretick)i protejsek 3. modu, prak- PEROTINUS, "nejlepsi skladatel discantil" (ANONY-
ticky se nepouzival. MUS 4: optimus discantor), rozsii'il Magnus tiber 

- 5. modus: Rada long, nejcasteji tn s pauzou 0 klauzuly v diskantovem stylu (obr. D: moderni 
(dvoji.y takt), typick)i modus tenoru. . sazba, srovnej zejmena tenory), ktere mohly nahra-

- 6. modus: Rada breves (brevis - "kratkli", kva- zovat starsi LEONINOVY klauzuly (obr. A, namisto 
draticka nota), notovan jako i'ada vicetonorych klauzuly "in seculum"). Nekdy existuje i vice zame
ligatur s uvodni brevis; cas.y modus vrchnich . nitelnych nebo pi'ii'aditelnych klauzul. 
Wasil. Pi'edem dane liturgicke chor:ilni melisma je jakozto 

Rytmicke deleni na mensi hodnoty bylo chlipano ja- tenor klauzuly podi'izeno rytmicke formuli (ordo, 
ko "Iamani" (jractio) reguJernich mod:ilnich hod- srovnej s. 130, obr. A). V LEONINOvE klauzule 
not a znaceno notami dodatecne vsunutYmi do liga- in seculum je 35 tonil liturgickeho chor:ilu rozde
tnr nebo pi'idanYmi rhombami (currentes). lena do 11 skupin po 3 tonech, na posledni 2 tony 
Delka tonu neni v mod:ilni notaci patrna z jednot- pi'ipada zaverecne melisma. PEROTINUS vytvoi'il 
lirych not, ale z jejich seskupeni. Tak muze ter- 7 skupin po 5 tonech: nory tenor je kratsi, proto se 
nami ligatura znamenat sled tonil v pomeru 2:1:2 opakuje (obr. B). V tomto zachlizeni s materi:ilem, 
O. modus), 1:2:1 (2. modus), 1:2:3 (3. modus), kdy je plynuly tok chor:ilni melodie obetovan racio-
3:3:3 (5. modus) nebo 1:1:1 (6. modus). Notace n:ilnimu cleneni, se manifestuje skladatelova ville 
dava smysl proto, ze rytmus se nemeni s kazdou osvobodit se od tlaku pouheho "upravovani" k au
notou, ale jako opakovany model zustava delSi do- tonomnimu komponovani. 
bu stejny. 

Hudebni druhy epochy Notre Dame jsou orga
num, moteto a konduktus. 

STŘEDOVĚK I Vícehlas I Notre Dame I 203 

Epocha Notre Dame představuje první vrchol 
v dějinách vícehlasu. Své jméno dostala podle pě
vecké školy při pařížské katedrále Notre Dame. 
Epocha se zhruba kryje s dobou stavby katedrály od 
roku 1163 do poloviny 13. století. Hudba je zde ná
ročným uměním kléru, určeným zejména pro bo
hoslužbu. 

Organum už není jen označení pro vícehlas vůbec, 
ale i pro vícehlasé zpracování chorálu. Epocha 
Notre Dame opět sahá ke gregoriánskému chorálu, 
a sice k responsoriálním zpěvům mše (graduate, 
alteluja) a officia (zejména matutina a nešpor). Jen 
sólové partie byly zpracovány vícehlase a sestaveny 
do ročního cyklu nazvaného Magnus liber organi 
de gradaU et de antiphonario (Velká kniha organ 
z graduálu a antifonáře). Pochází snad od LEONI
NA, "nejlepšího skladatele organ" (ANONYMUS 4: 
optimus organista) . 

Skladatelé jsou většinou ještě anonymní, anglický 
teoretik 13. století ANoNYMUS 4 však (po roce 
1272) uvádí jménem magistra LEONINA (t 1201) 
a PEROTINA (tvořil kolem roku 1200). Nejznámější 
autor textů (zejména konduktů) je PHlLIPPE LE 
CHANCELlER (též PH. DE GREvE, t 1236). LEONINOVO organum je dvojhlasé. Chorál se nazý

vá cantus nebo tenor, vrchní hlas duplum. Chorál 
Modální rytmus a notace je přitom rozdělen na jednotlivá slova nebo význa
Převládají rychlé třídobé rytmy. Teoretikové je dělí na mové celky, tzv. k1auzuly (clausulae, obr. A), kte-
6 modů a snaží se je přiřadit ke starým metrům ré mají různou podobu. 
(obr. C). Ve skutečnosti mohou mody a ternární ryt- - Prodlevové partie (organum purum nebo 
mus souviset s novou rytmickou latinskou a román- duplum): u sylabického chorálu jsou jednotlivé 
skou lyrikou 12. století. tóny nataženy jako prodleva (organicus punc-
- 1. modus: Dlouhá-krátká (nota) 2:1, typický tus), nad níž vrchní hlas zpívá rytmicky volná 

modus vrchních hlasů, notován jako ternární li- melismata; tak je tomu na obr. A, klauzula 5 quo-
gatura a řada binárních ligatur. Závěrečná pauza niam: na společných začátCÍch slabik zní nad 
(značená svislou čarou) není vždy stejně dlouhá chorálními tóny perfektní konkordance. 
- doplňuje tří- nebo šestidobou metrickou jed- - Diskantové partie (discantus): melismatický 
notku. chorál by byl při natažení každého tónu příliš 

- 2. modus: Opak prvního, notován jako řada bi- dlouhý; zde je v tenoru řada volných nebo pravi-
nárních ligatur se závěrečnou ternární. delných long, jako na obr. A v klauzule in secu-

- 3. modus: Dlouhá-krátká-d1ouhá 3:1:2, tedy lum (tenor v 5. modu, duplum vL). 
jakoby 6/4 (nebo 6/8) "takt"; vždy 2 takty tvoří - Copula: rytmicky (modálně) přesně organizo-
dvojitý takt. Castý modus vrchních hlasů, noto- vaná a notovaná dvojhlasá prodlevová partie. Od 
ván jako řada ternárních ligatur s úvodní longou 13. století označuje výraz copula i prodlevové 
(longa - "dlouhá", kvadratická nota s nožič- "kadence" na konci diskantových partií. 
kou). 

- 4. modus: Teoretický protějšek 3. modu, prak- PEROTINUS, "nejlepší skladatel discantů" (ANONY-
ticky se nepoužíval. MUS 4: optimus discantor), rozšířil Magnus liber 

- 5. modus: Řada long, nejčastěji tří s pauzou o klauzuly v diskantovém stylu (obr. D: moderní 
(dvojitý takt), typický modus tenoru. . sazba, srovnej zejména tenory), které mohly nahra-

- 6. modus: Řada breves (brevis - "krátká", kva- zovat starší LEONINOVY klauzuly (obr. A, namísto 
dratická nota), notován jako řada vícetónových klauzuly "in seculum"). Někdy existuje i více zamě
ligatur s úvodní brevis; častý modus vrchních . nitelných nebo přiřaditelných klauzul. 
hlasů. Předem dané liturgické chorální melisma je jakožto 

Rytmické dělení na menší hodnoty bylo chápáno ja- tenor klauzuly podřízeno rytmické formuli (ordo, 
ko "lámání" lfractio) regulérních modálních hod- srovnej s. 130, obr. A). V LEONINOVĚ klauzule 
not a značeno notami dodatečně vsunutými do liga- in seculum je 35 tónů liturgického chorálu rozdě
tur nebo přidanými rhombami (currentes). leno do II skupin po 3 tónech, na poslední 2 tóny 
Délka tónu není v modální notaci patrná z jednot- připadá závěrečné melisma. PEROTINUS vytvořil 
livých not, ale z jejich seskupení. Tak může ter- 7 skupin po 5 tónech: nový tenor je kratší, proto se 
nární ligatura znamenat sled tónů v poměru 2:1:2 opakuje (obr. B). V tomto zacházení s materiálem, 
(1. modus), 1:2:1 (2. modus), 1:2:3 (3. modus), kdy je plynulý tok chorální melodie obětován racio-
3:3:3 (5. modus) nebo 1:1:1 (6. modus). Notace nálnímu členění, se manifestuje skladatelova vůle 
dává smysl proto, že rytmus se nemění s každou osvobodit se od tlaku pouhého "upravování" k au
notou, ale jako opakovaný model zůstává delší do- tonomnímu komponování. 
bu stejný. 

Hudební druhy epochy Notre Dame jsou orga
num, moteto a konduktus. 
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STIUlDov1!K / Vicehlas / Notre Dame II 205 

PEROTINOVA generace pokrocila od dvojhlasu 
k ti'i- a ctyi'hlasemu organu. Hlasy se nazyvaji tenor, 
duplum, triplum a quadruplum a pohybuji se 
v "tenorove" oblasti, tedy v oblasti vyssich muz
sk)ich hlasu. Sti'edovek mel z:ilibu v jasnem, pril
zracnem zvuku koncipovanem linearne, na rozdil 
od pozdejsiho plneho, kompaktniho zvuku. I na
stroje, ktere mohly zesilovat hlasy, zneji vysoko. 
Sti'etavani a ki'izeni hlasu je vzhledem k tizkemu 
prostoru caste, hlasy se proto pi'ilezitostne lisi ryt
micky. 

pfildad A zachycuje zacatek klauzuly Mors: prvni 
dYe ordines tenoru s longami a pauzami (t. 1-3, 
4-6; tato rytmicka formule je v cell' klauzule 
stejna), duplum je 0 neco hybnejsi, triplum 
a quadruplum v rychlem 1. modu. 

V rytmicky vYznamnych bodech - na zacatku a zpra
vidla i uprosti'ed tzv. perfekci (perfectiones, na 
obr. A vyznaceny jako takty) - vytvareji hlasy per
jektni konkordance slozene z prim, kvart, kvint 
a oktav. Mezi temito body zneji disonance. 
Vsechny hlasy zpivaji vokil ,,0" (ze slova mors), ne
bot zidny pfidany text zde neni (k otextovini vrch
nich hlasu dojde aZ pozdeji, viz nize moteto). Jde 
tedy 0 ryze zvukovY doplnek ("tropus") chorilu. 
Mnohohlase klauzuly jsou obzvlaste efektni. Casto 
zduraziiuji klicova slova; napi'. mors - pi'emozena 
smrt ve velikonocnim aleluja (obr. A, i v chorilu je 
zde melisma). Vedle techto ryrazne modilne rytmi
zovanych diskantovYch partii vyslo stare organum 
purum z m6dy; jeho rytmick:i homogenita, nyni po
citovana jako monot6nni, vzbudila novY zajem tepr
ve na sklonku 13. stoleti. 

Moteto 
MelismatickYm vrchnim hlasum diskantove klau
zUly byl (na zpusob tropu) podkladan sylabickY 
text, kterY musel by! rytmizovin a clenen stejne 
jako duplum. Text byl ve versich a nekdy obsa
hem (obcas i rYmem) souvisel se slovem choril
mno tenoru (napi'. in seculum, viz s. 202, obr. D 
a s. 126, obr. A). Textovane duplum se nazyvalo 
motetus (z fro mot, slovo, resp. motet, vers), hu
debni druh moteto. Otextovana klauzula byla stej
ne jako netextovana upravou chordlu, tropem, 
a mohla by! libovolne vymenovina. To vedlo k jeji
mu osamostatneni: moteto se zpivalo i mimo cho
ril, napi'. na konci bohosluzby, ale i mimo koste!. 
Pak jiz nepoti'ebovalo klauzulu jako pfedlohu, 
nYbrZ bylo take komponovino nove. (Druhy mote
ta viz S. 206, obr. A). 

Konduktus, 
jedno- az tfihlasa piseii, je dulezitY druh epochy 
Notre Dame. Obsah je duchovni, ale nikoliv liturgic
kY, pozdeji i svetskY, moralistni, politickY atd.; vzdy 

jde 0 v:iZne, svatecni umeni klerikU. Roli hlavniho 
hlasu a tenoru hraje v konduktu spodni hlas; neni 
vsak urcen liturgicky tak jako chorilni tenor mote
ta, nYbrZ nove slozen jako pravidelne stavena pisiio
va melodie. Text je spolecny pro vsechny hlasy 
(spolecna deklamace, partiturove uspoi'adini). 
Strofick:i stavba textu nabizi dye moznosti zhudeb
neni: 
- v kazde strofe nebo dvojici strof se hudba opaku

je, nebo 
- kazda strofa obsahuje hudbu novou, text je pro-

komponovdn. 
Konduktus muze by! syiabickY, pi'ipadne s mall'mi 
melismaty ve vrchnich hlasech (not. pi'. na obr. B), 
nebo rna deBi melismaticke partie ve vsech hlasech 
soucasne, a to zejmena na zacatku ana konci versu, 
taki'ka jako pi'edehry, mezihry a dohry strof; tyto 
partie bez sylabickeho textu (sine littera, tj. vokali
za) byly eventuilne provadeny instrumentiilne. Ta
koveto ryrazne melismaticke kondukty byly obzvlas
te slavnostni (schema na obr. B). 

Rondellns 
Vicehlasa veta, zalozena na vYmene hlasu - casti 
melodie a, b, c ... jsou uspoi'idany v tfihlasu takto: 

1. hlas abc 
2. hlas bca 
3. hlas cab 

Krome konduktu existovaly i jednohlase taneeni 
pisne (rondelti), ktere tancili a zpivali zaci klas
ternich sko!. 

Prameny 
Kompletni notredamskY repertoar se dochoval ve 
ctyi'ech rukopisech, kde je uspoi'adin do slozek 
podle druhu a podle poctu hlasu. Ti'i rukopisy ob
sahujiMagnus tiber organi (obr. C): 
- Wolfenbiittel (WI), Herzog-August-Bibliothek. 

Helmst. 628, polovina 13. stoleti, Anglie; 
- Florencie (P), Bib!. Mediceo-Laurentiana, plut. 

29,1, polovina 13. stoleti, Francie; 
- WoIfenbiittel (W,), tamtez lO99, pozdni 13. 

stoleti, Francie; 
- Madrid (Ma), Bib!. naco 20486, konec 13. sto

leti, Spanelsko; ponekud odlisny, neobsahuje 
Magnus tiber. 

Rukopisy zacinaji jako nejvetsi zvlastnosti ctyfhlasy
mi organy pi'ipisovanl'mi PEROTINOVI. Magnus ti
ber je v nejstarsi verzi, nejbliZsi verzi leoninske, za
psin ve WI (slozka 3--4, PEROTINOVY nahradni 
klauzuly ve slozce 5-6). Pozdejsi verzi s vestaveny
mi PEROTINOvYMI alternativnimi klauzulami obsa
huje P, nejrnladsi verzi W,. Mnohe klauzuly se pro
kazatelne staly zdrojem pozdejsich francouzskYch 
motet. 
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PEROTlNOVA generace pokročila od dvojhlasu 
k tří- a čtyřhlasému organu. Hlasy se nazývají tenor, 
duplum, triplum a quadruplum a pohybují se 
v "tenorové" oblasti, tedy v oblasti vyšších muž
ských hlasů. Středověk měl zálibu v jasném, prů
zračném zvuku koncipovaném lineárně, na rozdíl 
od pozdějšího plného, kompaktního zvuku. I ná
stroje, které mohly zesilovat hlasy, znějí vysoko. 
Střetávání a křížení hlasů je vzhledem k úzkému 
prostoru časté, hlasy se proto příležitostně liší ryt
micky. 

Příldad A zachycuje začátek klauzuly Mors: první 
dvě ordines tenoru s longami a pauzami (t. 1-3, 
4-6; tato rytmická formule je v celé klauzule 
stejná), duplum je o něco hybnější, triplum 
a quadruplum v rychlém 1. modu. 

V rytmicky významných bodech - na začátku a zpra
vidla i uprostřed tzv. perfekcí (perfectiones, na 
obr. A vyznačeny jako takty) - vytvářejí hlasy per
fektní konkordance složené z prim, kvart, kvint 
a oktáv. Mezi těmito body znějí disonance. 
Všechny hlasy zpívají vokál ,,0" (ze slova mors), ne
boť žádný přidaný text zde není (k otextování vrch
ních hlasů dojde až později, viz níže moteto). Jde 
tedy o ryze zvukový doplněk ("tropus") chorálu. 
Mnohohlasé klauzuly jsou obzvláště efektní. Často 
zdůrazňují klíčová slova; např. mors - přemožená 
smrt ve velikonočním aleluja (obr. A, i v chorálu je 
zde melisma). Vedle těchto výrazně modálně rytmi
zovaných diskantových partií vyšlo staré organum 
purum z módy; jeho rytmická homogenita, nyní po
ciťovaná jako monotónní, vzbudila nový zájem tepr
ve na sklonku 13. století. 

Moteto 
Melismatickým vrchním hlasům diskantové klau
zuly byl (na způsob tropu) podkládán sylabický 
text, který musel být rytmizován a členěn stejně 
jako dupl um. Text byl ve verších a někdy obsa
hem (občas i rýmem) souvisel se slovem chorál
mno tenoru (např. in seculum, viz s. 202, obr. D 
a s. 126, obr. A). Textované duplum se nazývalo 
motetus (z fr. mot, slovo, resp. motet, verš), hu
dební druh moteto. Otextovaná klauzula byla stej
ně jako netextovaná úpravou chorálu, tropem, 
a mohla být libovolně vyměňována. To vedlo k její
mu osamostatnění: moteto se zpívalo i mimo cho
rál, např. na konci bohoslužby, ale i mimo kostel. 
Pak již nepotřebovalo klauzulu jako předlohu, 
nýbrž bylo také komponováno nově. (Druhy mote
ta viz s. 206, obr. A). 

Konduktus, 
jedno- až tříhlasá píseň, je důležitý druh epochy 
Notre Dame. Obsah je duchovní, ale nikoliv liturgic
ký, později i světský, moralistní, politický atd.; vždy 

jde o vážné, sváteční umění kleriků. Roli hlavního 
hlasu a tenoru hraje v konduktu spodní hlas; není 
však určen liturgicky tak jako chorální tenor mote
ta, nýbrž nově složen jako pravidelně stavěná písňo
vá melodie. Text je společný pro všechny hlasy 
(společná deklamace, partiturové uspořádání). 
Strofická stavba textu nabízí dvě možnosti zhudeb
nění: 
- v každé strofě nebo dvojici strof se hudba opaku

je, nebo 
- každá strofa obsahuje hudbu novou, text je pro-

komponován. 
Konduktus může být sylabický, případně s malými 
melismaty ve vrchních hlasech (not. př. na obr. B), 
nebo má delší melismatické partie ve všech hlasech 
současně, a to zejména na začátku a na konci veršů, 
takřka jako předehry, mezihry a dohry strof; tyto 
partie bez sylabického textu (sine littera, tj. vokalí
za) byly eventuálně prováděny instrumentálně. Ta
kovéto výrazně melismatické kondukty byly obzvláš
tě slavnostní (schéma na obr. B). 

Rondellns 
Vícehlasá věta, založená na výměně hlasů - části 
melodie a, b, c ... jsou uspořádány v tříhlasu takto: 

1. hlas abc 
2. hlas bca 
3. hlas cab 

Kromě konduktu existovaly i jednohlasé taneční 
písně (rondelli), které tančili a zpívali žáci kláš
terních škol. 

Prameny 
Kompletní notredamský repertoár se dochoval ve 
čtyřech rukopisech, kde je uspořádán do složek 
podle druhů a podle počtu hlasů. Tři rukopisy ob
sahujíMagnus liber organi (obr. C): 
- Wolfenbiittel (W1), Herzog-August-Bibliothek. 

Helmst. 628, polovina 13. století, Anglie; 
- Florencie (F), BibI. Mediceo-Laurentiana, plut. 

29,1, polovina 13. století, Francie; 
- Wolfenbiittel (W,), tamtéž lO99, pozdní 13. 

století, Francie; 
- Madrid (Ma), Bibl. nac. 20486, konec 13. sto

letí, Španělsko; poněkud odlišný, neobsahuje 
Magnus liber. 

Rukopisy začínají jako největší zvláštností čtyřhlasý
mi organy připisovanými PEROTlNOVI. Magnus li
ber je v nejstarší verzi, nejbližší verzi leoninské, za
psán ve W1 (složka 3--4, PEROTINOVY náhradní 
klauzuly ve složce 5-6). Pozdější verzi s vestavěný
mi PEROTlNOVÝMI alternativními klauzulami obsa
huje F, nejmladší verzi W,. Mnohé klauzuly se pro
kazatelně staly zdrojem pozdějších francouzských 
motel. 
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STREDOVEK / Vicehlas / ars antiqua I: moteto 207 

Epocha ars antiqua ("stareho umeni") saha zhru
ba od roku 1240-1250 do roku 1310-1320. Ozna
ceni se objevilo kolem roku 1320 jako reakce na 
pojem ars nova (zvhiSte u JACOBA Z LuTYCHU, 
pi'ed rokem 1324125). Hranice epoch ars antiqua 
a Notre Dame je problematicki - v obou epochach 
se pestuji tylez druhy. Na druhou stranu se ve 13. 
stoleti prudce rozviji rytmus a notace, a jelikoz se 
ars nova kolem roku 1320 manifestovala prave na 
tomto poli, zda se vhodne spojit i pojem ars antiqua 
se vznikem menzuriilni notace a ji odpovidajicim 
stadiem hudebnich druhu a oddelit jej od modiilni 
epochy. 

Hudebnt druhy epochy ars antiqua 
- Organum notredamske epochy (organum dup

tum, triptum a quadruptum) se diile provozuje, 
nova tvorba vsak stagnuje. 

- Konduktus zustava stiile v oblibe, postupne je 
vsak vytlacovan motetem. Ziildadntm hlasem du
chovnich konduktu bYvajf nekdy svetske truver
ske pisne; mel odie duchovnich konduktil se na
opak objevuji jako truverske pisne. Kontrafakta 
jsou tedy bezna. Jelikoz je konduktus notovan 
menzuriilne, Ize zpetne usuzovat na rytmickou 
podobu truverskjlch pfsnf (za pi'edpokladu, ze se 
pisne pi'i pi'evzeti do konduktU nemenily). 

- Moteto je hlavnim druhem epochy a soucasne 
polem inovaci a experimentu. 

- Hoquetus, skladebna technika epochy Notre 
Dame, se uplatnuje v rostouci mire (viz s. 209). 

- Rondeau bYva komponovano ve vicehlase podo
be a stava se pi'edchUdcem pozdejsi kantilenove 
vety (vizs. 209). 

Nejvetsi prostor v hudebnf praxi stiile jeste zaujima 
jednohlas (choriil a pisen). Vicehlas je ziilezitosti 
specialistu a znalcu. Oznacenf ars antiqua a ars no
va se vztahuji pouze na vicehlas. 

Moteto epochy ars antiqua 
vzniklo otextovanim vrchnich hlasu diskantovYch 
klauzul epochy Notre Dame (srovnej s. 205). Roz
hodujicf bylo vytvoi'enf textu, tj. versu (mot, mo
tet) , nebot hudba byla dana pi'edem. Moteto je tu
dfz nejenom hudebnim druhem, ale stejne tak 
i di\lezitYm druhem literarnim. Zprvu je moteto la
tinske duchovni, provadene v kostele jako nelitur
gicka ozdoba bohosluzby (nejcasteji na zaver). 
Neliturgicnost postupne umoznila vznik motet 
s francouzskjlmi svetskjlmi (dokonce i erotickjlmi) 
texty. Stiile casteji pak byla moteta provadena mi
mo kostel. Zpivali soliste s instrumentalnim do
provodem. 

Tenor byl vZdy bez textu a zi'ejme byl providen 
instrumentiilne (obr. A). Moteto muze bY. dvoj
aZ ctyi'hlase, nejcasteji se vsak vyskytuje v podo
be ti'ihlasu; triplum rna delSi text a je hybnejsi 
nez motetus (obr. B). KaZd)' z vrchnich hlasu rna 
vlastni text, moteto tak mohlo bY. francouzske, 
latinske nebo dvojjazycne. 

Konduktove moteto, ti'f- az ctyi'hlase, vrchni hla
sy majf tentYZ text, proto jsou i rytmicky navza
jem pi'izpusobene. Na rozdil od konduktu rna te
nor pouze textovY incipit; nejde 0 pisen, ale 
o choriilni melisma (obr. C: In Bethteem) . 

Vztah textu a hudby je v techto strukturach velmi 
slozity. Skladatele byli zi'ejme zaroven i autory textu, 
resp. Msnfk musel pi'esne znat klauzulu, k niz vy
tvai'el motetovY text. Vetsina basnikil je anonymn!. 
Texty vsak byly v dusledku simuitanniho pi'ednesu 
prakticky nesrozumitelne, takZe hudebni moment 
pi'evazuje. Ve zpracovani hlasu se zi'etelne projevuje 
racioniilne konstrukcni ziildad moteta. 

Stejne jako v diskantove klauzule je tenor tvoi'en 
z choriilniho melismatu, tedy z liturgickeho mate
riiilu, a rytmicky upravovan. Neplati to pro nekolik 
pfsnovYch tenoru zpivanych s textem. Forma mnoha 
motet je dvojdilna jako klauzuly, z nichz byla vytvo
i'ena. KaZdemu dilu odpovida jedna strofa textu 
(obr. B): 

v tenoru zbYvaji po osmerem opakovani peti
tonoveho modelu jeste 3 tony choriilniho melis
matu - 3 samostatne longy vyznacujfcf konec 
strofy; nasleduje opakovani tenoru v 2. dilu. 

Z mnoha dvojhlasych motet se pi'idanim moderni
ho, hybneho tripla s vlastnim textem stala trihlasa 
moteta. NovY text se vztahuje k textu puvodnimu, 
napi'. motetus: chviila knezf, triplum: odsudek kneZi 
(obr. B). Takoveto nove triplum se harmonicky pi'i
zpusobuje stare klauzule, rytmicky se vsak vYrazne 
lis!. 
Stare vrchnf hlasy se tez poruznu nahrazovaly mo
dernejsimi. Obr. C zachycuje konduktove moteto ke 
svatku sV. Mlad'itek, pi'etvoi'ene na latinske ti'ihlase 
moteto: ve starem konduktovem motetu zpfvaji oba 
vrchni hlasy tYZ text "In Bethleem ... ", v novem mo
tetu je stare triplum nahrazeno zivejsim, s vlastnfm 
textem (Nevinatka, ktera po narozenf kriile slavy 
trpela pod krutovladou Herodovou ... ). 
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Epocha ars antiqua C.starého umění") sahá zhru
ba od roku 1240-1250 do roku 1310-1320. Ozna
čení se objevilo kolem roku 1320 jako reakce na 
pojem ars nova (zvláště u JACOBA Z LuTYCHU, 
před rokem 1324125). Hranice epoch ars antiqua 
a Notre Dame je problematická - v obou epochách 
se pěstují tytéž druhy. Na druhou stranu se ve 13. 
století prudce rozvíjí rytmus a notace, a jelikož se 
ars nova kolem roku 1320 manifestovala právě na 
tomto poli, zdá se vhodné spojit i pojem ars antiqua 
se vznikem menzurální notace a jí odpovídajícím 
stadiem hudebních druhů a oddělit jej od modální 
epochy. 

Hudební druhy epochy ars antiqua 
- Organum notredamské epochy (organum dup

tum, triptum a quadruptum) se dále provozuje, 
nová tvorba však stagnuje. 

- Konduktus zůstává stále v oblibě, postupně je 
však vytlačován motetem. Základním hlasem du
chovních konduktů bývají někdy světské truvér
ské písně; melodie duchovních konduklŮ se na
opak objevují jako truvérské písně. Kontrafakta 
jsou tedy běžná. Jelikož je konduktus notován 
menzurálně, lze zpětně usuzovat na rytmickou 
podobu truvérských písní (za předpokladu, že se 
písně při převzetí do konduktů neměnily). 

- Moteto je hlavním druhem epochy a současně 
polem inovací a experimentů. 

- Hoquetus, skladebná technika epochy Notre 
Dame, se uplatňuje v rostoucí míře (viz s. 209). 

- Rondeau bývá komponováno ve vícehlasé podo
bě a stává se předchůdcem pozdější kantilénové 
věty (vizs. 209). 

Největší prostor v hudební praxi stále ještě zaujímá 
jednohlas (chorál a píseň). Vícehlas je záležitostí 
specialistů a znalců. Označení ars antiqua a ars no
va se vztahují pouze na vícehlas. 

Moteto epochy ars antiqua 
vzniklo otextováním vrchních hlasů diskantových 
klauzul epochy Notre Dame (srovnej s. 205). Roz
hodující bylo vytvoření textu, tj. veršů (mot, mo
tet), neboť hudba byla dána předem. Moteto je tu
díž nejenom hudebním druhem, ale stejně tak 
i důležitým druhem literárním. Zprvu je moteto la
tinské duchovní, prováděné v kostele jako nelitur
gická ozdoba bohoslužby (nejčastěji na závěr). 
Neliturgičnost postupně umožnila vznik motet 
s francouzskými světskými (dokonce i erotickými) 
texty. Stále častěji pak byla moteta prováděna mi
mo kostel. Zpívali sólisté s instrumentálním do
provodem. 

Tenor byl vždy bez textu a zřejmě byl prováděn 
instrumentálně (obr. A). Moteto může být dvoj
až čtyřhlasé, nejčastěji se však vyskytuje v podo
bě tříhlasu; triplum má delší text a je hybnější 
než motetus (obr. B). Každý z vrchních hlasů má 
vlastní text, moteto tak mohlo být francouzské, 
latinské nebo dvojjazyčné. 

Konduktové moteto, tří- až čtyřhlasé, vrchní hla
sy mají tentýž text, proto jsou i rytmicky navzá
jem přizpůsobené. Na rozdíl od konduktu má te
nor pouze textový incipit; nejde o píseň, ale 
o chorální melisma (obr. C: In Bethteem) . 

Vztah textu a hudby je v těchto strukturách velmi 
složitý. Skladatelé byli zřejmě zároveň i autory textů, 
resp. básník musel přesně znát klauzulu, k níž vy
tvářel motetový text. Většina básníků je anonymní. 
Texty však byly v důsledku simultánního přednesu 
prakticky nesrozumitelné, takže hudební moment 
převažuje. Ve zpracování hlasů se zřetelně projevuje 
racionálně konstrukční základ moteta. 

Stejně jako v diskantové klauzule je tenor tvořen 
z chorálního melismatu, tedy z liturgického mate
riálu, a rytmicky upravován. Neplatí to pro několik 
písňových tenorů zpívaných s textem. Forma mnoha 
motet je dvojdílná jako klauzuly, z nichž byla vytvo
řena. Každému dílu odpovídá jedna strofa textu 
(obr. B): 

v tenoru zbývají po osmerém opakování pěti
tónového modelu ještě 3 tóny chorálního melis
matu - 3 samostatné longy vyznačující konec 
strofy; následuje opakování tenoru v 2. dílu. 

Z mnoha dvojhlasých motet se přidáním moderní
ho, hybného tripla s vlastním textem stala tříhlasá 
moteta. Nový text se vztahuje k textu původnímu, 
např. motetus: chvála kněží, triplum: odsudek kněží 
(obr. B). Takovéto nové triplum se harmonicky při
způsobuje staré klauzule, rytmicky se však výrazně 
liší. 
Staré vrchní hlasy se též porůznu nahrazovaly mo
dernějšími. Obr. C zachycuje konduktové moteto ke 
svátku sv. Mláďátek, přetvořené na latinské tříhlasé 
moteto: ve starém konduktovém motetu zpívají oba 
vrchní hlasy týž text "In Bethleem ... ", v novém mo
tetu je staré triplum nahrazeno živějším, s vlastním 
textem (Neviňátka, která po narození krále slávy 
trpěla pod krutovládou Herodovou ... ). 
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S'fiUlDOVEK / Vicehlas / ars antiqua II: hudebni druhy, teorie 209 

Moteta ve stylu Petra de Cruce 
Na konci 13. stoleti vstupuje yYvoj moteta do nove 
faze, reprezentovane PETREM DE CRUCE (kolem 
roku 1300): triplurrl obsahuje kratsi a rytmicky 
pesti'ejsi notove hodnoty. 

Brevis je delena nejen na.3 semibreves, ale i da
le az na 9 kratsich hodnot; ty se sice st:ile nazYva
ji semibreves, ve skutecnosti vsak jiz pati'i do 
oblasti minim epochy ars nova. Delka techto se
mibreves se znacne ruzni: u dvou semi breves se 
uplatiiuje a1terace druhe z nich, u ti'i a vice je de
leni rovnomerne, tedy na trioly, kvartoly, kvintoly 
atd. (obr. A). Tyto skupinky semibreves jsou od
deleny teckami (srovnej s. 210, obr. I). Jelikoz 
na kaZdou z techto kratkYch not pripada jedna 
slabika, muselo dojit ke zpomaleni celkoveho 
tempa oproti FRANKOVlJ dobe (srovnej s. 211). 
Struktura kompozice se st:ile komplikuje. 

Nova vicehlasa pisiiova sazba 
Vicehlasa piseii se ve 13. stoleti d:ile pestuje v po
do be konduktu (viz vYse), u nehoz je hlavni melo
die umistena ve spodnim hlase. Nyni vsak existuji 
i pisiiove skladby, v nichz hlavni mel odie opousti 
tenorovou polohu a vytvari doprovazeny stred
ni nebo vrchni hlas. To je prvni krok k moder
ni pisiiove kompozici, ktera pfijde do m6dy ve 
14. stoleti. 

Pi'ikladem jsou ti'iblasa rondeaux truvera ADA
MA DE LA HALLE (viz s. 192, obr. D). Zakladni 
hlas je zde uprostred; v jinych pramenech se 
objevuje jako jednohlasa piseii. Tfiblasa sazba 
je prosta, zvuk piny, harmonie uziva tercie 
a sexty, ktere teorie jeste povazuje za disonan
ce, zde vsak jsou spojeny do mekkYch "sext
akordu". K tomu pi'istupuje soucasne uziti dvou 
zvYsenych t6nu vypl9vajici z melodicke 
linie (musica Jicta, "chromatika" 13. stoleti, 
srovnej s. 189). 

Putujici refreny 
Nektere pisne truveru byly zrejme znacne rozsire
nya oblibeny. Jejich melodie se pi'itom nelisily od 
duchovnich pisni, a tak se zejmena jejich popular
ni refreny stavaly - jakozto citaty - soucasti du
chovnich a svetskYch motet. Samy ovsem mohly by! 
opet duchovnibo puvodu; jednohlasa pisen mohla 
napi'. vzniknout z puvodne netextovaneho dupla 
notredamske klauzuly (Magnus tiber). Pro uplat
nen! refrenu v motetech (hlavne francouz
skYch dvojitYch motetech) jsou typicke 4 zpusoby 
(obr. B): 
- uplny citat v motetu nad pi'edem dan9m tenorem, 
- uplny citat v triplu nad predem dan9m tenorem, 
- uplny nebo castecny citat (motetus, pak jako od-

poveQ v triplu nebo obracene), 

- rozdeleny citat v motetu, urcitY ramec pro dalsi 
vYPovedi. 

Pi'iklad na obr. B ukazuje refren "cele m'a s'amour 
donee .... " ("svou lasku mi dala ta, jiz pati'i me srd
ce a me telo") jako triplum nad znam9m tenorem 
In seculum (srovnej s. 202) a jako motetus nad 
tenorem Ne (zAdjuva me Domine, casti graduale 
na svatek sv. Stepana Sederunt principes). Prii'a
zeni k ruzn9m tenorum zpusobuje harmonicke 
problemy, ty jsou vsak vyfeseny mal9mi variacemi 
v refrenu. 

Hoquetus 
Jiz v epose Notre Dame (cca od roku 1200) se ve 
vrchnich hlasech organ objevuji partie, kde jeden 
hlas zpiva proti pauze druheho a obracene. Sti'idani 
se obvykle deje rychle a po jednotlivYch t6nech, tak
ze se slovo hoquetus vykladalo jako "skytavka" 
(fr.). Teoretikove oznacovali hoquetus jako "roz
trhani hlasu" (FRANCO: "truncatio vocis"). Z vice 
hlasu se v hoquetu sti'idaji vZdy jen dva, napr. 
na obr. C vrchni hlasy nad pravidelnym tenorem. 
Hoquetove partie predstavuji virtu6zni v9razovY 
prostredek, uplatnuji se proto na textove a form:il
ne vYznacnych mistech skladby. 
Behem 13. stoleti se z teto kompozicni techniky sta
va hudebni druh. Kodex Bamberg obsahuje netex
tovane, zjevne nastrojum urcene hoquety nad teno
rem In seculum (obr. C; srovnej s. 212, obr. B). 

Skladatele a teoretikove epochy ars antiqua: 
- JOHANNES DE GARLANDIA, kolem 1190-1272, 

Pam, De musica mensurabili positio, cca 
1240; 

- FRANCO KOLiNSKY, Ars cantus mensurabilis, 
kolem 1280 (viz s. 211); 

- HIERONYMUS DE MORAVIA, 2. polovina 13. sto
leti, Pariz, autor velke kompilace s vlastnimi do
datky; 

- ANONYMUS 4, po 1272, Anglie, De mensuris et 
discantu; 

- ADAM DE LA HALLE, kolem 1237-1287 nebo 
1306, znamy truver; 

- JEHANNOT DE L'ESCUREL, t 1303, znamy mj. 
jako skladatel pisni; 

- PETRUS DE CRUCE, 2. polovina 13. stoleti, po
frankovskY skladatel, snad ucitel JACOBA Z LU
TYCHU; 

- JOHANNES DE GROCHEO, kolem 1300, Pariz, De 
musica, velmi moderni traktat; 

- WALTER ODINGTON, zacatek 14. stoleti, Evesham 
(Anglie), De speculatione musices; 

- JACOBUS Z LUTYCHU, kolem 1260-1330, Pam 
a Lutych, Speculum musicae v 7 knihach mezi 
1321 a 1324125, obrana stylu ars antiqua. 
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Moteta ve stylu Petra de Cruce 
Na konci 13. století vstupuje vývoj moteta do nové 
fáze, reprezentované PETREM DE CRUCE (kolem 
roku 1300): triplum obsahuje kratší a rytmicky 
pestřejší notové hodnoty. 

Brevis je dělena nejen na.3 semibreves, ale i dá
le až na 9 kratších hodnot; ty se sice stále nazýva
jí semíbreves, ve skutečnosti však již patří do 
oblasti míním epochy ars nova. Délka těchto se
mibreves se značně různí: u dvou semibreves se 
uplatňuje alterace druhé z nich, u tří a více je dě
lení rovnoměrné, tedy na trioly, kvartoly, kvintoly 
atd. (obr. A). Tyto skupinky semibreves jsou od
děleny tečkami (srovnej s. 210, obr. I). jelikož 
na každou z těchto krátkých not připadá jedna 
slabika, muselo dojít ke zpomalení celkového 
tempa oproti FRANKOVlJ době (srovnej s. 211). 
Struktura kompozice se stále komplikuje. 

Nová vícehlasá písňová sazba 
Vícehlasá píseň se ve 13. století dále pěstuje v po
době konduktu (viz výše), u něhož je hlavní melo
die umístěna ve spodním hlase. Nyní však existují 
i písňové skladby, v nichž hlavní melodie opouští 
tenorovou polohu a vytváří doprovázený střed
ní nebo vrchní hlas. To je první krok k moder
ní písňové kompozici, která přijde do módy ve 
14. století. 

Příkladem jsou tříblasá rondeaux truvéra ADA
MA DE LA HALLE (viz s. 192, obr. D). Základní 
hlas je zde uprostřed; v jiných pramenech se 
objevuje jako jednohlasá píseň. Tříblasá sazba 
je prostá, zvuk plný, harmonie užívá tercie 
a sexty, které teorie ještě považuje za disonan
ce, zde však jsou spojeny do měkkých "sext
akordů". K tomu přistupuje současné užití dvou 
zvýšených tónů vyplývající z melodické 
linie (musíca ficta, "chromatika" 13. století, 
srovnej s. 189). 

Putující refrény 
Některé písně truvérů byly zřejmě značně rozšíře
nya oblibeny. jejich melodie se přitom nelišily od 
duchovních písní, a tak se zejména jejich populár
ní refrény stávaly - jakožto citáty - součástí du
chovních a světských motel. Samy ovšem mohly být 
opět duchovníbo původu; jednohlasá píseň mohla 
např. vzniknout z původně netextovaného dupla 
notredamské klauzuly (Magnus liber). Pro uplat
nění refrénů v motetech (hlavně francouz
ských dvojitých motetech) jsou typické 4 způsoby 
(obr. B): 
- úplný citát v motetu nad předem daným tenorem, 
- úplný citát v triplu nad předem daným tenorem, 
- úplný nebo částečný citát (motetus, pak jako od-

pověď v triplu nebo obráceně), 

- rozdělený citát v motetu, určitý rámec pro další 
výpovědi. 

Příklad na obr. B ukazuje refrén "cele m'a s'amour 
donee .... " ("svou lásku mi dala ta, jíž patří mé srd
ce a mé tělo") jako triplum nad známým tenorem 
ln secu/um (srovnej s. 202) a jako motetus nad 
tenorem Ne (z Adjuva me Domíne, části graduale 
na svátek sv. Štěpána Sederunt príncípes). Přiřa
zení k různým tenorům způsobuje harmonické 
problémy, ty jsou však vyřešeny malými variacemi 
v refrénu. 

Hoquetus 
již v epoše Notre Dame (cca od roku 1200) se ve 
vrchních hlasech organ objevují partie, kde jeden 
hlas zpívá proti pauze druhého a obráceně. Střídání 
se obvykle děje rychle a po jednotlivých tónech, tak
že se slovo hoquetus vykládalo jako "škytavka" 
(fr.). Teoretikové označovali hoquetus jako "roz
trhání hlasu" (FRANCO: "truncatio vocis"). Z více 
hlasů se v hoquetu střídají vždy jen dva, např. 
na obr. C vrchní hlasy nad pravidelným tenorem. 
Hoquetové partie představují virtuózní výrazový 
prostředek, uplatňují se proto na textově a formál
ně význačných místech skladby. 
Během 13. století se z této kompoziční techniky stá
vá hudební druh. Kodex Bamberg obsahuje netex
tované, zjevně nástrojům určené hoquety nad teno
rem ln secu/um (obr. C; srovnej s. 212, obr. B). 

Skladatelé a teoretikové epochy ars antiqua: 
- jOHANNES DE GARLANDIA, kolem 1190-1272, 

Paříž, De musíca mensurabílí positío, cca 
1240; 

- FRANCO KOLíNSKÝ, Ars cantus mensurabílís, 
kolem 1280 (viz s. 211); 

- HIERONYMUS DE MORAVIA, 2. polovina 13. sto
letí, Paříž, autor velké kompilace s vlastními do
datky; 

- ANONYMUS 4, po 1272, Anglie, De mensuris et 
díscantu; 

- ADAM DE LA HALLE, kolem 1237-1287 nebo 
1306, známý truvér; 

- jEHANNOT DE L'ESCUREL, t 1303, známý mj. 
jako skladatel písní; 

- PETRUS DE CRUCE, 2. polovina 13. století, po
frankovský skladatel, snad učitel jACOBA z LU
TYCHU; 

- jOHANNES DE GROCHEO, kolem 1300, Paříž, De 
musíca, velmi moderní traktát; 

- WALTER ODlNGTON, začátek 14. století, Evesham 
(Anglie), De speculatíone musíces; 

- jACOBUS Z LUTYCHU, kolem 1260-1330, Paříž 
a Lutych, Specu/um musícae v 7 knihách mezi 
1321 a 1324125, obrana stylu ars antiqua. 
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STRIlDOVEK I Vicehlas lars anti qua III: menzuralni notace, prameny 211 

Textovini vrchnich hlasu klauzuli a diferenciace 
rytmu ve 13. stoleti ~dly k nutnosti rozvazat retezce 
modilnicfi Hgatur a urcit rytmickou hodnotu samo
statne noty. Tak vznikla merena cili menzuralni 
notace, jejfmz prvnim teoretikem resp. pdvodcem 
OyrrRi\Nco KOLINSKY. Svl\j traktat Ars cantus 
mensurabilis napsal kolem roku 1280. 
Cantus mensurabilis, tez muslCa;;/ensurabilis, 
je vicehlasa hudba, v nfz se tonove delky vztabujf 
k sobe navzajem a jsou "mei'itelne" v systemu da
nem Cfseln0ni pomery. Opacny termin cantus pla
nus oznacuje jednohlasy choril, jehoz volna rytmi
ka se vymyka mei'enf a neni notovina. 
Menzucilni notace se pouifvala cca do roku 
1600, kdy se prosadila modernf notace s taktovYm 
schi'matem. FRANKOVA notace uifvala cerne noty 
(cerna menzuralni notace) , v 15. a 16. stoleti se 
tytez noty psaly s pr:izdn0ni hlavickami (bild men
zurdlnf notace). 

Samostatne noty (obr. A) 
Hlavnf jednotkou je brevis, jako metrickti jednot
ka - doba - nazYvana i tempus (cas, doba). Jeji 
delku urcuje nejkratsi ton, na ktery pi'ipada slabika 
(FRANCO: "quod est minimum in plenitudine vo
cis"). 
Brevis obsabuje 3 semibreves, longa 3 breves. 
NejdelSi hodnota je duplex longa (2 longy); s tou
to vYjimkou je system ternarni: pro svl\j symbolickY 
vYznam (trojjedinost) byly trojite jednotky oznaco
viny jako perfektni, jejich delka (delka longy) jako 
perfekce (peifectio). 
Mensi hodnoty se casem delily stille dal a jejich 
tempo se zpomalovalo. Cerna semibrevis odpovida 
tvarem prazdne rhombe 15. stoleti, tedy dnesni ce
Ie note. Pro spravnou interpretaci tempa se vsak 
brevis jakozto doba pi'episuje jako ctvrfova nota 
(s teckou), semibrevis jako osminova atd. (re
dukce 1:8, obr. A). 

Kombinace znaku 
Plika je kratka cara vychazejici z hlavicky longy ne
bo brevis. Oznacuje melodickou ozdobu - vyssi ne
bo nizsi notu, zpravidla polovicni delky (obr. B). 
Konjunktury jsou skupinky semibreves, jejichi 
hodnota se odecita od delky hlavni noty. Dlouha no
ta nasleduje po kratkYch notach (obr. C). 
Ligatury pi'edstavujf spojene tony, ktere puvod
ne pi'ipadaly na jednu slabiku. FRANCO jim dava 
individuilni rytmickY vYznam. vychodiskem jsou 
stare vzestupne a sestupne modilni ligatury B(re
vis)-L(onga) (obr. D, 1 a 2, viz s. 202, obr. C a D). 
Zmena na zacatku nebo na konci ligatury znamena 
opacnou rytmickou hodnotu, napi'.: sestupna ligatu
ra, zacatek bez nozicky - z B se stava L (obr. D, 1 
a 3); vzestupna ligatura, zacatek s nozickou - z B se 

stava L (obr. D, 2 a 4); sikma sestupna ligatura 
s nozickou - z L se stava B (obr. D, 1 a 5);posunu
tf horniho znaku doprava - z L se stava B (obr. D, 2 
a 6) atd. Noiicka smerem vzhUru na zacatku zna
mena 2 semibreves (obr. D, 9-10). VevicetonovYch 
ligaturach jsou vsechny vniti'ni noty breves, zacatek 
a konec se cte jako u dvoutonovYch ligatur (obr. D, 
11-14). 

Perfekce, imperfekce a alterace 
Longa pi'ed longou je vidy perfektni, i'ada long od
povida 5. modu (obr. E, 1). Ve sledu L-B se hodno
ta B odecita od L - longa je impeifektovana. Im
perfekce zezadu odpovida 1. modu, zepi'edu 2. mo
du (obr. E, 2 a 3). Ze dvou breves mezi dvema 
longami je prvni nezmenena (brevis recta), 2. je 
prodlouzena na dvojnasobek (b. altera). Tato alte
race odpovida 3. modu (obr. E, 4). Vyskytnou-li se 
mezi 2 longami vice nei 3 breves, uplatni se imper
fekce a alterace (obr. E, 5-7). 
Teeky upozorliuji na odchylky od techto pravide!. 
Takpunctum divisionis oddeluje 2 breves a zabra
liuje alteraci,punctum peifectionis za longou bra
ni jejimu imperfektovani (srovnej obr. F, 2 a E, 3). 
Vsechna pravidla pro vztab longy a brevis plan i pro 
pomer brevis a semibrevis. Jednodoba semibrevis 
se nazYva minor, dvoudoba major (obr. G). 
Pauzy mohou imperfektovat, samy ale nemohou 
by! imperfektoviny ani alteroviny. Kaida proskrtnu
ta mezera odpovida pauze breviS, tedy 3 mezery = 
perfektni pauza longa, 2 mezery imperfektnf pauza 
longa atd. (obr. H). V prilbehu 13. stoleti se tvary 
pauz zmenily. 

Nejduleiitejsi rukopisy epochy ars antiqua: 
- Montpellier (Mo) , bib!. de la Fac. de Medicine 

H. 196, Pai'ii; asi 330 skladeb (hlavne moteta), 
vetsinou 2. polovina 13. stolen, slozka 1-6 stary 
repertoar, 7-8 novY (kolem 1300); 

- Bamberg (Ba) , Staatsbib!., lit. 115, kolem roku 
1300, severni Francie; 100 motet (99 ti'ihla
sych, 1 ctyi'hlase) uspoi'adanych abecedne podle 
zacatku textu motetu; v dodatcich 1 konduktus 
a 7 instrumentalnich hoquetu; 

- Burgos (Hu), Monast. de Las Huelgas, zacatek 
14. stolen, Burgos; 186 skladeb (organa, mote
ta, kondukty atd.); 

- Thrin (Tu), Bib!. Reale, vari 42, kolem 1350, 
Lutych; 34 skladeb (kondukty, moteta). 

Rukopisy maji kvartovY format a jsou uzpusobeny 
pro praxi. Hlasy motet jsou zapsany v jednotlivYch 
sloupcich: vlevo triplum, vpravo motetus, dole te
nor - vzdy tak, ze vsichni museli obracet soucasne. 
Obr. I zachycuje typicke rozdeleni listu v rukopisu 
Mo (konec moteta B a zacatek noveho moteta A). 

STŘEDOVĚK I Vícehlas I ars antiqua III: menzurální notace, prameny 211 

Textování vrchních hlasů klauzulí a diferenciace 
rytmů ve 13. století ~dly k nutnosti rozvázat řetězce 
modálnícfi ligatur a určit rytmickou hodnotu samo
statné noty. Tak vznikla měřená čili menzurální 
notace, jejímž prvním teoretikem rešp. pdvodcem 
Dyr"rRi\Nco KOLíNSKÝ. Svůj traktát Ars cantus 
mensurabílis napsal kolem roku 1280. 
Cantus mensurabilis, též muslCiirňénsurabilis, 
je vícehlasá hudba, v níž se tónové délky vztahují 
k sobě navzájem a jsou "měřitelné" v systému da
ném číselnými poměry. Opačný termín cantus pla
nus označuje jednohlasý chorál, jehož volná rytmi
ka se vymyká měření a není notována. 
Menzurální notace se používala cca do roku 
1600, kdy se prosadila moderní notace s taktovým 
schématem. FRANKOVA notace užívala černé noty 
(černá menzurální notace), v 15. a 16. století se 
tytéž noty psaly s prázdnými hlavičkami (bílá men
zurální notace). 

Samostatné noty (obr. A) 
Hlavní jednotkou je brevis, jako metrícká jednot
ka - doba - nazývaná i tempus (čas, doba). Její 
délku určuje nejkratší tón, na který připadá slabika 
(FRANCO: "quod est minimum in plenitudine vo
cis"). 
Brevis obsahuje 3 semibreves, longa 3 breves. 
Nejdelší hodnota je duplex longa (2 longy); s tou
to výjimkou je systém ternární: pro svůj symbolický 
význam (trojjedinost) byly trojité jednotky označo
vány jako perfektní, jejich délka (délka longy) jako 
perfekce (peifectio). 
Menší hodnoty se časem dělily stále dál a jejich 
tempo se zpomalovalo. Černá semibrevis odpovídá 
tvarem prázdné rhombě 15. století, tedy dnešní ce
lé notě. Pro správnou interpretaci tempa se však 
brevis jakožto doba přepisuje jako čtvrťová nota 
(s tečkou), semibrevis jako osminová atd. (re
dukce 1:8, obr. A). 

Kombinace znaků 
Plika je krátká čára vycházející z hlavičky longy ne
bo brevis. Označuje melodickou ozdobu - vyšší ne
bo nižší notu, zpravidla poloviční délky (obr. B). 
Konjunktury jsou skupinky semibreves, jejichž 
hodnota se odečítá od délky hlavní noty. Dlouhá no
ta následuje po krátkých notách (obr. C). 
Ligatury představují spojené tóny, které původ
ně připadaly na jednu slabiku. FRANCO jim dává 
individuální rytmický význam. Východiskem jsou 
staré vzestupné a sestupné modální ligatury B(re
vis)-L(onga) (obr. D, 1 a 2, viz s. 202, obr. CaD). 
Změna na začátku nebo na konci ligatury znamená 
opačnou rytmickou hodnotu, např.: sestupná ligatu
ra, začátek bez nožičky - z B se stává L (obr. D, 1 
a 3); vzestupná ligatura, začátek s nožičkou - z B se 

stává L (obr. D, 2 a 4); šikmá sestupná ligatura 
s nožičkou - z L se stává B (obr. D, 1 a 5);posunu
tí horního znaku doprava - z L se stává B (obr. D, 2 
a 6) atd. Nožička směrem vzhůru na začátku zna
mená 2 semibreves (obr. D, 9-10). Vevícetónových 
ligaturách jsou všechny vnitřní noty breves, začátek 
a konec se čte jako u dvoutónových ligatur (obr. D, 
11-14). 

Perfekce, imperfekce a alterace 
Longa před longou je vždy perfektní, řada long od
povídá 5. modu (obr. E, 1). Ve sledu L-B se hodno
ta B odečítá od L - longa je impeifektována. Im
perfekce zezadu odpovídá 1. modu, zepředu 2. mo
du (obr. E, 2 a 3). Ze dvou breves mezi dvěma 
longami je první nezměněna (brevis recta), 2. je 
prodloužena na dvojnásobek (b. altera). Tato alte
race odpovídá 3. modu (obr. E, 4). Vyskytnou-li se 
mezi 2 longami více než 3 breves, uplatní se imper
fekce a alterace (obr. E, 5-7). 
Tečky upozorňují na odchylky od těchto pravidel. 
Takpunctum divisionis odděluje 2 breves a zabra
ňuje alteraci,punctum peifectionis za longou brá
ní jejímu imperfektování (srovnej obr. F, 2 a E, 3). 
Všechna pravidla pro vztah longy a brevis platí i pro 
poměr brevis a semibrevis. Jednodobá semibrevis 
se nazývá minor, dvoudobá major (obr. G). 
Pauzy mohou imperfektovat, samy ale nemohou 
být imperfektovány ani alterovány. Každá proškrtnu
tá mezera odpovídá pauze brevis, tedy 3 mezery = 
perfektní pauza longa, 2 mezery imperfektní pauza 
longa atd. (obr. H). V průběhu 13. století se tvary 
pauz změnily. 

Nejdůležitější rukopisy epochy ars antiqua: 
- Montpellier (Mo), bibl. de la Fac. de Médicine 

H. 196, Paříž; asi 330 skladeb (hlavně moteta), 
většinou 2. polovina 13. století, složka 1-6 starý 
repertoár, 7-8 nový (kolem 1300); 

- Bamberg (Ba), Staatsbibl., lit. 115, kolem roku 
1300, severní Francie; 100 motet (99 tříhla
sých, 1 čtyřhlasé) uspořádaných abecedně podle 
začátku textu motetu; v dodatcích 1 konduktus 
a 7 instrumentálních hoquetů; 

- Burgos (Hu), Monast. de Las Huelgas, začátek 
14. století, Burgos; 186 skladeb (organa, mote
ta, kondukty atd.); 

- Thrín (Tu), Bibl. Reale, vari 42, kolem 1350, 
Lutych; 34 skladeb (kondukty, moteta). 

Rukopisy mají kvartový formát a jsou uzpůsobeny 
pro praxi. Hlasy motet jsou zapsány v jednotlivých 
sloupcích: vlevo triplum, vpravo motetus, dole te
nor - vždy tak, že všichni museli obracet současně. 
Obr. I zachycuje typické rozdělení listu v rukopisu 
Mo (konec moteta B a začátek nového moteta A). 
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STREDOVEK / Vicehlas / periferni vicehlas 13. stoleti 213 

Ve 13. stoleti se vicehlas pestoval i mimo PafiZ; ze
jmena v okrajovYch oblastech Zily stare nebo zcela 
jine formy hudebni praxe. Velmi samostatna byla 
Anglie, kted mela velkY vYznam pro yYvoj kontinen
t:ilni hudby v 15. stoleti. 

Anglie 
znala nejnovejsi vicehlas: jeden z rukopisu s notre
damskYm repertoarem, WI, byl napsan v Anglii. WI 
vsak obsahuje i skladby domaci provenience, zvlas
te k ordinariu missae. Jde 0 dvojhlase az trihlase 
vsuvky do Sanetus a Agnus Dei. Krome toho jsou 
v 11. slozce proste, prevazne sylabicke dvojhlasc 
skladby k marianskYm msim: zpracovani chor:ilu 
bez prisne organizace tenoru a stroficke sekvence 
v konduktove sazbe. 
DiIleZiljim pramenem jsou worcesterske frag
menty (Wore), obsahujici zi'ejme repertoar tamni 
katedr:ilni pevecke skoly od zacatku 13. do polovi
ny 14. stoleti. Mezi nimi je opet nekolik notredam
skYch skladeb, pi'evazuji vsak domaci dvojhlase aZ 
ti'ihlase kompozice: 

- moteta, 54 skladeb, prostsi nez francouzska; 
s tenorem se zachazi volneji, vrchni hlasy jsou 
navzajem prizpusobeny: rytmem, shodnym tex
tern (konduktove moteto), vYmenami hlasu; 

- zpracovani chorruu (organa), 23 skladeb, 
zeasti se sylabicky otextovanl'mi vrchnimi hlasy 
(jako rana notredamska organa); 

- casti ordinaria, 10 skladeb, castecne s vlastni 
zakladni melodii misto predem daneho liturgic
keho cantu firmu; 

- sekvence v novem stylu, podobne konduktu; 
- pisiiove skladby: kondukty, hymny, ronde-

Iy; pi'irozene plynouci melodika. 

Je napadne, ze v Anglii chybi obzvlaste umela a ryt
micky "vypilovana" francouzska kompozieni tech
nika. Jednoduchost struktury nesvedei 0 umeJecke 
zaostalosti, spiSe 0 prirozenem pi'istupu k hudebni 
tvorbe. 
Tomu odpovida caste uzivani tercii a sext, ktere 
i v teorii uznali za konsonance nejdrive Anglicane: 
ANONYMUS 4 a WALTER ODINGTON (zacatek 14. 
stoleti). ODINGTON argumentuje empirii, slozite 
a tumz "disonantni" pythagorejske ciselne pomery 
velke a male tercie (64:81 a 27:32) redukuje na 
jednodussi (4:5 a 5:6). Terc-sextove souzvuky pi'i
jdou vIS. stoleti do m6dy i na kontinente jako 
jauxbourdon. 
Melodika je rytmicky jednoducM a casto rovnez 
uziva tercie, cimz zisk:iva durovY charakter. Proto 
bl'vala povazovana za lidovou. 
Zvlastnim prikladem anglickeho vkusu je tzv. Letni 
won. Je to vilbec nejstarsi dochovany k:inon; po-

chazi zrejme z opatstvi v Readingu (tzv. Reading 
rota). Jeho datovani je nejiste (kolem 1260), odd
zi vsak anglickou praxi 13. stoleti (obr. A). 

Kanon je sestihlasy: vrchni hlasy tvori ctyrhlasy 
kanon z 12 textove i hudebne odlisnych dvoutak
ti v 6/8 taktu, kted se mohou ve vsech hlasech Ii
bovolne casto opakovat. Oba spodni hlasy tvori 
tzv. "pes" (nohu): ctyi'taktovou formuli opakuji 
tak, ze vzdy 2 takty zneji stejne. Harmonicky cela 
skladba sestava ze sti'idani souzvuku "F dur" 
a "g moll", a to vzdy po uplynuti jedne longy; vY
slednl'm efektem je jista monotonie (jakoby "vy
zvaneni") a zminena anglicka "lidovost". 

Nemecko 
zustava ve 13. stoleti na poli vicehlasu zcela v poza
di. FRANCO KOliNSKY je dolozen jen jako teoretik, 
nikoliv jako skladatel. V Kodexu Darmstadt (zaca
tek 14. stoleti, severni Francie) se ovsem dochovalo 
trihlase latinske moteto "Homo miserabilis - Homo 
luge" (triplum - motetus) s pozoruhodnl'm nemec
kYm tenorem "Brumas e mors, Brumas ist tod, 0 we 
der not!". Nekdy je pripisovano FRANKOVI. 

Spanelsko 
je zastoupeno pramenem Burgos (Hu), ktery ob
sahuje repertoar zenskeho klastera Las Huelgas 
v Burgosu. I zde si zaslouzi pozornost recepce 
skladeb notredamske skoly, zjevne vnimanych jako 
"moderni" hudba, dale castejsi zhudebiiovani cas
ti ordinaria (Magnus tiber obsahuje naopak pro
prium). Mnohem znamejsi nel spaneJskY vice
hlas vsak asi byly jednohlase marianske pisne 
13. stoleti Cantigas de Santa Marfa. Jde zi'ejme 
o starsi repertoar melodii s nOyYmi texty v duchu 
trubadurske Iyriky (zejmena od ALFONSE X. KAs
TILSKEHO, t 1284). 

Instrumentruni hudba 
Nastroje, pi'edevsim fidula (s. 226), mohly hrat 
spolu s vok:ilnimi hlasy. V motetech take hr:ily 
tenor. Kodex Bamberg (Ba) obsahuje v dodatcich 
7 instrument:ilnich hoquetu bez textu, jeden s titu
lem In seeulum viellatoris ("hudcovo In secu
lum", obr. B). Nekolikjednohlasych skladeb z ob
lasti tanecni hudby (nejcasteji improvizovane) ob
sahuje Chansonnier du Roi. NazYvaji se ductia 
nebo stantipes (podle J. DE GROCHEO), tez es
tampida. Stavbou se podobaji sekvenci (srovnej 
s. 192, obr. B): sled useku (puncta), ktere se vzdy 
dvakrat opakuji s otevrenym resp. uzavrenym 
koncem, tj. s polovienim resp. celym zaverem 
(obr.C). 
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Ve 13. století se vícehlas pěstoval i mimo Paříž; ze
jména v okrajových oblastech žily staré nebo zcela 
jiné formy hudební praxe. Velmi samostatná byla 
Anglie, která měla velký význam pro vývoj kontinen
tální hudby v 15. století. 

Anglie 
znala nejnovější vícehlas: jeden z rukopisů s notre
damským repertoárem, WJ, byl napsán v Anglii. W1 

však obsahuje i skladby domácí provenience, zvláš
tě k ordinariu missae. Jde o dvojhlasé až tříhlasé 
vsuvky do Sanctus a Agnus Dei. Kromě toho jsou 
v ll. složce prosté, převážně sylabické dvojhlasé 
skladby k mariánským mším: zpracování chorálu 
bez přísné organizace tenoru a strofické sekvence 
v konduktové sazbě. 
Důležitým pramenem jsou worcesterské frag
menty (Worc), obsahující zřejmě repertoár tamní 
katedrální pěvecké školy od začátku 13. do polovi
ny 14. století. Mezi nimi je opět několik notredam
ských skladeb, převažují však domácí dvojhlasé až 
tříhlasé kompozice: 

- moteta, 54 skladeb, prostší než francouzská; 
s tenorem se zachází volněji, vrchní hlasy jsou 
navzájem přizpůsobeny: rytmem, shodným tex
tem (konduktové moteto), výměnami hlasů; 

- zpracování chorálu (organa), 23 skladeb, 
zčásti se sylabicky otextovanými vrchními hlasy 
(jako raná notredamská organa); 

- části ordinaria, 10 skladeb, částečně s vlastní 
základní melodií místo předem daného liturgic
kého cantu firmu; 

- sekvence v novém stylu, podobné konduktu; 
- písňové skladby: kondukty, hymny, ronde-

ly; přirozeně plynoucí melodika. 

Je nápadné, že v Anglii chybí obzvláště umělá a ryt
micky "vypilovaná" francouzská kompoziční tech
nika. Jednoduchost struktury nesvědčí o umělecké 
zaostalosti, spíše o přirozeném přístupu k hudební 
tvorbě. 
Tomu odpovídá časté užívání tercií a sext, které 
i v teorii uznali za konsonance nejdříve Angličané: 
ANONYMUS 4 a WALTER ODlNGTON (začátek 14. 
století). ODlNGTON argumentuje empirií, složité 
a tudíž "disonantní" pythagorejské číselné poměry 
velké a malé tercie (64:81 a 27:32) redukuje na 
jednodušší (4:5 a 5:6). Terc-sextové souzvuky při
jdou v 15. století do módy i na kontinentě jako 
fauxbourdon. 
Melodika je rytmicky jednoduchá a často rovněž 
užívá tercie, čímž získává durový charakter. Proto 
bývala považována za lidovou. 
Zvláštním příkladem anglického vkusu je tzv. Letní 
kánon. Je to vůbec nejstarší dochovaný kánon; po-

chází zřejmě z opatství v Readingu (tzv. Reading 
rota). Jeho datování je nejisté (kolem 1260), odrá
ží však anglickou praxi 13. století (obr. A). 

Kánon je šestihlasý: vrchní hlasy tvoří čtyřhlasý 
kánon z 12 textově i hudebně odlišných dvoutak
tí v 6/8 taktu, která se mohou ve všech hlasech li
bovolně často opakovat. Oba spodní hlasy tvoří 
tzv. "pes" (nohu): čtyřtaktovou formuli opakují 
tak, že vždy 2 takty znějí stejně. Harmonicky celá 
skladba sestává ze střídání souzvuku "F dur" 
a "g moll", a to vždy po uplynutí jedné longy; vý
sledným efektem je jistá monotonie (jakoby "vy
zvánění") a zmíněná anglická "lidovost". 

Německo 
zůstává ve 13. století na poli vícehlasu zcela v poza
dí. FRANCO KOLÍNSKÝ je doložen jen jako teoretik, 
nikoliv jako skladatel. V Kodexu Darmstadt (začá
tek 14. století, severní Francie) se ovšem dochovalo 
tříhlasé latinské moteto "Homo miserabilis - Homo 
luge" (triplum - motetus) s pozoruhodným němec
kým tenorem "Brumas e mors, Brumas ist tod, o we 
der not!". Někdy je připisováno FRANKOVI. 

Spanělsko 
je zastoupeno pramenem Burgas (Hu), který ob
sahuje repertoár ženského kláštera Las Huelgas 
v Burgosu. I zde si zaslouží pozornost recepce 
skladeb notredamské školy, zjevně vnímaných jako 
"moderní" hudba, dále častější zhudebňování čás
tí ordinaria (Magnus liber obsahuje naopak pro
prium). Mnohem známější než španělský více
hlas však asi byly jednohlasé mariánské písně 
13. století Cantigas de Santa María. Jde zřejmě 
o starší repertoár melodií s novými texty v duchu 
trubadúrské lyriky (zejména od ALFONSE X. KAs
TILSKÉHO, t 1284). 

Instrumentální hudba 
Nástroje, především fidula (s. 226), mohly hrát 
spolu s vokálními hlasy. V motetech také hrály 
tenor. Kodex Bamberg (Ba) obsahuje v dodatcích 
7 instrumentálních hoquetů bez textu, jeden s titu
lem In seculum viellatoris ("hudcovo ln secu
lum", obr. B). Několik jednohlasých skladeb z ob
lasti taneční hudby (nejčastěji improvizované) ob
sahuje Chansonnier du Roi. Nazývají se ductia 
nebo stantipes (podle J. DE GROCHEO), též es
tampida. Stavbou se podobají sekvenci (srovnej 
s. 192, obr. B): sled úseků (puncta), které se vždy 
dvakrát opakují s otevřeným resp. uzavřeným 
koncem, tj. s polovičním resp. celým závěrem 
(obr.C). 



Skenováno pro studijní účely

:.z , 4 STitF.OOVt K I Yiceh las l ars no\"a I: menzucllnf s)"stem, I110telo 

H{ . .... l v b 1 - - i. 1''''' ''' 1 IlIii 1 ,or' II I , ". ' h i 

~,~ J. I!J lirE Ii' 
• A T_ . ~I ""Iaml, Ph. de v-my. moteto . GeniI GduI", pOdIe r1<p. FMN .. I. 48 (1316) 

- ~ J~-I~ [ X " 
" ' J ~ [ " ' ". 
A "1' /I "' J [ .. . JJ 
A '';''"'1' /1 
" ' J [ ' .. JJ ......-71 prolado /1 
111-- 1 1. ) ) 

/1 /1 
pp pp , n 

B M ...... rjlnl .~u.m apochy .... now. 

, . ~ 

0 0 , I , 

" '" A lii '" 

. " 

D lzoperlodlc:kt motala, Ph. de Viti) • • G.wIson". Ittukl\n. 118ri<>di.-

0 •• I I I , 

RJ. Jm,u· 

o . II , 

~ , ,J J n ,J 

E • 1 1 1 , 
g, ,J. m ,d. 
( , 1 1 
t J ,J n ', ' J 

e M<ilrum 

2. dI fdlrnRIcel 

I 
" 0 

" " " .. 

A. B color 1""""" I ..... 1 •.. ,!.oiee tenonJ 

Metncke pomery, izoperiodicita 

:.z 14 STŘEDOVtK I Yícehlas I ars 110\' :1. I : menzurální s)"stém, 111otelo 

Hr· .... I"' '''I ... · i I1i"' '''1 ~ I 'F' to I,'" ",. 
--------------._~.-

~'~,I. I!J lirf lr' 
• A Teno< . e~1 I'IOtaml. Ph. de vmy. motelo"GarriI GduI". pOdle "'p. F ....... I. 48 (1316) 

... -- lmp«l';'lnId6Ien/ 

~ i l ~F [ 
i ' • 0 •• j j j , 

.....-?1 /I RJ. Jm 'L!. - , , , 
1 ř [ 

, , ..... 
A /I 

Q , ll , ..... ' , . , . . J J b ,J J n 'J . 
A 1 '~ [ /1 ....... . . , • , . J J E , I I I , 
-'""'I 1 _'o [ /I g, ,J. m ". I I j 

_m-
I I . ) ) ...... 

/1 /1 ( . I I - P P pp , .F'l ~ , ,J n ', ', 
B ~u<'1nI .vs ..... apodI~ ... I'IOW' C M<llrum 

1. dl 2. cIA fdimbic:'1 

I I 
O , I , O 

" '" "'111 '" " " " .. 

A. B coIor lenoru I ..... 1 .... !aloe lenoru 

Merrické poméry, izoperiodicira 



Skenováno pro studijní účely

STRllDOVEK / Vicehlas / ars nova I: menzuralni system, moteto 215 

Epocha ars nova ("noveho umeni") zahrnuje 
zhruba leta 1320-1380. Je specificky francouzska 
s centrem v Pai'izi. 
Oznaceni epochy a podnety ke kompozicnim a no
tacnim inovacim pochazeji snad od PHILIPPA DE 
VITRY (kolem 1315). Menzur:ilni system epochy 
ars nova pi'edstavil roku 1321 ve spisu Notitia artis 
musicae JOHANNES DE MURIS, matematik a astro
nom na Sorbonne. Do sporu 0 nove umeni zasahl 
JACOBUS Z LuTYCHU, ktery v 7 rozsahlych kniMch 
spisu Speculum musicae (1321-24) naposledy 
shrnul spekulativni hudebni teorii sti'edoveku; 
prudce, ale se znalosti veci Mjil stare umeni (ars 
anti qua) . Nove impulsy se uplatiiuji pi'edevsim 
v techto oblastech: 
- moteto (izoperiodicita, izorytmie) 
- vicehlasa piseo (kantilenova veta) 
- menzurrunf system 
- menzurrunf notace 
Organum a konduktus mizi, svetska hudba pi'evazu
je. Zde se projevuje vniti'ni oslabeni cirkve ve 14. sto
leti. Papez JAN XXII. se dokonce roku 1324125 bu
lou Docta sanctorum z Avignonu obraci proti no
vemu umeni (hrozi cirkevnimi tresty, bude-Ii nova 
hudba provadena v kostele). 

Menzurrunf system a notace 
rozsii'uji stary FRANKOV system. Oficialne je nej
mensi jednotkou minima, kolem r. 1320 uz je vsak 
d:ile deliteina, ovsem pouze na 2, nikoliv na 3 semimi
nimy. Naproti tomu maxima je i ternarni. Ternarni 
menzur:ilni system rna tedy 4 stupne (gradus): 
- maximodus: pomer maxima -Ionga 
- modus: pomer longa - brevis 
- tempus: pomer brevis - semibrevis 
- prolatio: pomer semibrevis - minima 
Vedle ternarniho cleneni je nyni rovnocenne 
i binarni (i kdyz se st:ile nazYva imperfektnf). Ma 
i 5. gradus: minima - semiminima. ]elikoz z not sa
mych neni jasne, zda jsou binarni nebo ternarni, 
udava se leckdy zpusob deleni cervenou barvou ne
bo menzur:ilnim znamenkem. 
1. Cervene noty oznacuji pi'echodnou zmenu men

zury (taktu). Nejstarsim dokladem je tenor mo
teta Garrit gallus - In nova fert PH. DE VITRY 
(vyn:ilezce cervenych not?). Opakuji se v nem 2 
rytmicke modely: cerna LBB, cervena BBL, dvou
doba pauza, a cervena LBB, cerna BBL, ti'idoM 
pauza (obr. A). Alteraci, imperfekci a zmenami 
taktu vznikaji rUzne rytmicke hodnoty. 

2. Menzurrunf znamenka se uzivaji v delSich use
cich, zejmena pro 4 kombinace tempus - pro
latio: 
- tempus perfoctum (B = 3 S) cum prolatione 

maiori (S = 3 M), odpovida 918 taktu; 
- tempus perfectum (B = 3 S) cum prolalione 

minori (S = 2 M), odpovida 3/4 taktu; 

- tempus imperfectum (B = 2 S) cum prola
tione maiori (S = 3 M), odpovida 6/8 taktu; 

- tempus imperfectum (B = 2 S) cum prola-
tione minori (S = 2 M), odpovida 214 taktu. 

Znamenka jsou: krouiek pro tempus perfec
tum, pulkrouiek pro tempus imperfectum, 
tecka pro prolalio maior, chybejicl tecka pro 
prolalio minor (obr. C). 

Krouzek se udrZel dlouho jako znamenko pro ti'ido
by takt Oeste u BACHA), pUlkruh pro cely takt se 
uZfva dodnes. 

Moteto 
(zvlaste francouzske ti'ihlase moteto) je hlavni druh 
epochy ars nova. Obsah je milostny, politickY, spo
lecenskY atd. Moteto je st:ile skladbou pro znalce, 
ale pozdeji se stava vei'ejnYm umenim. Zvlaste izo
rytmicke moteto zustava po 150 let tradicnfm hu
debnim druhem velkYch slavnosti. Hlasy jsou vok:il
ne-instrument:ilni: 
- triplum, v sopranove poloze, detske nebo vy

soke muzske hlasy, zivY rytmus (napi'. 918 na 
obr. D); 

- motetus, hlavni hlas v altove poloze, sti'edne 
pohyblivY; 

- tenor, "opernY" instrument:ilni hlas v dlouhych 
hodnotach (velka menzura, napi'. 3 x 918, 
obr. D). Nekdy se pi'idava stejne utvai'eny 
kontratenor. 

Podoba tenoru, diminuce a augmentace 
Zakladem tenoru st:ile zustava chor:ilni melisma 
(color), upravene podle rytmickeho modelu. Ten
to model je nyni delSi a nazYva se talea (fr. taille, 
uryvek, v poetice metricke schema Msne; viz tez 
izorytmie, s. 217). Na obr. A mei'i talea 10 taktu 
a ti'ikrat se opakuje, na obr. D sest velkYch taktu 
a opakuje se ctyi'ikrat (A I-IV). V 2. dHu na obr. D se 
opakuji tony tenoru a menzura se zkracuje z 6 
velkYch taktu na 2 (B 1-4, v notovem pi'ikladu 
se z celfch not s dvema teckami f, a atd. stavaji 
pillove noty s teckou f, a atd.). Zkraceni se nazYva 
diminuce, zvetseni augmentace. Oboji je zapsa
no menzur:ilnimi znamenky, tenor neni znova noto
van. Diminuovany dH rna vetsina motet epochy ars 
nova (2. dH, viz obr. D). 

Izoperiodicita 
Ve snaze vtisknout i vrchnim hlasum fad odpovida
jici tenoru, sladil VITRY jejich periodizaci s prube
hem tenoru. Cezury (pauzy) se objevuji vzdy na 
temz miste, napi'. v obr. D: triplum A I, t. 6 = A II, 
t. 6 atd.; motetus B 1, t. 3 = B 2, t. 3 atd. Male od
chylky jsou mozne. Rozdeleni na stejne periody ne
bere ohled na melodickY materi:il, nekdy ani na 
text; je to absolutne hudebni zpusob utvai'eni. 

STŘEDOVĚK / Vícehlas / ars nova I: menzurální systém, moteto 215 

Epocha ars nova ("nového umění") zahrnuje 
zhruba léta 1320-1380. Je specificky francouzská 
s centrem v Paříži. 
Označení epochy a podněty ke kompozičním a no
tačním inovacím pocházejí snad od PHILIPPA DE 
VITRY (kolem 1315). Menzurální systém epochy 
ars nova představil roku 1321 ve spisu Notitia artis 
musicae JOHANNES DE MURlS, matematik a astro
nom na Sorbonně. Do sporu o nové umění zasáhl 
JACOBUS Z LuTYCHU, který v 7 rozsáhlých knihách 
spisu Speculum musicae (1321-24) naposledy 
shrnul spekulativní hudební teorii středověku; 
prudce, ale se znalostí věci hájil staré umění (ars 
antiqua). Nové impulsy se uplatňují především 
v těchto oblastech: 
- moteto (izoperiodicita, izorytmie) 
- vícehlasá píseň (kantilénová věta) 
- menzurální systém 
- menzurální notace 
Organum a konduktus mizí, světská hudba převažu
je. Zde se projevuje vnitřní oslabení církve ve 14. sto
letí. Papež JAN XXII. se dokonce roku 1324/25 bu
lou Docta sanctorum z Avignonu obrací proti no
vému umění (hrozí církevními tresty, bude-li nová 
hudba prováděna v kostele). 

Menzurální systém a notace 
rozšiřují starý FRANKŮV systém. Oficiálně je nej
menší jednotkou nůnima, kolem r. 1320 už je však 
dále dělitelná, ovšem pouze na 2, nikoliv na 3 semimi
nimy. Naproti tomu maxima je i ternární. Ternární 
menzurální systém má tedy 4 stupně (gradus): 
- maximodus: poměr maxima -Ionga 
- modus: poměr longa - brevis 
- tempus: poměr brevis - semibrevis 
- prolatio: poměr semibrevis - minima 
Vedle ternárního členění je nyní rovnocenné 
i binární (i když se stále nazývá imperfektnf). Má 
i 5. gradus: minima - semiminima. Jelikož z not sa
mých není jasné, zda jsou binární nebo ternární, 
udává se leckdy způsob dělení červenou barvou ne
bo menzurálním znaménkem. 
1. Cervené noty označují přechodnou změnu men

zury (taktu). Nejstarším dokladem je tenor mo
teta Garrit gallus - In nova Jert PH. DE VITRY 
(vynálezce červených not?). Opakují se v něm 2 
rytmické modely: černá LBB, červená BBL, dvou
dobá pauza, a červená LBB, černá BBL, třídobá 
pauza (obr. A). Alterací, imperfekcí a změnami 
taktu vznikají různé rytmické hodnoty. 

2. Menzurální znaménka se užívají v delších úse
cích, zejména pro 4 kombinace tempus - pro
latio: 
- tempus perfoctum (B = 3 S) cum prolatione 

maiori (S = 3 M), odpovídá 918 taktu; 
- tempus perfectum (B = 3 S) cum prolatione 

minori (S = 2 M), odpovídá 3/4 taktu; 

- tempus imperfectum (B = 2 S) cum prola
tione maiori (S = 3 M), odpovídá 6/8 taktu; 

- tempus imperfectum (B = 2 S) cum prola-
tione minori (S = 2 M), odpovídá 2/4 taktu. 

Znaménka jsou: kroužek pro tempus perfec
tum, půlkroužek pro tempus imperfectum, 
tečka pro prolatio maior, chybějící tečka pro 
prolatio minor (obr. C). 

Kroužek se udržel dlouho jako znaménko pro třído
bý takt (ještě u BACHA), půlkruh pro celý takt se 
užívá dodnes. 

Moteto 
(zvláště francouzské tříhlasé moteto) je hlavní druh 
epochy ars nova. Obsah je milostný, politický, spo
lečenský atd. Moteto je stále skladbou pro znalce, 
ale později se stává veřejným uměním. Zvláště izo
rytmické moteto zůstává po 150 let tradičním hu
debním druhem velkých slavností. Hlasy jsou vokál
ně-instrumentální: 
- triplum, v sopránové poloze, dětské nebo vy

soké mužské hlasy, živý rytmus (např. 918 na 
obr. D); 

- motetus, hlavní hlas v altové poloze, středně 
pohyblivý; 

- tenor, "opěrný" instrumentální hlas v dlouhých 
hodnotách (velká menzura, např. 3 x 918, 
obr. D). Někdy se přidává stejně utvářený 
kontratenor. 

Podoba tenoru, diminuce a augmentace 
Základem tenoru stále zůstává chorální melisma 
(color), upravené podle rytmického modelu. Ten
to model je nyní delší a nazývá se talea (fr. taille, 
úryvek, v poetice metrické schéma básně; viz též 
izorytmie, s. 217). Na obr. A měří talea 10 taktů 
a třikrát se opakuje, na obr. D šest velkých taktů 
a opakuje se čtyřikrát (A I-IV). V 2. dHu na obr. D se 
opakují tóny tenoru a menzura se zkracuje z 6 
velkých taktů na 2 (B 1-4, v notovém příkladu 
se z celých not s dvěma tečkami f, a atd. stávají 
půlové noty s tečkou f, a atd.). Zkrácení se nazývá 
diminuce, zvětšení augmentace. Obojí je zapsá
no menzurálními znaménky, tenor není znova noto
ván. Diminuovaný dH má většina motet epochy ars 
nova (2. dH, viz obr. D). 

Izoperiodicita 
Ve snaze vtisknout i vrchním hlasům řád odpovída
jící tenoru, sladil VITRY jejich periodizaci s průbě
hem tenoru. Cézury (pauzy) se objevují vždy na 
témž místě, např. vobr. D: triplum A I, t. 6 = A II, 
t. 6 atd.; motetus B 1, t. 3 = B 2, t. 3 atd. Malé od
chylky jsou možné. Rozdělení na stejné periody ne
bere ohled na melodický materiál, někdy ani na 
text; je to absolutně hudební způsob utváření. 
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STREDOVEK I Vicehlas I ars nova II: izorytmie, kantilenova veta 217 

Izoperiodicita (pokracovani) 
liny pi'iklad izoperiodicity je MACHAUTOVO moteto 
Trap plus - Biaute - Je ne suis (triplum - motetus 
- tenor). Tenorem neni chonilni melisma, ale 
(zi'ejme MACHAUTOVO) rondeau. Refren zni: 

,Je ne suis mie certains d'avoir arnie, mais je suis 
loyaus amis" (Nejsem si jist, zda mtim pi'ftelkyni, 
ale jsem vernj pi'itel). 

Dil A vychazi od f a konci polovicnim zaverem na c. 
Dil B mii'i zpet k f. Dil A pi'itom sestava ze dvou po
dobnych motivU (tentYz motiv lehce pozmenen 
i v dilu B, pi'. na obr. A). 
Celkove ustrojeni tenorn pi'esne odpovida forme 
rondeau Cad modum rondelli"): AB = talea I, A = ta
lea II, A = talea III, AB = talea N, AB = talea V 
(srovnej obr. A a B, rondeau). 
Tenor urcuje delku, strnkturu, toninu a obsah mo
teta. Text a vrchni hlasy jsou utvai'eny s ohledem na 
tenor. Motetus (zde jako kontratenor) a triplum 
(zde jako cantus) maji riizne stroficke formy: trip
lum je sdrnzene rymovany lejch, motetus laisova 
strofa s rymem aaaa ... ; triplum rna ryrazne delSi 
text nez motetus - 10 dvojversi oproti 12 versum. 
Oba texty komentuji tenor: chvaIi krasu zboziiova-
ne a jeji ctnost. . 
Moteto rna 3 dily zakoncene hoquetovYmi partiemi: 
- dil 1: talea I, pomer poctu versu tripla a motetu 

5:3, 
- dil 2: talea II a III s pi'epojenim, pomer poctu 

versu 7:4, 
- dil 3: talea IV a V, posledni usek tenorn tvoi'i 

zvlastni zaver. 
Kadence a pauzy se v obou vrchnfch hlasech opaku
ji se stejnou periodou, takZe mezi cantem a kontra
tenorem je tesnyvztah. 

Izorytmie je racionaIni organizace tenon!; v rytmu 
jde daIe nez izoperiodicita: shodna neni jen delka 
period, ale i jejich rytmus; ten je dan opakovanim 
rytmicke i'ady zv. talea. Nezavisle na rytmu je pi'i
tom organizovana i melodie dana opakovanim me
lodickeho modelu zv. color; delka colorn se zpravi
dla nekryje s delkou taley. Izorytmie se nejcasteji 
uplatiiuje v tenorn izorytmickeho moteta, ktere 
pi'edstavuje vrchol racionaIniho strnkturovanf go
ticke hudby. Izorytmie je protiv:ih~ ryrazne melo
diky a vystupiiovane harmonicke b~rvitosti (tercie, 
chromatika). Na vrcholu epochy ars nova se izo
rytmie nekdy uplatiiuje i na vrchni hlasy (panizo
rytmie). 
Izorytmie se z oblasti moteta rozsii'ila i na casti mse 
a na kantiIenove vety. Pi'ikladem je zde Agnus Dei 
MACHAUTOVY mse (s. 218). VITRY a MACHAUT 
psali izorytmicka moteta uz na pocatku 14. stoleti. 

Diskantova piseii (lat. cantilena) rna vokaJni 
vrchni hlas a 1-3 doprovodne instrnmentaIni hlasy. 
Patei'i strnktury je dvojhlasa diskant-tenorova kon
strnkce (pisiiova mel odie a doprovodny hlas), ne
kdy s kontratenorem jako vypliiujicim hlasem v te
norove poloze. Tytez skladby jsou casto dochovany 
dvoj- i ti'ihlasne. Obcas se vyskytuje i 4. hlas v so
pranove poloze (triplum). 

Pod oznacenim kantilenova veta vystupuji pi'ede
vsim formy s refrenem - ballade, rondeau a virelai 
(srovnej s. 192). Zpusob zapisu jasne ukazuje, jak 
z nekolika maIo stavebnych prvku vznikaji riizn9m 
opakovanim a textaci komplikovane pisiiove utvary 
(obr. B): 

- Ballade (fr. baler, tanCit) rna obvykle 3 strofy 
s refrenem a poslani (envoi). V MACHAUTOvE 
ballade na obr. B je refren melodicky shodny se 
stolou, chybi i envoi, notovana je tedy jen cast 
formaIne odpovidajici canzone. Dalsi text je jako 
obvykle zapsan jinde, ne pod notami. - Ballade 
je nejcastejsi fonnou kantilenove vety (odtud 
LUDWIGOv tennin Balladensatz). Ze 42 MA
CHAUTOvYCH notovanych ballad (ballades no
tees; daIe existuje 204 nenotovanych textu) je 
jen 1 jednohlasa, 15 je dvojhlasych, 23 ti'ihla
sych, 3 ctyi'hlase; nektere ovsem maji v riiznych 
pramenech ruzny pocet hlasu. 
Na obr. C je 1. dil MACHAUTOVY ti'ihlase ballady. 
Nad klidn9m instrnmentaInim z:ikladem plynou 
volne koloratury hybneho cantu. 

- Rondeau, "krnhory zpev"; v jednohlase fonne 
rna sborory refren, ve vicehlase nikoliv. Ma jen 
dva melodicke clanky, ktere se opakuji tak, jak 
naznacuje sled versu 1-8 (obr. B). Z 21 MACHAU
TOvYCH rondeaux je 8 dvojhlasych, 11 ti1lllasych 
a 2 ctyrltlasa; v tom jsou zapocitiny i zvlastni pi'i
pady (kinonicke, ciseine a rYmove hi'icky). 

- Virelai (fr. virer, tocit se, alai, lejch) je vzac
nejsi nez rondeau a ballade; po refrenu A nasle
duje canzona BBC a opet refren A. Dily A a C mo
hou by! melodicky shodne. Na rozd.tl od ballady 
a rondeau jsou verse nestejne dlouhe. Ze 34 MA
CHAUTOvYCH virelais (chansons balladees) je 
26 jednohlasych, 7 dvojhlasych a jen 1 ti1lllasa. 

Hoquetove partie jsou ve 14. stoleti castejsi nez 
ve 13. stoleti. Objevuji se vZdy na kompozicne ry
znamnych mistech, napi'. na konci motet a jejich di
lU. MACHAUT slozil delSi instrnment:ilni hoquetus 
nad tenorem David; v dejinach hudby je to unik:itni 
skladba. 
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Izoperiodicita (pokračování) 
Jiný příklad izoperiodicity je MACHAUTOVO moteto 
Trop plus - Biauté -Je ne suis (triplum - motetus 
- tenor). Tenorem není chorální melisma, ale 
(zřejmě MACHAUTOVO) rondeau. Refrén zní: 

,Je ne suis mie certains ďavoir amie, mais je suis 
loyaus amis" (Nejsem si jist, zda mám přítelkyni, 
ale jsem věrný přítel). 

Díl A vychází od f a končí polovičním závěrem na c. 
Díl B míří zpět k f. Díl A přitom sestává ze dvou po
dobných motivů (tentýž motiv lehce pozměněn 
i v dílu B, př. na obr. A). 
Celkové ustrojení tenoru přesně odpovídá formě 
rondeau ("ad modum rondelli"): AB = ta1ea I, A = ta
lea II, A = talea III, AB = talea N, AB = talea V 
(srovnej obr. A a B, rondeau). 
Tenor určuje délku, strukturu, tóninu a obsah mo
teta. Text a vrchní hlasy jsou utvářeny s ohledem na 
tenor. Motetus (zde jako kontratenor) a triplum 
(zde jako cantus) mají různé strofické formy: trip
lum je sdruženě rýmovaný lejch, motetus laisová 
strofa s rýmem aaaa ... ; triplum má výrazně delší 
text než motetus - 10 dvojverší oproti 12 veršům. 
Oba texty komentují tenor: chválí krásu zbožňova-
né a její ctnost. . 
Moteto má 3 díly zakončené hoquetovými partiemi: 
- díl 1: talea I, poměr počtu veršů tripla a motelu 

5:3, 
- díl 2: ta1ea II a III s přepojením, poměr počtu 

veršů 7:4, 
- díl 3: talea IV a V, poslední úsek tenoru tvoří 

zvláštní závěr. 
Kadence a pauzy se v obou vrchních hlasech opaku
jí se stejnou periodou, takže mezi cantem a kontra
tenorem je těsný vztah. 

Izorytmie je racionální organizace tenoru; v rytmu 
jde dále než izoperiodicita: shodná není jen délka 
period, ale i jejich rytmus; ten je dán opakováním 
rytmické řady zv. talea. Nezávisle na rytmu je při
tom organizována i melodie daná opakováním me
lodického modelu zv. color; délka coloru se zpravi
dla nekryje s délkou taley. Izorytmie se nejčastěji 
uplatňuje v tenoru izorytmického moteta, které 
představuje vrchol racionálního strukturování go
tické hudby. Izorytmie je protiváh~ výrazné melo
diky a vystupňované harmonické b~rvitosti (tercie, 
chromatika). Na vrcholu epochy ars nova se izo
rytmie někdy uplatňuje i na vrchní hlasy (panizo
rytmie). 
Izorytmie se z oblasti moteta rozšířila i na části mše 
a na kantilénové věty. Příkladem je zde Agnus Dei 
MACHAUTOVY mše (s. 218). VITRY a MACHAUT 
psali izorytmická moteta už na počátku 14. století. 

Diskantová píseň (lat. cantilena) má vokální 
vrchní hlas a 1-3 doprovodné instrumentální hlasy. 
Páteří struktury je dvojhlasá diskanl-tenorová kon
strukce (písňová melodie a doprovodný hlas), ně
kdy s kontratenorem jako vyplňujícím hlasem v te
norové poloze. Tytéž skladby jsou často dochovány 
dvoj- i tříhlasně. Občas se vyskytuje i 4. hlas v so
pránové poloze (triplum). 

Pod označením kantilénová věta vystupují přede
vším formy s refrénem - ballade, rondeau a virelai 
(srovnej s. 192). Způsob zápisu jasně ukazuje, jak 
z několika málo stavebných prvků vznikají různým 
opakováním a textací komplikované písňové útvary 
(obr. B): 

- Ballade (fr. baler, tančit) má obvykle 3 strofy 
s refrénem a poslání (envoi). V MACHAUTOVĚ 
balladě na obr. B je refrén melodicky shodný se 
štólou, chybí i envoi, notována je tedy jen část 
formálně odpovídající canzoně. Další text je jako 
obvykle zapsán jinde, ne pod notami. - Ballade 
je nejčastější fonnou kantilénové věty (odtud 
LUDWIGŮV tennín Balladensatz). Ze 42 MA
CHAUTOVÝCH notovaných ballad (ballades no
tées; dále existuje 204 nenotovaných textů) je 
jen 1 jednohlasá, 15 je dvojhlasých, 23 tříhla
sých, 3 čtyřhlasé; některé ovšem mají v různých 
pramenech různý počet hlasů. 
Na obr. C je 1. díl MACHAUTOVY tříhlasé ballady. 
Nad klidným instrumentálním základem plynou 
volné koloratury hybného cantu. 

- Rondeau, "kruhový zpěv"; v jednohlasé fonně 
má sborový refrén, ve vícehlasé nikoliv. Má jen 
dva melodické články, které se opakují tak, jak 
naznačuje sled veršů 1-8 (obr. B). Z 21 MACHAU
TOVÝCH rondeaux je 8 dvojhlasých, 11 tňlllasých 
a 2 čtyr1tlasá; v tom jsou započítány i zvláštní pří
pady (kánonické, číselné a rýmové hříčky). 

- Virelai (fr. virer, točit se, a lai, lejch) je vzác
nější než rondeau a ballade; po refrénu A násle
duje canzona BBC a opět refrén A. Díly A a C mo
hou být melodicky shodné. Na rozd.tl od ballady 
a rondeau jsou verše nestejně dlouhé. Ze 34 MA
CHAUTOVÝCH virelais (chansons balladées) je 
26 jednohlasých, 7 dvojhlasých a jen 1 tňlllasá. 

Hoquetové partie jsou ve 14. století častější než 
ve 13. století. Objevují se vždy na kompozičně vý
znamných místech, např. na konci motet a jejich dí
lů. MACHAUT složil delší instrumentální hoquetus 
nad tenorem David; v dějinách hudby je to unikátní 
skladba. 
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Chasse (fr., take chace, hon) je trihlasy lcinon 
v prime; text nekdy liCi jarni nebo lovecke sceny, 
pricemz stiliani zvere rna paralelu v kanonickem 
sledu hlasu zvanem tez!uga Oat. utek). 
Latinske oznaceni pro kanon je rota, tzn. kolo; to 
souvisi s kruhovYm pohybem hlasu i s kruhovYm za
pisem nekterych kanonu. 
Princip kanonu se pfipravuje v technice vYmeny 
hlasu, zejmena vrchnich hlasu anglickYch motet 13. 
stoleti (na kratsich usecich jiz v klauzulach epochy 
Notre Dame). 

MeSni ordinaria 
Ve 14. stoleti se namisto propria v rostouci mire vi
cehlase upravuji casti ordinaria: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus a Agnus Dei. Obvykle je zpival 
sbor jako jednohlasy choni!. Tento sbor, kostelni 
schola cantorum a nyni casteji i dvorskd kapela, 
zpival i vicehlase ordinarium. Komponovaly se jed
notlive casti ordinaria, nikoliv cely cyklus, a tak by
Iy take shromazd'ovany v mkopisech, pocinaje kom
pozicemi Kyrie. Rovnez i zpusob kompozice techto 
casti je ryrazne odlisny; 
1. Zpracovlini choralu: zejmena u casn s dlou

hYm textem (Gloria, Credo). Choral je umisten 
v tenom, rytmicky je vsak volny; vsechny hlasy 
maji !yz text; sazba je prosta, nejcasteji akordic
ko-sylabicka. 

2. Motetova veta: predevsim u Kyrie a Agnus 
Dei. Choral je v tenom, rytmizovan jako v mo
tetu, ostatni hlasy se pohybuji ruzne, maji vsak 
stejny text jako tenor, jen zridka vlastni jako 
v motetu; vicetextovYm motetem je ale fte 
missa est, ktere se jeste dlouho bude upravo
vat do podoby vicehlasu a bude tvorit zaver 
cyklu ordinaria. 

3. Kantilenova veta: casti s dlouhYm textem, bez 
choralu, s vYraznYm, nove komponovanYm vrch
nim hlasem (jako u svetske balady, odtud UJD
WIGlJv termin Balladenmesse), nebo s parafrazi 
choralu ve vrchnim hlase. 

I nejstarsi cyldy ordinaria predstavuji volny sled 
vet, nikoliv tedy hudebni cykly. Krome trihlasych 
msi z Toulouse (fragment) a Besan~onu jsou znarne 
zejmena 2 mse: 
- Mse z Tournai, trihlasa, zacatek 14. stolen, 

z mkopisu Tournai, jednotlive casti jsou z ruz
nych epoch: stare modalni rytmy ve zpracovani 
choralu, v Gloria a v Credu i nove binarni deleni, 
zaver !Vori trihlase latinsko-francouzske moteto 
s tenorem Ite missa est; 

- Machautova mse, ctyr"hlasa, Kyrie, Sanctus, 
Agnus a Ite missa jsou motetove vety, Gloria 
a Credo kantilenove vety. 

Na s. 218 je 1. dn Agnus Dei. Tenor je vzat ze 
XVII. mse. Zpev slov Agnus Dei rna 3 zavery - na 
zacatku, uprostred a na konci (t. 1, 3, 5-6). 
Ve 4. taktu maji vrchni hlasy stejny rytmus jako 
v 2. taktu, ale jiny tonory material: hlasy jsou zde 
tedy izorytmicM 
lzorytmie "ve velkem" se projevuje v usecich 
I a II, ktere soucasne odpovidaji dvojimu opako
vani taley tenom). Izorytmii Ize v ostatnich hla
sech snadno vypozorovat: rytmicky shodne takty 
jsou v notovem prikladu pi'esne pod sebou 
(system I a II). Tak se v obou radcich kontrate
nom objevi pauza, 3 piilove noty, pauza, 2 piilo
ve noty, cela nota atd.; na slova tollis peccata 
pfipadaji tony a fed a g a atd., avsak na slova 
mundi, miserere c' f g a c' b a atd. Existuji urci
te odchylky; vystupuji jako ozdoby v mensich 
hodnotach (colores). 

Nejvice casti ordinaria obsahuji mkopisy Ivrea aApt, 
ktere zachycuji repertoar papezske kapely v Avigno
nu (zde sidlili papezove v letech 1309-1377; za vel
keho schlzmatu v letech 1378-1415 zde sidlil jeden 
ze vzdoropapezu). 
Rukopis Apt krome toho obsahuje i trihlase hym
ny s hlavni melodii ve vrchnim hlasu a se stejnYm 
textem ve vsech hlasech. 

v oblibenosti moteta a diskantove pisne ve 14. sto
leti se odrazi priilom noveho, svetskeho hudebniho 
citeni. Tematika a obrazy texru jsou pritom spiSe 
"romanticke" (vysoce stylizovane stare pocity a for
my, stara mytologie). Tomu odpovida umela melo
dika pisne a moteta i vycizelovana rytmika epochy 
ars nova. Osobnost skladatele jako tviirce vicehla
seho umeleckeho dna vystupuje do popredi; je to 
jeho Cin, co zajiStuje nove hudbe estetickou sobe
stacnost. Oba nejznarnejsi skladatele uz nebyli ano
nymnimi sluzebrnKy, jejichz hudba slouzi, nYbd za
roven basniky a sveta znalYmi a vysoce uznavanYmi 
osobnostmi: 

PHILIPPE DE VITRY (1291-1361) z Vitry v Cham
pagne, basrn'k, hudebnik a politik v PariZi, PET
RARKilv pritel, od roku 1351 biskup v Meaux. 

GUILLAUME DE MACHAUT (kolem 1300-1377) 
z Machaut, Champagne, od roku 1323 sekretar 
ceskeho krale JANA LuCEMBURSKEHO, dlouhe 
cesty po cele Evrope, od roku 1340 kanovnik pi'i 
katedrale v Remesi; obsahle basnicke dno, dale 
23 motet, 18 lai, na 100 pisni, 1 mse aj. - MA
CHAUT nechal sva dna shromazdit do nekolika 
mkopisu usporadanych podle hudebnich dmM: 
svedectvi 0 osobnim tviircim cinu, ktery naSel si
rokY ohlas. 
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Chasse (fr., také cbace, hon) je tříhlasý kánon 
v primě; text někdy líčí jarní nebo lovecké scény, 
přičemž stihání zvěře má paralelu v kánonickém 
sledu hlasů zvaném též fuga (lat. útěk). 
Latinské označení pro kánon je rota, tzn. kolo; to 
souvisí s kruhovým pohybem hlasů i s kruhovým zá
pisem některých kánonů. 
Princip kánonu se připravuje v technice výměny 
hlasů, zejména vrchních hlasů anglických motet 13. 
století (na kratších úsecích již v klauzulách epochy 
Notre Dame). 

Mešní ordinaria 
Ve 14. století se namísto propria v rostoucí míře ví
cehlase upravují části ordinaria: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus a Agnus Dei. Obvykle je zpíval 
sbor jako jednohlasý chorál. Tento sbor, kostelní 
scbola cantorum a nyní častěji i dvorská kapela, 
zpíval i vícehlasé ordinarium. Komponovaly se jed
notlivé části ordinaria, nikoliv celý cyklus, a tak by
ly také shromažďovány v rukopisech, počínaje kom
pozicemi Kyrie. Rovněž i způsob kompozice těchto 
částí je výrazně odlišný: 
1. Zpracování chorálu: zejména u částí s dlou

hým textem (Gloria, Credo). Chorál je umístěn 
v tenoru, rytmicky je však volný; všechny hlasy 
mají týž text; sazba je prostá, nejčastěji akordic
ko-sylabická. 

2. Motetová věta: především u Kyrie a Agnus 
Dei. Chorál je v tenoru, rytmizován jako v mo
tetu, ostatní hlasy se pohybují různě, mají však 
stejný text jako tenor, jen zřídka vlastní jako 
v motetu; vícetextovým motetem je ale Ite 
missa est, které se ještě dlouho bude upravo
vat do podoby vícehlasu a bude tvořit závěr 
cyklu ordinaria. 

3. Kantilénová věta: části s dlouhým textem, bez 
chorálu, s výrazným, nově komponovaným vrch· 
ním hlasem (jako u světské balady, odtud LlJD
WlGŮV termín Balladenmesse), nebo s parafrází 
chorálu ve vrchním hlase. 

1 nejstarší cykly ordinaria představují volný sled 
vět, nikoliv tedy hudební cykly. Kromě tříhlasých 
mší z Toulouse (fragment) a Besan~onu jsou známé 
zejména 2 mše: 
- Mše z Tournai, tříhlasá, začátek 14. století, 

z rukopisu Tournai, jednotlivé části jsou z růz
ných epoch: staré modální rytmy ve zpracování 
chorálu, v Gloria a v Credu i nové binární dělení, 
závěr tvoří tříhlasé latinsko-francouzské moteto 
s tenorem lte missa est; 

- Machautova mše, čtyr"hlasá, Kyrie, Sanctus, 
Agnus a lte missa jsou motetové věty, Gloria 
a Credo kantilénové věty. 

Na s. 218 je 1. dH Agnus Dei. Tenor je vzat ze 
XVII. mše. Zpěv slov Agnus Dei má 3 závěry - na 
začátku, uprostřed a na konci (t. 1, 3, 5-6). 
Ve 4. taktu mají vrchní hlasy stejný rytmus jako 
v 2. taktu, ale jiný tónový materiál: hlasy jsou zde 
tedy izorytmické. 
lzorytmie "ve velkém" se projevuje v úsecích 
1 a II, které současně odpovídají dvojímu opako
vání taley tenoru). Izorytmii lze v ostatních hla
sech snadno vypozorovat: rytmicky shodné takty 
jsou v notovém příkladu přesně pod sebou 
(systém 1 a II). Tak se v obou řádcích kontrate
noru objeví pauza, 3 půlové noty, pauza, 2 půlo
vé noty, celá nota atd.; na slova tollis peccata 
připadají tóny a f e dag a atd., avšak na slova 
mundi, miserere c' f g a c' b a atd. Existují urči
té odchylky; vystupují jako ozdoby v menších 
hodnotách (colores). 

Nejvíce částí ordinaria obsahují rukopisy Ivrea aApt, 
které zachycují repertoár papežské kapely v Avigno
nu (zde sídltli papežové v letech 1309-1377; za vel
kého schizmatu v letech 1378-1415 zde sídlil jeden 
ze vzdoropapežů). 
Rukopis Apt kromě toho obsahuje i tříhlasé hym
ny s hlavní melodií ve vrchním hlasu a se stejným 
textem ve všech hlasech. 

V oblibenosti moteta a diskantové písně ve 14. sto
letí se odráží průlom nového, světského hudebního 
cítění. Tematika a obrazy textů jsou přitom spíše 
"romantické" (vysoce stylizované staré pocity dor
my, stará mytologie). Tomu odpovídá umělá melo
dika písně a moteta i vycizelovaná rytmika epochy 
ars nova. Osobnost skladatele jako tvůrce vícehla
sého uměleckého dHa vystupuje do popředí; je to 
jeho čin, co zajišťuje nové hudbě estetickou sobě
stačnost. Oba nejznámější skladatelé už nebyli ano
nymními služebmKy, jejichž hudba slouží, nýbrž zá
roveň básníky a světa znalými a vysoce uznávanými 
osobnostmi: 

PHlLIPPE DE VITRY (1291-1361) z Vitry v Cham
pagne, básm'k, hudebník a politik v Paříži, PET
RARKŮV přítel, od roku 1351 biskup v Meaux. 

GUlLLAUME DE MACHAUT (kolem 1300-1377) 
z Machaut, Champagne, od roku 1323 sekretář 
českého krále JANA LuCEMBURSKÉHO, dlouhé 
cesty po celé Evropě, od roku 1340 kanovník při 
katedrále v Remeši; obsáhlé básnické dHo, dále 
23 motet, 18 lai, na 100 písní, 1 mše aj. - MA
CHAUT nechal svá dHa shromáždit do několika 
rukopisů uspořádaných podle hudebních druhů: 
svědectví o osobním tvůrčím činu, který našel ši
roký ohlas. 
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STRllDOVEK I Vicehlas I trecento I (1330-1350) 221 

V Itilii se ve 14. stoleti vyvinul svebytny vicehlas. Jde 
o umelou svetskou pisen pro vysoke muzske hlasy 
a instrumentilni doprovod. Nastupuje 0 neco po
zdeji nez francouzska ars nova, prekonava ji vsak 
co do melodicke vervy a jasnosti harmonie. Proto 
nedosahuje jejiho racionalistickeho strukturovani 
a rytmicke komplikovanosti. 
Nositelem vicehlaseho pisnoveho umeni trecenta je 
aristokracie: asi do roku 1350 v severoitaiskYch 
mestech, pak hlavne ve Florencii. DiIlezitYmi dvory 
v sevemi Italii byly: 
- Milan: signorie VISCONTID (LUCCHINA A GIO

VANNIHO) a SFORZD 
- Verona: rody DELLA SCALLA (ALBERTO a MAsTI-

NO II.); 
- Mantova: GONZAGOVE; 
- Padova: rody SCALIGHERI a CARRARI; 
- Modena a Ferrara: rod D'ESTE. 
Zhudebnovaly se predevsim texty PETRARKOVY 
(1304-1374), BOCCACCIOVY (1313-1375) a SAC
CHETTIHO (1335-1400). 

Vznik hudby italskeho trecenta je spomy. Itilie 
proziva ve 13. a 14. stoleti rozkvet jednohlase pisne 
(lauda). NovY vicehlas se proto odvozoval z pro
vensiiskYch vlivil a z francouzskeho konduktu. No
vejsi teorie pfedpokladaji, ze v Itilii existovala ve 
13. stoleti velka vicehlasa (pi'edevsim dvojhlasa) 
chramova hudba, kde byl vrchni hlas hlavni, a ze se 
ve skladbach trecenta projevila bohata improvizac
ni prase zpevakU a instrumentalistu. 
K 1. generaci skladatelU (asi 1330-1350) patl'i: 
- JACOPO DA BOLOGNA 
- GIOVANNI DA CAsCIA (G. DA FIRENZE), pusobil 

mj. v Milane a Verone; 
- DONATO DE FLORENTIA, VINCENZO DA RIMINI, 

PIERO DI FlRENZE, GHERARDELLO DE FLOREN
TIA. 

Hlavnimi druhy trecenta jsou madrigal (dochova
no asi 178), caccia (asi 26) a ballata (asi 420, 
v 1. generaci temei' vylucne jednohlase). 

Madrigal rozviji tema pastYrskYch idyl a pastorel, 
lasky (zasifrovane, nekdy drsne komickYm zpuso
bern), morilky a satiry (k nazvu viz s. 125). Basnic
ka forma zahmuje 2-3 strofy a ritomel (s. 124, 
obr. A). Strofy maji stejnou, ritomel novou melodii. 
Sazba je dvojhlasa (pozdeji i trihlasa) s hlavni me
lodi! ve vrchnim hlasu a se stejnYm textem v obou 
resp. vsech hlasech. Tenor je volny (nove kompo
novan, bez francouzske racionilni konstrukce), 
oba hlasy jsou vYrazne melodicke a zvlaste ve vrch
nim hlasu se uplatnuji dlouha melismata (koloratu
ry). - Prechodovou formou (madrigal- caccia) je 
kdnonickj madrigal, nekdy i ti'ihlasy s kanonem ve 
vrchnich hlasech. 

v madrigalu GIOVANNIHO DA FIRENZE Angnel 
son biancho (obr. A) je milostny text rustikilne 
stylizovan (mila jako bile jehne atd.). Hudebni 
zavery se kryji s konci versu. 1. vers se opakuje 
(zaver aZ pri opakovani). Kazdy vers zacina 
a konci melismatem (viz text). Na schematu 
A (pi'iblizne 1 mm = 1 takt) je videt, ze melisma
ta zaujimaji vic prostoru nez textovane partie: 
pi'evazuje "cista" hudba. 
Madrigal ma zalibu v t6nomalbe: "belando" (be
cent) vytval'i hoquetus, ktery se pi'i opakovani 
jeste prodluzuje. 
Ritomel je v pomeru k celemu madrigalu kratkY 
(pi'. na s. 124). 
Pi'es pi'evahu dokonalych konsonanci (prima, 
kvinta, oktava) obsahuje skladba i mnoho terci!, 
ktere ozivuji strukturu mekkosti a plnosti zvuku. 
Dominantni je pi'itom stile melodicka linie jed
notlivYch hlasu; z ni zfetelne vypl9vaji kadence 
do oktavy (I. 3-4) a kvinty (t. 7-8). 

Caccia (it., hon) vypravi stejne jako francouzska 
chasse 0 lovu a jinych boui'livYch scenach doprova
zenych citoslovci. Pozdeji existuji i milostne texty 
atd. 
Caccia rna zpravidla 2 zive, k;inonicke vrchni hlasy 
(kanon v prime) pi'ednasejici text a klidny, volny 
instrumentilni spodni hlas. U nekterych skladeb 
tento spodni hlas chybi. - Caccia je nejcasteji dvoj
dilna: po dlouhem 1. dilu nasleduje kratkY ritome!. 

Caccia magistra PIERA Chon brachi assai 
(obr. B) rna v 1. dilu velkY odstup mezi nasaze
nimi hlasu (8 taktu), v ritomelu naopak mall' 
(1 takt, viz pi'.). V ritomelu se muze uplatnit 
i volna imitace. 

V rytmice a notaci trecenta (obr. C) je zakladni 
jednotkou brevis. Jejim delenim (divisio) na trech 
urovnich vznikaji rozne takty: 
na I. stupni se brevis deli na 2 nebo 3 dIly ("ctvr

rove noty"), tedy do sudeho nebo licheho taktu, 
ktere jsou rovnocenne; 

na II. stupni se dile deli na 4, 6 nebo 9 dIlu ("os
miny"), pi'icemz 6 muze znamenat 2x3 (senaria 
imperfecta = 6/8) i 3x2 (s. perfecta = 3/4). Tato 
deleni odpovidaji ctyi'em menzuram francouzske 
ars nova (srovnej s. 214, obr. C); 

na III. stupni se brevis deli na 8 nebo 12 dilu 
(sestnactiny) . 

UZiva se sestilinkovY system a francouzske tvary not 
i (petronske) punctum divisionis pro skupinky bre
ves. Deleni brevis se udava pismennou zkratkou, 
napr. q = quatemaria atd. (obr. C). 
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V Itálii se ve 14. století vyvinul svébytný vícehlas. Jde 
o umělou světskou píseň pro vysoké mužské hlasy 
a instrumentální doprovod. Nastupuje o něco po
zději než francouzská ars nova, překonává ji však 
co do melodické vervy a jasnosti harmonie. Proto 
nedosahuje jejího racionalistického strukturování 
a rytmické komplikovanosti. 
Nositelem vícehlasého písňového umění trecenta je 
aristokracie: asi do roku 1350 v severoitalských 
městech, pak hlavně ve Florencii. Důležitými dvory 
v severní Itálii byly: 
- Milán: signorie VISCONTlŮ (LUCCHlNA A GIO

VANNIHO) a SFORZŮ 
- Verona: rody DELLA SCALLA (ALBERTo a MAsTl-

NO II.); 
- Mantova: GONZAGOVÉ; 
- Padova: rody SCALIGHERI a CARRARI; 
- Modena a Ferrara: rod D'ESTE. 
Zhudebňovaly se především texty PETRARKOVY 
(1304-1374), BOCCACCIOVY 0313-1375) a SAC
CHETTlHO 0335-1400). 

Vznik hudby italského trecenta je sporný. Itálie 
prožívá ve 13. a 14. století rozkvět jednohlasé písně 
(lauda). Nový vícehlas se proto odvozoval z pro
vensálských vlivů a z francouzského konduktu. No
vější teorie předpokládají, že v Itálii existovala ve 
13. století velká vícehlasá (především dvojhlasá) 
chrámová hudba, kde byl vrchní hlas hlavní, a že se 
ve skladbách trecenta projevila bohatá improvizač
ní praxe zpěváků a instrumentalistů. 
K 1. generaci skladatelů (asi 1330-1350) patří: 
- JACOPO DA BOLOGNA 
- GIOVANNI DA CAsCIA (G. DA FlRENZE), působil 

mj. v Miláně a Veroně; 
- DONATO DE FLORENTIA, VINCENZO DA R1MINI, 

PlERO DI FlRENZE, GHERARDELLO DE FLOREN
TlA. 

Hlavními druhy trecenta jsou madrigal (dochová
no asi 178), caccia (asi 26) a ballata (asi 420, 
v 1. generaci téměř vylučně jednohlasé). 

Madrigal rozvíjí téma pastýřských idyl a pastorel, 
lásky (zaŠifrovaně, někdy drsně komickým způso
bem), morálky a satiry (k názvu viz s. 125). Básnic
ká forma zahrnuje 2-3 strofy a ritornel (s. 124, 
obr. A). Strofy mají stejnou, ritornel novou melodii. 
Sazba je dvojhlasá (později i tříhlasá) s hlavní me
lodií ve vrchním hlasu a se stejným textem v obou 
resp. všech hlasech. Tenor je volný (nově kompo
nován, bez francouzské racionální konstrukce), 
oba hlasy jsou výrazně melodické a zvláště ve vrch
ním hlasu se uplatňují dlouhá melismata (koloratu
ry). - Přechodovou formou (madrigal- caccia) je 
kánonický madrigal, někdy i tříhlasý s kánonem ve 
vrchních hlasech. 

V madrigalu GIOVANNIHO DA FIRENZE Angnel 
son biancho (obr. A) je milostný text rustikálně 
stylizován (milá jako bílé jehně atd.). Hudební 
závěry se kryjí s konci veršů. 1. verš se opakuje 
(závěr až při opakování). Každý verš začíná 
a končí melismatem (viz text). Na schématu 
A (přibližně 1 mm = 1 takt) je vidět, že melisma
ta zaujímají víc prostoru než textované partie: 
převažuje "čistá" hudba. 
Madrigal má zálibu v tónomalbě: "belando" (be
čem) vytváří hoquetus, který se při opakování 
ještě prodlužuje. 
Ritornel je v poměru k celému madrigalu krátký 
(př. na s. 124). 
Přes převahu dokonalých konsonancí (prima, 
kvinta, oktáva) obsahuje skladba i mnoho tercií, 
které oživují strukturu měkkostí a plností zvuku. 
Dominantní je přitom stále melodická linie jed
notlivých hlasů; z ní zřetelně vyplývají kadence 
do oktávy (I. 3-4) a kvinty (t. 7-8). 

Caccia Ot., hon) vypráví stejně jako francouzská 
chasse o lovu a jiných bouřlivých scénách doprová
zených citoslovci. Později existují i milostné texty 
atd. 
Caccia má zpravidla 2 živé, kánonické vrchní hlasy 
(kánon v primě) přednášející text a klidný, volný 
instrumentální spodní hlas. U některých skladeb 
tento spodní hlas chybL - Caccia je nejčastěji dvoj
dílná: po dlouhém 1. dílu následuje krátký ritornel. 

Caccia magistra PlERA Ghon brachi assai 
(obr. B) má v 1. dílu velký odstup mezi nasaze
ními hlasů (8 taktů), v ritornelu naopak malý 
(1 takt, viz př.). V ritornelu se může uplatnit 
i volná imitace. 

V rytmice a notaci trecenta (obr. C) je základní 
jednotkou brevis. Jejím dělením (divisio) na třech 
úrovních vznikají různé takty: 
na I. stupni se brevis dělí na 2 nebo 3 clIly ("čtvr

ťové noty"), tedy do sudého nebo lichého taktu, 
které jsou rovnocenné; 

na II. stupni se dále dělí na 4, 6 nebo 9 cIIlů ("os
miny"), přičemž 6 může znamenat 2x3 (senaria 
imperfecta = 6/8) i 3x2 (s. perfecta = 3/4). Tato 
dělení odpovídají čtyřem menzurám francouzské 
ars nova (srovnej s. 214, obr. C); 

na III. stupni se brevis dělí na 8 nebo 12 dílů 
(šestnáctiny) . 

Užívá se šestilinkový systém a francouzské tvary not 
i (petronské) punctum divisionis pro skupinky bre
ves. Dělení brevis se udává písmennou zkratkou, 
např. q = quaternaria atd. (obr. C). 
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2. generace skladatelU saha zhruba od roku 1350 
do roku 1390. Patri k ni BARTOLINO DA PADOVA, 
LAURENTIUS DE FLORENTIA, NICCOLO DA PERU
GIA, PAOLO TENORISTA a ustredni postava hudby 
trecenta, 
FRANCESCO LANDINI (i LANDINO, kolem 1335 az 

1397), narozen ve Fiesole, jiz v detstvi oslepl, pil
sobil jako bism'k, skladatel a varham'k domu ve 
Florencii. Dochovalo se 154 del, z toho 141 ballat 
(91 dvojhlasych, 50 trihlasych, z toho v 8 je 
3. hlas pozdejsi dodatek), 11 madrigalil (9 dvoj
hlasych, 2 trihlase), 1 trihlasy kanonickY madri
gal, 1 ti'ihlasa caccia. 

Centrum hudby trecenta se geograficky posunuje ze 
severni Itilie jizneji do medicejske Florencie, ale 
i do Pisy, Lucey a Perugie. 

Ballata 
je hlavni formou 2. generace. Priblizne od roku 
1365 je zpravidla dvojhlasa, pozdeji i trihlasa a vy
tlacuje madrigal. Dvojhlasa sazba je stejna jako 
u madrigalu, tj. oba hlasy maji tYZ text a jsou konci
povany volcilne. JSou vsak mozne i kombinace vo
kilm'1l0 hlasu a doprovodneho instrumenti1niho 
hlasu. Tiihlasa sazba se naproti tomu ruzn!: 
- typ I: 2 volcilni hlasy - cantus a tenor (2 vyso

ke muzske hlasy) a instrumentilni contratenor 
(hlubokY nebo stredni hlas); 

- typ II: vsechny 3 hlasy vokilni; 
- typ III: vokilni hlas (cantus) doprovazeny 

dvema instrumentilnimi hlasy, snad napodoba 
francouzske kantilenove vety. 

Vzdy mohou ucinkovat i nastroje (i u typu II), takZe 
rysledkem je smisenyvokilne-instrumentilni zvuk. 
Forma ballaty odpovida francouzske virelai. 
Strofa sestavajici ze dvou stol (piedi) a dopevu (vol
ta) je uvedena a ukoncena refrenem (ripresa). KaZ
dy z techto dflu zpravidla odpovida dvema rYmova
nYm versum. Ripresa (1. dvojversO sestavi ze 2 me-
10dickYch frili A B, pnive tak jako piedi C D. Prvni 
piede (2. dvojversi) usti do polovicmno zaveru 
(verto), druM (3. dvojversi) do celcho (cbiuso). 
Volta (4. dvojversf) se zpiva na stejnou melodii jako 
ripresa. Na konci (5. dvojversf) se ripresa opakuje 
(obr. B). 

LANDINIHO ballata Piu bella donn'at mondo 
byla povazovana za jednu z nejkrisnejsich mi
lostnych pisni (refren a 1. strofa v plnem zneni 
na obr. C). Vrchni hlas dominuje, spodni do
provazi (muze by! i instrumentalni, ackoli po
cet not presne odpovida poctu slabik); zvlaste 
ve 3. taktu je zretelny jeho podpurny, dopro
vodny charakter vzhledem k hybnejsimu vrchni
mu hlasu: krouzeni kolem oktavy f!, piny zvuk 

sexty f-d!, linearne dany zvYseny ton cis! (syo
kopa zdilraziiuje slovo "non"), kvinty a znovu 
koloratury. 
Hlasy postupuji nejcasteji v protipohybu. Melo
dicke kroky i rytmus jsou vyslovene kantabilni. 
Napadnc je proto kvasi-hoquetove misto na za
catku zaverecneho melismatu (8. a 9. takt 2. dfIu). 
Harroonicky zacimi 2. dl1 na "dominante" a sme
ruje zpet k zakladnimu tonu d: rany naznak mo
derni tonality. 
Zaverecna floskule se syokopami a terci0vYro 
krokem h-d! je typickYm obratem trecenta (lan
dinovskj zdver). 

Pisemna fixace skladeb neodrazi zcela provozo
vaci praxi. Tak nelze z not vycist podfl nastroju; 
prameny se lisi i v poctu a umisteni koloratur. Ty
to ozdoby nebyly jen zile~tosti nistrojil, hojne je 
pouzivali i zpevaci. I notovane koloratury svedci 
o vysoke zpevni a hlasove kulture (jiz ve stredo
veku snad italska specialita). Pres harroonickou pl
nost a mekkost zvuku s "predtonilnimi" rysy chybi 
i v italskem vicehlasu basova oblast. Volcilni hlasy 
jsou provadeny solovYroi tenory, zvuk tak zustava 
priizracny a svetly. 

Zhruba od roku 1360 ziskava v Itilii vliv francouz
ska ars nova. Politicky to souvisi s vladou francouz
skYch knizat v nekterych itaiskYch mestech a s na
vratem papeze a jeho kapely z Avignonu do Rima 
roku 1377. Itilie prebiri moteto s jeho izorytmif 
a vicetextovosti, kantilenovou vetu, francouzske 
zpusoby notace a nekdy i francouzske texty. To se 
ty'ka hlavne 3. generace trecentistil (GRATIOSUS 
a BARTOLINO DA PADOVA, PAULUS a ANDREAS DE 
FLORENTIA, MATHEUS DE PERUSIO, MAGISTER ZA
CHARIAS, CAsERTOvE aj. - pozdni obdobi 
1390-1420, srovnej s. 225) . 
Nejznamejsfmi teoretiky trecenta jsou MARCHETTO 
DA PADOVA (Lucidarium a Pomerium 1325) 
a PROSDOCIMUS DE BELDEMANDIS (Padova, zaca
tek 15. stoletf). 

Prameny 
(pres 30 rukopisu) obsahuji asi 650 skladeb; nej
ryznamnejsi jsou: 
- Kodex Rossi (RS), Rim, Bib!. Vat., Rossi 215, 

kolem roku 1350 a drive; 1. pramen k hudbe 
trecenta, 37 skladeb, z toho 30 madrigalu; 

- Kodex Squarcialupi (Sq), Florencie, Bib!. 
Mediceo-Laur., Palat. 87, 1. polovina 15. stoleti 
(zaznam 0 majiteli: Antonio Squarciatupi, var
hanik ve Florencii, 1417-80); bohate iluminova
na sbirka, pres 350 skladeb, z toho 226 ballat, 
114 madrigalu a 12 caccii. 
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2. generace skladatelů sahá zhruba od roku 1350 
do roku 1390. Patří k ní BARTOLlNO DA PADOVA, 
LAURENTlUS DE FLORENTIA, NICCOLO DA PERU
GIA, PAOLO TENORISTA a ústřední postava hudby 
trecenta, 
FRANCESCO LANDlNI (i LANDlNO, kolem 1335 až 

1397), narozen ve Fiesole, již v dětství oslepl, pů
sobil jako básm'k, skladatel a varham'k dómu ve 
Florencii. Dochovalo se 154 děl, z toho 141 ballat 
(91 dvojhlasých, 50 tříhlasých, z toho v 8 je 
3. hlas pozdější dodatek), 11 madrigalů (9 dvoj
hlasých, 2 tříhlasé), 1 tříhlasý kánonický madri
gal, 1 tříhlasá caccia. 

Centrum hudby trecenta se geograficky posunuje ze 
severní Itálie jižněji do medicejské Florencie, ale 
i do Pisy, Luccy a Perugie. 

BaHata 
je hlavní formou 2. generace. Přibližně od roku 
1365 je zpravídla dvojhlasá, později i tříhlasá a vy
tlačuje madrigal. Dvojhlasá sazba je stejná jako 
u madrigalu, tj. oba hlasy mají týž text a jsou konci
povány vokálně. JSou však možné i kombinace vo
kálmllO hlasu a doprovodného instrumentálního 
hlasu. Tříhlasá sazba se naproti tomu různí: 
- typ I: 2 vokální hlasy - cantus a tenor (2 vyso

ké mužské hlasy) a instrumentální contratenor 
(hluboký nebo střední hlas); 

- typ II: všechny 3 hlasy vokální; 
- typ III: vokální hlas (cantus) doprovázený 

dvěma instrumentálními hlasy, snad nápodoba 
francouzské kantilénové věty. 

Vždy mohou účinkovat i nástroje (i u typu II), takže 
výsledkem je smíšený vokálně-instrumentální zvuk. 
Forma ballaty odpovídá francouzské virelai. 
Strofa sestávající ze dvou štól (piedi) a dopěvu (vol
ta) je uvedena a ukončena refrénem (ripresa). Kaž
dý z těchto dílů zpravídla odpovídá dvěma rýmova
ným veršům. Ripresa (1. dvojverší) sestává ze 2 me
lodických frází A B, právě tak jako piedi C D. První 
piede (2. dvojverší) ústí do polovíčmno závěru 
(verto), druhé (3. dvojverší) do celého (chiuso). 
Volta (4. dvojverší) se zpívá na stejnou melodii jako 
ripresa. Na konci (5. dvojverší) se ripresa opakuje 
(obr. B). 

LANDlNIHO ballata Piu bella donn'al mondo 
byla považována za jednu z nejkrásnějších mi
lostných písní (refrén a 1. strofa v plném znění 
na obr. C). Vrchní hlas dominuje, spodní do
provází (může být i instrumentální, ačkoli po
čet not přesně odpovídá počtu slabik); zvláště 
ve 3. taktu je zřetelný jeho podpůrný, dopro
vodný charakter vzhledem k hybnějšímu vrchní
mu hlasu: kroužení kolem oktávy fl, plný zvuk 

sexty f-d l, lineárně daný zvýšený tón cis l (syo
kopa zdůrazňuje slovo "non"), kvínty a znovu 
koloratury. 
Hlasy postupují nejčastěji v protipohybu. Melo
dické kroky i rytmus jsou vysloveně kantabilní. 
Nápadné je proto kvasi-hoquetové místo na za
čátku závěrečného melismatu (8. a 9. takt 2. dílu). 
Harmonicky začíná 2. dI1 na "dominantě" a smě
řuje zpět k základnímu tónu d: raný náznak mo
derní tonality. 
Závěrečná floskule se syokoparní a terciovým 
krokem h-d I je typickým obratem trecenta (lan
dinovský závěr). 

Písemná fixace skladeb neodráží zcela provozo
vad praxi. Tak nelze z not vyčíst podtl nástrojů; 
prameny se liší i v počtu a umístění koloratur. ty
to ozdoby nebyly jen zále~tostí nástrojů, hojně je 
používali i zpěváci. I notované koloratury svědčí 
o vysoké zpěvní a hlasové kultuře (již ve středo
věku snad italská specialita). Přes harmonickou pl
nost a měkkost zvuku s "předtonálními" rysy chybí 
i v italském víceblasu basová oblast. Vokální hlasy 
jsou prováděny sólovými tenory, zvuk tak zůstává 
průzračný a světlý. 

Zhruba od roku 1360 získává v Itálii vliv francouz
ská ars nova. Politicky to souvisí s vládou francouz
ských knížat v některých italských městech a s ná
vratem papeže a jeho kapely z Avígnonu do Říma 
roku 1377. Itálie přebírá moteto s jeho izorytmií 
a vícetextovostí, kantilénovou větu, francouzské 
způsoby notace a někdy i francouzské texty. To se 
ty'ká hlavně 3. generace trecentistů (GRATIOSUS 
a BARTOLlNO DA PADOVA, PAULUS a ANDREAS DE 
FLORENTIA, MATHEUS DE PERUSIO, MAGISTER ZA
CHARlAS, CAsERTOVÉ aj. - pozdní období 
1390-1420, srovnej s. 225) . 
Nejznámějšími teoretiky trecenta jsou MARCHETTO 
DA PADOVA (Lucidarium a Pomerium 1325) 
a PROSDOCIMUS DE BELDEMANDlS (Padova, začá
tek 15. století). 

Prameny 
(přes 30 rukopisů) obsahují asi 650 skladeb; nej
významnější jsou: 
- Kodex Rossi (RS), Řím, Bibl. Vat., Rossi 215, 

kolem roku 1350 a dříve; 1. pramen k hudbě 
trecenta, 37 skladeb, z toho 30 madrigalů; 

- Kodex Squarcialupi (Sq), Florencie, Bibl. 
Mediceo-Laur., Palat. 87, 1. polovína 15. století 
(záznam o majiteli: Antonio Squarcialupi, var
haník ve Florencii, 1417-80); bohatě iluminova
ná sbírka, přes 350 skladeb, z toho 226 ballat, 
114 madrigalů a 12 caccií. 



Skenováno pro studijní účely

224 ~T1lEDov£K I Vicehlas I pozdni obdobi 14. stoleti, ars 5ubtiJior 

•• 

A Manjriltkldi notac::., sI<lonek 14 .• ,01.. podiI flip. Mod A, I. 39, orIghlI. ~ 

1 ___ _ 

1-------

B _ .... Cleonla, ~ hIaIol • ukA<ka 1Iannonic .... ~0I1ry 
CICCiov(oho mollta; Uryvek me&nI kompozIce ~ 

Alle4l>lo 8enodietu. 

_ di&Un\oYi_ ...-., ...... -_~"boz"'·1 

C 'ntabulae. motltUl IPOC"~ ... nov. (VItty1) pro v.man)!, Angtle. 14. 1\01. 

Ukazky struk/ur, nejslar~f vamannf tabu/alura 

224 STtEDO\'tK I Vicehlas I po:r-tiní období 14. století. ars 5ubtilior 

•• 

---1--------

B ............... Clconllo, ~ hIhol • ukA<ka IwmonIcI<oI ~D5!ry 
~ "",teta; Iiryvek me&nI kompozice (GloriI! 

AIJelulo lI«>odóctu. 

.-(II.iroroIc~\Í ,-.-__ .• "1·1 

C Intabu ...... motMa epochr .'* _ (Vltry?J pro v.manjl, AnglIe. t 4. aloi. 

Ukázky struktur, nejsla~r varllannf tabulatura 



Skenováno pro studijní účely

STREDOVEK / Vicehlas / pozdni obdobi 14. stoleti, ars subtilior 225 

Francie. V dejinach hudebnich druhu dovrsuje ars 
nova dosavadni Vjivoj: MACHAUTOVO a VITRYHO 
izorytmicke moteto predstavuje svou promysle
nou vyvazenosti formy a ryrazu koneenou fazi Vjivo
je moteta od obdobi Notre Dame. I diskantovou 
piseii dovedl MACHAUT na nejvyssi moznou uro
veii. Jelikoz po MAcHAUTOvE smrti roku 1377 chy
bely nove impulsy, pokraeuji skladateIe dile ve sta
rych kolejich. Nastava francouzske pozdni ob
dobi (BESSELER), ve kterem se ars nova stupiiuje 
a vzniki ars subtilior ("jemnejsi umeni", GUNT
HERovA); tak chapala sarna doba svou hudbu a no
taci: jako nuancovanou, uslechtilou, jemnou hu
debni kulturu. 
lzorytmie a vicetextovost se zavadi i do kantilenove 
vety a dile pokraeuje Vjivoj na poli rytmu a jeho 
notace. Menzurilni system se rozsiruje i "za" se
miminimu, poeitaci doba se znovu zpomaluje. Ma
nyristickY rytmus s eastYmi zmenami menzury, du
olarni, triolarni, synkopami atd. vede k manyris
ticke notaci (APEL) s nejmensimi hodnotami 
jusou a dragmou; maji ruzne tvary s dvema nozie
karni, praporky a prazdnymi hlaviekami (obr. A). 

Vetsina skladatelU byla ve sluzbach dvornfch kapel, 
predevsim francouzskYch v Pai'iZi. (KAREL V., 1364 
az 1380; KAREL VI., 1380-1422). 
K 1. generaci cca do r. 1400 patri: F. ANDRIEUX 
(MACHAUTilv zak?), JEAN CUVELIER, JEAN GALIOT, 
SOLAGE, JEAN SUSAY, JEAN VAILLANT aj. 
K 2. generaci cca od roku 1400 patri: JOHANNES 
CARMEN (Pai'iZ), JOHANNES CESARIS (Anger), 
BAUDE CORDIER (Remes), NICOLAS GRENON (Panz 
a Burgundsko), RICHARD LoCQUEVlLLE (Carnbrai), 
TAPISSIER (Burgundsko) aj. 

ltilie. Zatimco se ve Florencii po LANDINIHO smr
ti roku 1397 jeste ddela tradice trecenta a na jihu 
kolem Neapole (PHILIPPUS a ANTHONELLO DE CA
SERTA, NICOLAS DE CAPUA) se provozovala svetska 
hudba pod francouzskYm vlivem, doslo na severu 
OOHANNES CICONIA, kolem 1335-1411) postup
ne k obratu, ktery pripravoval nizozemskY sty!. Pri
b9va duchovnich skladeb, meni se vedeni hlasu 
a harmonie. CICONIA pochazel z Lutychu (fr. vliv). 
Je prvnim znamrm "Nizozemcem" (Franko- Vla
mem), ktery odesel do Itilie. V Itilii pusobil pre
chodne jiz v 60. letech, od roku 1403 az do smrti Zil 
v Padove jako katedrilni kantor. 

CICONIA vytvai'i z tenoru a kontratenoru etyr
hlase vety harmonickou kostru bez cantu firmu. 
Charakteristicke jsou kvintove a oktavove skoky. 
Oba hlasy jsou instrumentilni (obr. B). 
Triplum a motetus jsou nad touto kostrou na
vzajem prizpusobeny technikou kanonu a imi-

tace. Vysledkem je cacciove moteto ve vyvaze
ne, zvukove pine sazbe. Imitaci CICONIA v (du
chovnich) vokilnich dI1ech rozsii'il na vsechny 
hlasy, napr. v trihlasem Gloria na obr. B. Pozoru
hodne jsou zde i souzvuky tJlmouci k rozvodu, 
ktery jiz pi'ipomina pozdejsi tonalitu. 

V Anglii se vicehlas pestuje hlavne v duchovni hud
be. lzorytmicke moteto se objevuje jen zridka, dis
kantova piseii nebyla prevzata vilbec. Prednost maji 
jednodussi anglicke typy sazby. 
V prarnenech se dochovaly tyto hudebni druhy 
14. stoleti: 
- casti ordinaria: Choril je v tenoru, tj. upro

stred nebo vespod, jen zi'idka nahore jako v ana-
10gickYch francouzskYch skladbach diskantove
ho stylu; 

- magnificat: z anglicke marianske tradice, zpra
covani chorilu; 

- hymny: trihlasa sazba s hlavni melodil ve vrch
nimhlasu; 

- konduktus: v Anglii se stile zpiva; prosta, syla
bicka sazba; 

- carols: pokraeovani konduktu na konci 15. sto
leti; dvojhlase aZ ti'ihlase vanoeni duchovni pisne 
s refrenem. 

'Vseobecne se Anglie jevi oproti francouzske hudbe 
epochy ars nova jako tradieni. Stary smysl pro zvu
kovost a piny zvuk vede k eastejsimu uZiti tercil 
a sext - i v retezcich "akordu" s kvint-oktavovYm 
zaverem (faburden, srovnej s. 213). 

Nemecko. OSWALD VON WOLKENSTEIN (1377 az 
1445) z Tyrolska piSe vedle jednohlasych pisni po
prve i dvojhlase a ti'ihlase skladby: 
- podle vzoru kantilenove vety; preloZii a se zme

narni prevzal dokonce nektere francouzske dis
kantove pisne, 

- s pisiiovou melodii v tenoru, nad kterou vytvoril 
relativne pros.y instrumentilni hlas (viz s. 256, 
obr. A). V trihlase sazbe k tomu pristupuje jeste 
instrumentalni spodni hlas. 

I Mondsee-videiiskY rukopis (zaeatek 15. stoleti) 
obsahuje nekolik dvojhlasych a trihlasych skladeb, 
jejichz auto rem je SALCBURSKY MNICH. Pisiiove 
melodie lezi v cantu. 

Z nove instrumentalni hudby se v Anglii docho
vala prvni varhanni nebo clavicembalova tabulatu
ra: trihlase (VITRYHO?) moteto bylo prepsano do 
tahulatury (intabulovano). Jindy oddelene hlasy 
jsou zde zapsany v 1 systemu not a pismen. Leva 
ruka nebo pedil hraje tenor (dlouhe noty), prava 
vrchni hlasy, pi'ieemz pridava mnozstvi ozdob (ko
lorovan!; obr. C). 
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Francie. V dějinách hudebních druhů dovršuje ars 
nova dosavadní vývoj: MACHAUTOVO a VITRYHO 
izorytmické moteto představuje svou promyšle
nou vyvážeností formy a výrazu konečnou fázi vývo
je moteta od období Notre Dame. I diskantovou 
píseň dovedl MACHAUT na nejvyšší možnou úro
veň. Jelikož po MAcHAUTOVĚ smrti roku 1377 chy
běly nové impulsy, pokračují skladatelé dále ve sta
rých kolejích. Nastává francouzské pozdní ob
dobí (BESSELER), ve kterém se ars nova stupňuje 
a vzniká ars subtilior ("jemnější umění", GONT
HEROVÁ); tak chápala sama doba svou hudbu a no
taci: jako nuancovanou, ušlechtilou, jemnou hu
dební kulturu. 
lzorytmie a vícetextovost se zavádí i do kantilénové 
věty a dále pokračuje vývoj na poli rytmu a jeho 
notace. Menzurální systém se rozšiřuje i "za" se
miminimu, počítací doba se znovu zpomaluje. Ma
nýristický rytmus s častými změnami menzury, du
olami, triolami, synkopami atd. vede k manýris
tické notaci (APEL) s nejmenšími hodnotami 
fusou a dragmou; mají různé tvary s dvěma nožič
kami, praporky a prázdnými hlavičkami (obr. A). 

Většina skladatelů byla ve službách dvorních kapel, 
především francouzských v Paříži. (KAREL V., 1364 
až 1380; KAREL VI., 1380-1422). 
K 1. generaci cca do r. 1400 patří: F. ANDRlEUX 
(MACHAUTŮV žák?), JEAN CUVELlER, JEAN GALIOT, 
SOLAGE, JEAN SUSAY, JEAN VAILLANT aj. 
K 2. generaci cca od roku 1400 patří: JOHANNES 
CARMEN (Paříž), JOHANNES CESARIS (Anger), 
BAUDE CORDIER (Remeš), NICOLAS GRENON (Paříž 
a Burgundsko), RICHARD LoCQUEVlLLE (Cambrai), 
TAPISSIER (Burgundsko) aj. 

Itálie. Zatímco se ve Florencii po LANDlNIHO smr
ti roku 1397 ještě držela tradice trecenta a na jihu 
kolem Neapole (PHlLlPPUS a ANTHONELLO DE CA
SERTA, NICOLAS DE CAPUA) se provozovala světská 
hudba pod francouzským vlivem, došlo na severu 
OOHANNES CICONIA, kolem 1335-1411) postup
ně k obratu, který připravoval nizozemský styl. Při
bývá duchovních skladeb, mění se vedení hlasů 
a harmonie. CICONIA pocházel z Lutychu (fr. vliv). 
Je prvním známým "Nizozemcem" (Franko- Vlá
mem), který odešel do Itálie. V Itálii působil pře
chodně již v 60. letech, od roku 1403 až do smrti žil 
v Padově jako katedrální kantor. 

CICONIA vytváří z tenoru a kontratenoru čtyř
hlasé věty harmonickou kostru bez cantu firmu. 
Charakteristické jsou kvintové a oktávové skoky. 
Oba hlasy jsou instrumentální (obr. B). 
Triplum a motetus jsou nad touto kostrou na
vzájem přizpůsobeny technikou kánonu a imi-

tace. Výsledkem je cacciové moteto ve vyváže
né, zvukově plné sazbě. Imitaci CICONIA v (du
chovních) vokálních dnech rozšířil na všechny 
hlasy, např. v tříhlasém Gloria na obr. B. Pozoru
hodné jsou zde i souzvuky tJlmoucí k rozvodu, 
který již připomíná pozdější tonalitu. 

V Anglii se vícehlas pěstuje hlavně v duchovní hud
bě. lzorytmické moteto se objevuje jen zřídka, dis
kantová píseň nebyla převzata vůbec. Přednost mají 
jednodušší anglické typy sazby. 
V pramenech se dochovaly tyto hudební druhy 
14. století: 
- části ordinaria: Chorál je v tenoru, tj. upro

střed nebo vespod, jen zřídka nahoře jako vana
logických francouzských skladbách diskantové
ho stylu; 

- magnificat: z anglické mariánské tradice, zpra
cování chorálu; 

- hymny: tříhlasá sazba s hlavní melodií ve vrch
ním hlasu; 

- konduktus: v Anglii se stále zpívá; prostá, syla
bická sazba; 

- carols: pokračování konduktu na konci 15. sto
letí; dvojhlasé až tříhlasé vánoční duchovní písně 
s refrénem. 

'Všeobecně se Anglie jeví oproti francouzské hudbě 
epochy ars nova jako tradičnÍ. Starý smysl pro zvu
kovost a plný zvuk vede k častějšímu užití tercií 
a sext - i v řetězcích "akordů" s kvint-oktávovým 
závěrem (faburden, srovnej s. 213). 

Německo. OSWALD VON WOLKENSTEIN (1377 až 
1445) z Tyrolska píše vedle jednohlasých písní po
prvé i dvojhlasé a tříhlasé skladby: 
- podle vzoru kantilénové věty; přeložil a se změ

nami převzal dokonce některé francouzské dis
kantové písně, 

- s písňovou melodií v tenoru, nad kterou vytvořil 
relativně prostý instrumentální hlas (viz s. 256, 
obr. A). V tříhlasé sazbě k tomu přistupuje ještě 
instrumentální spodní hlas. 

I Mondsee-vídeňský rukopis (začátek 15. století) 
obsahuje několik dvojhlasých a tříhlasých skladeb, 
jejichž autorem je SALCBURSKÝ MNICH. Písňové 
melodie leží v cantu. 

Z nové instrumentální hudby se v Anglii docho
vala první varhanní nebo clavicembalová tabulatu
ra: tříhlasé (VITRYHO?) moteto bylo přepsáno do 
tahulatury (intabulováno). Jindy oddělené hlasy 
jsou zde zapsány v 1 systému not a písmen. Levá 
ruka nebo pedál hraje tenor (dlouhé noty), pravá 
vrchní hlasy, přičemž přidává množství ozdob (ko
lorování; obr. C). 
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Sti'edovek v podstate pi'ebfni starovekY instrumen
tai'. Ve sti'edoveku vsak neexistuje cilevedoml' yYvoj 
ani ust:ilene normy pro stavbu nastroju. Odtud pest
ra mnohotvamost a ruzne formy jednotlivYch typu 
i jejich nejednotne oznaeov:inf. A'i. se vznikem sa
mostatne instrument:ilni hudby a zapojenfm basove 
oblasti v 15. a 16. stoletf se formuji rodiny nastroju 
a jejich teoreticka systematizace (vrcholem je VIR
DUNGOVAMusica getutscht, 1511 a PRAETORIOVO 
Syntagma musicum, II, 1619). 
Zvuk sti'edovekYch nastroju byl vysokY, svetll', pro
nikavY, v sopr:inove aZ tenorove poloze. Bas chybf. 
Neexistuje orchestr s velkYm zvukovYm objemem, 
jen mala, individu:ilni seskupeni s6listu, nejeasteji 
se smiSenYm zvukem strunnl'ch, dechovYch a bicich 
nastroju. 
Nastroje slouzi k doprov:izeni zpevu (zejmena 
strunne - dmk:inim i smyecem), k tanci a priivo
dum (zejmena dechy). Temei' vzdy jde 0 improviza
ci podle modelu, jen ve vfcehlasu hraji nastroje 
vlastni nebo vok:ilni partie z hlasovYch knih. Ciste 
instrument:ilni hudba je vzacna, a i tehdy jde nej
easteji 0 puvodne vok:ilni druhy (hoquetus, srovnej 
s. 208, intabulace motet, srovnej s. 224). 
S vYjimkou varhanfkU byli hraei ve sluibe dvoru 
(minstrelove1 nebo potulnYmi hudebniky (soueas
ne zonglei'i, saSci atd.) ueinkujicimi na jarmarcich 
a po slavnostech. 

Strunne mistroje (prameny viz s. 271) 
Harfa, dolozena od 8. stoleti, r:imova v sirsim ro

manskem, od 14. stoleti v uzsim gotickem tvaru 
(obr. A, B), irsko-anglick:i specialita (cythara 
anglica, dodnes v irskem statnim znaku). 

Lyry - starovek:i lyra a kithara se objevuje v mime 
zmenene forme: lyra z Oberflachtu (alemanske 
pohi'ebiSte, 5. a 6. stolet!) se stfhll'mi rameny 
a 6 koliky; podobne v Mnichovskem zaltai'i (IO. 
a 11. stolet!) s 5 strunami a ladicim klieem 
(obr. C). 
Krome toho existuji oble lyry bez pi'ieky (cytha
ra teutonica, 7.-9. stolet!), v 9. stoleti i s hmat
nikem, kobylkou a 3 strunami. Tato hmatnikovd 
citera se jii v 9. stoletf objevuje se smyecem jako 
crwth, crotta, nemecky rotta, zvlaste v Irsku ja
ko nastroj bardu (obr. D). 

Psalterium, dolozeno od 9. stol., pi'edchUdce citery 
(obr. E), pi'ibuzne s cimb:ilem (srovnej s. 34). 
Ve 13. a 14. stoleti z nej vestavenfm uhozove 
mechaniky vzniklo cymbalum (clavicembalo). 
Zvlastni formou psalteria bylo tzv. ceske kiidlo 
(ala bohemica). 

Loutna - s dlouhl'm krkem (srovnej s. 160, 
obr. B), podle vzoru arabskeho tanburu, dolo
zena od 10. stoleti; s kratkfm krkem, ve tvaru 
arabskeho rebabu, s malYm hruskovitYm, vy
pouklYm korpusem pi'ech:izejicim plynule do 
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krku, s 3-5 strunami a plochou hlavici, dmkaci 
i smyecova (smyccovd loutna, rubeba, rebec, 
staroeesky rybebka), opira se libovolne 0 rame
no nebo koleno (obr. F); se zalomenym kr
kern a velkYm korpusem, mnoha strunami 
a hlavicf svirajici s krkem ostry uhel (kvi\li vetsi
mu tahu strun); z Arabie pronikla na Sicflii a do 
Spanelska (obr. G). 

Fidula (viella, viola, i lyra), zmiiiovana uz v OT
FRIDOvE evangeliai'i (9. stolet!), s plochYm 
dnem, luby a samostatnYm krkem, teprve od 11. 
a 12. stoletf vYkroje riiznl'ch tvarn pro smycec 
(oproti hruskovitemu rebabovemu typu), 3--6 
strun, nekdy s bordunem (srovnej s. 38); opira
la se nejeasteji 0 leve rameno (obr. H) nebo se 
ddela pi'iene pi'ed telem. 

Ninera (organistrum), od 9. stoletf, 3 struny (poz
deji az 6) rozeznivane soucasne otacejicim se 
kolem; vetsi nastroje, ureene pro 2 hraee, byly 
dlouhe az 180 em (obr. L, plastika v Santiago de 
Compostela, 13. stolet!); vytahovaci tangenty (ta
hla nad pismeny na obr. L, otevi'ena ski'iii podle 
kresby z 13. stolet!) se pi'i vytazeni dot9kaji vsech 
strun; pi'i kvint-oktavovem ladeni strun (d-a-d') 
tak vznikaji paralelni souzvuky jako ve starem 
organu (proto organistrum). Tangenty mohou 
by! staveny i jinak a dot9kat se jen 1 struny (me
lodie), zatimco ostatni struny zneji beze zmeny 
(bordun). 

Monochord, jednostrun s posuvnou kobylkou, 
slouzil k demonstraci interval0vYeh proporci 
1:2:3 atd.; misto posuvne kobylky se uzivalo i ne
kolika pevnl'eh kobylek, zvedanl'eh klavesami 
(obr. K); tak vznikl klavichord (srovnej s. 36); 
jako polychord mel i vice strun. 

Dechove nastroje a varhany 
oproti staroveku temei' beze zmeny: 
- roh (i'imskY cornu), mall' porozenl' roh z kovu 

nebo zvii'ecfho rohu (bugle, starohomonemeeky 
herhorn, 9. stoleti, viz s. 48) nebo slonoviny 
(olifant); 

- trubka (i'imska tUba), se snizeem jako po
zoun (viz s. 50); 

- dvojpIatkove nastroje: salmaj a vzdusnico
vi salmaj, od 15. stoleti bomhart; 

- fletny: podelna (zobeova), pi'iena a dvojita, sy
rinx, jednorucni piSiala; 

- dudy, od 9. stoleti, s 1-2 melodickYmi pfSthlami 
a bordunem (s. 54, obr. D); 

- varhany, v zapadni Evrope od 8. stoletf jako 
pozitiv a pi'enosnl' portativ (obr. J; viz s. 59). 

Bid nastroje 
jako ve starovekem Sti'edomoi'i: tamburiny, bubny, 
kotle, talii'e, kastanety, triangl, zvony, ehrastftka, 
i'ehtaeky. 

Středověk v podstatě přebírá starověký instrumen
tář. Ve středověku však neexistuje cílevědomý vývoj 
ani ustálené normy pro stavbu nástrojů. Odtud pest
rá mnohotvárnost a různé formy jednotlivých typů 
i jejich nejednotné označování. Až se vznikem sa
mostatné instrumentální hudby a zapojením basové 
oblasti v 15. a 16. století se formují rodiny nástrojů 
a jejich teoretická systematizace (vrcholem je VIR
DUNGOVAMusica getutscht, 1511 a PRAETORlOVO 
Syntagma musicum, II, 1619). 
Zvuk středověkých nástrojů byl vysoký, světlý, pro
nikavý, v sopránové až tenorové poloze. Bas chybL 
Neexistuje orchestr s velkým zvukovým objemem, 
jen malá, individuální seskupení sólistů, nejčastěji 
se smíšeným zvukem strunných, dechových a bicích 
nástrojů. 
Nástroje slouží k doprovázení zpěvu (zejména 
strunné - drnkáním i smyčcem), k tanci a průvo
dům (zejména dechy). Téměř vždy jde o improviza
ci podle modelu, jen ve vícehlasu hrají nástroje 
vlastní nebo vokální partie z hlasových knih. Čistě 
instrumentální hudba je vzácná, a i tehdy jde nej
častěji o původně vokální druhy (hoquetus, srovnej 
s. 208, intabulace motet, srovnej s. 224). 
S výjimkou varhaníků byli hráči ve službě dvorů 
(minstrelove') nebo potulnými hudebníky (součas
ně žongléři, šašci atd.) účinkujícími na jarmarcích 
a při slavnostech. 

Strunné nástroje (prameny viz s. 271) 
Harfa, doložena od 8. století, rámová v širším ro

mánském, od 14. století v užším gotickém tvaru 
(obr. A, B), irsko-anglická specialita (cythara 
anglica, dodnes v irském státním znaku). 

Lyry - starověká lyra a kithara se objevuje v mírně 
změněné formě: lyra z Oberflachtu (alemanské 
pohřebiště, 5. a 6. století) se štíhlými rameny 
a 6 kolíky; podobně v Mnichovském žaltáři (IO. 
a ll. století) s 5 strunami a ladicím kličem 
(obr. C). 
Kromě toho existují oblé lyry bez příčky (cytha
ra teutonica, 7.-9. století), v 9. století i s hmat
níkem, kobylkou a 3 strunami. Tato hmatníková 
citera se již v 9. století objevuje se smyčcem jako 
crwth, crotta, německy rotta, zvláště v Irsku ja
ko nástroj bardů (obr. D). 

Psalterium, doloženo od 9. stol., předchůdce citery 
(obr. E), příbuzné s cimbálem (srovnej s. 34). 
Ve 13. a 14. století z něj vestavěním úhozové 
mechaniky vzniklo cymbalum (clavicembalo). 
Zvláštní formou psalteria bylo tzv. české křídlo 
(ala bohemica). 

Loutna - s dlouhým krkem (srovnej s. 160, 
obr. B), podle vzoru arabského tanburu, dolo
žena od 10. století; s krátkým krkem, ve tvaru 
arabského rebabu, s malým hruškovitým, vy
pouklým korpusem přecházejícím plynule do 
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krku, s 3-5 strunami a plochou hlavicí, drnkací 
i smyčcová (smyčcová loutna, rubeba, rebec, 
staročesky rybébka), opírá se libovolně o rame
no nebo koleno (obr. F); se zalomeným kr
kem a velkým korpusem, mnoha strunami 
a hlavicí svírající s krkem ostrý úhel (kvůli větší
mu tahu strun); z Arábie pronikla na Sicílii a do 
Španělska (obr. G). 

Fidula (viella, viola, í lyra), zmiňována už v OT
FRlDOVĚ evangeliáři (9. století), s plochým 
dnem, luby a samostatným krkem, teprve od 11. 
a 12. století výkroje různých tvarů pro smyčec 
(oproti hruškovitému rebabovému typu), 3--6 
strun, někdy s bordunem (srovnej s. 38); opíra
la se nejčastěji o levé rameno (obr. H) nebo se 
držela příčně před tělem. 

Niněra (organistrum), od 9. století, 3 struny (poz
ději až 6) rozeznívané současně otáčejícím se 
kolem; větší nástroje, určené pro 2 hráče, byly 
dlouhé až 180 cm (obr. L, plastika v Santiago de 
Compostela, 13. století); vytahovací tangenty (tá
hla nad písmeny na obr. L, otevřená skříň podle 
kresby z 13. století) se při vytažení dotýkají všech 
strun; při kvint-oktávovém ladění strun (d-a-ď) 
tak vznikají paralelní souzvuky jako ve starém 
organu (proto organistrum). Tangenty mohou 
být stavěny i jinak a dotýkat se jen 1 struny (me
lodie), zatímco ostatní struny znějí beze změny 
(bordun). 

Monochord, jednostrun s posuvnou kobylkou, 
sloužil k demonstraci intervalových proporcí 
1:2:3 atd.; místo posuvné kobylky se užívalo i ně
kolika pevných kobylek, zvedaných klávesami 
(obr. K); tak vznikl klavichord (srovnej s. 36); 
jako polychord měl i více strun. 

Dechové nástroje a varhany 
oproti starověku téměř beze změny: 
- roh (římský cornu), malý přirozený roh z kovu 

nebo zvířecího rohu (bugle, starohornoněmecky 
herhorn, 9. století, viz s. 48) nebo slonoviny 
(olifant); 

- trubka (římská tuba), se snižcem jako po
zoun (viz s. 50); 

- dvojplátkové nástroje: šalmaj a vzdušnico
vý šalmaj, od 15. století bomhart; 

- flétny: podélná (zobcová), příčná a dvojitá, sy
rinx, jednoruční píšťala; 

- dudy, od 9. století, s 1-2 melodickými píšthlami 
a bordunem (s. 54, obr. D); 

- varhany, v západní Evropě od 8. století jako 
pozitiv a přenosný portativ (obr. J; viz s. 59). 

Bicí nástroje 
jako ve starověkém Středomoří: tamburíny, bubny, 
kotle, talíře, kastaněty, triangl, zvony, chrastítka, 
řehtačky. 
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V 15. a 16. stoleti nepi'etrZite probiha intenzivni vY
voj kompozienich technik a postaveni hudby vir
.b_ec, Centnilni postaveni zaujima vicehlasa vokaJni 
hudba. Vrcholu dosahli ORLANDO DI LAsso a PA
LESTRINA. 
Instrumentalnf hudba jako protivaha pi'evlada
jid vokaJnf hudby poprve usiluje 0 sve osamostat
neni. 
Centrum tvorby se pi'esouva z Francie pi'es franko
vlamske uzemf a burgundskou "pravlast" do Italie, 
ktera v 16. stoletf pi'ebfra rudCf postaveni. Pro za
eatek tohoto vYv0je je vYznamna Anglie s DUN
STABLEM a Italie v dobe CICONIOvE kolem roku 
1400. 
Obdobf 15. a 16. stoleti bylo naryvano epochou ni
zozemske voklilni polyfonie, ale rudei osobnos
ti lohoto obdobi nepochazeji pouze z Nizozemi, 
nyJJd z dnesni severni Francie, Henegavska, Belgie 
atd. Proto je vhodnejsi hovoi'it 0 hudbe franlio
-vlamske. Ostatne probihala ena mezinarodni vY
mena: vetsina skladalelu cestovala do vzdaJenych 
zemi a vetsi cast sveho zivota proZiia v ItaJii jako 
oltramontani (ti z druM strany hor). 

Renesance a humanismus 
P()]em renesance byl zaveden roku 1550 malii'em 
VASARIM a po roce 1860 je uzivan diky BU~CK: 
HARDTOVI pro umeni 15. a 16. stoleli. 
Renaissance znamena znovuzrozeni cloveka 
z uvedomeJeho styku s antikou. Tehdy se elovek 
stal mei'itkem vsech veci. Znovu se tak orientuje na 
sebe sameho. Zde se setkavaji renesance a huma
nismus (iat. humanitas, lidstvi). Paralelne s "ob
jevovanim" cloveka probiha novoveke objevovani 
pi'irody a sveta. J:tkto vypada konec sti'edoveku: 

. - KOLUMBOVO objeveni Ameriky 1492, prvni 
obepluti zemekoule 1519-1521; 

- rozmach novovekYch pi'irodnich ved, mj. Ko
PERNIK (tI543), GALILEO GALILEI (tI642), 
KEPLER (tI630); 

- GUTENBERGOV vynaJez knihlisku, Mohue kolem 
roku 1455, a HARNOV (HANOV) vynalez nototis
ku, Rim 1476. 

" NovY obraz eloveka vede tez ke vzniku noveho typu 
. ume1ce (pi'edchUdci ve 14. stoleti): genia, ktery 

se identifikuje jako tvUrei sila v ramci vseobjimaji
ciho bozskeho i'adu. Z:iroveii se nove sebevedomi 
cloveka projevuje cirkevnimi nepokoji a ndbo
ienskjm(b.oji, poeetnyrui koncily v 15. stoletf, 
v reformnim dfle pi'edevsim MARTINA LUTHERA, 
v protireformaci a Tridentskem koncilu (1545 
az 1563). 

Ve stavitelstvi 
vede orientace na anliku k nove jednoduchosti 
linie, formy a propord (BRAMANTE, MICHELAN
GELO). Zde nabYva vrchu italskY jih nad gotickYm 
severem (pozdni gotika jeste v 16. stoleti). 
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Malirstvi 
usiluje 0 pi'irozenost, rozviji perspektivu a clo
vek se opet stava hlavnim objektem zobrazovani 
(MICHELANGELO, RAFFAEL SANTI, LEONARDO DA 
VINCI, GRUNEWALD, DURER; brali'i VAN EYCKOVE, 
BRUEGHEL). 

Socharstvi 
vytvai'i volne stojid postavu (DONATELLO). 

Hudba 
sice v 15.-16. stoleti nehledala orientaci na antiku, 
avsak i zde se objevuji renesancni prvky. Ty, na roz
dil od sti'edoveku, vedou postupne v 16. stoleti 
k humanizacihu<!by: 
- nizozemska vokalni polyfonie pi'evadi vysoce 

ruznorody zvuk gotiky do plneho renesanc
niho zvuku; 

- polyfonnim vrstvenil!lJinii je vytvoi'en akord; 
- postupne komponovani hlasu (sukcesivni) uslu-

puje opacnemu zpusobu - komponovani hlasu 
najednou (simultanni); 

- -staticke kvint-()ktavove zvuky jsou doplneny 
jemnyrui terciemi a sextami; 

- 'pi'leravuje se funkenf trojzvukova harmonie; 
- ideruem se namisto zdobne goticke linie stava 

jednoduch3 melodie, clenena podle poti'eb 
lidskeho decliu; 

- iiva pulsace zmekcuje komplikovane goticke 
rytmy; 

- hudba se vzdava pi'edepsane tenorove kostry, 
komplikovane racionality a konstruktivismu 
izorytmie ve prospech jednoduchych forem 
a proporci; 

- do hudby nove vstupuje pozadavek priroze
nosti (GLAREANUS, ZARLINO): hudba rna na
podobovat pi'irodu, vokaJni hudba tak napodo
buje text (jmitar Ie parole), tzn. reprodukuje 
jeho afektovY a vYrazovY obsah. 

Pozustatky pozdni gotiky se projevuji v ciselne mys
tice a v nizozemskem k:inonickem umeni. 

Generace hudebniku (obr.) 
L (1420-1460): DUNSTABLE, DUFAY, BINCHOIS; 

II. (1460-1490): DUFAY, OCKEGHEM, BUSNOIS; 
III. (1490-1520): OBRECHT, ISAAC, JOSQUIN, 

MOUTON; 
IV. (1520-1560): WILLAERT, GOMBERT, CLEMENS 

NON PAPA, JANEQUIN; 
V. (1560-1600): A. GABRIEL!, DE MONTE, LAsSO, 

PALESTRINA. 
Posledni generace jiz stoji u zrodu nove epochy 
baroka: G. GABRIEL!, SWEEL!NCK, GASTOLDI, GE
SUALDO, MARENZIO, MONTEVERDI. 
Centra: Cambrai (DUFAY), Parii (OCKEGHEM, 
MOUTON), Benatky (WILLAERT, A. a G. GABRIEL!, 
MONTEVERDI), Mnichov (LAsSO) a Rim (PALE
STRINA). 

V 15. a 16. století nepřetržitě probíhá intenzivní vý
voj kompozičních technik a postavení hudby vů'
.b.ec. Centrální postavení zaujímá vícehlasá vokální 
hudba. Vrcholu dosáhli ORLANDO DI LAsso a PA
LESTRlNA. 
Instrumentální hudba jako protiváha převláda
jící vokální hudby poprvé usiluje o své osamostat
nění. 
Centrum tvorby se přesouvá z Francie přes franko
vlámské území a burgundskou "pravlast" do Itálie, 
která v 16. století přebírá vůdčí postavení. Pro za
čátek tohoto vývoje je významná Anglie s DUN
STABLEM a Itálie v době CICONIOVĚ kolem roku 
1400. 
Období 15. a 16. století bylo nazýváno epochou ni
zozemské vokální polyfonie, ale vůdčí osobnos
ti tohoto období nepocházejí pouze z Nizozemí, 
nýbrž z dnešní severní Francie, Henegavska, Belgie 
atd. Proto je vhodnější hovořit o hudbě franlio
-vlámské. Ostatně probíhala čilá mezinárodní vý
měna: většina skladatelů cestovala do vzdálených 
zemí a větší část svého života prožila v Itálii jako 
oltramontani (ti z druhé strany hor). 

Renesance a humanismus 
P()Jem renesance byl zaveden roku 1550 malířem 
VASARlM a po roce 1860 je užíván díky BU~CK: 
HARDTOVI pro umění 15. a 16. století. 
Renaissance znamená znovuzrození člověka 
z uvědomělého styku s antikou. Tehdy se člověk 
stal měřítkem všech věcí. Znovu se tak orientuje na 
sebe samého. Zde se setkávají renesance a huma
nismus (lat. humanitas, lidství). Paralelně s "ob
jevováním" člověka probíhá novověké objevování 
přírody a světa. J:tltto vypadá konec středověku: 

. - KOLUMBOVO objevení Ameriky 1492, první 
obeplutí zeměkoule 1519-1521; 

- rozmach novověkých přírodních věd, mj. Ko
PERNIK (tI543), GALILEO GALILEI (tI642), 
KEPLER (tI630); 

- GUTENBERGŮV vynález knihtisku, Mohuč kolem 
roku 1455, a HAHNŮV (HANův) vynález nototis
ku, Řím 1476. 

" Nový obraz člověka vede též ke vzniku nového typu 
. umělce (předchůdci ve 14. století): génia, který 

se identifikuje jako tvůrčí síla v rámci všeobjímají
cího božského řádu. Zároveň se nové sebevědomí 
člověka projevuje církevními nepokoji a nábo
ienskjm(b.oji, početnými koncily v 15. století, 
v reformním díle především MARTINA LUTHERA, 
v protireformaci a Tridentském koncilu (1545 
až 1563). 

Ve stavitelství 
vede orientace na antiku k nové jeduoduchosti 
linie, formy a proporcí (BRAMANTE, MICHELAN
GELO). Zde nabývá vrchu italský jih nad gotickým 
severem (pozdní gotika ještě v 16. století). 
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Malířství 
usiluje o přirozenost, rozvíjí perspektivu a člo
věk se opět stává hlavním objektem zobrazování 
(MICHELANGELO, RAFFAEL SANTI, LEONARDO DA 
VINCI, GRiiNEWALD, DiiRER; bratři VAN EYCKOVÉ, 
BRUEGHEL). 

Sochařství 
vytváří volně stojící postavu (DONATELLO). 

Hudba 
sice v 15.-16. století nehledala orientaci na antiku, 
avšak i zde se objevují renesanční prvky. Ty, na roz
díl od středověku, vedou postupně v 16. století 
k humanizacihu<!by: 
- nizozemská vokální polyfonie převádí vysoce 

různorodý zvuk gotiky do plného renesanč
ního zvuku; 

- polyfonním vrstveníl!lJinií je vytvořen akord; 
- postupné komponování hlasů (sukcesivní) ustu-

puje opačnému způsobu - komponování hlasů 
najednou (simultánní); 

- -statické kvint-()ktávové zvuky jsou doplněny 
jemnými terciemi a sextami; 

- 'přleravuje se funkční trojzvuková harmonie; 
- ideruem se namísto zdobné gotické linie stává 

jednoduchá melodie, členěná podle potřeb 
lidského decilu; 

- živá pulsace změkčuje komplikované gotické 
rytmy; 

- hudba se vzdává předepsané tenorové kostry, 
komplikované racionality a konstruktivismu 
izorytmie ve prospěch jednoduchých forem 
a proporcí; 

- do hudby nově vstupuje požadavek přiroze
nosti (GLAREANUS, ZARLINO): hudba má na
podobovat přírodu, vokální hudba tak napodo
buje text (imitar le parole), tzn. reprodukuje 
jeho afektový a výrazový obsah. 

Pozůstatky pozdní gotiky se projevují v číselné mys
tice a v nizozemském kánonickém umění. 

Generace hudebníků (obr.) 
L (1420-1460): DUNSTABLE, DUFAY, BINCHOlS; 

II. (1460-1490): DUFAY, OCKEGHEM, BUSNOlS; 
III. (1490-1520): OBRECHT, ISAAC, JOSQUlN, 

MOUTON; 
IV. (1520-1560): WILLAERT, GOMBERT, CLEMENS 

NON PAPA, JANEQUlN; 
V. (1560-1600): A. GABRlELl, DE MONTE, LAsSO, 

PALESTRINA. 
Poslední generace již stojí u zrodu nové epochy 
baroka: G. GABRlELl, SWEELlNCK, GASTOLDI, GE
SUALDO, MARENZIO, MONTEVERDI. 
Centra: Cambrai (DUFAY), Paříž (OCKEGHEM, 
MOUTON), Benátky (WILLAERT, A. a G. GABRIELl, 
MONTEVERDI), Mnichov (LAsSO) a Řím (PALE
STRINA). 
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Vicehlas je v renesanci stale jeste doslovne chapan 
jako kontrapunkticky utvol'eny souhrn jednotlivYch 
hlasu (tradovany v hlasech, nikoli v partitur:ich). 
Pi'izpusobovani hlasu se uskuteciiuje tzv. vokalizad: 
vsechny party nabYvaji volcilni charakter ("humani
zace" hudby, viz vYse). Hlavnimi prostl'edky jsou 
plynoud melodie a proimitovani v r:imci sazby. Zvu
kovY ideal renesance se dale meni dosaienim baso
ve polohy (ctyi'hlasa sazba jako norma), barevnYmi 
terciovYnrl a sext0vYmi souzvuky (fauxbourdon) 
a pretonalni trojzvukovou harmonii (kadence). Na 
konci tohoto yYvoje stoji akord jako materialni za
klad epochy generalbasu. 

Fauxbourdon 
-znamena l'etez sextakordu, ktere se rozvadeji do 
kvint-oktavoveho souzvukl!: Jeho puvod se zl'ejme 
vztahuje k anglickYm vlivilm (faburden, s. 234). 
V kontinentaIni tl'iblase sazbe zneji pod hlavni me
lodii ve vrchnim hlasu (melodizovany a rytmizovany 
choral) 2 spodni hlasy. Aby bylo mozne obejit kom
pozicni zakaz kvartovYch paralel, je notovana pouze 
dvojhlasa sazba. Stl'edni hlas, probihajid v paralel
nich kvartach k vrchnimu, tedy "chybne", dopliiuji 
interpreti podle pl'ikazu "it faux bourdon", "na 
zpusob nespravneho basu". Fauxbourdon se obje
vuje na kontinente od cca 1430, soucasne s fabur
denem v Anglii. 
MARTIN LE FRANC se na to pravdepodobne odvola
va v basni Champion des dames cca 1440, kdyz pi
se, ze DUFAY a BINCHOIS vytval'eli "frisques con
cordances" (svezi konsonance) podle anglickeho 
zpusobu DUNSTABLOVA. 

Nejstarsim kontinentalnim dokladem je DUFAYOVO 
postcommunio ze svatojakubske mse z roku 1427 
(obr. A). TextovY uryvek "Vy, ktel'i jste mne nasledo
vali ... " se odraZi ve sledu paralelnich souzvukU. 

Ctyrhlasa sazba 
se stava normou na konci 15. stoleti. Vychodiskem 
byla kdysi dvojhlasa sazba s tenorem a vrchnim hla
sem (discantus). Do ti't1J.!ase sazby pozdeji pi'ibyl 
kontratenor v tenorove poloze, ktery se casto s te
norem kl'izl. V 15. stoleti se kontratenor rozstepuje 
na vysokY (altus) a hlubokY (bassus), a nazvy hlasu 
tedy zni: 
- diskant (discant/us/) nebo sopran (sopran/us/ 
- "nejvyssi"), vetsinou melodicke vedeni; 
- kontratenor (contratenor) altus nebo alt, vetsi-

nou harmonicky rypliiovY hlas; 
- tenor, casto hlas nesoud c. f.; 
- contratenor bassus nebo bas, nejhlubsi hlas ne-

soud harmonii. 

Vjvoj tonaIni kadence 
Zaver rna zvlastni v9znam pro tonalitu skladby. 
V jednohlasu je zaverecny ton (finalis) zakladnim 
ionem toniny. Je vetsinou dosazen sekundovYm po
stupem shora, l'idceji zdola (obr. C, tenorova klau
sule). Posledni 2 az 3 tony mohou by! jen nepatrne 
variovany. Vytvareji formule pro zaver, tzv. klauzu
Ie. Nejdulezitejsi zavery nachazime v dvojhlase saz
be (obr. c): 
- tenorova klauzule: tenor dosahuje finalu celo

tonovYm postupem shora, jako v jednohlasu; 
pulton pouze pl'i frygickem zavern; 

- sopranova klauzule: sopran stoupa sekundo
ve v protipohybu k tenoru, vetsinou pu!t6nem 
(citlivY ton). V cast9ch klauzulich se spodni ter
cii neboli "LandinovYch" je tento krok pozdden 
terci0vYm skokem zdola. 

V tl'ihlase sazbe stoupa stl'edni hlas sekundovYm 
krokem k zaverecnemu souzvuku (obr. D, 1). Pu
sobivost zaveru muze jeste zesilit pu!t6nove zvYseni 
vrchnich tonu. Ve 14. a 15. stoleti se casto vyskytuje 
kadence se dvema citlivYmi tony (obr. D, 2). V 15. 
stoleti se pak objevuji dye perspektivni varianty teto 
kadence: 
- kontratenor zacina nikoli ve stl'edni, nyod ve 

spodni poloze. Skace 0 oktavu vYs nebo 0 kvintu 
niz do zaverecneho souzvuku (obr. D, 3 a 4). 
V prvnim pl'ipade se nachazeji nejhlubSi tony 
obou poslednich akordu ve vztahu vzestupne 
kvarty, v druhem se jedna 0 sestupnou kvintu: 
v obou pl'ipadech odtud plyne pol'adi zakladnich 
tonu dominanta - tonika (V.-1. stupeii). 

Ve ctyl'hlase sazbe 15. a 16. stoleti se stava normou 
spiSe vzestupna kvarta postupu D-T, pi'icemz sazeb
ny zaklad jeste stale pl'edstavuje kostra diskant - te
nor (v obr. D: tenor prazdnymi notami). Zaverecny 
souzvuk zustava az do 16. stoleti bez tercie. 
Na konci 16. stoleti pl'ebira v kadenci stezejni 
funkci bas kvartovYm nebo kvintovYm skokem 
(obr. D, 5 a 6). Tenor postupuje 0 sekundu vYs 
k tercii (obr. D, 6, piny trojzvuk). Ai do 18. stoleti 
zustava tato zaverecna tercie i v "mollovYch" sklad
bach stale velkou (pikardskd tercie), snad kvUli 
necistemu kmitoctu male tercie ve stl'edotonovem 
systemu. 

LiturgickY choral jako c. f. casto nahrazuje svetska 
pisiiova melodie. Velmi casto, asi v 30 zpracova
nich, je vyuzita piseii [homme arme (obr. E, for
move podobne virelais). 
Ke stylovYm znakUm renesance patl'i parodie, jako 
pl'edloha slouzi take cele vicehlase kompozice, na
pl'. chansony (parodicka mse, viz s. 244). Teprve 
TridentskY konci! (1545-1563) se stavi proti paro
dujidm postupum. 
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Vícehlas je v renesanci stále ještě doslovně chápán 
jako kontrapunkticky utvořený souhrn jednotlivých 
hlasů (tradovaný v hlasech, nikoli v partiturách). 
Přizpůsobování hlasů se uskutečňuje tzv. vokalizací: 
všechny party nabývají vokální charakter ("humani
zace" hudby, viz výše). Hlavními prostředky jsou 
plynoucí melodie a proimitování v rámci sazby. Zvu
kový ideál renesance se dále mění dosažením baso
vé polohy (čtyřhlasá sazba jako norma), barevnými 
terciovými a sextovými souzvuky (fauxbourdon) 
a pretonální trojzvukovou harmonií (kadence). Na 
konci tohoto vývoje stojí akord jako materiální zá
klad epochy generálbasu. 

Fauxbourdon 
-znamená řetěz sextakordů, které se rozvádějí do 
kvint-oktávového souzvuk!!: Jeho původ se zřejmě 
vztahuje k anglickým vlivům (faburden, s. 234). 
V kontinentální tříblasé sazbě znějí pod hlavní me
lodií ve vrchním hlasu (melodizovaný a rytmizovaný 
chorál) 2 spodní hlasy. Aby bylo možné obejít kom
poziční zákaz kvartových paralel, je notována pouze 
dvojhlasá sazba. Střední hlas, probíhající v paralel
ních kvartách k vrchnímu, tedy "chybně", doplňují 
interpreti podle příkazu "a faux bourdon", "na 
způsob nesprávného basu". Fauxbourdon se obje
vuje na kontinentě od cca 1430, současně s fabur
denem v Anglii. 
MARTIN LE FRANC se na to pravděpodobně odvolá
vá v básni Champion des dames cca 1440, když pí
še, že DUFAY a BINCHOlS vytvářeli "frisques con
cordances" (svěží konsonance) podle anglického 
způsobu DUNSTABLOVA. 

Nejstarším kontinentálním dokladem je DUFAYOVO 
postcommunio ze svatojakubské mše z roku 1427 
(obr. A). Textový úryvek "Vy, kteří jste mne následo
vali ... " se odráží ve sledu paralelních souzvuků. 

Čtyřhlasá sazba 
se stává normou na konci 15. století. Východiskem 
byla kdysi dvojhlasá sazba s tenorem a vrchním hla
sem (discantus). Do třt1J.!asé sazby později přibyl 
kontratenor v tenorové poloze, který se často s te
norem kříží. V 15. století se kontratenor rozštěpuje 
na vysoký (altus) a hluboký (bassus), a názvy hlasů 
tedy zní: 
- diskant (discant/us/) nebo soprán (sopranlus/ 
- "nejvyšší"), většinou melodické vedení; 
- kontratenor (contratenor) altus nebo alt, větši-

nou harmonicky výplňový hlas; 
- tenor, často hlas nesoucí c. f.; 
- contratenor bassus nebo bas, nejhlubší hlas ne-

soucí harmonii. 

Vývoj tonální kadence 
Závěr má zvláštní význam pro tonalitu skladby. 
V jednohlasu je závěrečný tón (finalis) základním 
iónem tóniny. Je většinou dosažen sekundovým po
stupem shora, řidčeji zdola (obr. C, tenorová klau
sule). Poslední 2 až 3 tóny mohou být jen nepatrně 
variovány. Vytvářejí formule pro závěr, tzv. klauzu
le. Nejdůležitější závěry nacházíme v dvojhlasé saz
bě (obr. C): 
- tenorová klauzule: tenor dosahUje finálu celo

tónovým postupem shora, jako v jednohlasu; 
půltón pouze při frygickém závěru; 

- sopránová klauzule: soprán stoupá sekundo
vě v protipohybu k tenoru, většinou půltónem 
(citlivý tón). V častých klauzulích se spodní ter
cií neboli "Landinových" je tento krok pozdržen 
terciovým skokem zdola. 

V tříhlasé sazbě stoupá střední hlas sekundovým 
krokem k závěrečnému souzvuku (obr. D, 1). Pů
sobivost závěru může ještě zesílit půltónové zvýšení 
vrchních tónů. Ve 14. a 15. století se často vyskytuje 
kadence se dvěma citlivými tóny (obr. D, 2). V 15. 
století se pak objevují dvě perspektivní varianty této 
kadence: 
- kontratenor začíná nikoli ve střední, ny'hrž ve 

spodní poloze. Skáče o oktávu výš nebo o kvintu 
níž do závěrečného souzvuku (obr. D, 3 a 4). 
V prvním případě se nacházejí nejhlubší tóny 
obou posledních akordů ve vztahu vzestupné 
kvarty, v druhém se jedná o sestupnou kvintu: 
v obou případech odtud plyne pořadí základních 
tónů dominanta - tonika (V.-1. stupeň). 

Ve čtyřhlasé sazbě 15. a 16. století se stává normou 
spíše vzestupná kvarta postupu D-T, přičemž sazeb
ný základ ještě stále představuje kostra diskant - te
nor (vobr. D: tenor prázdnými notami). Závěrečný 
souzvuk zůstává až do 16. století bez tercie. 
Na konci 16. století přebírá v kadenci stěžejní 
funkci bas kvartovým nebo kvintovým skokem 
(obr. D, 5 a 6). Tenor postupuje o sekundu výš 
k tercii (obr. D, 6, plný trojzvuk). Až do 18. století 
zůstává tato závěrečná tercie i v "mollových" sklad
bách stále velkou (pikardská tercie), snad kvůli 
nečistému kmitočtu malé tercie ve středo tónovém 
systému. 

Liturgický chorál jako c. f. často nahrazuje světská 
písňová melodie. Velmi často, asi v 30 zpracová
ních, je využita píseň [homme armé (obr. E, for
mově podobné virelais). 
Ke stylovým znakům renesance patří parodie, jako 
předloha slouží také celé vícehlasé kompozice, na
př. chansony (parodická mše, viz s. 244). Teprve 
Tridentský koncil (1545-1563) se staví proti paro
dujícím postupům. 
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v 15. a 16. stoleti zislcivaji nejvetsi vahu duchovni 
kompozice, pi'edevsim mse a moteto.' ,,'
Proces vokalizace (pi'izpilsobeni lidskemu hlasu) 
je nejpatrnejsi v diskantove pisni (viz s. 217) 
a motetu. V prvnim pi'ipade se vrchni melodickY 
hlas a podpilrne instrumentalni hlasy stavaji vyrov· 
nanYmi, hladsimi a dobi'e zpivatelnYmi. Totez pak 
plati i pro tenor a ostatni hlasy moteta. Sazebna 
struktura se pi'itom stava prilhlednejsi a jasnejsi 
po vertikalni (homofonni useky) i horizontalni 
strance (vytvai'eni usekil). Toto se nedeje nahle, 
ani nepostupuje rovnomerne, ve vsech skladatel
skYch generacich naopak existuje mnoho proti
proudil. 

Duchovni ianry 
mesni ordinarium: pi'evlada tvorba cyklu s po

moci c. f., spolecneho vsem eastern (take paro
die, s. 244), nebo shodnych pocatecnich motivil; 

mesni propriilm: jednotlive casti maji rilzne c. f. 
(podle chorilnlch pi'edloh); 

kompozice officia: pocetna magnificat, hymny 
a antifony; 

moteto: pi'evlada duchovni text (Bible); mene bez
na svetslci moteta jsou slavnostni a vazna; 
Vystavba moteta se zcela zmenila: zadna vice
textovost, zadna izorytmie. Cilem noveho ryvoje 
je volna tvorba oddilil se vZdy novYm, imitacne 
zpracovavanYm motivem (16. stol.). 

Svetske druhy 
francouzsky chanson: potomek diskantove pis

ne, vrchol v tzv. paffiskem chansonu v 16. stol.; 
italsky madrigal 16. stoleti: stal se nejumelec

tejsim kompozicnim druhem 16. stoleti se sil
nYm ryrazovYm obsahem; 

nemecka tenorova piseii: instr. -vokilni smfSeny 
zvuk jako diskantova piseii, s c. f. (pisiiova melo
die) v tenoru; 

lidovejsi formy: italslci frottola, balletto, villanella 
(spaneiske villancico) ad., se silnou homofonni 
slozkou. 

Prameny 
K velkYm rukopisnym sbirlcim 15. stoleti pati'i 
Old Hall (OH) - St. Edmund's College, repertoar 

1360-1440 Anglie, cca 150 skladeb od anony
mil, DUNSTABLA, POWERA ad.; 

l'ri4en!ske k9_deXY (Tr 87-93) - Trident, dom
ska kapitula, rukopisy 87-92 a kapitulni archiv, 
repertoar 1420-1480 dvorni kapely FRIEDRI
CHA III. (1440-1493), severni ltilie, Trident, 
celkem 1864 kompozic DUNSTABLA, DUFAYE, 
BINCHOISE ad. 
Rukopisnou tradici v 16. stoleti stile vice nahra
zovaly tisky. 

Bila menzuraIni notace 
Po zvetseni rukopisnych formatil v 15. stoleti na fo
lio (papir) bylo vypliiovani hlavicek velkYch not 
cernYm inkoustem neprakticke. Pi'eslo se proto 
pouze ke kresleni obrysil. Tato tzv. hiM menzurilni 
notace vychazela z principii cerne (s. 210, 214). 
Soubor not a pomlk je rozsii'en 0 semiminimu, 

fusu a semifusu. Vsechny pomery krome nizsich 
hodnot mohou by! binarni a ternarni. Pro pi'epis 
se nabizf pomer 1:4 (obr. A). 

Ligatury odpovidaji cerne menzui'e (obr. B, srov
nej s. 210, obr. D). Prosti'edni noty jsou breves, 
zacatky a konce ligatur se vsak meni: obr. C uka
zuje formy pro L, BaS v r:imci sestupnych ("na
hoi'e") a vzestupnych ("dole") ligatur; v 1. pi'.: 
sestupna ligatura, zacatek "nahoi'e" ctverec s no
zickou vlevo, tedy B, sti'edni B, konec "dole" bez 
nozicky, tedy L atd. Take v ligaturach mohou by! 
uplatneny punkty. 

Tempus a prolatio (obr. D) jsou i nadile zakla
dem vsech druhU taktil (s. 214, obr. C). Temer 
vsude se v pramenech vyskytuje oznaceni men
zury, event. take Cislo proporce. 

Kolorovani, vetsinou zaeerneni notorych hlavi
cek, dovoluje rytmicke zvlastnosti: 

- trioly: 3 cerne noty jsou stejne d10uhe jako 
2 bile; 

- stfidani taktn: bez oznaceni menzury, jako pi'i 
vytvai'eni triol - obraceni dvoudobeho na ti'ido
be deleni a opacne (obr. E - vztazeno k brevis 
jako k taktove jednotce); 

- hemioly: cerna B ztraci oproti bile tretinu sve 
hodnoty. Ti'i cerne B tak spojuji 2 takty do vyssi 
jednotky; 

Princip proporci spociva v tom, ze menzuraIni 
notace udava nikoli absolutni, nybd relativni 
hodnoty. Teprve vnejsi urceni (oznaceni menzu
ry) stanovi trvani noty. Oznaceni menzury (tem
pus, prolatio) stanovuje tzv. uplne hodnoty (in
teger valor) not. Z:ikladni casova jednotka 
(tactus, "taktovaci doba") je tu reprezentovana 
semibrevis (noty se ctou alia semihreve). Pi'ed
pisem proporci - pomeril vyjadi'enych zlomky
se dociluji zmeny zapsanych hodnot v urcitem 
pomeru. Obr. F ukazuje i'adu moznosti: semi
brevis je v pro portio dupla (2/1) dvakrat, 
v prop. tripla (311) ti'ikrat rychlejsi. Tactus je 
zde tedy vyjadi'en brevis (alia breve). Na obr. F 
u prop. sesquialtera (312) se trvani ti'i nasledu
jicich S (citatel) rovna dvema uplynulYm S (jme
novatel). 
V proporcich se projevuje pozdne goticke racio
nilni hudebni mysleni. Objevuji se v mesnich 
kompozicich, motetech (diminucni dil, kontrast
ni useky) a v kanonech (s. 118, obr. E). 
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v 15. a 16. století získávají největší váhu duchovní 
kompozice, především mše a moteto.' ,,,
Proces vokalizace (přizpůsobení lidskému hlasu) 
je nejpatrnější v diskantové písni (viz s. 217) 
a motetu. V prvním případě se vrchní melodický 
hlas a podpůrné instrumentální hlasy stávají vyrov, 
nanými, hladšími a dobře zpívatelnými. Totéž pak 
platí i pro tenor a ostatní hlasy moteta. Sazebná 
struktura se přitom stává průhlednější a jasnější 
po vertikální (homofonní úseky) i horizontální 
stránce (vytváření úseků). Toto se neděje náhle, 
ani nepostupuje rovnoměrně, ve všech skladatel
ských generacích naopak existuje mnoho proti
proudů. 

Duchovní žánry 
mešní ordinarium: převládá tvorba cyklu s po

mocí c. f., společného všem částem (také paro
die, s. 244), nebo shodných počátečních motivů; 

mešní propriÍlm: jednotlivé části mají různé c. f. 
(podle chorálních předloh); 

kompozice officia: početná magnificat, hymny 
a antifony; 

moteto: převládá duchovní text (Bible); méně běž
ná světská moteta jsou slavnostní a vážná; 
Výstavba moteta se zcela změnila: žádná více
textovost, žádná izorytmie. Cílem nového vývoje 
je volná tvorba oddílů se vždy novým, imitačně 
zpracovávaným motivem (16. stol.). 

Světské druhy 
francouzský chanson: potomek diskantové pís

ně, vrchol v tzv. pařížském chansonu v 16. stol.; 
italský madrigal 16. století: stal se nejuměleč

tějším kompozičním druhem 16. století se sil
ným výrazovým obsahem; 

německá tenorová píseň: instr.-vokální smíšený 
zvuk jako diskantová píseň, s c. f. (písňová melo
die) v tenoru; 

lidovější formy: italská frottola, balletto, villanella 
(španělské villancico) ad., se silnou homofonní 
složkou. 

Prameny 
K velkým rukopisným sbírkám 15. století patří 
Old Hall (OH) - St. Edmunďs College, repertoár 

1360-1440 Anglie, cca 150 skladeb od anony
mů, DUNSTABLA, POWERA ad.; 

'i"ri4en!ské k9_deXY (Tr 87-93) - Trident, dóm
ská kapitula, rukopisy 87-92 a kapitulní archiv, 
repertoár 1420-1480 dvorní kapely FRIEDRI
CHA III. (1440-1493), severní Itálie, Trident, 
celkem 1864 kompozic DUNSTABLA, DUFAYE, 
BINCHOISE ad. 
Rukopisnou tradici v 16. století stále více nahra
zovaly tisky. 

Bílá menzurá1ní notace 
Po zvětšení rukopisných formátů v 15. století na fo
lio (papír) bylo vyplňování hlaviček velkých not 
černým inkoustem nepraktické. Přešlo se proto 
pouze ke kreslení obrysů. Tato tzv. bílá menzurální 
notace vycházela z principů černé (s. 210, 214). 
Soubor not a pomlk je rozšířen o semiminimu, 

fusu a semifusu. Všechny poměry kromě nižších 
hodnot mohou být binární a ternární. Pro přepis 
se nabízí poměr 1:4 (obr. A). 

Ligatury odpovídají černé menzuře (obr. B, srov
nej s. 210, obr. D). Prostřední noty jsou breves, 
začátky a konce ligatur se však mění: obr. C uka
zuje formy pro L, B a S v rámci sestupných ("na
hoře") a vzestupných ("dole") ligatur; v 1. př.: 
sestupná ligatura, začátek "nahoře" čtverec s no
žičkou vlevo, tedy B, střední B, konec "dole" bez 
nožičky, tedy L atd. Také v ligaturách mohou být 
uplatněny punkty. 

Tempus a prolatio (obr. D) jsou i nadále zákla
dem všech druhů taktů (s. 214, obr. C). Téměř 
všude se v pramenech vyskytuje označení men
zury, event. také číslo proporce. 

Kolorování, většinou začernění notových hlavi
ček, dovoluje rytnůcké zvláštnosti: 

- trioly: 3 černé noty jsou stejně dlouhé jako 
2 bílé; 

- střídání taktů: bez označení menzury, jako při 
vytváření triol - obrácení dvoudobého na třído
bé dělení a opačně (obr. E - vztaženo k brevis 
jako k taktové jednotce); 

- hemioly: černá B ztrácí oproti bílé třetinu své 
hodnoty. Tři černé B tak spojují 2 takty do vyšší 
jednotky; 

Princip proporcí spočívá v tom, že menzurální 
notace udává nikoli absolutní, nýbrž relativní 
hodnoty. Teprve vnější určení (označení menzu
ry) stanoví trvání noty. Označení menzury (tem
pus, prolatio) stanovuje tzv. úplné hodnoty (in
teger valor) not. Základní časová jednotka 
(tactus, "taktovací doba") je tu reprezentována 
semibrevis (noty se čtou alla semibreve). Před
pisem proporcí - poměrů vyjádřených zlomky
se docilují změny zapsaných hodnot v určitém 
poměru. Obr. F ukazuje řadu možností: semi
brevis je v proportio dupla (2/1) dvakrát, 
v prap. tripla (311) třikrát rychlejší. Tactus je 
zde tedy vyjádřen brevis (alla breve). Na obr. F 
u prop. sesquialtera (312) se trvání tří následu
jících S (čitatel) rovná dvěma uplynulým S (jme
novatel). 
V proporcích se projevuje pozdně gotické racio
nální hudební myšlení. Objevují se v mešních 
kompozicích, motetech (diminuční díl, kontrast
ní úseky) a v kánonech (s. 118, obr. E). 
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V anglickem vicehlasu lezi tez v 15. stoleti nejvetsi 
valla na duchovni hudbe: pi'evazuji mesni casti 
a marhinske kompozice, duchovni moteta, hymny 
a carols (vanocni pisne, s. 225). 
Typicky anglicke jsou proste, lidove znejic1 melo
die, pi'ehledne rytmy a barvite harmonie, ktere 
upi'ednostnuji piny souzvuk (s terciemi a sextami). 

_ Anglicka hudba - spiSe starobyla nez moderni - se 
ponekud paradoxne stava podnetem a vzorem pro 
novou pi'irozenost, ktera se prosazuje ve francouz
skem pozdnim obdobi. 

Kolorovani diskantu. V Anglii se rozviji zvlastni 
druh zpracovani chor:ilu. V tl'fhlase kompozici je 
chor:il umisten do vrchnfho hlasu (mesni ordina
ria, srovnej s. 225) a jeho t6ny jsou zasazeny do 
jednoducheho rytmu (vetsinou 3/4) a ozdobeny 
vloienim nekolika dalSfch t6nu. vysledkem je pri
rozene plynouc1 melodie s dechoyYmi odsazenimi 
odpovidajfcimi textu a se skrovnYmi melismaty. 

Obr. A demonstruje chor:ilovou pl'edlohu a pod 
ni variovany diskant. Choral (vrchni i'adek) je 
transponovan z tenorove polohy 0 kvartu rys do 
diskantove. 

Toto melodicke zpracovani je protikladem k fran
couzske tradici, kde tenor byl uryvkem chor:ilu. 

Anglicky diskant a "sight-praxis". Jako protej
sek stareho kontinent:ilnfho diskantoveho zpraco
vani "spatra" ("discantus supra librum", jeste v 18. 
stol.) existuje v Anglii v 15: stoleti improvizovany Ii
turgickY vicehlas, tzv. ang!. diskant. Je zalozen na 
para1elnim zpevu imperfektnich konsonanci 
(az 5) mezi kvint-oktavoyYmi "sloupy". Chor:il je 
umisten ve spodnim hlasu nebo uprosti'ed (ufa
burdenu, viz nize). 
Misto notace byl pouzivan urCitY pi'edstavory system 
(sight-system). Zpevaci si prohledli kazdy notova
ny chor:ilni t6n, ke kteremu si podle pravidel pi'ed
stavovali pevne stanovene intervaly (accordis; in 
sight, "na pohled", obr. B: hnMe puntiky), ty byly 
vsak zpivany transponovane (in voice, obr. B: mod
re puntiky): 
- mene (hlavn{ protihlas), transponovano 0 kvin

tu rys, zvukova oblast (degree, obr. B): az oktava 
nad chor:ilem; 

- treble (triplum), transponovano 0 oktavu rys, 
zvukova oblast: kvinta az duodecima; 

- quatreble (quadruplum), transponovano 0 duo
decimu rys, zvukova oblast: dYe oktavy (chlapec
ke hlasy); 

- faburden, transponovan 0 kvintu niz, zvukova 
oblast: ai tercie pod chor:ilem; 

- countir in natural sight (cn, pfirozenj proti
hlas), transpozice 0 kvintu niz, at oktava pod 
chor:ilem; 
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- countir in alterid sight (ca, zmenenj pro
tihlas), transpozice 0 duodecimu nii, at dye 
oktavy pod chor:ilem. 

Obr. B zobrazuje povolene accordis hlasu (punti
ky). Pi'i pocatecnim souzvuku si zpevaci sami pi'ed
stavuji chor:ilni t6n, z cehoz pote podle transpozic 
vznika kvint-oktavory souzvuk (obr. B: cerne puntf
ky). Useky vytvol'ene podle versu a smyslu jsou 
ohraniceny temito souzvuky. 

U faburdenu je chor:il umisten uprosti'ed, tzn. 
v hlasu mene, ktery byl take nazYvan burden. 
Pod nim zni faburden jako hlubokY protihlas 
burdenu, nad mm treble; viz obr. B, velikonocni 
sekvence Victimae paschali laudes, predstavo
vane a znejic1 t6ny. 

Improvizacni prase anglickeho diskantu je popsana 
L. POWEREM, R. CUTELLEM, PSEUDO-CHILSTO
NEM aj. v 1. polovine 15. stoletf. 

Na pozadi takove souzvukove i'ady stoji jeste stara 
prase organa. Strnule kvint-oktavove souzvuky na 
ryznamnych mistech melodicke linie, ktere pi'ipo
minaji stare paralelni organum (s. 198), jsou vsak, 
s pomoc1 tercil a sext, chromatiky a citlirych t6nu, 
uvolneny do zvukove cit/iveho, barevneho a ku
predu sPe}{C{ho pohybu (obr. C). 

Kompozice anglickYch hudebnikt'i se dochovaly pi'e
devsim v rukopise Old Hall a v Tridentskjch kode
xech (viz s. 233, druhyviz s. 225). viidci skladatel
skou osobnostf je 
19HN DUNSTABLE (cca 1380-1453) - kanovnik 

a hudebnik vEVODY Z BEDFORDU, jehoz pro
sti'ednictvim se v Pai'iZi seznamuje s pozdne 
gotickou francouzskou a burgundskou, ale ta
ke italskou hudbou. DUNSTABLE reaguje na pod
nety, piSe vSak pi'edevSlm podle anglickeho vkusu: 

- mse, nejprve jednotlive casti ordinaria, casto 
s pi'evzatYm tenorem, pak s volnfmi tenory resp. 
chor:ilem v diskantu (obr. A); pozdeji stejny te
nor pro 2 casti ordinaria, napi'. Gloria a Credo 
("mesni pary"), nakonec stejny tenor ve vsech 
castech; tim se stava liturgickY mesni cyklus 
cyklem hudebnim, tenorovou msi (napi'. Missa 
Rex coelorum). Tenor je v jednotlirych castech 
variovan. Nemusi by! bezvynradne liturgickY. 

- moteta, ti'fhlasa, lat., duchovni, z 30 je 12 izo
rytmickYch. Spodni hlas je tenor. Obcas pi'istu
puje zespodu jako 4. hlas kontratenor. - Obr. 
D pl'inasi zaver moteta po die Pisne pisni. Spod
ni hlasy mohou by! provedeny instrumentalne. 
Harmonicky se zde sti'idaji staticke pocatecni 
a zaverecne souzvuky s pohyblirymi useky. Na 
zaver zni nad aleluja kadencujici vokaliza. 

- chansony, ti'fhlase, fr., it., angl., svetske, vliv 
diskantove pisne, velmi rozsii'ene, napi'. 0 rosa 
bella (autorem BEDINGHAM?). 

V anglickém vícehlasu leží též v 15. století největší 
váha na duchovní hudbě: převažují mešní části 
a mariánské kompozice, duchovní moteta, hymny 
a carols (vánoční písně, s. 225). 
Typicky anglické jsou prosté, lidově znějící melo
die, přehledné rytmy a barvité harmonie, které 
upřednostňují plný souzvuk (s terciemi a sextami). 

_ Anglická hudba - spíše starobylá než moderní - se 
poněkud paradoxně stává podnětem a vzorem pro 
novou přirozenost, která se prosazuje ve francouz
ském pozdním období. 

Kolorování diskantu. V Anglii se rozvíjí zvláštní 
druh zpracování chorálu. V tříhlasé kompozici je 
chorál umístěn do vrchního hlasu (mešní ordina
ria, srovnej s. 225) a jeho tóny jsou zasazeny do 
jednoduchého rytmu (většinou 3/4) a ozdobeny 
vložením několika dalších tónů. Výsledkem je při
rozeně plynoucí melodie s dechovými odsazeními 
odpovídajícími textu a se skrovnými melismaty. 

Obr. A demonstruje chorálovou předlohu a pod 
ní variovaný diskant. Chorál (vrchní řádek) je 
transponován z tenorové polohy o kvartu výš do 
diskantové. 

Toto melodické zpracování je protikladem k fran
couzské tradici, kde tenor byl úryvkem chorálu. 

Anglický diskant a "sight-praxis". Jako protěj
šek starého kontinentálního diskantového zpraco
vání "spatra" C,discantus supra librum", ještě v 18. 
stol.) existuje v Anglii v 15: století improvizovaný li
turgický vícehlas, tzv. angl. diskant. Je založen na 
paralelním zpěvu imperfektních konsonancí 
(až 5) mezi kvint-oktávovými "sloupy". Chorál je 
umístěn ve spodním hlasu nebo uprostřed (ufa
burdenu, viz níže). 
Místo notace byl používán určitý představový systém 
(sight-system). Zpěváci si prohlédli každý notova
ný chorální tón, ke kterému si podle pravidel před
stavovali pevně stanovené intervaly (accordis; in 
sight, "na pohled", obr. B: hnědé puntíky), ty byly 
však zpívány transponovaně (in voice, obr. B: mod
ré puntíky): 
- mene (hlavní protihlas), transponováno o kvin

tu výš, zvuková oblast (degree, obr. B): až oktáva 
nad chorálem; 

- treble (triplum), transponováno o oktávu výš, 
zvuková oblast: kvinta až duodecima; 

- quatreble (quadruplum), transponováno o duo
decimu výš, zvuková oblast: dvě oktávy (chlapec
ké hlasy); 

- faburden, transponován o kvintu níž, zvuková 
oblast: až tercie pod chorálem; 

- countir in natural sight (en, pfirozený proti
hlas), transpozice o kvintu níž, až oktáva pod 
chorálem; 

RENESANCE / Anglie v 15. století 235 

- countir in alterid sight (ca, změněný pro
tihlas), transpozice o duodecimu níž, až dvě 
oktávy pod chorálem. 

Obr. B zobrazuje povolené accordis hlasů (puntí
ky). Při počátečním souzvuku si zpěváci sami před
stavují chorální tón, z čehož poté podle transpozic 
vzniká kvint-oktávový souzvuk (obr. B: černé puntí
ky). Úseky vytvořené podle veršů a smyslu jsou 
ohraničeny těmito souzvuky. 

U faburdenu je chorál umístěn uprostřed, tzn. 
v hlasu mene, který byl také nazýván burden. 
Pod ním zní faburden jako hluboký protihlas 
burdenu, nad ním treble; viz obr. B, velikonoční 
sekvence Victimae paschali laudes, představo
vané a znějící tóny. 

Improvizační praxe anglického diskantu je popsána 
L. POWEREM, R. CUTELLEM, PSEUDO-CHlLSTO
NEM aj. v 1. polovině 15. století. 

Na pozadí takové souzvukové řady stojí ještě stará 
praxe organa. Strnulé kvint-oktávové souzvuky na 
významných místech melodické linie, které připo
mínají staré paralelní organum (s. 198), jsou však, 
s pomocí tercií a sext, chromatiky a Citlivých tónů, 
uvolněny do zvukově citlivého, barevného a ku
předu spějícího pohybu (obr. C). 

Kompozice anglických hudebníků se dochovaly pře
devším v rukopise ald Hall a v Tridentských kode
xech (viz s. 233, druhy viz s. 225). Vůdčí skladatel
skou osobností je 
19HN DUNSTABLE (cca 1380-1453) - kanovník 

a hudebník VÉVODY Z BEDFORDU, jehož pro
střednictvím se v Paříži seznamuje s pozdně 
gotickou francouzskou a burgundskou, ale ta
ké italskou hudbou. DUNSTABLE reaguje na pod
něty, pÍŠe však především podle anglického vkusu: 

- mše, nejprve jednotlivé části ordinaria, často 
s převzatým tenorem, pak s volnými tenory resp. 
chorálem v diskantu (obr. A); později stejný te
nor pro 2 části ordinaria, např. Gloria a Credo 
("mešní páry"), nakonec stejný tenor ve všech 
částech; tím se stává liturgický mešní cyklus 
cyklem hudebním, tenorovou mší (např. Missa 
Rex coelorum). Tenor je v jednotlivých částech 
variován. Nemusí být bezvylIradně liturgický. 

- moteta, tříhlasá, lat., duchovní, z 30 je 12 izo
rytmických. Spodní hlas je tenor. Občas přistu
puje zespodu jako 4. hlas kontratenor. - Obr. 
D přináší závěr moteta podle Písně písní. Spod
ní hlasy mohou být provedeny instrumentálně. 
Harmonicky se zde střídají statické počáteční 
a závěrečné souzvuky s pohyblivými úseky. Na 
závěr zní nad aleluja kadencující vokalíza. 

- chansony, tříhlasé, fr., it., angl., světské, vliv 
diskantové písně, velmi rozšířené, např. a rosa 
bella (autorem BEDlNGHAM?). 
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RENESANCE / Franko-vlamska vokalni hudba II 1 (1420--1460): pOOitky, Burgundsko 237 

V Burgundsku 
se vytvai'i nove politicke a kulturni centrum. Na jihu 
zahmuje Franche Comte a Bourgogne s hlavnfm 
mestem Dijonem ana severu ho uzavira Lotrinsko, 
Lucembursko, severovYchod Francie (Picardie, He
negavsko), dnesni Belgie a Holandsko (Flandry, 
Brabant atd.). Sidelnimi mesty burgundskeho seve
ru jsou Brusel a Lille. 

Burgundsk)i dvilr, pi'edevsim za vlady FILIPA OOB
REHO (1419-1467) a KARLA SMELEHO (1467 az 
1477) pi'itahuje mnoho umelcii (dvorni maiil'i bra
tn VAN EYCKOvE atd.). 

Ovomi kapela (cca 17 zpevakii) je pod vedenim 
BINCHOISE temei' cela francouzski, teprve v druM 
polovine 15. stoleti zde pi'evladaji Nizozemci (ko
lem roku 1500: 36 zpMkii). Mezi ne pati'i: NICO
LAUS GRENON, HAYNE VAN GHIZEGHEM, PHILIPPE 
DE LA FOLIE, PIERRE FONTAINE, Anglican ROBERT 
MORTON, GILLES JOYE, CONSTANT DE TRECHT, 
JACQUES VIDE, RICHARD LoCQUEVILLE, ANTOINE 
BUSNOIS a pi'edevsim 
GILLES BINCHOIS (cca 1400-1460), z Mons (He

negavsko), kapelnik FILIPA OOBREHO, mistr 
burgundskeho chansonu. 

Ars nova okolo 1430 
Obrat od francouzskeho pozdniho obdobi k nove 
hudbe renesance se deje kolem roku 1430 (srovnej 
s. 229). V teto dobe je OUNSTABLE na vrcholu slavy, 
do ryvoje vsak zasahuje mlada generace okolo Ou
FAYE a BINCHOISE. Jelikoz hudebnici hodne cestu
ji, hlavne do It:ilie, doch:izi k rozsii'eni vlivu fran
couzske gotiky a k promiseni s anglick)imi a itaisk)i
mi prvky. NovY styl je prezentovan pi'edevsim v dile 
mladeho OUFAYE. 

MARTIN LE FRANC hovoi'i v basni Champion des 
dames kolem roku 1440 0 anglickem pfistu
pu ("contenance angloise"), ktery si osvojili 
mladi skladate!e, a 0 nove praktice vytvai'eni 
sveiich souzvuku ("la nouvelle pratique de fere 
frisques concordances"). To se l)iki na jedne 
strane tercie, sexty a fauxbourdonu (BESSELER), 
na druM strane noveho pojeti disonance (Bu
KOFZER; uvedeni a rozvedeni viz obr. C, t. 5). 
JOHANNES TiNCTORIS (cca 1435-1511), bra
bantsk)i hudebni teoretik a skladatel, novou hud
bu oznacuje od cca 1430 jako ars nova. Jmenu
je Anglicany s OUNSTABLEM jako jeji piivodce, 
OUFAYE a BINCHOISE v prvni, OCKEGHEMA, 
BUSNOISE a CARONA v druhe generaci jako jeji 
kontinent:ilni zastupce (CS lV, 154 b, pi'edmluva 
k Proportionate z roku 1477). 
TiNcTORISOVA pozn:imka, ze teprve od cca 
1437 existuje hudba k postechu ("auditu dig
num", CS lV, 77 b, Ars contrapuncti, 1477), se 

zi'ejme vztahuje ke smyslove prozitkove krise 
a lidsky ryrazove sile nove hudby. 

Charakteristick)imi znaky noveho stylu jsou jedno
duchost a prostota (srovnej s. 229): 
melodie: zaokrouhlenejsi, dechem inspirovane 

frazovani, jasne rozvrZeni, caste "durove" tercie 
a trojzvukove utvary (viz cantus obr. B, t. 1-3, 
tenor obr. C); 

rytmus: primirni vliv tance a pohybu, jednoducM 
proporce, casl)i ti'idoby takt (3/4, tempus per
fectum, obr. B, C); 

harmonie: vedle kvint-oktavoveho souzvuku mno
ho tercH, trojzvukii a sextakordii ifauxbourdon, 
obr. B), velk)i zvukovY ucinek basove oblasti 
s funkcne harmonickYmi tendencemi, pi'edevsim 
dominanta - tonika (viz kontratenor obr. A, C). 
OUFAY pi'ildadne uskutecnuje princip fauxbour
donu ve svYch adventnich hymnech z roku 1430 
(obr. B). Jsou stroficke a sti'idaji jednohlas a ti'i
hlas. Pisnove piisobici melodie hymnu lezi v dis
kantu, protihlasem je tenor. Kontratenor se po
hybuje v kvartovYch paraielach s diskantem. Je 
zpivan podle navodu "fauix bourdon" spatra 
(v pi'. B doplnen). 

poret hlasii: ti'ihlas, od poloviny 15. stoleti ctyi'
hlas jako norma, pi'ilezitostne petihlas; 

rystavba: volna tvorba usekii, imitace a variace 
materi:ilu, zvukove kontrasty sti'idanim dvoj-, ti'i
a ctyi'hlasych oddilii. 

FrancouzskY a burgundsky chanson 
Protoze hlavni mistr chansonu 1. generace BIN
CHOIS piisobil na burgundskem dvoi'e, hovoi'ime 
s ohledem na nej 0 burgundskem chansonu, cimz 
je ovsem minena pouze lokalizace obecneho fran
couzskeho chansonu. Form:ilne chanson spada do 
truverske tradice a k MACHAUTOvE ballade, ron
deau (obr. A: refren AB, additamenta: CA) a vire
lai (bergerette), casto je vsak nyni take prokom
ponovan. Sazba je ti'ihlasa, rytmus tanecni (casto 
6/8). Pisnova melodie lezi v cantu neboli diskantu. 
Instrument:ilni doprovod zajiStuje tenor a kontrate
nor (sazba diskantove pisne, obr. A). 
Tenor je vsak casto vytvoi'en pisnove, stejne jako 
cantus (duet diskant - tenor, obr. C). Obcas se zno
vu objevuje jako c. f. ve msich a motetech. Kontrate
nor je harmonick)im vjplnovYm hlasem, zpravidla 
instrument:ilni. 

U OUFAYE se pisnova melodie casto vyskytuje 
v tenoru, k nemuz je pi'idan vok:ilni diskant 
(opet duet diskant-tenor). Take kontratenor je 
zde st:ile instrument:ilni harmonickou vjplni, vy
znacuje se velk)im rozsahem a velk)imi, kadencu
jicimi skoky (kvarty, kvinty, oktavy, obr. C) . 

RENESANCE / Franko-vlámská vokální hudba II 1 (1420--1460): počátky, Burgundsko 237 

V Burgundsku 
se vytváří nové politické a kulturní centrum. Na jihu 
zahrnuje Franche Comté a Bourgogne s hlavním 
městem Dijonem a na severu ho uzavírá Lotrinsko, 
Lucembursko, severovýchod Francie (Picardie, He
negavsko), dnešní Belgie a Holandsko (Flandry, 
Brabant atd.). Sídelními městy burgundského seve
ru jsou Brusel a Lilie. 

Burgundský dvůr, především za vlády FILIPA DOB
RÉHO (1419-1467) a KARLA SMĚLÉHO (1467 až 
1477) přitahuje mnoho umělců (dvorní malíři bra
tři VAN EYCKOVÉ atd.). 

Dvorní kapela (cca 17 zpěváků) je pod vedením 
BINCHOlSE téměř celá francouzská, teprve v druhé 
polovině 15. století zde převládají Nizozemci (ko
lem roku 1500: 36 zpěváků). Mezi ně patří: Nlco
LAUS GRENON, HAYNE VAN GHlZEGHEM, PHlLlPPE 
DE LA FOLIE, PIERRE FONTAINE, Angličan ROBERT 
MORTON, GILLES JOYE, CONSTANT DE TRECHT, 
JACQUES VIDE, RICHARD LoCQUEVlLLE, ANTOlNE 
BUSNOIS a především 
GILLES BINCHOlS (cca 1400-1460), z Mons (He

negavsko), kapelník FILIPA DOBRÉHO, mistr 
burgundského chansonu. 

Ars nova okolo 1430 
Obrat od francouzského pozdního období k nové 
hudbě renesance se děje kolem roku 1430 (srovnej 
s. 229). V této době je DUNSTABLE na vrcholu slávy, 
do vývoje však zasahuje mladá generace okolo Du
FAYE a BINCHOlSE. Jelikož hudebníci hodně cestu
jí, hlavně do Itálie, dochází k rozšíření vlivu fran
couzské gotiky a k promisení s anglickými a italský
mi prvky. Nový styl je prezentován především v díle 
mladého DUFAYE. 

MARTIN LE FRANC hovoří v básni Champion des 
dames kolem roku 1440 o anglickém přístu
pu ("contenance angloise"), který si osvojili 
mladí skladatelé, a o nové praktice vytváření 
svěžích souzvuků ("la nouvelle pratique de fere 
frisques concordances"). To se týká na jedné 
straně tercie, sexty a fauxbourdonu (BESSELER), 
na druhé straně nového pojetí disonance (Bu
KOFZER; uvedení a rozvedení viz obr. C, t. 5). 
JOHANNES T1NCTORlS (cca 1435-1511), bra
bantský hudební teoretik a skladatel, novou hud
bu označuje od cca 1430 jako ars nova. Jmenu
je Angličany s DUNSTABLEM jako její původce, 
DUFAYE a BINCHOISE v první, OCKEGHEMA, 
BUSNOlSE a CARONA v druhé generaci jako její 
kontinentální zástupce (CS lY, 154 b, předmluva 
k Proportionale z roku 1477). 
T1NCTORlSOVA poznámka, že teprve od cca 
1437 existuje hudba k poslechu ("auditu dig
num", CS lY, 77 b, Ars contrapuncti, 1477), se 

zřejmě vztahuje ke smyslově prožitkové kráse 
a lidsky výrazové síle nové hudby. 

Charakteristickými znaky nového stylu jsou jedno
duchost a prostota (srovnej s. 229): 
melodie: zaokrouhlenější, dechem inspirované 

frázování, jasné rozvržení, časté "durové" tercie 
a trojzvukové útvary (viz cantus obr. B, t. 1-3, 
tenor obr. C); 

rytmus: primární vliv tance a pohybu, jednoduché 
proporce, častý třídobý takt (3/4, tempus per
fectum, obr. B, C); 

harmonie: vedle kvint-oktávového souzvuku mno
ho tercií, trojzvuků a sextakordů ifauxbourdon, 
obr. B), velký zvukový účinek basové oblasti 
s funkčně harmonickými tendencemi, především 
dominanta - tonika (viz kontratenor obr. A, C). 
DUFAY přildadně uskutečňuje princip fauxbour
donu ve svých adventních hymnech z roku 1430 
(obr. B). Jsou strofické a střídají jednohlas a tří
hlas. Písňově působící melodie hymnu leží v dis
kantu, protihlasem je tenor. Kontratenor se po
hybuje v kvartových paralelách s diskantem. Je 
zpíván podle návodu "faulx bourdon" spatra 
(v př. B doplněn). 

počet hlasů: tříhlas, od poloviny 15. století čtyř
hlas jako norma, příležitostně pětihlas; 

výstavba: volná tvorba úseků, imitace a variace 
materiálu, zvukové kontrasty střídáním dvoj-, tří
a čtyřhlasých oddílů. 

Francouzský a burgundský chanson 
Protože hlavní mistr chansonu 1. generace BIN
CHOlS působil na burgundském dvoře, hovoříme 
s ohledem na něj o burgundském chansonu, čímž 
je ovšem míněna pouze lokalizace obecného fran
couzského chansonu. Formálně chanson spadá do 
truvérské tradice a k MACHAUTOVĚ ballade, ron
deau (obr. A: refrén AB, additamenta: CA) a vire
lai (bergerette), často je však nyní také prokom
ponován. Sazba je tříhlasá, rytmus taneční (často 
6/8). Písňová melodie leží v cantu neboli diskantu. 
Instrumentální doprovod zajišťuje tenor a kontrate
nor (sazba diskantové písně, obr. A). 
Tenor je však často vytvořen písňově, stejně jako 
cantus (duet diskant - tenor, obr. C). Občas se zno
vu objevuje jako c. f. ve mších a motetech. Kontrate
nor je harmonickým výplňovým hlasem, zpravidla 
instrumentální. 

U DUFAYE se písňová melodie často vyskytuje 
v tenoru, k němuž je přidán vokální diskant 
(opět duet diskant-tenor). Také kontratenor je 
zde stále instrumentální harmonickou výplní, vy
značuje se velkým rozsahem a velkými, kadencu
jícími skoky (kvarty, kvinty, oktávy, obr. C) . 



Skenováno pro studijní účely

238 RE~'ESANCE / Frankl)-l"limslui mUI"i hudbll l / 2 ( 1420- 1460): Dufay 

, 
, , , 

1 , 
, 
, 
, , , 

~ , • , • 
, 
, .. , , 1 

" , , , • , 
• , • 

, 
, 

• , 
, 

j , , 

! 

M r ·1 
i, 
If 

• tt 
! ~ j 1 ! !I ~ 
• • • • • • 

, 
• , • , • , • , 

, , 
, 
, • , •• • , .I , 
, i , 

t , 
, ~ 
, 
, 
, 

~ J 
• i • j , 

0 

" 

I I 

litlt ' ~ 

: 1 
: 1111. ; II 

f ; U : If hI i 
iI . i'l • 

, ·!f1i • 
~ !I 1M 'S 

01 ~ < 
~ 

238 RENESAN CI! / Frank(H'lámslcl. mkální hudha 1/2 ( 1420- 1460): Dufa)' 

, 
, , , 

t , 
, • 
, , , , 

~ , • , , 
, ! , , ~ 
, , , 

;I , 
• , • 

, 
, 

• , 
, 

j , 
, 

! 

M r ·1 j, 
jf 

, ti 
~ A j 1 J !I • • • • • 

• 

• , ; , • , • , 
, 
, 
, , 

.1 , 
• , .I , 

, i , • 
, j 
, 
, 
, 

I J 
• i • J , 

o 
" 

í I 
. ~ 

lit
J
{ : Jl · i{{J i ! I· 

~ " ~ Hh ~ 
· tIi!l l 

If 
• 

· i~!h • 
~ !I 1 < 
~ 



Skenováno pro studijní účely

RENESANCE / Franko-vlarnska vokaIni hudba 1/2 (1420-1460): Dufay 239 

~oteto. Vfeetextovost je od poloviny 15. stoleti zru
sena. Take dominance tenoru a izorytmie jsou po
khidany za zastarale Oeste snad pouze ve slavnost
nfeh motetech, viz nize). C. f. je obsazen nadale v te
noru, ale postupuje volne v dlouhych notach. 
Ruseni c. f. a zavadeni imitacni techniky rna pi'ispet 
k pfizpusobeni tenoru ostatnim hlasum. Moteto rna 
vetsinou 2 velke casti s rozdI1nou menzurou (3/4, 
414). Sazba je obvykle ctyfhlasa, s mnoha clenicimi 
kadencemi, homofonnimi useky (sylabicka dekla
mace) a stridanim poctu hlasu po oddI1ech. 

Vedle duchovnfeh vznikaji v ranem 15. stoletf jeste 
svetska slavnostni moteta (napr. svatebnf). Pote se 
svetske moteto zcela vytraci. 
VIS. stoleti se jeste vyskytuje male pisnove mote
to, v nemz vladne vrchni hlas, tffhlase, s kostrou 
diskant - tenor jako v chansonu. 

Prikladem reprezentativnfho slavnostnfho mote
ta je DUFAYOVO Nuper rosarum flores k vysve
ceni fiorentskeho d6mu roku 1436 (obr. A). Za
klad ctyfhlaseho moteta tvori oba tenory, ktere 
jsou pouze Ix notovany (obr. A: tenor I cely), ale 
4x zazneji: odtud se rozviji celek, jehoz prisna 
architektura je symbolem tvUrcfho poradku. 
Menzurova oznaceni pfitom urcuji vzajemny po
mer 4 rozdI1nych velkYch proporcnfeh castf: 
I:II:III:IV = 6:4:2:3, pi'icemz po 1. casti nasledu
ji 3 diminucni. 
KaZda cast je uvedena biciniem vrehnfeh hlasu. 
Obr. A dokumentuje, jak hodne se od sebe lisi 
vrchni a spodni hlasy, coz bylo znakem tradice. 
Moderni postup variuje ve vrchnfeh hlasech nad 
tenorovYmi useky castecne stejny melodickY ma
terial (izomelie). 

Biblicke resp. zalmove texty jsou zhudebiiovany ja
ko mesni propria a casti officia (antifony, magnifi
cat atd.). 

Mse. V sazbe bez c. f. je vfJdci vrchni hlas (volnd 
diskantovd mSe). Vetsinou je ale k dispozici c. f., 
a sice v diskantu nebo v tenoru: 
Diskantova mse: choral ve vrchnim hlasu je po
mod melodickYch formulek parafrazovan, pozdeji 
podle vzoru diskantoveho kolorovani (s. 234) utva
ren do podoby pisiiove melodie. Cyklus vznika 
zpracovanim stejneho choralu, resp. variovanim je
ho zacatkU. 
Komponovany jsou nejdfive jednotlive casti ordi
naria, jako ve 14. stoleti, pote jejich dvojice a cca 
od 1420/30 ceJe cykly (vzorem DUNSTABLE?). 
Jednim z nejstarsfeh cyklu je DUFAYOVA Missa si
ne nomine. 
Tenorova mse: c. f. se nachazi v tenoru. Muze to 
by! choral nebo svetska piseii. Cyklus je vytvaren na 
stejny c. f. ve vsech castech a pomod stejnych moti
vickYch hlav v diskantu. 

Obr. B znazoriiuje vystavbu tenorove mse (DU
FAY, Missa Se laface ay pale, eca 1450). Zakla
dem je chanson (ballade) Se la face ay pale 
(s. 236, obr. C). Kyrie uvadi chanson jednou ce
Iy (na text Kyrie eleison), v obou krajnfeh oddi
lech ho vsak rozdeluje: stredni Christe nema c. f. 
a vytvan nepatrny kontrastni usek v sudodobe 
menzufe. V Gloria a Credo zni cely chanson ti'i
krat. Sanctus a Agnus pracuji opet s jeho rozde
lenim a kontrastnimi oddI1y. 
Obr. B zobrazuje dlouhe noty v tenoru, harmo
nicky podpurnou funkci spodnich hlasu (srovnej 
ClCONIA, s. 224) a motivickou "hlavu" ve vrch
nim hlasu, ktery se v jednotlivych castech obje
vuje ve variovane podobe. 

Ctyrhlasa tenorova mse se stava hlavni formou 
nizozemske vokalni polyfonie. Provarn se s6listicky 
s nastroji, ktere hraji nektere hlasy (kontratenor, 
snad tenor), casto vsak i Ciste vokaIne. 

GUILLAUME DUFAY (patrne 1397-1474) - narozen 
v Beerselles Bruxelles, vfJdci hudebni osobnost 15. 
stoleti. Jeho zivot piny zmen (podle BESSELERA) je 
typickYm pfikladem toulaveho Zivota franko-vlam
skYch hudebnikU. Hlavni pusobiSte (stridana krat
kodobYmi pobyty): 
1. Cambrai 1409-1420, chlapeckYzpMku RICHAR

DA LOCQUEVIllA; 
2. Rimini, Pesaro 1420-26, na dvofe MALATES

TO, francouzskY pozdni styl, slavnostni moteta 
a svatebni balada Resvellies vous; 

3. Cambrai 1426--27, pro Bolognu: Missa S. ja
cobi s fauxbourdonem (s. 230), 1427 vysveceni 
na kueze v Bologni; 

4. Rim 1428-33, zpevakem v kapele MARTINA V., 
petihlase moteto Ecclesiae militantis (k vol
be Ev2ENA IV. papezem, 1431), cyklus hymnu 
(s. 236); 

5. Savojsko 1433-35, jako "nejlepsi kapelnik na 
svete" u vevody LUDWIGA a vevodkyne ANNY; 

6. Florencie, Bologna 1435-37, s papezem Ev-
2ENEM IV., moteto k vysveceni d6mu roku 1436 
(obr. A); 

7. Savojsko 1437-39, motetoMagnanimaegen
tis pro Bern a Freiburg, 

8. Cambrai 1440-58, kanovnikem v Cambrai 
a Monsu (BINCHOIS), cesty, k bazantimu ban
ketu v Lille 1454 (k zachrane kfesfanske Kon
stantinopole pfed Turky) smutecni moteto 
o tres piteulx, mesni cykly (obr. B); 

9. Cambrai 1458/59-1474, pozdni styl s c. f. 
a siroce plynoud melodikou, ctyr"hlasa mse Ecce 
ancilla Domini, mse Ave regina coelorum 
a stejnojmenne ctyfhlase moteto (zkomponova
no pro vlastni "smrtelnou hodinku"), t 1474, 
smutecni zpevy od OCKEGHEMA, BUSNOISE aj. 
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~oteto. Vícetextovost je od poloviny 15. století zru
šena. Také dominance tenoru a izorytmie jsou po
kládány za zastaralé (ještě snad pouze ve slavnost
ních motetech, viz níže). C. f. je obsažen nadále v te
noru, ale postupuje volně v dlouhých notách. 
Rušení c. f. a zavádění imitační techniky má přispět 
k přizpůsobení tenoru ostatním hlasům. Moteto má 
většinou 2 velké části s rozdI1nou menzurou (3/4, 
414). Sazba je obvykle čtyřhlasá, s mnoha členícími 
kadencemi, homofonními úseky (sylabická dekla
mace) a střídáním počtu hlasů po oddI1ech. 

Vedle duchovních vznikají v raném 15. století ještě 
světská slavnostní moteta (např. svatební). Poté se 
světské moteto zcela vytrácí. 
V 15. století se ještě vyskytuje malé písňové mote
to, v němž vládne vrchní hlas, tříhlasé, s kostrou 
diskant - tenor jako v chansonu. 

PřI1dadem reprezentativního slavnostního mote
ta je DUFAYOVO Nuper rosarum jlores k vysvě
cení florentského dómu roku 1436 (obr. A). Zá
klad čtyřhlasého moteta tvoří oba tenory, které 
jsou pouze lx notovány (obr. A: tenor I celý), ale 
4x zaznějí: odtud se rozvíjí celek, jehož přísná 
architektura je symbolem tvůrčího pořádku. 
Menzurová označení přitom určují vzájemný po
měr 4 rozdI1ných velkých proporčních částí: 
I:II:III:IV = 6:4:2:3, přičemž po 1. části následu
jí 3 diminuční. 
Každá část je uvedena biciniem vrchních hlasů. 
Obr. A dokumentuje, jak hodně se od sebe liší 
vrchní a spodní hlasy, což bylo znakem tradice. 
Moderní postup variuje ve vrchních hlasech nad 
tenorovými úseky částečně stejný melodický ma
teriál (izomelie). 

Biblické resp. žalmové texty jsou zhudebňovány ja
ko mešní propria a části officia (antifony, magnifi
cat atd.). 

Mše. V sazbě bez c. f. je vůdčí vrchní hlas (volná 
diskantová mše). Většinou je ale k dispozici c. f., 
a sice v diskantu nebo v tenoru: 
Diskantová mše: chorál ve vrchním hlasu je po
mocí melodických formulek parafrázován, později 
podle vzoru diskantového kolorování (s. 234) utvá
řen do podoby písňové melodie. Cyklus vzniká 
zpracováním stejného chorálu, resp. variováním je
ho začátků. 
Komponovány jsou nejdříve jednotlivé části ordi
naria, jako ve 14. století, poté jejich dvojice a cca 
od 1420/30 celé cykly (vzorem DUNSTABLE?). 
Jedním z nejstarších cyklů je DUFAYOVA Missa si
ne nomine. 
Tenorová mše: c. f. se nachází v tenoru. Může to 
být chorál nebo světská píseň. Cyklus je vytvářen na 
stejný c. f. ve všech částech a pomocí stejných moti
vických hlav v diskantu. 

Obr. B znázorňuje výstavbu tenorové mše (DU
FAY, Missa Se laface ay pale, cca 1450). Zákla
dem je chanson (ballade) Se la face ay pale 
(s. 236, obr. C). Kyrie uvádí chanson jednou ce
lý (na text Kyrie eleison), v obou krajních oddí
lech ho však rozděluje: střední Christe nemá c. f. 
a vytváři nepatrný kontrastní úsek v sudodobé 
menzuře. V Gloria a Credo zní celý chanson tři
krát. Sanctus a Agnus pracují opět s jeho rozdě
lením a kontrastními oddI1y. 
Obr. B zobrazuje dlouhé noty v tenoru, harmo
nicky podpůrnou funkci spodních hlasů (srovnej 
ClCONIA, s. 224) a motivickou "hlavu" ve vrch
ním hlasu, který se v jednotlivých částech obje
vuje ve variované podobě. 

Čtyřhlasá tenorová mše se stává hlavní formou 
nizozemské vokální polyfonie. Provádí se sólisticky 
s nástroji, které hrají některé hlasy (kontratenor, 
snad tenor), často však i čistě vokálně. 

GUlLLAUME DUFAY (patrně 1397-1474) - narozen 
v Beerselles Bruxelles, vůdčí hudební osobnost 15. 
století. Jeho život plný změn (podle BESSELERA) je 
typickým přI1dadem toulavého života franko-vlám
ských hudebníků. Hlavní působiště (střídaná krát
kodobými pobyty): 
1. Cambrai 1409-1420, chlapecký zpěváku RICHAR

DA LOCQUEVlllA; 
2. Rimini, Pesaro 1420-26, na dvoře MALATES

TÚ, francouzský pozdní styl, slavnostní moteta 
a svatební balada Resvelliés vous; 

3. Cambrai 1426--27, pro Bolognu: Missa S. Ja
cobi s fauxbourdonem (s. 230), 1427 vysvěcení 
na kuěze v Bologni; 

4. Řím 1428-33, zpěvákem v kapele MARTINA V., 
pětihlasé moteto Ecclesiae militantis (k vol
bě Ev2ENA IV. papežem, 1431), cyklus hymnů 
(s. 236); 

5. Savojsko 1433-35, jako "nejlepší kapelník na 
světě" u vévody LUDWlGA a vévodkyně ANNY; 

6. Florencie, Bologna 1435-37, s papežem Ev-
2ENEM IV., moteto k vysvěcení dómu roku 1436 
(obr. A); 

7. Savojsko 1437-39, motetoMagnanimaegen
tis pro Bern a Freiburg, 

8. Cambrai 1440-58, kanovníkem v Cambrai 
a Monsu (BINCHOIS), cesty, k bažantímu ban
ketu v Lilie 1454 (k záchraně křesťanské Kon
stantinopole před Turky) smuteční moteto 
O tres piteulx, mešní cykly (obr. B); 

9. Cambrai 1458/59-1474, pozdní styl s c. f. 
a široce plynoucí melodikou, čtyr"hlasá mše Ecce 
ancilla Domini, mše Ave regina coelorum 
a stejnojmenné čtyřhlasé moteto (zkomponová
no pro vlastní "smrtelnou hodinku"), t 1474, 
smuteční zpěvy od OCKEGHEMA, BUSNOISE aj. 
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2.obdobi 
franko-vlamske vokalni polyfonie reprezentuji pi'e
devsim pozdni DUFAY (s. 239) a JOHANNES OCKE
GHEM (viz nize). Jako reakce na novou renesancni 
prilzraenost anglickeho a italskeho puvodu se zno
vu objevuje mystick)l prvek francouzske gotiky, 
zvlaste u OCKEGHEMA. 
V OCKEGHEMOvE sazbe do sebe hlasy natolik zasa
huji, ze cezury a kadence jsou zamaskovane a jasne 
rozelenene useky pi'ekryte pokraeujicim plynutim 
hlasu. Obr. A ukazuje takove znepi'ehledneni cezur 
v novem nasazeni slova eleison (t. 213) a druheho 
Kyrie (t. 6). 

Melodie 
Ie rovuez komplikovanejsi: prostoupena mensimi, 
nepravideln9mi rytmick)lmi hodnotami a synkopami 
(obr. A, pi'edevsim sopran a alt; obr. B). 
Rytmus 
ie oproti DUFAYOVU taneene tl'fdobemu pohybu 
mekci a tekavejsi. Take vrstveni ruznych menzur 
-(napi'. tempus perjectum 3/4 a tempus imperj. 
2/4, obr. B) dokumentuje spiSe melodicky-horizon
t:Uni nez akordicky-vertik:ilni mysleni. 

Druhy 
druheho obdobi jsou stejne jako u pi'edchoziho: 
Mse, pi'evazne 4hl., vedouci druh, ve 4 podob:ich: 
- tenorova, c. f. vetsinou chansonova mel odie; 

motivick)l material c. f. se objevuje ve vsech hla
sech, pi'edevsim v imitaci zaeatku oddilu; c. f. 
muze by! take sam rozdelen do ruznych hlasu, 
napi'. 1. vers chansonu v tenoru, 2. v altu atd. 
(putujici c.f.); 

- diskant-tenorova, s c. f. v tenoru a pisiiove 
uzpusoben9m vrchnim hlasem; obeas je take ja
ko parodie pouzit vicehlasy chanson, pi'esneji: 
jeho diskant-tenorova kostra (viz s. 236, obr. C); 

- diskantova, s c. f. v diskantu je nemoderni 
a vzacna. 

- volna, bez pi'edlohy c. f., resp. s vlastnim c. f., 
napi'. OCKEGHEMOVA Missa mi mi (solmizaeni 
slabiky, viz s. 188). 

Moteto, duchovui, vetsinou etyi'hlase, dvoudilne, 
c. f. v tenoru nebo diskantu; poeatky proimitovani. 
Chanson, ti'ihlasy, francouzska tradice. 

Umelosti kontrapunktn 
Ovladani kompozieni techniky na zaklade ucem 
o kontrapunktu nebylo nikdy problem em, ale u ne
kterych obzvlas! umnych konstrukci zalozenych na 
mystice a symbolice se zda by! samoueeln9m. 
- vedeni hlasu: nove 4 zakladni moznosti - pu

vodnf smer neboli ztikladnf tvar, inverze, rak 
a inverze raka (viz s. 118). 

- technika kanonu: kanony vseho druhu, pi'e
devsim proporcnf ktinony, ktere jsou mozne 
pouze v menzur:ilni notaci (s. 118). - OCKEGHE
MOVA Missa prolationum je tedy notovana 
jen ve 2 hlasech, ostatni vyplYvaji z pi'idavuych 
oznaeeni menzury (obr. B): v Sanctus napi'. 
z perfektni do imperfektni menzury ve volnem 
kontrapunktu ve vysokem kontratenoru, v Pleni 
jako septim0vY kinon v 214 a 3/4 taktu 
(obr. B), v Hosanna jako dvojitY kinon se 4 
menzurilnimi vrstvami pi'i soucasnem nastupu 
hlasu. 
Kanonicke navody jsou easto zak6dovane (bti
dankovj ktinon). 
OCKEGHEM byl znam svYm kontrapunktick)lm 
umenim. Napsal dokonce jeden 36hlasy kanon 
(9x4hlasy). V celku jeho dila vsak kanony hraji 
vedlejsi roli. Kanonicka umeni nabizeji nejsirsi 
hudebni souvislosti a ovliviiuji dokonale pri
zpusobeni hlasu v procesu jejich zrovnopravne
ni v ramci sazbya cappella. 

Hudebnici 2. obdobi (krome DUFAYE): 
JACQUES BARBIREAU (1408-1491, Antverpy), AN
TOINE BUSNOIS (t 1492, Brugy), PETRUS DE DO
MARTO, GUILLAUME FAUGHES, JEAN PULLOIS, JO
HANNES REGIS (t1485), JOHANNES TiNCTORIS 
(kolem 1435-1511, viz S. 237), spanelsk)l hudebni 
teoretik RAMos DE PARE]A (1440-1491) a pi'ede
vsim 
JOHANNES OCKEGHEM (kolem 1410-1497), z Ter

monde (vYchodni Flandry), zpevak v Antverpach, 
pravdepodobne se ueil u BINCHOISE, od 1452 
kapelnik francouzskeho kr:Ue v Pai'izi, navic 
od 1459 pokladnik opatstvi sv. Martina v Tours, 
vysoce uznavany diky sve vYrazove pusobive hud
be, mnoho cest, zemi'el v Tours. - Dochovalo se 
asi 17 msi, jedno requiem (nejstarsi vicehlase), 
7 motet a 22 chansonu. 

Skladatele 3. obdobi 
franko-vlamske vokalni polyfonie jako OBRECHT, 
JOSQUIN, ISAAC ad. (viz S. 243) prosazuji opet no
vou jasnost, jednoduchost a prehlednost sazby, spo
jenou s jemnosti harmonie. Prosti'edky k jejich do
saZeni: 
- pocetne kadence v textovYch i ryznamovYch use

dch; 
- zvukove plne paralelni vedeni hlasu (obr. C: sex-

ty, decimy a tercie ve stndave kombinaci hlasu); 
- jednodussi melodie a hladsi rytmus (obr. C). 
OBRECHT byl jednim z mila mistril, kten pochizeli 
skutecne z Nizozemi (Bergen op Zoom). Pratelil se 
s ERASMEM ROTTERDAMSKYM, ktery v jeho hudbe 
obdivoval prostotu a klasickou umirnenost. 
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2. období 
franko-vlámské vokální polyfonie reprezentují pře
devším pozdní DUFAY (s. 239) a JOHANNES OCKE
GHEM (viz níže). Jako reakce na novou renesanční 
průzračnost anglického a italského původu se zno
vu objevuje mystický prvek francouzské gotiky, 
zvláště u OCKEGHEMA. 
V OCKEGHEMOVĚ sazbě do sebe hlasy natolik zasa
hují, že cézury a kadence jsou zamaskované a jasně 
rozčleněné úseky překryté pokračujícím plynutím 
hlasů. Obr. A ukazuje takové znepřehlednění cézur 
v novém nasazení slova eleison (t. 2/3) a druhého 
Kyrie (t. 6). 

Melodie 
Je rovuěž komplikovanější: prostoupená menšími, 
nepravidelnými rytmickými hodnotami a synkopami 
(obr. A, především soprán a alt; obr. B). 
Rytmus 
je oproti DUFAYOVU tanečně třídobému pohybu 
měkčí a těkavější. Také vrstvení různých menzur 
-(např. tempus perfectum 3/4 a tempus imperf. 
2/4, obr. B) dokumentuje spíše melodicky-horizon
tální než akordicky-vertikální myšlení. 

Druhy 
druhého období jsou stejné jako u předchozího: 
Mše, převážně 4hl., vedoucí druh, ve 4 podobách: 
- tenorová, c. f. většinou chansonová melodie; 

motivický materiál c. f. se objevuje ve všech hla
sech, především v imitaci začátku oddílu; c. f. 
může být také sám rozdělen do různých hlasů, 
např. 1. verš chansonu v tenoru, 2. v altu atd. 
(putující c.f.); 

- diskant-tenorová, s c. f. v tenoru a písňově 
uzpůsobeným vrchním hlasem; občas je také ja
ko parodie použit vícehlasý chanson, přesněji: 
jeho diskant-tenorová kostra (viz s. 236, obr. C); 

- diskantová, s c. f. v diskantu je nemoderní 
a vzácná. 

- volná, bez předlohy c. f., resp. s vlastním c. f., 
např. OCKEGHEMOVA Missa mi mi (solmizační 
slabiky, viz s. 188). 

Moteto, duchovuí, většinou čtyřhlasé, dvoudílné, 
c. f. v tenoru nebo diskantu; počátky proimitování. 
Chanson, tříhlasý, francouzská tradice. 

Umělosti kontrapunktn 
Ovládání kompoziční techniky na základě ucem 
o kontrapunktu nebylo nikdy problémem, ale u ně
kterých obzvlášť umných konstrukcí založených na 
mystice a symbolice se zdá být samoúčelným. 
- vedení hlasů: nově 4 základní možnosti - pů

vodní směr neboli základní tvar, inverze, rak 
a inverze raka (viz s. 118). 

- technika kánonu: kánony všeho druhu, pře
devším proporční kánony, které jsou možné 
pouze v menzurální notaci (s. 118). - OCKEGHE
MOVA Missa prolationum je tedy notována 
jen ve 2 hlasech, ostatní vyplývají z přídavuých 
označení menzury (obr. B): v Sanctus např. 
z perfektní do imperfektní menzury ve volném 
kontrapunktu ve vysokém kontratenoru, v Pleni 
jako septimový kánon v 2/4 a 3/4 taktu 
(obr. B), v Hosanna jako dvojitý kánon se 4 
menzurálními vrstvami při současném nástupu 
hlasů. 
Kánonické návody jsou často zakódované (há
dankový kánon). 
OCKEGHEM byl znám svým kontrapunktickým 
uměním. Napsal dokonce jeden 36hlasý kánon 
(9x4hlasy). V celku jeho díla však kánony hrají 
vedlejší roli. Kánonická umění nabízejí nejširší 
hudební souvislosti a ovlivňují dokonalé při
způsobení hlasů v procesu jejich zrovnoprávně
ní v rámci sazby a cappella. 

Hudebníci 2. období (kromě DUFAYE): 
JACQUES BARBlREAU (1408-1491, Antverpy), AN
TOINE BUSNOIS (t 1492, Brugy), PETRUS DE DO
MARTO, GUlLLAUME FAUGHES, JEAN PULLOIS, JO
HANNES REGIS (t1485), JOHANNES T1NCTORlS 
(kolem 1435-1511, viz s. 237), španělský hudební 
teoretik RAMos DE PAREJA (1440-1491) a přede
vším 
JOHANNES OCKEGHEM (kolem 1410-1497), z Ter

monde ( východní Flandry), zpěvák v Antverpách, 
pravděpodobně se učil u BINCHOISE, od 1452 
kapelník francouzského krále v Paříži, navíc 
od 1459 pokladník opatství sv. Martina v Tours, 
vysoce uznávaný díky své výrazově působivé hud
bě, mnoho cest, zemřel v Tours. - Dochovalo se 
asi 17 mší, jedno requiem (nejstarší vícehlasé), 
7 motet a 22 chansonů. 

Skladatelé 3. období 
franko-vlámské vokální polyfonie jako OBRECHT, 
JOSQUlN, ISAAC ad. (viz s. 243) prosazují opět no
vou jasnost, jednoduchost a přehlednost sazby, spo
jenou s jemností harmonie. Prostředky k jejich do
sažení: 
- početné kadence v textových i významových úse

cích; 
- zvukově plné paralelní vedení hlasů (obr. C: sex-

ty, decimy a tercie ve střídavé kombinaci hlasů); 
- jednodušší melodie a hladší rytmus (obr. C). 
OBRECHT byl jedním z mála mistrů, kteří pocházeli 
skutečně z Nizozemí (Bergen op Zoom). Přátelil se 
s ERASMEM ROTTERDAMSKÝM, který v jeho hudbě 
obdivoval prostotu a klasickou umírněnost. 
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OBRECHT psal pi'edevsim tenorove mse, casto 
s homofonnimi vsuvkami, aby zduraznil dUiezita 
mista v textu akordickou deklamaci, napi'. "et in
carnatus est" v Credu (tradice az do 19. stolet!). 
Z OBRECHTOVA pera zi'ejme pochazeji prvni vice
hlase Matousovy paSije v motetovem stylu, v nichz 
jsou i party jednotlirych postav zhudebneny poly
fonne (motetove pasije, srovnej s. 138). 
Osobnosti pi'evysujici ostatni hudebniky tohoto ob
dobi byl JOSQUIN DESPREZ. JOSQUIN pochazel ze 
severni Francie, ale pusobil take v It:ilii (viz nize). 
Hudbu porysil na ryznamne, textem inspirovane 
umeni, avsak s pruhlednou, jasnou hudebni saz
bou. v jeho dile pi'evazuji mse, moteta a chansony. 

Mse: JOSQUIN uziva jeste C. f. v dlouhych hodno
tach v tenom, C. f. ale casto putuje po usecich 
ruznych hlasu. 

- Z C. f. take casto vznika 2hl. kanonicka kostra, 
vetsinou mezi tenorem a sopranem (stara dis
kant-tenorova konstrukce). 

- Vedle dosavadnich typu c.f. JOSQUIN objevuje ta
ke volne i'ady tono, vetsinou se symbolickYm 
obsahem. Tak ziskava C. f. jedne mse pro ferrar
skeho vevodu, v niz kaMe slabice jmena Hercu
les Dux Ferrarie pi'ii'azuje solmizacni slabiku 
stejne samohlasky (obr. B). 

- Ve msi se stupiiuje take moznost ciste hudebnfho 
vytval'enf cyklu. v Missa /'bomme arme super 
voces musicales zacina C. f. v kazde casti 0 ton 
rys: od Kyrie na ut (c) k Agnus II na fa (a) v pi'i
rozenem hexachordu. Kazda veta sice zacina a 
konci dorsky, C. f. vsak nasazuje vzdy 0 ton rys 
(obr. A). Zpetna modulace zaroveii dokumentuje 
JOSQUINOVU v9raznou sekvencnf techniku, 
ktera pi'ispiva k pruhlednosti a zvukove krase je
ho stylu (obr. A). 

Pocet motet opet stoupa, jsou duchovni (texty pro
pria a jine biblicke texty), dvoudilna (prima 
a secunda pars, take zde jeste casto se zmenou 
menzury), s cantem firmem i bez nej. 

ProimitovanL V motetech, stejne jako ve msich, 
pi'edevsim volnych bez C. f., se uplatiiuje tzv. pro
imitovani, !zn. motivicry materi:il je rozdelen do 
vsech hlaso vzajemnou imitaci, vetsinou na zacatku 
oddilu. Jako rany pi'iklad uplneho proimitovani 
slouzi JOSQUINOVA Missa Pange lingua. Motivic
ko-imitacni spojeni Ize zjistit ostatne i mezi hlasy 
(obr. A: v modulacnim oddilu; obr. C: bezna imitace 
zacatku). Imitaci ucho lehce rozezna. Moznost smy
sloveho prozitku a krasa pati'i k ide:ilum JOSQUI
NoVYhudby. 

Stavba bicinii. Jasna, renesancne formovana ry
stavba v jednoduchych proporcich a usecich se ob
jevuje take v promenlirych kombinacich dvoj-, tn-

a ctyl'hlase sazby, coz vytvan zive zvukove kontrasty 
a zi'etelnou vicesborovost. Casto jsou dva hlasy spo
jeny (bicinium) a postaveny proti dvema ostatnim 
nebo proti vsem ctyl'em. Hlasove pary se pi'itom 
vzajemne imituji (pdrovd imitace, obr. C). 

Tonova symbolika. Na JOSQUINOVI obdivovali 
soucasnici krome kompozicnfho umeni jeho hu
debni v9raz. Zde je patrne, jak se renesancni hudba 
oproti sti'edoveke velmi subjektivizovala. yYrazory 
obsah se ridi textem (pi'edevsim vyldad jednotlirych 
mist). Rostouci wohu rna pi'itom take tonova sym
bolika. Posluchac musel znat vYznam techto sym
bolu, jinak by jim nemohl rozumet. Napi'. v Credu se 
objevuji na miste tertia die (tfetibo dne) trioly, 
ktere zaroveii symbolizuji Nejsv. Trojici v Qui cum 
Patre et Filio simuf adoratur (kterj... s Otcem 
i Synem je zdroveii uctivdn, obr. B). Tonova sym
bolika a v9razory vyldad textu jsou v 16. stoleti d:ile 
zdokonalovany. 

K hudebnfkom 3. obdobi patn ALEXANDER 
AGRICOLA (1446-1506), PHILIPPE CARON (2. pol. 
15. stol.), LOYSET COMPERE (1450-1518), ANTOI
NE DIVITlS (1475 - po 1526), ANTOINE DE FEVIN 
(1473-1511/12), JEAN GHISELIN (VERBONNET, 
cca 1460-1535), HEINRICH ISAAC (kolem 
1450-1517, viz S. 257), JEAN MOUTON (1458 aZ 
1522, Pai'iz), PIERRE DE LA RUE 0460-1518, 
pi'edevsim k:inonicke umelosti v mesnich kompo
zicich), teoretik PIETRO ARON 0489-1545), 
FRANCHINO GAFFURI 0451-1522), GIOVANNI 
SPATARO (1458-1541) a 
JACOB OBRECHT 0450-1505), z Bergen op Zoom, 

kapelnik v Utrechtu, Bergenu, Brugg:ich, Antver
pach atd., zemi'el ve Ferrai'e; velke mnozstvi msi 
(PETRUCCI, 1503 nn.) a motet, 14 svetsrych 
kompozic. 

JOSQUIN DESPREZ (chybne DES PRES, kolem 
1440-1521), narozen u St-Quentin (Picardie), 
1459-74 v kapele Sforzo v Milane, 1486-99 
v papezske kapele v Rime, do 1505 v Milane 
a Ferrai'e, zemi'el v Conde. - Dilo: pi'es 30 ctyl'
hlasych msi (v mkopisech, pak v ranych tiscich 
PETRUCCIHO: 5 [1502], 6 [1505], 6 [1514], 
ad.), moteta (nejprve v PETRUCCIHO Odbecato
nu, 1501, ad. sbirky), francouzske chansony 
(mj. u SUSATA, 1545 aATTAINGNANTA, 1549). 

Tiskai'i. msi, motet, chansonu atd. (hlasove sesity, 
loutnove a varhanni tabulatury atd.): OTTAVIANO 
PETRUCCI 0466-1539), Benatky 1501 nn., OEG
LIN (t 1520), Augsburg 1512 nn., PETER SCHOF
FER ml., (cca 1480-1547) Mohue 1513 nn., PIER
RE ATTAINGNANT (t cca 1552), Pai'iz 1527 nn., 
TYLMAN SUSATO (t mezi 1561-1564), Antverpy 
1543 nn. 
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OBRECHT psal především tenorové mše, často 
s homofonními vsuvkami, aby zdůraznil důležitá 
místa v textu akordickou deklamací, např. "et in
carnatus est" v Credu (tradice až do 19. století). 
Z OBRECHTOVA pera zřejmě pocházejí první více
hlasé Matoušovy pašije v motetovém stylu, v nichž 
jsou i party jednotlivých postav zhudebněny poly
fonně (motetové pašije, srovnej s. 138). 
Osobností převyšující ostatní hudebníky tohoto ob
dobí byl ]OSQUlN DESPREZ. ]OSQUIN pocházel ze 
severní Francie, ale působil také v Itálii (víz níže). 
Hudbu povýšil na významné, textem inspirované 
umění, avšak s průhlednou, jasnou hudební saz
bou. V jeho díle převažují mše, moteta a chansony. 

Mše: ]OSQUlN užívá ještě c. f. v dlouhých hodno
tách v tenoru, c. f. ale často putuje po úsecích 
různých hlasů. 

- Z c. f. také často vzniká 2hl. kánonická kostra, 
většinou mezi tenorem a sopránem (stará dis
kant-tenorová konstrukce). 

- Vedle dosavadních typů c.f. ]OSQUlN objevuje ta
ké volné řady tónů, většinou se symbolickým 
obsahem. Tak získává c. f. jedné mše pro ferrar
ského vévodu, v níž každé slabice jména Hercu
les Dux Ferrarie přiřazuje solmizační slabiku 
stejné samohlásky (obr. B). 

- Ve mši se stupňuje také možnost čistě hudebního 
vytváření cyklu. V Missa "homme armé super 
voces musicales začíná c. f. v každé části o tón 
výš: od Kyrie na ut (c) k Agnus II na la (a) v při
rozeném hexachordu. Každá věta sice začíná a 
končí dórsky, c. f. však nasazuje vždy o tón výš 
(obr. A). Zpětná modulace zároveň dokumentuje 
]OSQUINOVU výraznou sekvenční techniku, 
která přispívá k průhlednosti a zvukové kráse je
ho stylu (obr. A). 

Počet motet opět stoupá, jsou duchovní (texty pro
pria a jiné biblické texty), dvoudílná (prima 
a secunda pars, také zde ještě často se změnou 
menzury), s cantem firmem i bez něj. 

ProimitovánL V motetech, stejně jako ve mších, 
především volných bez c. f., se uplatňuje tzv. pro
imitování, tzn. motivický materiál je rozdělen do 
všech hlasů vzájemnou imitací, většinou na začátku 
oddílu. Jako raný příklad úplného pro imitování 
slouží ]OSQUlNOVA Missa Pange lingua. Motivic
ko-imitační spojení lze zjistit ostatně i mezi hlasy 
(obr. A: v modulačním oddílu; obr. C: běžná imitace 
začátku). Imitaci ucho lehce rozezná. Možnost smy
slového prožitku a krása patří k ideálům ]OSQUI
NoVYhudby. 

Stavba bicinií. Jasná, renesančně formovaná vý
stavba v jednoduchých proporcích a úsecích se ob
jevuje také v proměnlivých kombinacích dvoj-, tří-

a čtyřhlasé sazby, což vytváří živé zvukové kontrasty 
a zřetelnou vícesborovost. Často jsou dva hlasy spo
jeny (bicinium) a postaveny proti dvěma ostatním 
nebo proti všem čtyřem. Hlasové páry se přitom 
vzájemně imitují (párová imitace, obr. C). 

Tónová symbolika. Na ]OSQUlNOVI obdivovali 
současníci kromě kompozičního umění jeho hu
dební výraz. Zde je patrné, jak se renesanční hudba 
oproti středověké velmi subjektivizovala. Výrazový 
obsah se řídí textem (především vyKlad jednotlivých 
míst). Rostoucí úlohu má přitom také tónová sym
bolika. Posluchač musel znát význam těchto sym
bolů, jinak by jim nemohl rozumět. Např. v Credu se 
objevují na místě tertia die (třetího dne) trioly, 
které zároveň symbolizují Nejsv. Trojici v Qui cum 
Patre et Filio simul adoratur (který... s Otcem 
i Synem je zároveň uctíván, obr. B). Tónová sym
bolika a výrazový vyKlad textu jsou v 16. století dále 
zdokonalovány. 

K hudebníkům 3. období patří ALEXANDER 
AGRlcoLA (1446-1506), PHlLlPPE CARON (2. pol. 
15. stoL), LOYSET COMPERE (1450-1518), ANTOl
NE DIVITlS (1475 - po 1526), ANTOlNE DE FEVIN 
(1473-1511/12), ]EAN GHlSELlN (VERBONNET, 
cca 1460-1535), HElNRlCH ISAAC (kolem 
1450-1517, viz s. 257), ]EAN MOUTON (1458 až 
1522, Paříž), PIERRE DE LA RUE (1460-1518, 
především kánonické umělosti v mešních kompo
zicích), teoretik PIETRO ARON (1489-1545), 
FRANCHlNO GAFFURl (1451-1522), GroVANNI 
SPATARO (1458-1541) a 
]ACOB OBRECHT (1450-1505), z Bergen op Zoom, 

kapelník v Utrechtu, Bergenu, Bruggách, Antver
pách atd., zemřel ve Ferraře; velké množství mší 
(PETRUCCI, 1503 nn.) a motet, 14 světských 
kompozic. 

]OSQUlN DESPREZ (chybně DES PRÉS, kolem 
1440-1521), narozen u St-Quentin (Picardie), 
1459-74 v kapele Sforzů v Miláně, 1486-99 
v papežské kapele v Římě, do 1505 v Miláně 
a Ferraře, zemřel v Condé. - Dílo: přes 30 čtyř
hlasých mší (v rukopisech, pak v raných tiscích 
PETRUCCIHO: 5 [1502], 6 [1505], 6 [1514], 
ad.), moteta (nejprve v PETRUCCIHO Odhecato
nu, 1501, ad. sbírky), francouzské chansony 
(mj. u SUSATA, 1545 aATTAINGNANTA, 1549). 

Tiskaři mší, motet, chansonů atd. (hlasové sešity, 
loutnové a varhanní tabulatury atd.): OTTAVLANO 
PETRUCCI (1466-1539), Benátky 1501 nn., OEG
LlN (t 1520), Augsburg 1512 nn., PETER SCHOF
FER ml., (cca 1480-1547) Mohuč 1513 nn., PIER
RE ATTAINGNANT (t cca 1552), Paříž 1527 nn., 
TYLMAN SUSATO (t mezi 1561-1564), Antverpy 
1543 nn. 
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Hlavnimi druhy tohoto obdobi jsou ve svetske ob
lasti chanson, piseii, villanella a nory madrigal, 
v duchovni oblasti moteto jako urcujid vok:ilni 
druh epochy vilbec, mse, d:ile hymny, lamentace, 
magnificat, paSije atd. 

Moteto 
Stare moteto s c.f. se objevuje st:ile mene. Nove mo
teto bylo koncipovano zcela volne. Text tvoi'i patei' 
ceJe rystavby. Je zhudebiiovan po usecich. Kazdy 
usek rna nory motiv, ktery byl imitovan vsemi hlasy 
(proimitovant). Zvukova plnost narusta: petihlasa 
a sestihlasa sazba se stava normou. 
4. obdobi opousti JOSQUINOVU jasnou pruzrac
nost. Sazba je hustsi, vedeni lini! a zvukova pusobi
Yost fantastictejsi. Vrrazneji nez doposud ustupuje 
Ciste hudebni architektura nadi'azenemu textove
mu vjrazu. 

Obr. A pi'inasi zacatek moteta CLEMENSE NON 
PAPA. Tento druh petihlasu pusobi iracion:ilne: 
vsechny hlasy sice imituji stejny motiv, ale jejich 
nastupy jsou nepravidelne. Josquinovske vytva
feni bicini! je zde jeste patrne, ale znejasnene: 
nastupy all/tenor jsou jinak vzdaleny nez sopran
-altlbas. Schema obr. A znazornuje nepravi
delnost ve vzd:ilenostech jednotlirych nastupu 
v 1. casti moteta. Tato cast obsahuje 3 oddI1y 
s rozdI1nYmi motivy (Salvator. .. , hodie ... a Gau
deamus, vanocni moteto Dnes se narodil nas 
milovanj Spasitel. Radujme se.). 
Tyto oddI1y jsou natolik vzajemne propojeny, ze 
jasne delkove pomery vytvai'ejid jejich zaklad 
(20:10:10 taktum) jsou smazany (21:13:12). 
Druhy dI1 moteta stoji k prvnimu v pomeru 3:2, 
coz opet vyvolava dojem fantasticnosti a zasti'e
nosti (64:42 taktum). 

Moteto obsahuje neco temneho, mystickeho, coz se 
projevuje take v krase mnohovrstevneho vedeni lini! 
a v pi'ibfyajid plnosti zvuku. V motetu vyznivaji 
pusobive zejmena biblicke texty, ktere bfyaji v teto 
forme upi'ednostneny. 

Mse 
Mse prezentuji stejne kontrapunkticke umeni jako 
moteta. Oblibenou formou byla tzv. parodicka 
mse. Jako pi'edlohu pouzivala vfcehlasou vetu -
duchovni moteto nebo svetskY chanson, madrigal 
apod. ParodickY postup se v zasade objevuje jiz 
v tenorove msi se svetskYm cantem firmem - pis
iiovou nebo chansonovou melodii. V 15. stoleti jiz 
mohla vychizet z vicehlase kompozice. Rana paro
dicka mse dokonce velmi casto uzivala pouze je
den hlas z vicehlase pi'edlohy. Rozsii'ene pi'evzeti 
dokumentuje diskant-tenorova mse, kteri spociva 
na vicehlasych pfedlohach. Pi'edlohy, pokud ne
jsou ryslovne uvedeny, casto neni mozne rozpo-

znat. Nory je vsak nyni postup, ktery byl pojmeno
van speci:ilnim terminem parodicM mse: pi'evzeti 
cele vicehlase vety. Existuje mnoho variant, mj. 
- pi'evzeti cele kompozice, obvykle v kazde mesni 

casti jednou, u Gloria a Creda i vicekrat; 
- vyuziti pouze zacatku predlohy, vetsinou v kaZde 

mesni casti, cimz vzniki hudebni cyklus; 
- rozdelenf kompozice a jeji prolozeni volnymi 

vsuvkami; 
- zrnseni jednoho nebo vice hlasu nebo pi'ikom

ponovani norych. 
Obr. B ukazuje struktur:ilni rozdI1y v origin:ilu, 
chansonuJe suis deshtfritee (,Jsem vydMena") 
od CADEACA a v pi'islusne parodicke msi od 
GOMBERTA. Zaklad chansonu tvoi'i kanonicki 
kostra diskantu a tenorn, jez je doplnena imituji
dm nebo volne vedenYm basem a altern. GOM
BERT zdanlive pi'ebiri tuto kostru, uvoliiuje ji 
vsak volnou imitad. Trojnasobnemu zvolani Ky
rie zustavaji vyhrazene motivy a a b (zikladni 
clanky chansonu), v Christe motivy cad (zave
recne strofy chansonu), opakujid se pozmenene 
Kyrie konci motivem e (koda chansonu). Nove 
otextovani s sebou pi'inasi nepatrnou zmenu mo
tivil: v motivu a jsou na nekolika slabikich noty 
spojeny (obr. B). 

ParodickY postup dokumentuje pi'ebirani svetskYch 
prvkii do duchovni hudby. eim byl zpracovavany 
chanson nebo tanecnl veta znimejsi, tim byla paro
die napadnejsi. Nikdy nedoslo k opacnemu postu
pu, tedy od duchovruno k svetskemu. Zakaz paro
dickYch msi a svetskYch cantu firmu v mesnich 
kompozidch, vyhlaseny TridentskYm koncilem, ne
mel trvaly rysledek. 

Hlavni zastupci 4. obdobi: 
NICOLAS GOMBERT (cca 1495 - cca 1560), z Brugg, 

JOSQUINOV zik, pusobil mj. v dvorni kapele 
KARLA V.; mse, moteta. 

JACOBUS CLEMENS NON PAPA (kolem 1512 aZ 
1555/56), z Middelburgu, "non Papa" jako roz
liseni od basnikaJAcOBA PAPY z Yper; mse, mo
teta, chansony a ti'ihlase nizozemske zalmove 
pisne (Souterliedekens, 4 svazky, Antverpy 
1556/57). 

ADRIAN WILLAERT (cca 1480-1562), z Brugg (?), 
MOUTONOV a JOSQUINOV (?) zik, od 1527 ka
pelnikem u sv. Marka v Benatkich (s. 251); z di
la mj.: madrigaly, villanelly, chansony, 8 parodic
kYch msi (4-6hl., na MOUTONOVA moteta aj.), 
Musica nova, Benatky 1559 (nove ztvarneni tex
tu pine obrazu a expresivity, moteta castecne 
jeste se starYm cantem firmem nebo klinonic
kou kostrou), ti'ihlase instrument:ilni ricercary 
(s.260). 
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Hlavními druhy tohoto období jsou ve světské ob
lasti chanson, píseň, villanella a nový madrigal, 
v duchovní oblasti moteto jako určující vokální 
druh epochy vůbec, mše, dále hymny, lamentace, 
magnificat, pašije atd. 

Moteto 
Staré moteto s c.f. se objevuje stále méně. Nové mo
teto bylo koncipováno zcela volně. Text tvoří páteř 
celé výstavby. Je zhudebňován po úsecích. Každý 
úsek má nový motiv, který byl imitován všemi hlasy 
(proimitovánt). Zvuková plnost narůstá: pětihlasá 
a šestihlasá sazba se stává normou. 
4. období opouští JOSQUlNOVU jasnou průzrač
nost. Sazba je hustší, vedení linií a zvuková působi
vost fantastičtější. Výrazněji než doposud ustupuje 
čistě hudební architektura nadřazenému textové
mu výrazu. 

Obr. A přináší začátek moteta CLEMENSE NON 
PAPA. Tento druh pětihlasu působí iracionálně: 
všechny hlasy sice imitují stejný motiv, ale jejich 
nástupy jsou nepravidelné. Josquinovské vytvá
ření bicinií je zde ještě patrné, ale znejasněné: 
nástupy alt/tenor jsou jinak vzdáleny než soprán
-altlbas. Schéma obr. A znázorňuje nepravi
delnost ve vzdálenostech jednotlivých nástupů 
v 1. části moteta. Tato část obsahuje 3 oddI1y 
s rozdI1nými motivy (Salvator. .. , hodie ... a Gau
deamus, vánoční moteto Dnes se narodil náš 
milovaný Spasitel. Radujme se.). 
Tyto oddI1y jsou natolik vzájemně propojeny, že 
jasné délkové poměry vytvářející jejich základ 
(20:10:10 taktům) jsou smazány (21:13:12). 
Druhý dI1 moteta stojí k prvnímu v poměru 3:2, 
což opět vyvolává dojem fantastičnosti a zastře
nosti (64:42 taktům). 

Moteto obsahuje něco temného, mystického, což se 
projevuje také v kráse mnohovrstevného vedení linií 
a v přibývající plnosti zvuku. V motetu vyznívají 
působivě zejména biblické texty, které bývají v této 
formě upřednostněny. 

Mše 
Mše prezentují stejné kontrapunktické umění jako 
moteta. Oblíbenou formou byla tzv. parodická 
mše. Jako předlohu používala vícehlasou větu -
duchovní moteto nebo světský chanson, madrigal 
apod. Parodický postup se v zásadě objevuje již 
v tenorové mši se světským cantem firmem - pís
ňovou nebo chansonovou melodií. V 15. století již 
mohla vycházet z vícehlasé kompozice. Raná paro
dická mše dokonce velmi často užívala pouze je
den hlas z vícehlasé předlohy. Rozšířené převzetí 
dokumentuje diskant-tenorová mše, která spočívá 
na vícehlasých předlohách. Předlohy, pokud ne
jsou výslovně uvedeny, často není možné rozpo-

znat. Nový je však nyní postup, který byl pojmeno
ván speciálním termínem parodická mše: převzetí 
celé vícehlasé věty. Existuje mnoho variant, mj. 
- převzetí celé kompozice, obvykle v každé mešní 

části jednou, u Gloria a Creda i vícekrát; 
- využití pouze začátku předlohy, většinou v každé 

mešní části, čímž vzniká hudební cyklus; 
- rozdělení kompozice a její proložení volnými 

vsuvkami; 
- zrnšení jednoho nebo více hlasů nebo přikom

ponování nových. 
Obr. B ukazuje strukturální rozdI1y v originálu, 
chansonuje suis déshéritée (,Jsem vyděděna") 
od CADEACA a v příslušné parodické mši od 
GOMBERTA. Základ chansonu tvoří kánonická 
kostra diskantu a tenorn, jež je doplněna imitují
cím nebo volně vedeným basem a altem. GOM
BERT zdánlivě přebírá tuto kostru, uvolňuje ji 
však volnou imitací. Trojnásobnému zvolání Ky
rie zůstávají vyhrazené motivy a a b (základní 
články chansonu), v Christe motivy cad (závě
rečné strofy chansonu), opakující se pozměněné 
Kyrie končí motivem e (koda chansonu). Nové 
otextování s sebou přináší nepatrnou změnu mo
tivů: v motivu a jsou na několika slabikách noty 
spojeny (obr. B). 

Parodický postup dokumentuje přebírání světských 
prvků do duchovní hudby. Cím byl zpracovávaný 
chanson nebo taneční věta známější, tím byla paro
die nápadnější. Nikdy nedošlo k opačnému postu
pu, tedy od duchovruno k světskému. Zákaz paro
dických mší a světských cantů firmů v mešních 
kompozicích, vyhlášený Tridentským koncilem, ne
měl trvalý výsledek. 

Hlavní zástupci 4. období: 
NICOLAS GOMBERT (cca 1495 - cca 1560), z Brugg, 
JOSQUlNŮV žák, působil mj. v dvorní kapele 
KARLA V.; mše, moteta. 

JACOBUS CLEMENS NON PAPA (kolem 1512 až 
1555/56), z Middelburgu, "non Papa" jako roz
lišení od básníkaJAcOBA PAPY z Yper; mše, mo
teta, chansony a tříhlasé nizozemské žalmové 
písně (Souterliedekens, 4 svazky, Antverpy 
1556/57). 

ADRIAN WILLAERT (cca 1480-1562), z Brugg (?), 
MOUTONŮV a JOSQUlNŮV (?) žák, od 1527 ka
pelníkem u sv. Marka v Benátkách (s. 251); z dí
la mj.: madrigaly, villanelly, chansony, 8 parodic
kých mší (4-6hl., na MOUTONOVA moteta aj.), 
Musica nova, Benátky 1559 (nové ztvárnění tex
tu plné obrazů a expresivity, moteta částečně 
ještě se starým cantem firmem nebo kánonic
kou kostrou), tříhlasé instrumentální ricercary 
(s. 260). 
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RENESANCE / Franko-vhimska vokalni hudba V (1560-1600): Lasso 247 

v 5. obdobf dosahuje franko-vlamslci volcilnf poly
fonie vrcholu, a sice predevsfm v dHe ORLANDA DI 
LASSO. Hudba slouzf textovemu vjrazu a znazor
nenf ajektovebo obsabu. 
- Hlavnf formou je strue moteto: latinske, vetsinou 

duchovni, po usedch proimitovane; mesni casti 
jsou pojaty take motetove. 

- Hlasy, vetsinou 5-6, jsou navzajem vyrovnane; ve 
vsech prfpadech se projevuje vedouci role vrch
nfho hlasu, zatfmco bas obsahuje jako harmo
niclci opora v pi'ibYvajfcf dur-mollove tonalite 
kadencnf skoky (caste kadence D-T, mene caste 
"vedlejSf trojzvuky"). 

- Trendu vyrovnav:inf hlasu vyhovuje provedeni 
a cappella (obrazove doklady bohosluzebne 
hudby), casto vsak soucasne hrajf nastroje. 

- Je dosazeno syntezy mezi JOSQUINOVSKOU ar
chitektonickou jasnosti a temnejsfmi strnktura
mi GOMBERTOVY doby. 

Podnety italske svetske hudby, jejich villanell 
a madrigalu s bomojonnimi tiseky a tanecnimi 
rytmy, jsou pretaveny v kontrapunktickem umeni. 
Obratne vedeni hlasu se opet stava kompozicnim 
z:ikladem veskere kvalitni hudby. 
U evropskYch dvorU jsou sice jeste zamestnani fran
ko-vlamstf a holandstf mistri, stejne urovne vsak 
dosahuji narodnf skladatele. 

Krome ORLANDA or LAsso do 5. obdobi patn: 
PHILIPPE DE MONTE (1521-1603), dsai'skY 
kapelnik ve Vfdni a Praze; JACOBUS DE KERLE 
(1531132-1591), JACOBUS VAN WERT (1536 
az 1596), H. WAELRANT (kolem 1517-1595), 
CHR. HOLLANDER, JOH. DE CLEVE, A. UTENDAL 
a dalsi. 

Tvorba tohoto obdobf je formov:ina vlivem Tri
dentskeho koncilu. Zvl:iSi pro Nizozemi to je kr
vave obdobf vlady spanelskeho krrue FILIPA II. a re
genta vEVODY Z ALBY. Hudba odrazf protirefor
macni duch doby cetnYmi kajfcnfmi zalmy 
a velkYmi, pusobivYmi motety na biblicke texty. 

Orlando di Lasso (1532-1594) 
vlastne Roland de lassus (francouzsky tam sesbo
ra, totiz z homateho Mons v Henegavsku) priSel jiz 
jako clen chlapeckeho sborn FERDINANDA GONZA
GY, sicilskeho vicekrrue, do Mantovy, Mil:ina, na 
SicHii a pi'edevsim do Neapole (od roku 1550), 
kde poznal villanelly, moresky, tedesky aj. s jejich 
pestrou smesici dialektu a vtipnou zivostf comme
die del/'arte. LAsso komponoval v tomto stylu casto. 

Piseii s efektem ozveny ze sbfrky z roku 1581 
(obr. A) obsahuje typiclci zvol:inf, lehkY, tanecni 
akcentovany rytmus, ktery smeruje k baroknimu 
principu taktu, jednoduchou harmonii s jejfmi 

prekvapivYmi postupy. Celek je vystaven jako Ici
non s odstupy v deice motivu zvol:ini. Projevuje 
se zde zkusenost s rafinovanYmi zvukovYmi efek
ty benatske vicesborovosti. Zd:inlive lidovY text je 
dumyslnou hravosti hudby pOvYsen na vysoke 
umeni. 

V Neapoli se LAsso pohyboval v humanisticky vzdela
nych aristokratickYch kruzich (basm'k G. B. D'AZIA 
DELLA TERZA). Roku 1553 se LAsso, tak jako po
zdeji PALESTRINA, stal kapelnikem v kostele S. Gio
vanni in Laterano v Rime, odkud pochazi rada msi 
v GOMBERTOVSKEM stylu. V letech 1555/56 
ill v Antverpach a vydal zde sva rana moteta (u Su
SATA). 
Roku 1556 se stal tenoristou bavorske dvomf kape
ly vEVODY ALBRECHTA v Mnichove a v letech 
1564-1594 byl pak jejim kapelnikem. LAsSOVA sla
va privabila do Mnichova mnoho z:ikt'\ (LECHNER, 
ECCARD, G. GABRIEU). 

K jeho sluzebnim pOvinnostem pati'ila tvorba 
slavnostnich msf, tafelmusik a hudby ke slavnos
tern pro oficirunf i soukrome prHezitosti. HANS 
MIELICH namaloval dvorni kapelu v jejim typicky 
smisenem obsazeni - zpevaci, instrnmentaliste, 
3 chlapci pro sopr:inove party a sam LAsso 
u spinetu uprostred (obr. C, z rkp. Kajicnjcb 
falmil z let 1565-1570). 

Ke svetskYm kompozidm ORLANDA DI LAsso patn 
krome viIlanell (villanesky) pres 200 italskYch 
madrigahl (texty od PETRARKY, ARIOSTA aj.), 
pres 140 francouzskYch chansonii, pres 90 ne
meckYch pisiiorych kompozic. Na vrcholu du
chovni tvorby stoji latinslci moteta, mj. v tiscich 
z let 1556, 1574, 1582, predevsim ale v Magnum 
opus musicum s 516 motety, vydanem jeho syny 
roku 1604 (obr. B: c. 414). K tomu musime pripo
cftat pres 70 mSi (mnoho parodickjcb), 100 
magnificat, 4 paSije (kompozice z pozdnfho ob
dobO, Iitanie atd. Proslulost ziskaly jeho Kajfcne 
zalmy z roku 1565 v dvojsborovem rozvdeni 
a vafektovem stylu musica reservata (viz s. 255). 

Sestihlase moteto In bora ultima (obr. B) nema 
zadny cantus firmus. Je vytvoreno volne: vYstavba 
a yYraz se ridf textem. V 1. dHu zni In bora ulti
ma (v posledni bodinej jako slavnostni pi'ipo
menuti trikrat. Nasleduji live deklamovane peri
bunt omnia (vse zabyne) a pote rada hudeb
nfch obrazu: pozouny (typicke akordicke 
souzvuky dvojsborovYm zpusobem),jlitna, ky
tara (ozdoba), vtip, smicb (opakov:inO,skok 
(vzestupny kvartovY pohyb), zpev (beze slov) 
advojzpev. 
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v 5. období dosahuje franko-vlámská vokální poly
fonie vrcholu, a sice především v dne ORLANDA DI 
LASSO. Hudba slouží textovému výrazu a znázor
nění afektového obsahu. 
- Hlavní formou je stále moteto: latinské, většinou 

duchovní, po úsecích proimitované; mešní části 
jsou pojaty také motetově. 

- Hlasy, většinou 5-6, jsou navzájem vyrovnané; ve 
všech případech se projevuje vedoucí role vrch
ního hlasu, zatímco bas obsahuje jako harmo
nická opora v přibývající dur-mollové tonalitě 
kadenční skoky (časté kadence D-T, méně časté 
"vedlejší trojzvuky"). 

- Trendu vyrovnávání hlasů vyhovuje provedení 
a cappella (obrazové doklady bohoslužebné 
hudby), často však současně hrají nástroje. 

- Je dosaženo syntézy mezi ]OSQUlNOVSKOU ar
chitektonickou jasností a temnějšími struktura
mi GOMBERTOVY doby. 

Podněty italské světské hudby, jejích villanell 
a madrigalů s homofonními úseky a tanečními 
rytmy, jsou přetaveny v kontrapunktickém umění. 
Obratné vedení hlasů se opět stává kompozičním 
základem veškeré kvalitní hudby. 
U evropských dvoru jsou sice ještě zaměstnáni fran
ko-vlámští a holandští mistři, stejné úrovně však 
dosahují národní skladatelé. 

Kromě ORLANDA DI LAsSO do 5. období patří: 
PHlLIPPE DE MONTE (1521-1603), císařský 
kapelník ve Vídni a Praze; JACOBUS DE KERLE 
(1531/32-1591), JACOBUS VAN WERT (1536 
až 1596), H. WAELRANT (kolem 1517-1595), 
CHR. HOLLANDER, JOH. DE CLEVE, A. UTENDAL 
a další. 

Tvorba tohoto období je formována vlivem Tri
dentského koncilu. Zvlášť pro Nizozemí to je kr
vavé období vlády španělského krále FILIPA II. a re
genta VÉVODY Z ALBY. Hudba odráží protirefor
mační duch doby četnými kajícnými žalmy 
a velkými, působivými motety na biblické texty. 

Orlando di Lasso (1532-1594) 
vlastně Roland de lassus (francouzsky tam sesho
ra, totiž z hornatého Mons v Henegavsku) přišel již 
jako člen chlapeckého sboru FERDINANDA GONZA
GY, sicilského vicekrále, do Mantovy, Milána, na 
Sicnii a především do Neapole (od roku 1550), 
kde poznal villanelly, moresky, tedesky aj. s jejich 
pestrou směsicí dialektů a vtipnou živostí comme
die delľarte. LAsSO komponoval v tomto stylu často. 

Píseň s efektem ozvěny ze sbírky z roku 1581 
(obr. A) obsahuje typická zvolání, lehký, taneční 
akcentovaný rytmus, který směřuje k baroknímu 
principu taktu, jednoduchou harmonii s jejími 

překvapivými postupy. Celek je vystavěn jako ká
non s odstupy v délce motivu zvolání. Projevuje 
se zde zkušenost s rafinovanými zvukovými efek
ty benátské vícesborovosti. Zdánlivě lidový text je 
důmyslnou hravostí hudby povýšen na vysoké 
umění. 

V Neapoli se LAsso pohyboval v humanisticky vzděla
ných aristokratických kruzích (básm'k G. B. D'AZIA 
DELLA TERZA). Roku 1553 se LAsSO, tak jako po
zději PALESTRINA, stal kapelníkem v kostele S. Gio
vanni in Laterano v Římě, odkud pochází řada mší 
v GOMBERTovSKÉM stylu. V letech 1555/56 
žil v Antverpách a vydal zde svá raná moteta (u Su
SATA). 
Roku 1556 se stal tenoristou bavorské dvorní kape
ly VÉVODY ALBRECHTA v Mnichově a v letech 
1564-1594 byl pak jejím kapelníkem. LAsSOVA slá
va přivábila do Mnichova mnoho žáků (LECHNER, 
ECCARD, G. GABRIEL!). 

K jeho služebním povinnostem patřila tvorba 
slavnostních mší, tafelmusik a hudby ke slavnos
tem pro oficiální i soukromé přnežitosti. HANS 
MIELICH namaloval dvorní kapelu v jejím typicky 
smíšeném obsazení - zpěváci, instrumentalisté, 
3 chlapci pro sopránové party a sám LAsSO 
u spinetu uprostřed (obr. C, z rkp. Kajícných 
žalmů z let 1565-1570). 

Ke světským kompozicím ORLANDA DI LAsso patří 
kromě villanell (villanesky) přes 200 italských 
madrigalů (texty od PETRARKY, ARIOSTA aj.), 
přes 140 francouzských chansonů, přes 90 ně
meckých písňových kompozic. Na vrcholu du
chovní tvorby stojí latinská moteta, mj. v tiscích 
z let 1556, 1574, 1582, především ale v Magnum 
opus musicum s 516 motety, vydaném jeho syny 
roku 1604 (obr. B: č. 414). K tomu musíme připo
čítat přes 70 mší (mnoho parodických), 100 
magnificat, 4 pašije (kompozice z pozdního ob
dobO, litanie atd. Proslulost získaly jeho Kajícné 
žalmy z roku 1565 v dvojsborovém rozvržení 
a v afektovém stylu musíca reservata (viz s. 255). 

Šestihlasé moteto ln hora ultima (obr. B) nemá 
žádný cantus firmus. Je vytvořeno volně: výstavba 
a výraz se řídí textem. V 1. dnu zní ln hora ulti
ma (v poslední hodine') jako slavnostní připo
menutí třikrát. Následují živě deklamované peri
bunt omnia (vše zahyne) a poté řada hudeb
ních obrazů: pozouny (typické akordické 
souzvuky dvojsborovým způsobem),jlétna, ky
tara (ozdoba), vtip, smích (opakovánO, skok 
(vzestupný kvartový pohyb), zpěv (beze slov) 
a dvojzpěv. 
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RENESANCE / Rimska likola, Palestrina 249 

Pod pojmem rimskd skola rozumime skupinu skla
datelu, kteri pusobili v 16. stoleti v papezske kape
Ie. Hlavnim zastupcem je PALESTRINA. Jejich tvorba 
se vyznacuje: 
- prevahou duchovni hudby, hlavne msi a motet; 
- spojenim franko-vlamske polyfonie s italskou 

zvukovosti a melodikou; 
- stylem a cappella; v Sixtinske kapli take obsaze

nim a cappella; 
- poklidne plynoudm rytmem; 
- pi'ednostnim pouzfvanfm gregorianskeho chora-

lu jako cantu firmu. 

ilimskd skola splnila pozadavky protireformacni 
duchovni hudby, jez byly formulovany na Trident
skem koncilu (Trident 1545-63). Koncil i pi'es na
vrhovany zakaz povolil provozovani vfcehlase (figu
rdlnt) hudby v chramu, vyzadoval vsak 
- srozumitelnost textu; byla dosazena v homo

fonne deklamovanych usedch s "hustYm" tex
tern, zatimco v pasazich s mene rozsahlYm tex
tern (jako Sanctus nebo Amen) byl zachovan 
polyfonni styl; 

- vdinost ve vjrazu; smerovala proti madriga
lovemu kompozicnimu stylu, ktery prekypoval 
afekty; 

- vylouceni svetsktfho c.j a parodie ze mse; ten
to pozadavek byl uplatnovan pouze zpocatku 
(cetne parodicke mse u PALESTRINY, LAsSA ad.). 

V jednani koncilu 0 figuralni hudbe hrill dUlezitou 
roli JACOBUS DE KERLE se srymi Preces speciales 
(1561) a PALESTRINA se msi Missa Papae Marcelli 
(1567). PALESTRINOv styl, podporen protirefor
mad, se stal idealem a vzorem vicehlase katolicke 
duchovnf hudby. 
Jako reakce na vzriistajid autonomizaci hudebniho 
umeleckeho dila v chramove produkci byla pOZado
vana reforma gregorianskeho choralu a jeho castej
si pouzivani. PALESTRINA, ANERIO, SURIANO ad. 
spolupracovali na teto reforme (zkracovani melis
mat atd.). Nova Editio Medicea spatfila svetio sveta 
1614. Byla pouzivana az do vzniku Editio Vaticana 
roku 1907. 

K rimske skole patrili pred PALESTRINOU: C. FES
TA (tI545 Rim), G. ANIMUCCIA (kolem 1500 az 
1571 Rim), CHR. MORALES (1500-1553 Madrid), 
B. ESCOBEDO (1500-1563 Madrid); 
soucasne s PALESTRINOU: V. RUFFO (cca 
1508-1587 Rim), C. PORTA (1528129-1601 Mi
lan), G. AsOLA (1524-1609 Rim), G. INGEGNERI 
(1547-1592 Cremona), J. DE KERLE (1531132 
-1591); 
po PALESTRINOVI: G. M. NANINO (t1607 rum), 
A. STABILE (t1604 Rim), F. ANERIO (tI614), 
FR. SURIANO (tI621), FR. GUERRERO (1528 az 
1599 Sevilla), T. L. DE VICTORIA (kolem 1548 az 
1611 Madrid). 

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (kolem 1525 
az 1594), z Palestriny, 1544 varhanikem v Pale
strine, 1551 zpevak v kapele u sv. Petra v Rime, 
1561 kapelnikem v kostele S. Giovanni in 
Laterano, 1567 kapelm'k KARDINALA D'ESTE, 
1571 druhy kapelnik u sv. Petra; pres 90 msi 
(mnoho parodickYch), pres 500 motet, lamenta
ce, hymny, magnificat, pres 100 svetskYch a du
chovnich madrigalu. 

PALESTRINOVO dilo bylo pokladano za vrchol vo
katuf polyfonie a jeho styl, ktery spojuje kontra
punkticke umeni s melodickou a harmonickou 
uhlazenosti, za ideal sazbya cappella (stile antico, 
ecclesiastico, grave). Znaky: 
- samostatnost hlasu v polyfonnim predivu, vyrov

nane sti'fdanf s homofonnfmi useky; 
- zpevne melodie, prevazuji sekundove postupy, po 

skodch nasleduje zmena smeru v sekundach 
(obr.: sop ran, I. 6-7); 

- klidny pohyb, riiznorode rytmy jednotiivYch hla
su dohromady vytvareji rovnomerny prubeh 
(komplementdrni rytmus, napr. ctvrfova nota 
v I. 8); 

- vyvazena harmonie pri prevaze konsonantniho, 
plneho trojzvuku, jehoz zakladni ton lezi vetSi
nou v basu (obr.: spodni radek); 

- mnoho "vedlejsich trojzvukii" na 11., III. a VI. 
stupni (charakter drkevnich tonin), ale ucelove 
kadence na tektonicky dUlezitYch mistech (napr. 
I. 8,10); 

- obezretne uzivani disonand: vzdy uvedeny pri
pravene a rozvedeny stupnovite dolu, casto por
tamento, resp. predjimka (I. 3), take na prii
chodnych (I. 6) a stfidavYch tonech (t. 5, 10); 

- pi'evaZujfcf 5-6hiasa sazba: piny zvuk, seskupo
vani hlasu za ucelem stfidani zvukove podoby; 

- gregorianskY choral casto jako c. f. (v tenoru); 
- ve skladbach bez c. f. dodava gregorianskY cho-

ral tematickY material: kazdy usek je sogetto 
("tema"), ktere je pi'ipraveno pi'edevSim rytmic
ky (obr.), a ktere v ramci vety imitacne prochizi 
jednotlivYmi hlasy. Kontrapunkt pracuje s (ob
menovanYm) materialem sogetta; 

- racionalni jasnost a rad sazby jsou zahalovany. 
Poradi nastupu 5 hlasu je symetricky usporada
no okolo 1. tenoru, odstup jednotlirych nastupu 
vsak neni stejny (obr.). Sazba je naplnena zivo
tern a fantazii. 

PALESTRINOVSKY styl byl zprostredkovavan kontra
punktickYmi naukami (BERARDI, Arcani musicali, 
1690; FUX, Gradus ad Parnassum, 1725, viz 
s. 92). 19. stoleti pi'ineslo PALESTRINOVSKOU re
nesanci, ktera, podnecovana heidelberskYm pravni
kern THIBAUTEM (0 Cistote hudebnfho umenf, 
1825), vedla WITTA k zalozeni Cecilskeho spolku 
"pro zvelebeni duchovni hudby" roku 1868 v Re
gensburgu. 
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Pod pojmem římská škola rozumíme skupinu skla
datelů, kteří působili v 16. století v papežské kape
le. Hlavním zástupcem je PALESTRlNA. Jejich tvorba 
se vyznačuje: 
- převahou duchovní hudby, hlavně mší a motet; 
- spojením franko-vlámské polyfonie s italskou 

zvukovostí a melodikou; 
- stylem a cappella; v Sixtinské kapli také obsaze

ním a cappella; 
- poklidně plynoucím rytmem; 
- přednostním používáním gregoriánského chorá-

lu jako cantu firmu. 

Římská škola splnila požadavky proti reformační 
duchovní hudby, jež byly formulovány na Trident
ském koncilu (Trident 1545-63). Koncil i přes na
vrhovaný zákaz povolil provozování vícehlasé ífigu
rálnt) hudby v chrámu, vyžadoval však 
- srozumitelnost textu; byla dosažena v homo

fonně deklamovaných úsecích s "hustým" tex
tem, zatímco v pasážích s méně rozsáhlým tex
tem (jako Sanctus nebo Amen) byl zachován 
polyfonní styl; 

- vážnost ve výrazu; směřovala proti madriga
lovému kompozičnímu stylu, který překypoval 
afekty; 

- vyloučení světského c.f a parodie ze mše; ten
to požadavek byl uplatňován pouze zpočátku 
(četné parodické mše u PALESTRlNY, LAsSA ad.). 

V jednání koncilu o figurální hudbě hráli důležitou 
roli JACOBUS DE KERLE se svými Preces speciales 
(1561) a PALESTRlNA se mší Missa Papae Marcelli 
(1567). PALESTRINŮV styl, podpořen protirefor
mací, se stal ideálem a vzorem vícehlasé katolické 
duchovní hudby. 
Jako reakce na vzrůstající autonomizaci hudebního 
uměleckého díla v chrámové produkCi byla požado
vána reforma gregoriánského chorálu a jeho častěj
ší používání. PALESTRlNA, ANERlO, SURIANO ad. 
spolupracovali na této reformě (zkracování melis
mat atd.). Nová Editio Medicea spatřila světlo světa 
1614. Byla používána až do vzniku Editio Vaticana 
roku 1907. 

K římské škole patřili před PALESTRlNOU: C. FES
TA (tI545 Řím), G. ANIMUCCIA (kolem 1500 až 
1571 Řím), CHR. MORALES (1500-1553 Madrid), 
B. ESCOBEDO (1500-1563 Madrid); 
současně s PALESTRlNOU: V. RUFFO (cca 
1508-1587 Řím), C. PORTA (1528/29-1601 Mi
lán), G. AsOLA (1524-1609 Řím), G. lNGEGNERI 
(1547-1592 Cremona), J. DE KERLE (1531132 
-1591); 
po PALESTRlNOVI: G. M. NANINO (t1607 Řím), 
A. STABILE (t1604 Řím), F. ANERlO (tI614), 
FR. SURlANO (tI621), FR. GUERRERO (1528 až 
1599 Sevilla), T. L. DE VICTORIA (kolem 1548 až 
1611 Madrid). 

GIOVANNI PIERLUlGI DA PALESTRlNA (kolem 1525 
až 1594), z Palestriny, 1544 varhaníkem v Pale
strině, 1551 zpěvák v kapele u sv. Petra v Římě, 
1561 kapelníkem v kostele S. Giovanni in 
Laterano, 1567 kapelm'k KARDINÁLA D'ESTE, 
1571 druhý kapelník u sv. Petra; přes 90 mší 
(mnoho parodických), přes 500 motet, lamenta
ce, hymny, magnificat, přes 100 světských a du
chovních madrigalů. 

PALESTRlNOVO dílo bylo pokládáno za vrchol vo
kální polyfonie a jeho styl, který spojuje kontra
punktické umění s melodickou a harmonickou 
uhlazeností, za ideál sazby a cappella (stile antico, 
ecclesiastico, grave). Znaky: 
- samostatnost hlasů v polyfonním předivu, vyrov

nané střídání s homofonními úseky; 
- zpěvné melodie, převažují sekundové postupy, po 

skocích následuje změna směru v sekundách 
(obr.: soprán, I. 6-7); 

- klidný pohyb, různorodé rytmy jednotlivých hla
sů dohromady vytvářejí rovnoměrný průběh 
(komplementární rytmus, např. čtvrťová nota 
v I. 8); 

- vyvážená harmonie při převaze konsonantního, 
plného trojzvuku, jehož základní tón leží větši
nou v basu (obr.: spodní řádek); 

- mnoho "vedlejších trojzvuků" na ll., III. a Vl. 
stupni (charakter církevních tónin), ale účelové 
kadence na tektonicky důležitých místech (např. 
I. 8,10); 

- obezřetné užívání disonancí: vždy uvedeny při
praveně a rozvedeny stupňovitě dolů, často por
tamento, resp. předjímka (I. 3), také na prů
chodných (I. 6) a střídavých tónech (t. 5, 10); 

- převažující 5-6hlasá sazba: plný zvuk, seskupo
vání hlasů za účelem střídání zvukové podoby; 

- gregoriánský chorál často jako c. f. (v tenoru); 
- ve skladbách bez c. f. dodává gregoriánský cho-

rál tematický materiál: každý úsek je sogetto 
("téma"), které je připraveno především rytmic
ky (obr.), a které v rámci věty imitačně prochází 
jednotlivými hlasy. Kontrapunkt pracuje s (ob
měňovaným) materiálem sogetta; 

- racionální jasnost a řád sazby jsou zahalovány. 
Pořadí nástupů 5 hlasů je symetricky uspořádá
no okolo 1. tenoru, odstup jednotlivých nástupů 
však není stejný (obr.). Sazba je naplněna živo
tem a fantazií. 

PALESTRINOVSKÝ styl byl zprostředkováván kontra
punktickými naukami (BERARDI,Arcani musicali, 
1690; FUX, Gradus ad Parnassum, 1725, viz 
s. 92). 19. století přineslo PALESTRlNOVSKOU re
nesanci, která, podněcována heidelberským právní
kem THIBAUTEM (O čistotě hudebního umění, 
1825), vedla WITTA k založení Cecilského spolku 
"pro zvelebení duchovní hudby" roku 1868 v Re
gensburgu. 
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Y 16. stoleti se v Benatkich rozvijel zvliStni styl za
lozeny na vicesborovosti a koncertantnlm 
principu. 
Za zakladatele bendtske skoly je povazovin NilOze
mec ADRIAN WILIAERT, kapelnik u sv. Marka od 
1527 do 1562. Jeho nastupci zde byli C. DE RORE 
(1563), G. ZARLINO (1563-1590), B. DONATO 
(1590-1603), G. CROCE (1603-1609), C. MARTI
NENGO (1609-1613), CL. MONTEVERDI (1613 aZ 
1643). 
Krome toho zde na obou varhanach u sv. Marka za
roven pusobili slavni varhanici, mj. CL. MERULO 
(n604) a oba GABRIEL!OVE. Yarhany byly umiste
ny na protilehlych emporich. Sti'idava hra obou 
varhanfkU je dolozena jiz z doby PADOVANA (od ro
ku 1552) . 

Technika cori spezzati 
ProvolOvani hudby stfidajicimi se sbory je velmi 
stare a zaklada se mj. na pi'ednesu zalmu. Sbory, 
jedno- i vicehlase, se stfidaji po kaZdem versi a spo
juji se v zaverecne doxologii (obr. C). FRA RUFFINO 
D'AsSISI, kapelnik domu V Padove, napsal cca 
1510-20 poprve osmihlase zalmya cora spezzato, 
tj. pro rozdeleny sbor, resp. pro dva ctyfhlase sbory. 
U neho se prave pfekryva stfidani zaimovYch versu 
s yYmenou po slovech nebo smysluplnych uryvdch 
ve versi samotnem. Zde rna koi'eny vlastni technika 
cora spezzato (obr. C). WILIAERT tuto techniku 
dile rozpracoval pi'edevsim ve srych osmihlasych 
Salmi spezzati, Benatky 1550. 
Nove pojeti prostoru v 16. stoleti - zkoumini pohy
bu Zeme a planet, rozvoj prostorove perspektivy 
V malifstvi, ucinek prostoru v architektufe atd. - vy
tvifelo nove dimenze take v hudbe: 
- oddelen9m rozmlstenim sboru je akusticky obje

yen prostor. Rozlicne empory sv. Marka napo
mibaly temto experimentum, ale nebyly jejich 
prvotni podstatou; 

- odlisna obsazeni sborn, vcetne nistroju, pi'inesla 
mnoho norych zvukorych barev a stala se 
pfedchUdcem principu barokniho koncertova
nl. 

Rozvoj barevne skvostne hudby v prostoru vyhovo
val take vzrnstajid potfebe okizalosti, prezentace 
moci, silneho smysloveho uCinku hudby. Pocet sbo
ru vzrostl aZ na ctyfi a vice (podle YLADANY, Salmi 
a 4 cori per cantare e concertare, Benatky 1612): 
1. koncertantnl sbor: nejlepsi zpevaci, sola, bez 

nistroju (event. jen strunne), s generilbasem; 
2. hlavni sbor (cappella): pocetne obsazeni, s na

stroji (smycce, pozouny apod.) a cembalem; 
3. vysoky sbor: libovolne mensi obsazeni, s hous

lemi, cinky atd., vrchni hlas nebyl pro svou vYsku 
zpivin, nejhlubSim hlasem byl tenor (doprova
zen 2. varhanami); 
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4. hluboky sbor: mensi obsazeni, k tomu po
lOuny, smycce atd., bas hrily take 3. varhany 
(obr. A). 

Sbory mohou by! jeste zdvojeny, krome toho podle 
libosti rozmisteny do prostoru, vsemu dava zoameni 
rukou jeden kapelnik. Prostoroveho uCinku bylo 
mozne dosibnout i s jedin9m sborem, a sice roze
stavenim hlasu per coras, tzo. oddelene. Polyfonie 
byla pferusovina rozsibl9mi akordickYmi pasaze
mi, ktere dominovaly pfedevsim na konci stoleti. 

Tfisborove Magnificat G. GABRIEL!HO obsahuje 
typicke stfety a spl9vini souzvukU (obr. D). Po
souvani nistupu stejnych textorych useku vytvafi 
imitacni a ozvenove efekty, napf. na zacatku mezi 
vysokYm a hlavnim sborem (viz schema D) nebo 
v t. 59160 mezi hlavnim a hlubokYm sborem. 
Soucasne vyslovovini zase pfiniSi masivni spoje
ni sboru a kadence s velkYm ucinkem v zaveru 
(t. 63 nn.). 

Zarlinuv duruni princip trojzvuku 
Zatimco jeste GLAREANUS (Dodekacbordon, Basi
lej 1547) pfipojil k drkevnim toninim aiolskou 
ajonskou (s. 90), ZARLINO (Istituzioni harmon i
che, Benatky 1558) se snazi v odpovedi na rostouci 
ryzoam akordu pfevest vsechny trojzvuky na tvrde 
(dur, c-e-g) a mekke (moll, d-f-a) jakozto duilni 
protiklady. Harmonicke a aritmeticke deleni inter
valorych proporci dur a moll je mu dukazem jejich 
pfirozenosti (obr. B). ZARLINO fonnuloval zakladni 
pozadavek doby na imitazione della natura (na
podobeni pfirody) a videl ho take uskutecnen v no
ve harmonii trojzvukU. 
ZARLINO soucasne doporucil, aby byl bas jako za
klad souzvukU obsazen zdvojene a hrin zaroven na 
varhanach (basso per organo, basso seguente). 
Yrchni hlas k nemu vytvafel protihlas. Tento vyYoj 
smeroval k monodii doprovazene generilbasem. 

Krome beznych zanru vokilni hudby, jako jsou mse, 
moteta, magnificat, zalmy, hymny, villanelly, madri
galy atd., se v Benatkich rozvijela samostatna in
strumentalni hudba (s. 264). Hlavnimi skladate
Ii jsou: 
ADRIAN WILIAERT (kolem 1480-1562), viz s. 245; 
CIPRIANO DE RORE (1516-1565) z Mecheln, zna-

my autor madrigalu; 
GIUSEPPE ZARLINO (1517-1590), zaroven vildci 

teoretik; 
ANDREA GABRIEL! (1510-1586), Benatcan, roz

sibla produkce, mj. Kajicne falmy, 1587; 
GIOVANNI GABRIEL! (1555-1612), synovec A. GA

BRIEL!HO, 1575-1579 u LAsSA v Mnichove, 
nejvYznamnejsi zastupce bendtske skoly; tisky: 
Sacrae symphoniae 1, 1597,/1, 1615 (duchovni 
vokilni a instrumentilni hudba). 

v 16. století se v Benátkách rozvíjel zvláštní styl za
ložený na vícesborovosti a koncertantním 
principu. 
Za zakladatele benátské školy je považován Nizoze
mec ADRIAN WILIAERT, kapelník u sv. Marka od 
1527 do 1562. Jeho nástupci zde byli C. DE RORE 
(1563), G. ZARLINO (1563-1590), B. DONATO 
(1590-1603), G. CROCE (1603-1609), C. MARTI
NENGO (1609-1613), CL. MONTEVERDI (1613 až 
1643). 
Kromě toho zde na obou varhanách u sv. Marka zá
roveň působili slavní varhaníci, mj. CL. MERULO 
(n604) a oba GABRIEL!OVÉ. Varhany byly umístě
ny na protilehlých emporách. Střídavá hra obou 
varhaníků je doložena již z doby PADOVANA (od ro
ku 1552) . 

Technika cori spezzati 
Provozování hudby střídajícími se sbory je velmi 
staré a zakládá se mj. na přednesu žalmů. Sbory, 
jedno- i vícehlasé, se střídají po každém verši a spo
jují se v závěrečné doxologii (obr. C). FRA RUFFINO 
D'AsSISI, kapelník dómu v Padově, napsal cca 
1510-20 poprvé osmihlasé žalmy a coro spezzato, 
tj. pro rozdělený sbor, resp. pro dva čtyřhlasé sbory. 
U něho se právě překrývá střídání žalmových veršů 
s výměnou po slovech nebo smysluplných úryvcích 
ve verši samotném. Zde má kořeny vlastní technika 
coro spezzato (obr. C). WILIAERT tuto techniku 
dále rozpracoval především ve svých osmihlasých 
Salmi spezzati, Benátky 1550. 
Nové pojetí prostoru v 16. století - zkoumání pohy
bu Země a planet, rozvoj prostorové perspektivy 
v malířství, účinek prostoru v architektuře atd. - vy
tvářelo nové dimenze také v hudbě: 
- odděleným rozmístěním sborů je akusticky obje

ven prostor. Rozličné empory sv. Marka napo
máhaly těmto experimentům, ale nebyly jejich 
prvotní podstatou; 

- odlišná obsazení sborů, včetně nástrojů, přinesla 
mnoho nových zvukových barev a stala se 
předchůdcem principu barokního koncertová
ní. 

Rozvoj barevně skvostné hudby v prostoru vyhovo
val také vzrůstající potřebě okázalosti, prezentace 
moci, silného smyslového účinku hudby. Počet sbo
rů vzrostl až na čtyři a více (podle VLADANY, Salmi 
a 4 cori per cantare e concertare, Benátky 1612): 
1. koncertantní sbor: nejlepší zpěváci, sóla, bez 

nástrojů (event. jen strunné), s generálbasem; 
2. hlavní sbor (cappella): početné obsazení, s ná

stroji (smyčce, pozouny apod.) a cembalem; 
3. vysoký sbor: libovolné menší obsazení, s hou s

lemí, cinky atd., vrchní hlas nebyl pro svou výšku 
zpíván, nejhlubším hlasem byl tenor (doprová
zen 2. varhanami); 
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4. hluboký sbor: menší obsazení, k tomu po
zouny, smyčce atd., bas hrály také 3. varhany 
(obr. A). 

Sbory mohou být ještě zdvojeny, kromě toho podle 
libosti rozmístěny do prostoru, všemu dává znamení 
rukou jeden kapelník. Prostorového účinku bylo 
možné dosáhnout i s jediným sborem, a sice roze
stavěním hlasů per coros, tzn. odděleně. Polyfonie 
byla přerušována rozsáhlými akordickými pasáže
mi, které dominovaly především na konci století. 

Třísborové Magnificat G. GABRIEL!HO obsahuje 
typické střety a splývání souzvuků (obr. D). Po
souvání nástupů stejných textových úseků vytváří 
imitační a ozvěnové efekty, např. na začátku mezi 
vysokým a hlavnim sborem (viz schéma D) nebo 
v t. 59/60 mezi hlavním a hlubokým sborem. 
Současné vyslovování zase přináší masívní spoje
ní sborů a kadence s velkým účinkem v závěru 
(t. 63 nn.). 

Zarlinův duální princip trojzvuku 
Zatímco ještě GLAREANUS (Dodekacbordon, Basi
lej 1547) připojil k církevním tóninám aiolskou 
ajónskou (s. 90), ZARLINO (Istituzioni harmoni
che, Benátky 1558) se snaží v odpovědi na rostoucí 
význam akordu převést všechny trojzvuky na tvrdé 
(dur, c-e-g) a měkké (moll, d-f-a) jakožto duální 
protiklady. Harmonické a aritmetické dělení inter
valových proporcí dur a moll je mu důkazem jejich 
přirozenosti (obr. B). ZARLINO formuloval základní 
požadavek doby na imitazione della natura (na
podobení přírody) a viděl ho také uskutečněn v no
vé harmonii trojzvuků. 
ZARLINO současně doporučil, aby byl bas jako zá
klad souzvuků obsazen zdvojeně a hrán zároveň na 
varhanách (basso per organo, basso seguente). 
Vrchní hlas k němu vytvářel protihlas. Tento vývoj 
směřoval k monodii doprovázené generálbasem. 

Kromě běžných žánrů vokální hudby, jako jsou mše, 
moteta, magnificat, žalmy, hymny, villanelly, madri
galy atd., se v Benátkách rozvíjela samostatná in
strumentální hudba (s. 264). Hlavními skladate
li jsou: 
ADRIAN WILIAERT (kolem 1480-1562), viz s. 245; 
CIPRIANO DE RORE (1516-1565) z Mecheln, zná-

mý autor madrigalů; 
GIUSEPPE ZARLINO (1517-1590), zároveň vůdčí 

teoretik; 
ANDREA GABRIEL! (1510-1586), Benátčan, roz

sáhlá produkce, mj. Kajícné žalmy, 1587; 
GIOVANNI GABRIEL! (1555-1612), synovec A. GA

BRIEL!HO, 1575-1579 u LAsSA v Mnichově, 
nejvýznamnější zástupce benátské školy; tisky: 
Sacrae symphoniae 1, 1597,/1, 1615 (duchovní 
vokální a instrumentální hudba). 



Skenováno pro studijní účely

252 RE NESA.,"CE I S\·i!tska \·okalni hudba \. Italii a f·r.tncii 

...... (J) • , • • • • • '" D ~"" 

-~ t • , I , e d , • , _ lI.oja 

- .. , 1 • .. .-. 
"'" • , , • • 

_ _ tF 

- C • I. 
kYinty(per!.) 

• • • • 
_ torcle~.) 

"'" • • • • I· J 
~-

~ IICI>*na (podobn6 _t6) --
r~ r rr r r :r or r r , , 

~- ~ -~ p'QjlIIc· .~ NeI·'U . ~ " ~N ~ • , '. 
~ ) ) )J ) , , 

I 

"""'" 
, , • , , • " I.) <I G Ie 

stupoo'l: " 
, IV Vtt '" 

, 
A Manto ...... lrottola, 8 . Trcmboncino • .se ben 1Iot"'.,.".",.,.... _. zaUtak 

--
s kvintovYn" ...- s""""",, V · VtVt. · v I 

..;.....-_ ...... _.....; 
B '11118 ... 118, D. da NoIa,.Dcchi _. 1. strota 

0",.-.1 mo ., .... It<1, domoltl · . , til , ... · ' u · .... tTj •• 

Frottoia, vi/lane/la, chanson 

252 RF,NES"',"CE I S\·ětská \·okálnf hudba \. Itálii a f·rancii 

délka (J) • • • • • • • " D ~"" 

-~ t • , I , e d , • , _ 01.01. 

- .. , 1 • .. .-. 
"'" • , , • • 

...... , - c • kYinty(per!.} 

• • • • 
_ I .... fim!>etI.) 

"'" • • • • J 
~-

Fo<'rn<M ~ {podobn6 baflatt) --
r~ . • r rr , :r r r r r r , 

~- ~ no.,."" 11'01 10. .~ Ne~tu · mo ',"' - ~ • " 
JJ ~ J J , , , 

, .... , , • , , • " I.) cl G ie 
.lupoo'I: " 

, IV VII '" 
, 

A Manl" ...... , ... tt ...... 8. T"""boncIno • .se bM I\ot"'. 1<>mI<w<I_ ft ~ 

I M:, . ,~ I' 
Ol·"" ..... Itl no ... ", 1 .. 

Itupefl: V I VI VII . , " + 

.~ V ·· · VIVII · II IV II I 

B '11ll1on. llIo. o. da HoIa. .Occhi _. 1. Itrola 

do mo It! .. ". ''''·tu · .... !fl· stl 

Frotto/a, vi/lanella, cflanson 



Skenováno pro studijní účely

RENESANCE I Svetska vokalni hudba v ltatH a Francii 253 

Ve 14. stoleti pi'evazovala svetska hudba: v Hilii pis
oove umeni trecenta (LANDINO), ve Francii moteto 
a diskantova piseo ars novy (MACHAUT). Pote vice
hlasa vokalni hudba v Halii znacne ustoupila, zatim
co ve Francii a Burgundsku se uddela diky chan
sonu. 
M na konci 15. stoleti se v Halii rozvinula nova svet
ska vicehlasa vokalni hudba, kteri pi'etrvala i v 16. 
stoleti. 
Duchovni hudba zastoupena msi a motetem je pi'e
vazne latinska a tudiz mezinarodni. Franko-vlamsti 
skladatele zde pestovali svUj vyvazeny vokalnf styl, 
ktery duchovni hudbe naprosto vyhovoval. Svetska 
hudba se naopak rozviji v nirodnich jazycich: fran
couzskY chanson, italska frottola, villanella, 
madrigal atd., spanelske villancico, nemecka 
Lied, anglickY ayre. Jedna se 0 spolecenske ume
ni, ktere prosti'ednictvim tisku 16. stoleti nachizi 
siroke uplatnenf pi'edevsim v mesianskYch kruzich. 
Obsazeni je promenlive: a cappella, dale solovY 
hlas s doprovodem loutny, vokalne-instrumentalnf 
kombinace a dokonce i ciste instrumentalni sou
bory. 

Francouzske a italske druhy maji silnyvliv i za syYmi 
narodnimi hranicemi. Konkretne: 
Canto carnascialesco, karnevalova piseii pro 

maskarni slavnosli a prilvody ve Florencii kon
cern 15. stoletf, pi'edevsfm za vlidy nadherymi
lovneho LORENZA MEDICI (tI492), ktery dal 
dokonce svUj vlastni text ISAACOVI ke zhudebne
ni. Obsah techto pisnf saha od vesele saliry az 
k mnohoznacnYm alegorifm, hudebni sazba je 
ti'i- aZ ctyi'hlasa, lidove jednoduchi, pi'evazne 
homofonni s vedoucim vrchnim hlasem. VelkY 
pocet slok je zpivin na stejnou melodii. 

Frottola (it. haul podivnosti), zdinlive prosta vi
cehlasa pisoova forma aristokralickYch a mes
ianskYch kruhil konce 15. a zacatku 16. stoleti 
ve stredni a severni Italii (centrum: Mantova). 
Rozsii'eni napomohly cetne tisky (PETRUCCI, 
11 knih 1504-1514; posledni lisk Rim 1531). 
Frottola byla nahrazena villanellou a madriga
lem. 
Zhudebiiuje pi'evazne milostnou poezii. Basnic
ke formy navazuji na ballatu: canzana, capitala, 
ada, sanetto, strambotto nebo barzeletta s ref
renem (ripresa), strofami (mutazioni) a dope
vern (volta, obr. A). 
Sazba je ctyi'hlasa, pi'evazne homofonni, pozdeji 
castecne polyfonni. Soprin je vUdcim hlasem, 
jako jediny je otextovan, bas vytvai'i tonalni proti
hlas, alt a tenor rypliiove hlasy (obr. A). - Har
monie je jednoduchi s tonalnfmi kadencemi 
ve sledu V-I nebo dokonce I-IV-V-I (obr. A, 
1. polovina ridku). 

Existuji pocetne loutnove tabulatury. Loutniste 
frottoly take improvizovali (i'ada slok se stejnYm 
basoyYm nebo melodickYm schematem). 
Nejznamejsimi skladateli jsou MARCHETTO CAM 
z Verony (tI525) a BARTOLOMEO TROMBON
CINO z Mantovy (tI535; obr. A, Benatky 1504). 

Villanella (it. villano, venkovan), stroficka piseo 
neapolskeho puvodu (canzone alla Napoleta
na), tanecni piseii jako pi'ibuzne balletto. Zpo
catku tn1J.lasa homofonni sazba s vedoucim vrch
nim hlasem pouZivaia casto trojzvnkove a kvintove 
paralely na zpusob lidoveho "kvintovani" (po
stupy v paralelnich kvintach), coz bylo v pi'isne 
kontrapunkticke vete zakizano (obr. B). Pozdeji 
se sazba meni na ctyi'hJasou a stava se kompliko
vanejsi (pi'iblizeni madrigalu). Tisky villanell vy
chizeji 1537-1633. Jejich nasledovnfky jsou 
canzonetty. Skladatele villanell: A. SCANDELLO 
(tI580), G. D. DA NOLA (t 1592), B. DONATO 
(tI603), v NemeckuJ. REGNART (tI599). 

Chanson 
Na zacatku 16. stoleti je francouzskY chanson ve 
Francii a u franko-vlamskYch skladatelu v Italii 
hlavnim druhem. Nejstarsi lisk: PETRUCCI, Odheca
ton 1501. 
V homofonnich, zive deklamovanych usecich je 
hned patrny vliv italske frottoly. 
Pi'evazne homofonni je take mestanskY pafizskj 
chanson, ktery se diky syYm sviznYm textum a me
lodifm stal vevodicim druhem chansonu od cca 
1530. Oblfbene jsou tisky P. ATTAINGNANTA (50 
sbirek 1528-52) a cetne loutnove upravy (obr. C). 
FrancouzskY chanson pi'ijima behem 16. stoleti 
madrigalove vlivy s expresivnim zhudebnenim textu 
a vYraznou chromatikou. 
Skladatele mj.: TH. CRECQUILLON (tI557), CLE
MENT JANEQUIN (kolem 1485-1558), CL. DE SER
MISY (tI562), J. ARCADELT (tI568), P. CERTON 
(tI572), O. DI LAsso (tI594), CLAUDE LEJEUNE 
(tI600), G. COSTELEY (tI606). 
Zhudebnenf textu castecne vykazuje tonomalebne 
rysy, Ize proto v techto pi'ipadech hovoi'it 0 pro
gramnim chansonu (u JANEQUINA: ki'ik ptiku, 
lovecke sceny, bitevni obrazy). 

Jako odrilda chansonu se v 2. polovine 16. stoletf ve 
Francii objevuje vaudeville (voix de ville, hlas 
mesta), ktery smei'uje k air de cour. Sazba techto 
prostYch strofickYch pisni je jednoduse homofonni 
(Le Roy, Airs de cours, Pai'iz 1571). 
Vedle toho existuji umelecke antikizujici chansony 
s "vers mesures" bisnikU tzv. Pleiady z Academie 
de poesie et de musique (1570, RONSARD, BAIF). 
Doba rozkvetu francouzskeho chansonu konci za
verem 16. stoleti. 
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Ve 14. století převažovala světská hudba: v Itálii pís
ňové umění trecenta (LANDlNO), ve Francii moteto 
a diskantová píseň ars novy (MACHAUT). Poté více
hlasá vokální hudba v Itálii značně ustoupila, zatím
co ve Francii a Burgundsku se udržela díky chan
sonu. 
Až na konci 15. století se v Itálii rozvinula nová svět
ská vícehlasá vokální hudba, která přetrvala i v 16. 
století. 
Duchovní hudba zastoupená mší a motetem je pře
vážně latinská a tudíž mezinárodní. Franko-vlámští 
skladatelé zde pěstovali svůj vyvážený vokální styl, 
který duchovní hudbě naprosto vyhovoval. Světská 
hudba se naopak rozvíjí v národních jazycích: fran
couzský chanson, italská frottola, villanella, 
madrigal atd., španělské villancico, německá 
Lied, angliCký ayre. Jedná se o společenské umě
ní, které prostřednictvím tisků 16. století nachází 
široké uplatnění především v měšťanských kruzích. 
Obsazení je proměnlivé: a cappella, dále sólový 
hlas s doprovodem loutny, vokálně-instrumentální 
kombinace a dokonce i čistě instrumentální sou
bory. 

Francouzské a italské druhy mají silný vliv i za svými 
národními hranicemi. Konkrétně: 
Canto carnascialesco, karnevalová píseň pro 

maškarní slavnosti a průvody ve Florencii kon
cem 15. století, především za vlády nádherymi
lovného LORENZA MEDICI (tI492), který dal 
dokonce svůj vlastní text ISAACOVI ke zhudebně
ní. Obsah těchto písní sahá od veselé satiry až 
k mnohoznačným alegoriím, hudební sazba je 
tří- až čtyřhlasá, lidově jednoduchá, převážně 
homofonní s vedoucím vrchním hlasem. Velký 
počet slok je zpíván na stejnou melodii. 

Frottola (it. houf podivností), zdánlivě prostá VÍ
cehlasá písňová forma aristokratických a měš
ťanských kruhů konce 15. a začátku 16. století 
ve střední a severní Itálii (centrum: Mantova). 
Rozšíření napomohly četné tisky (PETRUCCI, 
11 knih 1504-1514; poslední tisk Řím 1531). 
Frottola byla nahrazena villanellou a madriga
lem. 
Zhudebňuje převážně milostnou poezii. Básnic
ké formy navazují na ballatu: canzona, capitolo, 
oda, sonetto, strambotto nebo barzeletta s ref
rénem (ripresa), strofami (mutazioni) a dopě
vem (volta, obr. A). 
Sazba je čtyřhlasá, převážně homofonní, později 
částečně polyfonní. Soprán je vůdčím hlasem, 
jako jediný je otextován, bas vytváří tonální proti
hlas, alt a tenor výplňové hlasy (obr. A). - Har
monie je jednoduchá s tonálními kadencemi 
ve sledu V-I nebo dokonce I-IV-V-I (obr. A, 
1. polovina řádku). 

Existují početné loutnové tabulatury. Loutnisté 
frottoly také improvizovali (řada slok se stejným 
basovým nebo melodickým schématem). 
Nejznámějšími skladateli jsou MARCHETTO CARA 
z Verony (tI525) a BARTOLOMEO TROMBON
CINO z Mantovy (tI535; obr. A, Benátky 1504). 

Villanella (it. villano, venkovan), strofická píseň 
neapolského původu (canzone alla Napoleta
na), taneční píseň jako příbuzné balletto. Zpo
čátku tň1J.lasá homofonní sazba s vedoucím vrch
ním hlasem používala často trojzvnkové a kvintové 
paralely na způsob lidového "kvintování" (po
stupy v paralelních kvintách), což bylo v přísné 
kontrapunktické větě zakázáno (obr. B). Později 
se sazba mění na čtyřhlasou a stává se kompliko
vanější (přiblížení madrigalu). Tisky villanell vy
cházejí 1537-1633. Jejich následovníky jsou 
canzonetty. Skladatelé villanell: A. SCANDELLO 
(tI580), G. D. DA NOLA (t 1592), B. DONA TO 
(tI603), v NěmeckuJ. REGNART (tI599). 

Chanson 
Na začátku 16. století je francouzský chanson ve 
Francii a u franko-vlámských skladatelů v Itálii 
hlavním druhem. Nejstarší tisk: PETRUCCI, Odheca
ton 1501. 
V homofonních, živě deklamovaných úsecích je 
hned patrný vliv italské frottoly. 
Převážně homofonní je také měšťmský pařížský 
chanson, který se díky svým svižným textům a me
lodiím stal vévodícím druhem chansonu od cca 
1530. Oblíbené jsou tisky P. ATTAINGNANTA (50 
sbírek 1528-52) a četné loutnové úpravy (obr. C). 
Francouzský chanson přijímá během 16. století 
madrigalové vlivy s expresivním zhudebněním textů 
a výraznou chromatikou. 
Skladatelé mj.: TH. CRECQUlLLON (tI557), CLÉ
MENT JANEQUlN (kolem 1485-1558), CL. DE SER
MlSY (tI562), J. ARCADELT (tI568), P. CERTON 
(tI572), O. DI LAsso (tI594), CLAUOE LE]EUNE 
(tI600), G. COSTELEY (tI606). 
Zhudebnění textu částečně vykazuje tónomalebné 
rysy, lze proto v těchto případech hovořit o pro
gramním chansonu (u JANEQUlNA: křik ptáků, 
lovecké scény, bitevní obrazy). 

Jako odrůda chansonu se v 2. polovině 16. století ve 
Francii objevuje vaudeville (voix de ville, hlas 
města), který směřuje k air de cour. Sazba těchto 
prostých strofických písní je jednoduše homofonní 
(Le Roy,Airs de cours, Paříž 1571). 
Vedle toho existují umělecké antikizující chansony 
s "vers mésurés" básníků tzv. Pleiády z Académie 
de poésie et de musique (1570, RONSARD, BAIF). 
Doba rozkvětu francouzského chansonu končí zá
věrem 16. století. 
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Francouzsky chanson (pokracovini). Improvi
zacni moment tehdejsi provozovaci praxe zazname
nal take francouzskf chanson. Dochoval se vrchni 
hlas jednoho SERMISYHO ctyfhlaseho chansonu, 
ktery prikladne ozdobil ADRIAN PETIT COCLICO 
(obr. A, origin:il: nozicky dolu). Francouzskf chan
son byl napodobovin v dalsich zemich, predevsim 
ve vlamsko-nizozemske oblasti. Typickf byl poca
tecni sled dlouha - kritka - kratki, vetsinou s opa
kovanim t6nil (obr. A). 

Italsky madrigal 
16. a pocatku 17. stoleti vznikl okolo roku 1530 
v okruhu PIETRA BEMBA (1470-1547, od roku 
1539 kardin:ilem) ve snaze 0 umelectejsi a jemnej
si yfraz, nez jakf poskytovala bezna frottola, stram
botto atd. Noyf smer se pi'itom orientoval pi'ede
vsim na cituplnou a obraznou rec PETRARKOVU 
a na jeho madrigaly. Po hudebni strance neexistuje 
zadny vztah k madrigalu trecenta. 
Obsah noveho zanru svou vysoce stylizovanou mi
lostnou poezii vyhovoval tehdy obnovenemu kultu 
zeny i doboyfm manyristickfm tendencim, ale brzy 
se uchyloval tez k satire ci humoru. 
Nove madrigalove texty vznikaly v rilznych, nekdy 
i prisnych formach (napr. sonet), vetsinou vsak to 
byly tzv. rime libere (volne verse) bez pevneho 
uspoi':idini rymu a poctu versil (6-16), v oblibe 
bylo stNdani 7 a 11 slabik (obr. B). 
Z hudebniho hlediska byl na madrigal prenesen ni
zozemskf motetoyf kompozicni postup: 
- prokomponovani textu po usecich, motivicki 

imitace, homofonni pasaze, vybrany textoyf 
yfraz. 

Madrigal se stava svetskfm protejskem moteta. 

Musica reservata: hudha, rezervovand pro znal
ce, sociologicky zaroveii pro aristokracii a vzde
lane mesfanske vrstvy, ktere mely k tomuto ume
ni pristup a zaroveii 0 nej projevovaly zajem. 
Tento pojem se objevuje poprve u WILLAERTOVA 
zaka A. P. COCLICA (ve spisu Compendium mu
sices a jako nazev ctyrhlasych zalmoyfch motet 
Musica reservata, oboji Norimberk 1552) 
a vztahuje se na yfrazove bohatou svetskou i du
chovni hudbu ozvlastnenou chromatikou, enhar
monikou, disonancemi atd. Posledni doklad: 
1625. 

v historii madrigalu se rozlisuji 3 obdobi (srovnej 
s. 127): 
1. Rany madrigal (1530-1550) 
je ctyrulasy, kombinuje homofonii s polyfonii, pro
komponovany, vetsinou v sudem taktu. 

Obr. B, radek 1 ("Ma pani, pro vas horim") ilus
truje zhudebiiovini textu: pi'edtakti, protazeni 
hlavni slabiky ve zvolini "Madonna", bolestny 
pult6noyf krok d-es-d. 

Na konci radku najdeme cezury: kadence, v t. 5 
s osminovou pomlkou. - Melisma jeste nema 
charakter interpretace textu, ale posiluje pilsobi
yost konce verse. Opakovini 3. a posledniho ver
se je podmineno hudebne (tanecne stylizovana 
periodicnost rodle vzoru frottoly). Harmonie je 
jednoducha. Ctyi'hlasa sazba s vildCim vrchnim 
hlasem je proklidina dvojhlasYmi useky. 

Skladatele 1. obdobi: PHILIPPE VERDELOT (1490 aZ 
1552) z Orange; COSTANZO FESTA (1480-1545), 
Ita!; JACQUES ARCADELT (1500-68) z Lutychu (1), 
jeho I. kniha ctyi'hlasych madrigalil z r. 1539 se do
ckala 36 vydini (do roku 1664); ADRIAN WILLAERT 
(viz s. 245); CIPRIANO DE RORE (1516-65). 

2. Klasicky madrigal (1550-1580) 
je petihlas9 stejne jako soudobe moteto (take sesti
hlasy). Jeho textem inspirovana yfrazovost se v do
bove estetice radi na prvni misto. Tato hudba je po
vazovina za pi'irozenou (ZARLINO, 1558, viz s. 229 
a 25I), i kdyz ziroveii projevuje manrristicke zna
ky: objevuji se t6nomalebne ptaci hlasy, kdakini 
slepic, zvony, bitevni vi'ava atd., a dokonce efekty 
viditelne pouze v notach (hudba pro oci, napr. 
zacerneni not pro noc nebo 5 bflYch semiminim 
pro 5 pere!). 
Skladatele tohoto obdobi: jeste WILLAERT (Musica 
nova, 1559, madrigaly a moteta), CIPRIANO 
DE RORE, ORLANDO or LASSO (viz s. 247), PHILIP
PE DE MONTE (1521-1603) z Mecheln, pusobil 
v Neapoli a od roku 1568 jako dvorni kapelnik 
MAXMILIANA II. a RUOOLFA II. ve Vidni a Praze, 
napsal pres 1100 madrigalil; PALESTRINA (viz 
s. 249), distancoval se od svetskfch madrigalu sve
ho raneho obdobi, pozdeji ale opet nejake napsal: 
2 knihy, 4hl., 1555 a 1586, k tomu 2 knihy du
chovnich madrigalii, 5hl., 1581 a 1584; A. GA
BRIELI (1510-86), B. DONATO (kolem 1530 az 
1603). 

3. Pozdni madrigal (1580-1620) 
jeste stupiiuje yfrazovou interpretaci texIu. Veta je 
prostoupena temito tzv. madrigalismy: 

V GESUALDOVE Dolcissima mia vita (Muj nej
sladSi iivote, obr. C) nach:izime necekane obra
ty do vzd:ilenych t6nin (z a moll do Fis dur) jako 
yfraz pro vzd:ilenost vytouzene pomoci (aita); 
pomlka zdiiraziiuje tizave zvolini do prizdna; 
slovo morire (zemfit) je vyjadreno piisobivou 
chromatikou; plameny vystihujici vzruseny stav 
duse jsou vizu:ilne zobrazeny jako rychle vze
stupne behy. 

Vildci osobnosti pozdniho obdobi: LUCA MARENZIO 
(1554-1599, Rim), CARLo GESUALDO, KNt:lE 
Z VENOSY (kolem 1560-1613, Neapol), GIACHES 
DE WERT (1535-1596), LUZZASCHO LUZZASCHI 
(1545-1607), CLAUOIO MONTEVERDI (1567 aZ 
1643). 
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Francouzský chanson (pokračování). Improvi
zační moment tehdejší provozovací praxe zazname
nal také francouzský chanson. Dochoval se vrchní 
hlas jednoho SERMISYHO čtyřhlasého chansonu, 
který příkladně ozdobil ADRIAN PETIT COCL!CO 
(obr. A, originál: nožičky dolů). Francouzský chan
son byl napodobován v dalších zemích, především 
ve vlámsko-nizozemské oblasti. Typický byl počá
teční sled dlouhá - krátká - krátká, většinou s opa
kováním tónů (obr. A). 

Italský madrigal 
16. a počátku 17. století vznikl okolo roku 1530 
v okruhu PIETRA BEMBA (1470-1547, od roku 
1539 kardinálem) ve snaze o umělečtější a jemněj
ší výraz, než jaký poskytovala běžná frottola, stram
botto atd. Nový směr se přitom orientoval přede
vším na cituplnou a obraznou řeč PETRARKOVU 
a na jeho madrigaly. Po hudební stránce neexistuje 
žádný vztah k madrigalu trecenta. 
Obsah nového žánru svou vysoce stylizovanou mi
lostnou poezií vyhovoval tehdy obnovenému kultu 
ženy i dobovým manýristickým tendencím, ale brzy 
se uchyloval též k satiře či humoru. 
Nové madrigalové texty vznikaly v různých, někdy 
i přísných formách (např. sonet), většinou však to 
byly tzv. rime libere (volné verše) bez pevného 
uspořádání rýmů a počtu veršů (6-16), v oblibě 
bylo střídání 7 a II slabik (obr. B). 
Z hudebního hlediska byl na madrigal přenesen ni
zozemský motetový kompoziční postup: 
- prokomponování textu po úsecích, motivická 

imitace, homofonní pasáže, vybraný textový 
výraz. 

Madrigal se stává světským protějškem moteta. 

Musica reservata: hudba, rezervovaná pro znal
ce, sociologicky zároveň pro aristokracii a vzdě
lané měšťanské vrstvy, které měly k tomuto umě
ní přístup a zároveň o něj projevovaly zájem. 
Tento pojem se objevuje poprvé u WILLAERTOVA 
žáka A. P. COCL!CA (ve spisu Compendium mu
sices a jako název čtyřhlasých žalmových motet 
Musica reservata, obojí Norimberk 1552) 
a vztahuje se na výrazově bohatou světskou i du
chovní hudbu ozvláštněnou chromatikou, enhar
monikou, disonancemi atd. Poslední doklad: 
1625. 

v historii madrigalu se rozlišují 3 období (srovnej 
s. 127): 
1. Raný madrigal (1530-1550) 
je čtyr"hlasý, kombinuje homofonii s polyfonií, pro
komponovaný, většinou v sudém taktu. 

Obr. B, řádek 1 ("Má paní, pro vás hořím") ilus
truje zhudebňování textu: předtaktí, protažení 
hlavní slabiky ve zvolání "Madonna", bolestný 
půltónový krok d-es-d. 

Na konci řádku najdeme cézury: kadence, v t. 5 
s osminovou pomlkou. - Melisma ještě nemá 
charakter interpretace textu, ale posiluje působi
vost konce verše. Opakování 3. a posledního ver
še je podmíněno hudebně (tanečně stylizovaná 
periodičnost rodle vzoru frottoly). Harmonie je 
jednoduchá. Ctyřhlasá sazba s vůdčím vrchním 
hlasem je prokládána dvojhlasými úseky. 

Skladatelé 1. období: PHIL!PPE VERDELOT (1490 až 
1552) z Orange; COSTANZO FESTA (1480-1545), 
Ital; JACQUES ARCADELT (1500-68) z Lutychu (1), 
jeho I. kniha čtyřhlasých madrigalů z r. 1539 se do
čkala 36 vydání (do roku 1664); ADRIAN WILLAERT 
(viz s. 245); CIPRIANO DE RORE (1516-65). 

2. Klasický madrigal (1550-1580) 
je pětihlasý stejně jako soudobé moteto (také šesti
hlasý). Jeho textem inspirovaná výrazovost se v do
bové estetice řadí na první místo. Tato hudba je po
važována za přirozenou (ZARLINO, 1558, viz s. 229 
a 251), i když zároveň projevuje manýristické zna
ky: objevují se tónomalebné ptačí hlasy, kdákání 
slepic, zvony, bitevní vřava atd., a dokonce efekty 
viditelné pouze v notách (hudba pro oči, např. 
začernění not pro noc nebo 5 bílých semiminim 
pro 5 perel). 
Skladatelé tohoto období: ještě WILLAERT (Musica 
nova, 1559, madrigaly a moteta), CIPRIANO 
DE RORE, ORLANDO DI LASSO (viz s. 247), PHILIP
PE DE MONTE (1521-1603) z Mecheln, působil 
v Neapoli a od roku 1568 jako dvorní kapelník 
MAXMILIÁNA II. a RUOOLFA II. ve Vídni a Praze, 
napsal přes 1100 madrigalů; PALESTRINA (viz 
s. 249), distancoval se od světských madrigalů své
ho raného období, později ale opět nějaké napsal: 
2 knihy, 4hl., 1555 a 1586, k tomu 2 knihy du
chovních madrigalů, 5hl., 1581 a 1584; A. GA
BRIEL! (1510-86), B. DONATO (kolem 1530 až 
1603). 

3. Pozdní madrigal (1580-1620) 
ještě stupňuje výrazovou interpretaci texiu. Věta je 
prostoupena těmito tzv. madrigalismy: 

V GESUALDOVĚ Dolcissima mia vita (Můj nej
sladší živote, obr. C) nacházíme nečekané obra
ty do vzdálených tónin (z a moll do Fis dur) jako 
výraz pro vzdálenost vytoužené pomoci (aita); 
pomlka zdůrazňuje tázavé zvolání do prázdna; 
slovo morire (zemřít) je vyjádřeno působivou 
chromatikou; plameny vystihující vzrušený stav 
duše jsou vizuálně zobrazeny jako rychlé vze
stupné běhy. 

Vůdčí osobnosti pozdního období: LVCA MARENZro 
(1554-1599, Řím), CARLo GESUALDO, KNiZE 
Z VENOSY (kolem 1560-1613, Neapol), GIACHES 
DE WERT (1535-1596), LVZZASCHO LVZZASCHI 
(1545-1607), CLAuoro MONTEVERDI (1567 až 
1643). 
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Na nemeckojazycnem uzemi existovaly ved!e kompo
novaneho Ihl. zpevu, tzv. Meistersangu (viz s. 197), 
jednohl. jednoduchi lid. piseii a zavainejsf tzv. dvor
ske napevy. Rane sbfrky (obsahujf tez vicehlas!): 
- Loehamer Liederbueh (Loehamskj zpevnik), eea 

1460, Norimberk, napsin pro WOLFLEINA Z Lo
CHAMU' 

- Schedelsehes Liederbueh (Sehedeluv zpevnik), 
cca 1460-67, Norimberk, Lipsko, od HARTMAN
NA SCHEDEIA; 

- Rostoeker Liederbueh (Rostoekj zpevnik), eea 
1470-80; 

- Glogauer Liederbueh (Hlohovskj zp.), eca 1480. 
Prvnf nemecke dvoj- aZ trfhlase pfsiiove skladby po
ehizejf od tzv. SALCBURSKEHO MNICHA a OSWALDA 
Z WOLKENSTEINU (obr. A): pfsiiovY napev v tenoru, 
instrument:ilnf vrchnf hlas (fidula?) doprovizf. 
Z 15. stoleti se doehovaly cetne nemeeke mesnf a pfs
iiove kompozice v Tridentskjeh kodexeeh (s. 233) 
a ve vYse jmenovanych zpevnfdeh. Nemeeki tvorba 
sleduje franko-vlamskY vzor. Typieki je ctyr"hlasa 
tenorova piseii: puvodne s610va s instr. doprovo-

dem, vyvfjf se do vyvazene sazby a cappella (aZ do 
roku eea 1530). pfsiiova melodie se naeh:izf v te
noru, v diskantu jiz brzy vznikaji obzvlaste krasne 
melodie (diskant-tenorova kostra). 

Nejvjlznamnejsim skladatelem tohoto obdobi je 
HEINRICH ISAAC (kolem 1450-1517), z Flander, 

okolo r. 1480 varhanik ve Floreneii, 1484 u arcive
vody ZIKMUNDA v Innsbrucku, od 1494 na dvore 
MAXMILIANA I. v Augsburgu, od 1514 ve Floreneii; 
pisne a mse, Choralis Constantinus (sbirka mes
nieh proprii cirk. roku pro kapitulu kostniekeho 
d6mu, 1508, dokonceno SENFLEM, vytisteno 
1550). - Na obr. C rana 3hl. tenorova piseii. Svou 
znamou piseii Innsbruek, ich mufi dieh lassen 
(Innsbrueku, musim te opustit) ISAAC zhudebnil 
2x - jako tenorovo\l piseii a jako tehdy moderni 
diskantovou vetu (pisiiova melodie v diskantu, ho
mofonni faktnra, obr. C). 

Dalsi ski. tohoto obdobi (odpovidaji 3. nizozemske 
generaei okolo JOSQUINA): ADAM Z FuLDy (kol. 
1445-1505), Torgau; HEINRICH FINCK (kol. 1445 aZ 
1527); mladsi: PAUL HOFHAYMER (1459-1537), 
S ISAACEM spolecne v Innsbrueku, v Augsburgu var
ham'k MAXMILIANA I., Saleburk; THOMAS STOLTZER 
(kol. 1480-1526). 
Rane tisky pisni: OEGLIN, Augsburg 1512; AICH, Kolin 
nad RYnem 1512; SCHOFFER, Mohuc 1513-
Piseii v 16. stolen (Senflova doba) 
Tradicnim z:ikl. typem je jeste stile polyfonni piseii 
s c. f. Presto vsak vznikaji pod!e vzoru niz. moteta va
rianty, jez usti do vytvoi'eni i'adneho pisiioveho mo
teta. Pisiiova melodie se muze naehizet v tenoru, ale 
muze by! take rozdelena mezi vseehny hlasy (putujiei 
e. J, obr. B) nebo vystupovat jako kostra kdnonu 
(obr. B). Je rozsii'ena i sazba pro 4-5 hlasu s vedou
dm diskantem (obr. B a C, E). Zvlastnosti je dvojiti 

piseii neboli quodlibet (obr. BaD: homofonni saz
ba, rozne pisiiove napevy v T a S). - Nastroje mohou 
hrat soucasne se zpevem nebo hlasy nahrazovat. 
Skladatele mj.: LUDWIG SENft (kolem 1486-1542) 
z Curychu, ISAACJJv zik, v Innsbrueku, Mniehove 
atd., mse, moteta, pres 300 pisni (obr. D); THOMAS 
SPORER (kolem 1485-1534); SIXT DIETRICH (ko
lem 1490-1548); LAURENZ LEMLIN (tl495), Hei
delberg; 0 neco mladSi: CAsPAR OTHMAYR (1515 aZ 
1553); dile LE MAISTRE, ST. ZIRLER, JOBST 
v. BRANDTaJOHANNWALTER (1496-1570), TORGAU. 
TIsky pisni u OTTA, Norimberk 1534; EGENOLFFA, 
Frankfurt 1535; FORSTER, Norimberk 1539-56. 
Na misto stare pisne s c. f. nastupuje behem 16. stole
ti vieehlasa piseii, se vsemi hlasy vytvorenYmi nove, 
ovlivnena villanellou a madrigaJem. 1)10 pisne by
ly strofieke nebo madrigalove prokomponovane, take 
t6nomalebne, chromatieke a tanecni. 
Vudci sklad. osobnosti: ANTONIO SCANDELLO (15 I 7 
aZ 1580), DmillmY;JAKOB REGNART (1540 aZ 1599), 
Praha; ORLANDO DI LASSO (1532 aZ 1594), Mniehov; 
JAKOB HANDL (1550-1591); JOHANNES ECCARD 
(1553-1611) a HANs LEo HASSLER (1564-1612), 
NOrimberk, varhanik u FUGGERO v Augsburgu, pak 
v Norimberku atd., zik A. GABRIELIHO v Benatkieh, 
mj. Neue teutsehe Gesiing nach Art der welseheu 
Madriga/en und Canzonetten ~ voeum (Nove 
nem. zpevy na zpusob vlaSskYeh madrigalu a eanzonet 
4-8 hl.), Augsburg 1596 a Lustgarten nener teuts
eher Gesiing, BaIletti, Gaillarden U. Intraden (Vesela 
zahrada nOvYch nem. zpevu, baleru, gagliard a intr:id), 
Norimberk 1601, zde svetski milostna piseii Mein 
Gmiith ist mir verwirret (Ma mysl je zmatena, 
obr. E), duehovni parodie jsou: Herzlieh tut mich ver
langen (text KNOLL, 1599) a 0 Haupt voll Btut und 
Wunden (P. GERHARDT, BACH, viz Matousovy paSije). 
Protestantska chramova piseii. Luther zaved! pi
seii ("chor:il") do bohosluzby: jako jednohlasy zpev 
obee nebo jako vieehlasou sborovou vetu ehramove
ho sboru (Kantorei, viz S. 299), a siee 
- v homofonni sazbe s ehorilem ve vrchnim hlasu 

(kancion:ilova veta), napr. u OSIANDERA (viz 
niZe) nebo HASSLERA ("chramovY zpev ... zkom
ponovany jednoduieji", 1608); 

- v motetove sazbe s roznjlm zpraeovinfm C. f., 
napi'. pisiiova moteta od LAsSA, LECHNERA, 
ECCARDA, PRAETORIA nebo HASSLERA ("zalmy 
a kfest'anskY zpev se 4 hlasy komponovanYmi na 
melodiefugove",1607). 

Rane protestantske zpevrnKy s jedno- i vieehlasYmi 
pisnemi vytvoi'ili 
- JOHANN WALTER, Wittenberg 1524 (32 skladeb); 
- GEORG RHAU, Wittenberg 1544 (123 skladeb); 
- LuCAS OSIANDER, Fiinjftzig geistl Lieder und 

Psalmen (50 duch. pisni a zalmu), 1586, ve 4hl. 
kancionilove sazbe, inspirovin jednoduehYmi 
hugenotskYmi zalmy od CL. GOUDIMELA (1565; 
nem. prekiadodA. LOBWASSERA, 1565). 
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Na německojazyčném území existovaly vedle kompo
novaného lhl. zpěvu, tzv. Meistersangu (viz s. 197), 
jednohl. jednoduchá lid. píseň a závažnější tzv. dvor
ské nápěvy. Rané sbírky (obsahují též vícehlas!): 
- lochamer liederbuch (lochamský zpěvník), cca 

1460, Norimberk, napsán pro WOLFLEINA Z Lo
CHAMU' 

- Schedelsches Liederbuch (Schedelův zpěvník), 
cca 1460-67, Norimberk, Lipsko, od HARTMAN
NA SCHEDElA; 

- Rostocker liederbuch (Rostocký zpěvník), cca 
1470-80; 

- Glogauer Liederbuch (Hlohovský zp.), cca 1480. 
První německé dvoj- až tříhlasé písňové skladby po
cházejí od tzv. SALCBURSKÉHO MNICHA a OSWALDA 
Z WOLKENSTEINU (obr. A): písňový nápěv v tenoru, 
instrumentální vrcbní hlas (fidula?) doprovází. 
Z 15. století se dochovaly četné německé mešní a pís
ňové kompozice v Tridentských kodexech (s. 233) 
a ve výše jmenovaných zpěvnících. Německá tvorba 
sleduje franko-vlámský vzor. Typická je čtyr"hlasá 
tenorová píseň: původně sólová s instr. doprovo-

dem, vyvíjí se do vyvážené sazby a cappella (až do 
roku cca 1530). Písňová melodie se nachází v te
noru, v diskantu již brzy vznikají obzvláště krásné 
melodie (diskant-tenorová kostra). 

Nejvýznamnějším skladatelem tohoto období je 
HEINRlCH ISAAC (kolem 1450-1517), z Flander, 

okolo r. 1480 varhaník ve Florencii, 1484 u arcivé
vody ZIKMUNDA v Innsbrucku, od 1494 na dvoře 
MAXMILIÁNA I. v Augsburgu, od 1514 ve Florencii; 
písně a mše, Choralís Constantinus (sbírka meš
ních proprií círk. roku pro kapitulu kostnického 
dómu, 1508, dokončeno SENFLEM, vytištěno 
1550). - Na obr. C raná 3hl. tenorová píseň. Svou 
známou píseň Innsbruck, ich mu} dich lassen 
(Innsbrucku, musím tě opustit) ISAAC zhudebni! 
2x - jako tenorovo\! píseň a jako tehdy moderní 
diskantovou větu (písňová melodie v diskantu, ho
mofonní faktura, obr. C). 

Další skl. tohoto období (odpovídají 3. nizozemské 
generaci okolo JOSQUlNA): ADAM Z FuLDy (kol. 
1445-1505), Torgau; HEINRlCH FlNCK (kol. 1445 až 
1527); mladší: PAUL HOFHAYMER (1459-1537), 
S ISAACEM společně v Innsbrucku, v Augsburgu var
ham'k MAXMILIÁNA 1., Salcburk; THOMAS STOLTZER 
(kol. 1480-1526). 
Rané tisky písní: OEGLlN, Augsburg 1512; AICH, Kolín 
nad Rýnem 1512; SCHOFFER, Mohuč 1513-
Píseň v 16. století (Senflova doba) 
Tradičním zák!. typem je ještě stále polyfonní píseň 
s c. f. Přesto však vznikají podle vzoru niz. moteta va
rianty, jež ústí do vytvoření řádného písňového mo
teta. Písňová melodie se může nacházet v tenoru, ale 
může být také rozdělena mezi všechny hlasy (putující 
c. f, obr. B) nebo vystupovat jako kostra kánonu 
(obr. B). Je rozšířena i sazba pro 4-5 hlasů s vedou
cím diskantem (obr. BaC, E). Zvláštností je dvojitá 

píseň neboli quodlibet (obr. B aD: homofonní saz
ba, různé písňové nápěvy v T a S). - Nástroje mohou 
hrát současně se zpěvem nebo hlasy nahrazovat. 
Skladatelé mj.: LUDWlG SENfL (kolem 1486-1542) 
z Curychu, ISAACŮV žák, v Innsbrucku, Mnichově 
atd., mše, moteta, přes 300 písní (obr. D); THOMAS 
SPORER (kolem 1485-1534); SIXT DIETRICH (ko
lem 1490-1548); LAURENZ LEMLIN (tl495), Hei
delberg; o něco mladší: CAsPAR OTHMAYR (1515 až 
1553); dále LE MAISTRE, ST. ZIRLER, JOBST 
v. BRANDTaJOHANNWALTER (1496-1570), TORGAU. 
TIsky písní u OTTA, Norimberk 1534; EGENOLFFA, 
Frankfurt 1535; FORSTER, Norimberk 1539-56. 
Na místo staré písně s c. f. nastupuje během 16. stole
tí vícehlasá píseň, se všemi hlasy vytvořenými nově, 
ovlivněná villanellou a madrigalem. 1)10 písně by
ly strofické nebo madrigalově prokomponované, také 
tónomalebné, chromatické a taneční. 
Vůdčí sklad. osobnosti: ANTONlO SCANDELLO (15 I 7 
až 1580), Dráždany;JAKOB REGNART (1540 až 1599), 
Praha; ORIANDO DI LASSO (1532 až 1594), Mnichov; 
JAKOB HANDL (1550-1591); JOHANNES ECCARD 
(1553-1611) a HANs LEo HASSLER (1564-1612), 
Norimberk, varhaník u FUGGERŮ v Augsburgu, pak 
v Norimberku atd., žák A. GABRIELlHO v Benátkách, 
mj. Neue teutsche Gesiing nach Art der welscheu 
Madriga/en und Canzonetten ~ vocum (Nové 
něm. zpěvy na způsob vlašských madrigalů a canzonet 
4-8 hl.), Augsburg 1596 a lustgarten nener teuts
cher Gesiing, Balletti, Gaillarden u. Intraden (Veselá 
zahrada nových něm. zpěvů, baletů, gagliard a intrád), 
Norimberk 1601, zde světská milostná píseň Mein 
Gmuth ist mir verwirret (Má mysl je zmatená, 
obr. E), duchovní parodie jsou: Herzlich tut mich ver
lan gen (text KNOLL, 1599) a O Haupt volt Blut und 
Wunden (P. GERHARDT, BACH, viz Matoušovy pašije). 
Protestantská chrámová píseň. Luther zavedl pí
seň ("chorál") do bohoslužby: jako jednohlasý zpěv 
obce nebo jako vícehlasou sborovou větu chrámové
ho sboru (Kantorei, viz s. 299), a sice 
- v homofonní sazbě s chorálem ve vrchním hlasu 

(kancionálová věta), např. u OSIANDERA (viz 
níže) nebo HASSLERA ("chrámový zpěv ... zkom
ponovaný jednodušeji", 1608); 

- v motetové sazbě s různým zpracováním c. f., 
např. písňová moteta od LAsSA, LECHNERA, 
ECCARDA, PRAETORIA nebo HASSLERA ("žalmy 
a křesťanský zpěv se 4 hlasy komponovanými na 
melodiefugově",1607). 

Rané protestantské zpěvrn'ky s jedno- i vícehlasými 
písněmi vytvořili 
- JOHANN WALTER, Wittenberg 1524 (32 skladeb); 
- GEORG RHAU, Wittenberg 1544 (123 skladeb); 
- LuCAS OSIANDER, FunJftzig geistl Lieder und 

Psalmen (50 duch. písní a žalmů), 1586, ve 4hl. 
kancionálové sazbě, inspirován jednoduchými 
hugenotskými žalmy od CL. GOUDIMELA (1565; 
něm. překlad odA. LOBWASSERA, 1565). 
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RENESANCE / Vokalni hudba ve SpaneIsku a Anglii 259 

Spanelsko 
Vicehlasa hudba byla pestovana v katedr:ilach 
a klasterech. Po dlouhou dobu je zde patrny fran
couzsk)' vliv, predevsim ars antiqua. Vedle toho exi
stuji kr:ilovske dvorni kapely, jejichz vYznam v ram
ci hudebniho zivota 15. a 16. stoleti vzrusta, zvlaste 
za vlady ISABELY I. KAsTILSKE (tI 504), KARLA V. 
(1516/19-1556) a FILIPA 11. (1556-1598). Vedle 
spanelske tradice s antikizujici jednoduchosti v saz
be a forme zde diky vztahum s Nizozemim v 16. sto
leti nastupuje sHne franko-vlamsk)' hudebni vliv, 
ovsem bez jeho extremni kontrapunkticke techniky. 
Viidci skladatelske osobnosti: PEDRO ESCOBAR 
(tI535), JUAN DE ANCHIETA (tI523), JUAN 
DEL ENCINA (tI529/30); 
CRISTOBAL DE MORALES (kol. 1500-53), 1535 az 

1545 v papezske'kapele v Rime, pozdeji v Tole
du, Seville a Malaze; dilo: pi'es 20 msi a pi'es 80 
motet v pi'edpalestrinovskem stylu; 

FRANCISCO GUERRERO (1527-1599), MORALE
sOY zak v Seville; 

ToMAs LUIS DE VICTORIA (1548-1611), PALE
STRINOY zak a nastupce v Rimskem uradu, pi'ed
tim od roku 1587 v Madridu; mse a moteta zcela 
v PALESTRlNOVSKEM stylu; 

JUAN PABLO PUJOL (1573-1626), pusobH v Kata
lansku, pi'edevsim v Barcelone, pi'islusnik mlad
si generace. 

Svetslci vicehlasa vokalni hudba 
je zastoupena osobitou tradici, ktera castecne sty
listicky odpovida italskYm villanellam a frottolam: 
villancicos, estrambotos, romances, pozdni po
kracovatele trubadurske lyriky, vicehlase, od 2. po
loviny 15. stol., sebrane v rukopisnych pisiiovYch 
sbirkach (napi'. Cancionero musical del Palacio, 
konec 15. stol., obsahuje 400 skladeb, z toho 66 od 
JUANA DEL ENCINA). 

Villancico (sp. villano, venkovan) pojednava lido
va temata ve stylizovane reci. 

Villancico rna zvlastni kombinovanou refrenovou 
fonnu (s mnoha variantami): po ctyi'versovem 
refrenovem dilu (estribillo, obr. A: 3 verse a b 
b) nasleduje strofa (copla) se 2 nebo vice dvoj
verSlmi (mudanza) na nove melodie (obr. A: c d 
cd nebo c d d c) a dopey (vuelta; obr. A: a b b). 
Vuelta refrenove pi'ebira melodii estribilla, ale 
teprve v poslednim nebo pi'edposlednim versi do 
neho usti textove. - Strofa jakozto sti'edni cast 
(copla) casto obsahuje kontrastni zvukove prome
ny dosaZene riiznYmi kombinacemi Wasu (obr. A: 
tvorba bicinii: c d d c). Obr. A nabizi typickou ho
mofonni sazbu villancica s jasnYmi kadencemi, 
pisiiovou melodii a tanecnim sti'idanim taktii. 

Villancico se casto objevuje i s duchovnim tex
tern, Cimz castecne odpovida italske laude, pozdeji 
duchovnimu madrigalu. 

Anglie 
V 15. a 16. stoleti zde vladne pi'edevsim duchovni 
hudba, pestovana v katedr:ilach a vzorove v Cha
pel Royal, londyuske dvorni kapli. Pro Anglii je 
typickY mohutny sborovj zvuk (az 60 zpevaku), 
avsak bez slozite racion:ilni franko-vlamske kon
strukce. 
16. stoleti pi'inasi novY rozmach diky kontinent:il
nim vliviim a reformaci. CHR. TYE (tI 573) 
a TH. TALLIS (t 1585), pozdeji W. BYRD (1543 aZ 
1623) zhudebiiuji za vlady JINDRICHA VIII. (1509 
az 1547) vedle beznych latinsk)'ch msi, magnificat 
apod. take anglicke texty pro anglikanske boho
sluzby. Zvlaste oblibene byly anthemy (moteta) 
a canticals (pisne). 
V 2. polovine 16. stoleti zacina vzrustat podil svet
ske hudby a cely proces usti do velkeho rozkvetu 
anglicke hudby v letech 1590-1620 v dobe ALz
BIlTY I. (1558-1603) a SHAKESPEARA (1564 az 
1616). Druhy byly podle italskeho vzoru madriga
ly, canzonetty, balletti atd., anglicke songs a ay
res a hudba pro virginal (s. 262). Nejstarsi sbir
ku italskYch madrigalu s anglickYm pi'ekladem 
vydal1588 NIC. YONG pod nazvem Musica Trans
alpina (MARENZIO, GASTOLDI ad.), anglicke 
madrigaly poprve uvei'ejnil TH. MORLEY 1594. 
AnglickY madrigal je mene propracovany nez ital
skY: jednodussi v textu, prostsi v harmonii, v melo
dickem vedeni vice pisiiovY. 
Typicky anglickYm dnijIem se stava s610va piseii 
s 10utnovYm doprovodem, inspirovana kontinent:il
nimi spanelskYmi 10utnovYmi pisnemi DONA LUISE 
MILANA (1535) a francouzskYmiAirs de cour mis 
sur Ie luth (dvorske pisne doprovazene loutnou, 
Pai'iZ 1571, LE ROY). 

Nejznamejsi sbirkou jsou Songes or Ayres od 
J. DOWLANDA (1597). Krome loutnoveho do
provodu vrchniho hlasu jeste dodatecne obsa
huji 3 nilSi vok:ilni hlasy (A, T, B) pro soucasne 
zpivani, pokud je k dispozici vice nez 1 zpevak. 
Hlasy jsou v tisku uspoi'adany tak, ze mohou by!, 
lezice na stole, videny ze vsech stran (obr. B). 
Priklad na obr. B dokumentuje pomer vok:ilni 
sazby k loutnovemu -doprovodu, ktery je casto 
iipravou vok:ilni sazby. 

Ayres svou prostou melodikou a pi'irozenYm rytmic
kYm prubehem pati'i k nejvetsim pokladum anglic
ke hudby. Hlavni pi'edstavitele: 
- WILLIAM BYRD (1542-1623), stejne prosluly 

svYmi duchovnimi, svetsk)'mi i instrument:ilnimi 
skladbami; 

- THOMAS MORLEY (1557-1603), BYRDOY zak, 
skladal pi'edevsim madrigaly; 

- JOHN DOWLAND (1562-1625), pi'edevsim pisne; 
- THOMAS WEELKES (1570/80-1623); THOMAS 

TOMKINS (1573-1656); JOHN WILBY (1574 az 
1638); ORlANDO GIBBONS (1583-1625). 
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Španělsko 
Vícehlasá hudba byla pěstována v katedrálách 
a klášterech. Po dlouhou dobu je zde patrný fran
couzský vliv, především ars antiqua. Vedle toho exi
stují královské dvorní kapely, jejichž význam v rám
ci hudebního života 15. a 16. století vzrůstá, zvláště 
za vlády ISABELY I. KAsTILSKÉ (tI 504), KARLA V. 
(1516/19-1556) a FILIPA II. (1556-1598). Vedle 
španělské tradice s antikizující jednoduchostí v saz
bě a formě zde díky vztahům s Nizozemím v 16. sto
letí nastupuje silně franko-vlámský hudební vliv, 
ovšem bez jeho extrémní kontrapunktické techniky. 
Vůdčí skladatelské osobnosti: PEDRO ESCOBAR 
(tI535), JUAN DE ANCHIETA (tI523), JUAN 
DEL ENCINA (tI529/30); 
CRlSTOBAL DE MORALES (kol. 1500-53), 1535 až 

1545 v papežské 'kapele v Římě, později v Tole
du, Seville a Malaze; dílo: přes 20 mší a přes 80 
motet v předpalestrinovském stylu; 

FRANCISCO GUERRERO (1527-1599), MORALE
sův žák v Seville; 

ToMÁS Lms DE VICTORIA (1548-16U), PALE
STRlNŮV žák a nástupce v Římském úřadu, před
tím od roku 1587 v Madridu; mše a moteta zcela 
v PALESTRlNOVSKÉM stylu; 

JUAN PABLO PUJOL (1573-1626), působil v Kata
lánsku, především v Barceloně, příslušník mlad
ší generace. 

Světská vícehlasá vokální hudba 
je zastoupena osobitou tradicí, která částečně sty
listicky odpovídá italským villanellám a frottolám: 
villancicos, estrambotos, romances, pozdní po
kračovatelé trubadúrské lyriky, vícehlasé, od 2. po
loviny 15. stol., sebrané v rukopisných písňových 
sbírkách (např. Cancionero musical del Palacio, 
konec 15. stol., obsahuje 400 skladeb, z toho 66 od 
JUANA DEL ENCINA). 

Villancico (šp. vi/lano, venkovan) pojednává lido
vá témata ve stylizované řeči. 

Villancico má zvláštní kombinovanou refrénovou 
fonuu (s mnoha variantami): po čtyřveršovém 
refrénovém dílu (estribi/lo, obr. A: 3 verše a b 
b) následuje strofa (copla) se 2 nebo více dvoj
veršími (mudanza) na nové melodie (obr. A: c d 
cd nebo c d d c) a dopěv (vuelta; obr. A: a b bl. 
Vuelta refrénově přebírá melodii estribilla, ale 
teprve v posledním nebo předposledním verši do 
něho ústí textově. - Strofa jakožto střední část 
(copla) často obsahuje kontrastní zvukové promě
ny dosažené různými kombinacemi hlasů (obr. A: 
tvorba bicinií: c d d c). Obr. A nabízí typickou ho
mofonní sazbu villancica s jasnými kadencemi, 
písňovou melodií a tanečním střídáním taktů. 

Villancico se často objevuje i s duchovním tex
tem, čímž částečně odpovídá italské laudě, později 
duchovnímu madrigalu. 

Anglie 
V 15. a 16. století zde vládne především duchovní 
hudba, pěstovaná v katedrálách a vzorově v Cha
pel Royal, londýnské dvorní kapli. Pro Anglii je 
typický mohutný sborový zvuk (až 60 zpěváků), 
avšak bez složité racionální franko-vlámské kon
strukce. 
16. století přináší nový rozmach díky kontinentál
ním vlivům a reformaci. CHR. TYE (tI573) 
a TH. TALUS (t 1585), později W. BYRD (1543 až 
1623) zhudebňují za vlády JINDŘICHA VIII. (1509 
až 1547) vedle běžných latinských mší, magnificat 
apod. také anglické texty pro anglikánské boho
služby. Zvláště oblíbené byly anthemy (moteta) 
a canticals (písně). 
V 2. polovině 16. století začíná vzrůstat podíl svět
ské hudby a celý proces ústí do velkého rozkvětu 
anglické hudby v letech 1590-1620 v době ALž
BĚTY I. (1558-1603) a SHAKESPEARA (1564 až 
1616). Druhy byly podle italského vzoru madriga
ly, canzonetty, balletti atd., anglické songs a ay
res a hudba pro virginal (s. 262). Nejstarší sbír
ku italských madrigalů s anglickým překladem 
vydal 1588 NIC. YONG pod názvem Musica Trans
alpina (MARENZIO, GASTOLDI ad.), anglické 
madrigaly poprvé uveřejnil TH. MORLEY 1594. 
Anglický madrigal je méně propracovaný než ital
ský: jednodušší v textu, prostší v harmonii, v melo
dickém vedení více písňový. 
Typicky anglickým dnij1em se stává sólová píseň 
s loutnovým doprovodem, inspirovaná kontinentál
ními španělskými loutnovými písněmi DONA LmSE 
MILÁNA (1535) a francouzskými Airs de cour mis 
sur le luth (dvorské písně doprovázené loutnou, 
Paříž 1571, LE ROY). 

Nejznámější sbírkou jsou Songes or Ayres od 
J. DOWLANDA (1597). Kromě loutnového do
provodu vrchního hlasu ještě dodatečně obsa
hují 3 nižší vokální hlasy (A, T, B) pro současné 
zpívání, pokud je k dispozici více než 1 zpěvák. 
Hlasy jsou v tisku uspořádány tak, že mohou být, 
ležíce na stole, viděny ze všech stran (obr. B). 
Příklad na obr. B dokumentuje poměr vokální 
sazby k loutnovému -doprovodu, který je často 
úpravou vokální sazby. 

Ayres svou prostou melodikou a přirozeným rytmic
kým průběhem patří k největším pokladům anglic
ké hudby. Hlavní představitelé: 
- WILLIAM BYRD (1542-1623), stejně proslulý 

svými duchovními, světskými i instrumentálními 
skladbami; 

- THOMAS MORLEY (1557-1603), BYRDŮV žák, 
skládal především madrigaly; 

- JOHN DOWLAND (1562-1625), především písně; 
- THOMAS WEELKES (1570/80-1623); THOMAS 

TOMKlNS (1573-1656); JOHN WILBY (1574 až 
1638); ORlANDO GIBBONS (1583-1625). 
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RENESANCE / Varhanni, khivesova a loutnova hudba I: Nemecko, Italie 261 

Instrumentalni hudba mela az do obdobi baroka 
znacne improvizacni charakter. Nebyla provozovana 
samostatne, ny\JrZ jako doprovod k tanci a zpevu, 
jako podmalovani a rozptyleni. 
Samostatmi instrumentilni hudba se rozvijela tepr
ve v 16. stoleti pl'enesenim vokaJnich druhu resp. 
jejich kompozicnich postupu do nastrojove sazby ve 
specificky instrumentalnim pojeti. Tak vznikly prvui 
ricercary, toccaty, canzony, sondty atd. 

Varhany a khivesove mistroje 
maji az do 18. stoleti shodny repertoar. 
V 15. stol. se v Nemecku vytval'i osobita varhanni tra
dice s tabulaturami a ucebnicemi ifundamenta). 
Ty obsahuji navody a pi.'Jldady pro 
1. pi'esazeni: vokilni skladby musely by! pl'epsany 

z hlasovYch knih do pl'ehledneho systemu, tabu
latury, a upraveny podle techniky hry. 

2. zpracovani cantu firmu: duchovni zpevy a svet
skI' pisne byly pl'ednaseny zdobene. Vzorce 
ozdob a diminud bylo nutne se nauCit pro vsech
ny intervaly (obr. A, 3: vzestupne kvarty, zde jako 
teckovane pulove, dokresleny dodatecne: c-f, 
d-g atd., podle PAUMANNA, 1452). Typicke jsou 
behy, obaly, trylky atd. Podle teto praxe zdobeni 
ci kolorovdni (color, lat. barva) byli nemecti 
varhanici nazYvani tez koloriste. 
Choril a pisen mohly by! rovnez zpracovany na 
vicehlas. Nachazeji se jako c. f. v dlouhych ryt
mickYch hodnotach v tenoru. Nad tim hraje pra
va ruka formulkovite figurovany vrchni hlas, cas
tecne ve dvojhmatech (obr. A, 1: Vratislavskf 
fragment, 1425, uryvek). Rozdil mezi hlasy se 
pozdeji zmirnil: c. f. se zmenil z nepoddajne tah
leho na zpevny, nahol'e k nemu znel protihlas 
(obr. A, 2, zacatek). 

3. preludovani: ve volne forme, vetsinou behy nad 
prodlevami (obr. A). 

4. taneeni improvizace: zejmena pro klavesove 
nastroje (s. 262) . 

Varhanni tabulatury jsou praktickYm zpl'ehled
nenim hlasu na notove osnove pismeny nebo cisly. 
Lisi se podle jednotlivYch zemi: 
- starsi nemecka varhanni tabulatura (I5. az 

16. stol.): nahol'e 6-8 kliCi oznacenych linek 
s menzurilnimi notami, dole pismena (obr. B: 
pismena C a G lezi daleko od sebe jako nohy 
na pedilu [?], ale zneji soucasne; pl'epis podle 
APELA); 

- novejsi nemeckli varhanni tabulatura (16. 
aZ 18. stol.): vsechny hlasy zapsany pismeny; 

- dalSi varhanni tabulatury: spanelske: noty 
a Cisla; italske: nahofe 6-8, dole 5-6 linek; 
anglicke: po 6 linkach; francouzske: po 5 lin-

k:ich (tato podoba od cca 1700 az dodnes v cell' 
Evrope). 

Vyznamni nemecti varhanici a prameny varhanni 
hudby: 
- ADAM ILEBORGH ze Stendal, Orgeltabulatur 

1448 (obr. B); 
- KONRAD PAUMANN (kolem 1400-1473, slepy 

varhanik z Norimberku), Fundamentum orga
nisandi, 1452 (obr. A, 2, 3), dochovano v Lo
chamskem zpevniku; 

- Buxheimer Orgelbuch (Buxheimska varhanni 
kniha), cca 1470, pi'es 250 intabulad (DUNS
TABLE, DUFAY), uprav, preludii apod.; 

- ARNOLT SCHLICK, Heidelberg, Zrcadlo varhand
fU a varhaniku, 1511; 

- PAUL HOFHAYMER, Innsbruck, Mnichov atd. (viz 
s. 257), VIRDUNG, Basilej, KLEBER, Goppingen, 
KOTTER, Fribourg, BUCHNER, Kostnice. 

V 16. stoleti pl'ebiri vedeni Italie se syYmi varhani
ky u sv. Marka v Benatkach, jsou to pl'edevsim 
A. PADOVANO, A. WILLAERT, CL. MERULO (tI604), 
A. a G. GABRIELIOvE. Pestovali nasledujid formy: 
- toccata (it. toccare, doty'kat se - klavesy), volna 

forma, behy, figurace, akordy; od MERULA dopl
nenaimitacnimi useky (viz s. 140); 

- preludium, preambulum aj., volne formy, 
s behy apod.; 

- ricercar, nejdi'ive volny, pak s polyfonni sazbou 
podle motetoveho principu: proimitovani po 
usedch, vzdy nove "tema" (soggetto, obr. D). 
Ricercar je pi'edchUdcem fugy; 

- fantazie, na zpusob ricercaru, imitacni; 
- canzona, intabulovany chanson, jeho uprava 

nebo napodobeni. 
Ve stl'idani s obd nebo scholou hrily varhany take 
choril v osobitem zpracovani (varhanni mse). 

Loutna 
je v 16. stoleti hlavnim domadm nastrojem. Hrilo 
se na ni vse: doprovod k solovemu i ansamblove
mu zpevu, intabulovane vok:ilni skladby, preludia, 
toccaty, variace atd. 
Loutnova tabulatura je zapisem hmarn: linky 
pi'edstavuji 6 strun, pi'icemz nejhlubSi struna na 
hmatniku odpovida vrchni lince (obr. C). Cisla me
zi taktoyYmi carami uvadeji prazec, praporky delku 
tonu, aniz by ho mohly rozlisit v akordu (pi'. na 
obr. C: vedeni hlasu musi by! interpretovano). Take 
loutnove tabulatury se lisi podle zemi. 
VYznamni loutniste v Hilii: FRANCESCO DA MILANO 
(Intavolatura de Lauto di Ricercare, Madri
gali e Canzoni francese, 1536 nn.), v Nemecku: 
H. GERLE (tI570 Norimberk), H. NEWSIEDLER 
(tI563 tamtez). 
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Instrumentální hudba měla až do období baroka 
značně improvizační charakter. Nebyla provozována 
samostatně, nýbrž jako doprovod k tanci a zpěvu, 
jako podmalování a rozptylení. 
Samostatná instrumentální hudba se rozvíjela tepr
ve v 16. století přenesením vokálních druhů resp. 
jejich kompozičních postupů do nástrojové sazby ve 
specificky instrumentálním pojetí. Tak vznikly první 
ricercary, toccaty, canzony, sonáty atd. 

Varhany a klávesové nástroje 
mají až do 18. století shodný repertoár. 
V 15. stol. se v Německu vytváří osobitá varhanní tra
dice s tabulaturami a učebnicemi ifundamenta). 
Ty obsahují návody a přI1dady pro 
1. přesazení: vokální skladby musely být přepsány 

z hlasových knih do přehledného systému, tabu
latury, a upraveny podle techniky hry. 

2. zpracování cantu firmu: duchovní zpěvy a svět
ské písně byly přednášeny zdobeně. Vzorce 
ozdob a diminucí bylo nutné se naučit pro všech
ny intervaly (obr. A, 3: vzestupné kvarty, zde jako 
tečkované půlové, dokresleny dodatečně: c-f, 
d-g atd., podle PAUMANNA, 1452). Typické jsou 
běhy, obaly, trylky atd. Podle této praxe zdobení 
či kolorování (color, lat. barva) byli němečtí 
varhaníci nazýváni též koloristé. 
Chorál a píseň mohly být rovněž zpracovány na 
vícehlas. Nacházejí se jako c. f. v dlouhých ryt
mických hodnotách v tenoru. Nad tím hraje pra
vá ruka formulkovitě figurovaný vrchní hlas, čás
tečně ve dvojhmatech (obr. A, 1: Vratislavský 
fragment, 1425, úryvek). Rozdíl mezi hlasy se 
později zmírnil: c. f. se změnil z nepoddajně táh
lého na zpěvný, nahoře k němu zněl protihlas 
(obr. A, 2, začátek). 

3. preludování: ve volné formě, většinou běhy nad 
prodlevami (obr. A). 

4. taneční improvizace: zejména pro klávesové 
nástroje (s. 262) . 

Varhanní tabulatury jsou praktickým zpřehled
něním hlasů na notové osnově písmeny nebo čísly. 
Liší se podle jednotlivých zemí: 
- starší německá varhanní tabulatura (15. až 

16. stol.): nahoře 6-8 klíči označených linek 
s menzurálními notami, dole písmena (obr. B: 
písmena C a G leží daleko od sebe jako nohy 
na pedálu [?], ale znějí současně; přepis podle 
APELA); 

- novější německá varhanní tabulatura (16. 
až 18. stol.): všechny hlasy zapsány písmeny; 

- další varhanní tabulatury: španělské: noty 
a čísla; italské: nahoře 6-8, dole 5-6 linek; 
anglické: po 6 linkách; francouzské: po 5 lin-

kách (tato podoba od cca 1700 až dodnes v celé 
Evropě). 

Významní němečtí varhaníci a prameny varhanní 
hudby: 
- ADAM ILEBORGH ze Stendal, Orgeltabulatur 

1448 (obr. B); 
- KONRAD PAUMANN (kolem 1400-1473, slepý 

varhaník z Norimberku), Fundamentum orga
nisandi, 1452 (obr. A, 2, 3), dochováno v Lo
chamském zpěvníku; 

- Buxheimer Orgelbuch (Buxheimská varhanní 
kniha), cca 1470, přes 250 intabulací (DUNS
TABLE, DUFAY), úprav, preludií apod.; 

- ARNOLT SCHLlCK, Heidelberg, Zrcadlo varhaná
řů a varhaníků, 1511; 

- PAUL HOFHAYMER, Innsbruck, Mnichov atd. (viz 
s. 257), VIRDUNG, Basilej, KLEBER, Goppingen, 
KOTTER, Fribourg, BUCHNER, Kostnice. 

V 16. století přebírá vedení Itálie se svými varhaní
ky u sv. Marka v Benátkách, jsou to především 
A. PADOVANO, A. WILLAERT, CL. MERULO (tI604), 
A. a G. GABRIELlOVÉ. Pěstovali následující formy: 
- toccata (jt. toccare, dotyKat se - klávesy), volná 

forma, běhy, figurace, akordy; od MERULA dopl
něnaimitačními úseky (viz s. 140); 

- preludium, preambulum aj., volné formy, 
s běhy apod.; 

- ricercar, nejdříve volný, pak s polyfonní sazbou 
podle motetového principu: proimitování po 
úsecích, vždy nové "téma" (soggetto, obr. D). 
Ricercar je předchůdcem fugy; 

- fantazie, na způsob ricercaru, imitační; 
- canzona, intabulovaný chanson, jeho úprava 

nebo napodobení. 
Ve střídání s obcí nebo scholou hrály varhany také 
chorál v osobitém zpracování (varhanní mše). 

Loutna 
je v 16. století hlavním domácím nástrojem. Hrálo 
se na ni vše: doprovod k sólovému i ansámblové
mu zpěvu, intabulované vokální skladby, preludia, 
toccaty, variace atd. 
Loutnová tabulatura je zápisem hmatů: linky 
představují 6 strun, přičemž nejhlubší struna na 
hmatníku odpovídá vrchní lince (obr. C). Čísla me
zi taktovými čarami uvádějí pražec, praporky délku 
tónu, aniž by ho mohly rozlišit v akordu (př. na 
obr. C: vedení hlasů musí být interpretováno). Také 
loutnové tabulatury se liší podle zemí. 
Významní loutnisté v Itálii: FRANCESCO DA MlLANO 
(Intavolatura de Lauto di Ricercare, Madri
gali e Canzoni francese, 1536 nn.), v Německu: 
H. GERLE (tI570 Norimberk), H. NEWSIEDLER 
(tI563 tamtéž). 
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RENESANCE I Varhanni, klavesova a loutnova hudba II: Francie, Spanelsko, AngUe 263 

Tance a variace 
V 16. stoletf vyslo tiskem velke mnozstvf tancu. Jed
ny z nejryznamnejsfch vydal v letech 1528-1550 
PIERRE ATTAINGNANT ve forme tabulatur pro kla
vesove nastroje a loutnu (s intabulovanymi vok:ilnf
mi skladbami, preludii atd.). 

liz brzy se zaefnajf vytvafet dvojice tand\ 
(obr. A). Stejny materi:il obsahuje klidna pavana 
ve 414 taktu a ziva galliarda ve 3/4 taktu (srovnej 
s. 150). 

Z:iklad mnohych taneenfch improvizacf tvoff tanee
nf basy. Dochovane taneenf basy z 13. a 14. stoleti 
pronikajf v 16. stoleti take do umelecke tvorby, do 
tzv. ostimitnich variaci (ostinato, it. umfneny: 
bas resp. harmonickY sled se uminifne opakuje). 
Nejznamejsf basove modely (zvane tez aria, srovnej 
s. 110) nesou nizvy podle tancu, napf. passamez
zo, kraju, mfst atd. (obr. B). Zakladem celkove sy
metrie jsou taneenf kroky. 

Skupina prvnfch 4 tonu mfff k polovienfmu zave
ru na dominante, druM jako kontrastnf figura 
k celemu zaveru opet na tonice (obr. B). Z kaZ
Mho tonu je obvykle vytvofen jeden takt. Dfky 
shodnYm etyftaktfm jsou tak basy easteene pff
buzne (barvy v obr. B). 

V tradici bassa ostinata vznikly jeste ciacconove 
a passacagliove basy HANDEIA a BACHA (napf. 
Goldbergovy variace). V 15. a 16. stoleti vytvarejf 
basy rovnez zakladnu pro improvizaci zpfvanych 
pfsi'iovYch strof (strofickf bas; srovnej s. 110). 

Varhannf a loutnova hudba ve Spanelsku 
Nejryznamnejsfm spanelskYm varhanikem 16. stole
ti je ANTONIO DE CABEZON (1510-1566), dvornf 
varhanik KARIA V. a FILIPA II., s nfmz v letech 
1554-1556 navstivil Londyu (vliv na anglicke virgi
nalisty) . 
Spanele pestovali dva ojedinele druhy: 
- tiento (z taner, dot-ykat se, podobne it. toccate), 

vetsinou etyfhlasa varhannf skladba s imitacf po 
usecfch jako ricercar. Pro sve imitaenf zpracova
nf bylo tiento nazYvano teZfuga (CABEZON). 

- diferencias, variace v cyklech, nad pfsi'i0vYmi 
melodiemi a ostinatnfmi basy, pracujf take s ital
skYmi basy znamYmi po cele Evrope (obr. B). -
Diferencias existujf rovnez pro loutnu, napf. rany 
cyklus WISE DE NARVAEzE z roku 1538. Zde znf 
nad sestitaktorym ostinatem (obr. C, 1, vsechny 
hlasy) 22 variacf s akordy, behy (2, 15, zde 
2 takty) a napaditYmi figuracemi (10, 22). Bas 
a harmonie zustavajf nemenne. 

Teoretiky spanelske varhannf hudby jSOuJUAN BER
MUDO (Spiegazione degli strumenti, 1549) a To
MAs DE SANTA MARIA (Arte de taner fantasia, 
1565). ToMAs pffznaene doporueil instrumentalis-

tum, aby se ucili polyfonnf vedenf hlasu a bezchyb
ny kontrapunkt napodobovdnim vokdlnich skla
deb. Teprve po tomto pffsnem skolenf nisleduje 
volna improvizace. 

Angliclci hudba pro virginal 
V Anglii koncem 16. a zaeatkem 17. stoletf vytvafejf 
tzv. virginaliste hudbou pro klavesove nistroje vYji
meenou epochu dejin anglicke hudby. Vedle varhan 
je hlavnfm nastrojem virginal, v Anglii velmi oblf
beny spinet (viz s. 36). 
Toto obdobf vyplynulo z anglicke varhannf tradice. 
Jejf pfev:iZne liturgicke skladby (upravy chor:ilu) se 
dochovaly pfedevsfm v Mulliner Book z cca 1550. 
Anglieane zachycujf v 2. polovine stoletf italske 
a spanelske podnety, napf. CABEZONOVU variaenf 
techniku (viz ryse). 

Hlavnim pramenem skladeb pro virginal je Fitz
william Virginal Book ve Fitzwilliam Museum 
v Cambridgi, skvostny rukopis z poeatku 17. stoleti 
sterner 250 skladbami z doby 1570-1625. - Nej
starsfm tiskem je Parthenia or the Maidenhead 
z roku 1611. 
Repertoar virginalistu zahrnuje 
- intabulace vok:ilnfch skladeb jako madrigalu, 

chansonu atp.; 
- preludia ve volne forme; 
- fantazie, silne imitaenf; 
- tance: pavany, gagliardy, allemandy, couranty aj.; 

skladajf se z fady mensfch usekU, ktere jsou zde 
opakovany a pfitom zdobeny a variovany (prin
cip estampidy, viz s. 192); 

- skladby s programnimi nlizvy jako The Bells 
(zvony) od W. BYRDA; 

- variace nad ostinatnimi basy, tzv. grounds; 
- variace na zname pisne jako mel odie Walsing-

ham, ktera se mj. dochovala v BULLOvE variac
nfm zpracovinf jako 1. skladba Fitzwilliam Vir
ginalBook: 
Osmitaktove tema zaznf nejprve jako prosta me
lodie (obr. D, 1, zaeatek), pote nisleduje 20 va
riacf. Tema je zdobeno rozlozenfm do akordu 
(7), figur (27), arpeggif (12), behu (22), opa
kovanfm atd. Zaznf take jako c. f. v polyfonnfch 
variacfch, nap~ s druhYm hlasem v osminach 
a s tfetim v sestnactinach jako figurativnf dopro
vod, takZe vznikne live vrstvenf menzur (17). 
Walsinghamske variace dokumentujf virtuozne 
duchaplny klavesory styl virginalistu. 

Nejryznamnejsfmi skladateli jsou JOHN BULL, WIL
LIAM BYRD, GILES a RICHARD FARNABY, ORlANDO 
GIBBONS, THOMAS MORLEY, JOHN MUNDAY a PE
TER PHILIPS, vesmes znamf tez jako varhanfci 
a skladateIe vok:ilnf hudby. 
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Tance a variace 
V 16. století vyšlo tiskem velké množství tanců. ]ed
ny z nejvýznamnějších vydal v letech 1528-1550 
PIERRE ATTAINGNANT ve formě tabulatur pro klá
vesové nástroje a loutnu (s intabulovanými vokální
mi skladbami, preludii atd.). 

Již brzy se začínají vytvářet dvojice tanců 
(obr. A). Stejný materiál obsahuje klidná pavana 
ve 4/4 taktu a živá galliarda ve 3/4 taktu (srovnej 
s. 150). 

Základ mnohých tanečních improvizací tvoří taneč
ní basy. Dochované taneční basy z 13. a 14. století 
pronikají v 16. století také do umělecké tvorby, do 
tzv. ostinátních variací (ostinato, il. umíněný: 
bas resp. harmonický sled se umíněně opakuje). 
Nejznámější basové modely (zvané též aria, srovnej 
s. 110) nesou názvy podle tanců, např. passamez
zo, krajů, míst atd. (obr. B). Základem celkové sy
metrie jsou taneční kroky. 

Skupina prvních 4 tónů míří k polovičnímu závě
ru na dominantě, druhá jako kontrastní figura 
k celému závěru opět na tonice (obr. B). Z kaž
dého tónu je obvykle vytvořen jeden takt. Díky 
shodným čtyřtaktím jsou tak basy částečně pří
buzné (barvy vobr. B). 

V tradici bassa ostinata vznikly ještě ciacconové 
a passacagliové basy HANDElA a BACHA (např. 
Goldbergovy variace). V 15. a 16. století vytvářejí 
basy rovněž základnu pro improvizaci zpívaných 
písňových strof (strofický bas; srovnej s. 110). 

Varhanní a loutnová hudba ve Spanělsku 
Nejvýznamnějším španělským varhaníkem 16. stole
tí je ANTONIO DE CABEZON (1510-1566), dvorní 
varhaník KARlA V. a FILIPA II., s nímž v letech 
1554-1556 navštívil Londýn (vliv na anglické virgi
nalisty) . 
Španělé pěstovali dva ojedinělé druhy: 
- tiento (z taner, dotýkat se, podobné il. toccatě), 

většinou čtyřhlasá varhanní skladba s imitací po 
úsecích jako ricercar. Pro své imitační zpracová
ní bylo tiento nazýváno téžfuga (CABEZON). 

- diferencias, variace v cyklech, nad písňovými 
melodiemi a ostinátními basy, pracují také s ital
skými basy známými po celé Evropě (obr. B). -
Diferencias existují rovněž pro loutnu, např. raný 
cyklus LUISE DE NARVÁEZE z roku 1538. Zde zní 
nad šestitaktovým ostinatem (obr. C, 1, všechny 
hlasy) 22 variací s akordy, běhy (2, 15, zde 
2 takty) a nápaditými figuracemi (10, 22). Bas 
a harmonie zůstávají neměnné. 

Teoretiky španělské varhanní hudby jSOU]UAN BER
MUDO (Spiegazione degli strumenti, 1549) a To
MÁS DE SANTA MARIA (Arte de taner fantasia, 
1565). ToMÁS příznačně doporučil instrumentalis-

tům, aby se učili polyfonní vedení hlasů a bezchyb
ný kontrapunkt napodobováním vokálních skla
deb. Teprve po tomto přísném školení následuje 
volná improvizace. 

Anglická hudba pro virginal 
V Anglii koncem 16. a začátkem 17. století vytvářejí 
tzv. virginalisté hudbou pro klávesové nástroje výji
mečnou epochu dějin anglické hudby. Vedle varhan 
je hlavním nástrojem virginal, v Anglii velmi oblí
bený spinet (viz s. 36). 
Toto období vyplynulo z anglické varhanní tradice. 
Její převážně liturgické skladby (úpravy chorálu) se 
dochovaly především v Mulliner Book z cca 1550. 
Angličané zachycují v 2. polovině století italské 
a španělské podněty, např. CABEZONOVU variační 
techniku (viz výše). 

Hlavním pramenem skladeb pro virginal je Fitz
william Virginal Book ve Fitzwilliam Museum 
v Cambridgi, skvostný rukopis z počátku 17. století 
s téměř 250 skladbami z doby 1570-1625. - Nej
starším tiskem je Parthenia or the Maidenhead 
z roku 1611. 
Repertoár virgina!istů zahrnuje 
- intabulace vokálních skladeb jako madrigalů, 

chansonů atp.; 
- preludia ve volné formě; 
- fantazie, silně imitační; 
- tance: pavany, gagliardy, allemandy, couranty aj.; 

skládají se z řady menších úseků, které jsou zde 
opakovány a přitom zdobeny a variovány (prin
cip estampidy, viz s. 192); 

- skladby s programními názvy jako The Bells 
(zvony) od W. BYRDA; 

- variace nad ostinátními basy, tzv. grounds; 
- variace na známé písně jako melodie Walsing-

ham, která se mj. dochovala v BULLOVĚ variač
ním zpracování jako 1. skladba Fitzwilliam Vir
ginalBook: 
Osmitaktové téma zazní nejprve jako prostá me
lodie (obr. D, 1, začátek), poté následuje 20 va
riací. Téma je zdobeno rozložením do akordů 
(7), figur (27), arpeggií (12), běhů (22), opa
kováním atd. Zazní také jako c. f. v polyfonních 
variacích, nap~ s druhým hlasem v osminách 
a s třetím v šestnáctinách jako figurativní dopro
vod, takže vznikne živé vrstvení menzur (17). 
Walsinghamské variace dokumentují virtuózně 
duchaplný klávesový styl virgina!istů. 

Nejvýznamnějšími skladateli jsou ]OHN BULL, WIL
LIAM BYRD, GILES a RICHARD FARNABY, ORIANDO 
GlBBONS, THOMAS MORLEY, ]OHN MUNDAY a PE
TER PHlLlPS, vesměs známí též jako varhaníci 
a skladatelé vokální hudby. 
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Tvorba pro instrumentaIni ansambl se zrodila tepr
ve koncem 16. stoleti, nastroje se vsak jiz di'ive po
dHely na provozovani vokalni hudby. Nazvy odpovi
dajicich tiskU frottol, villanell, madrigaU\ atd. proto 
vetSinou zneji per cantare e sonare, tedy "ke zpevu 
a hi'e". PodH nastroju byl rnznf 
- nastroje hnily spolu s hlasy, ktere byly zpivany 

(colla parte) ; 
- nastroje hraly vYslovne doprovodne hlasy urcene 

pro ne samotne, napi'. kontratenor v diskantove 
pisni; 

- nastroje nahrazovaly nektere zpevui hlasy; 
- vokalni skladba byla provedena pouze nastroji 

(obr. A). 
InstrumentaIni hudba pi'itom od hudby vokalni pi'e
jala zpevne linie, melodickou hru, dechu odpovida
jici frazovani a hru na zpusob mluvy. VokaIni druhy 
se staly vzorem: 
- moteto pro ricercar; 
- francouzsky chanson pro canzon da sonar, 

canzon (alia) francese. Pi'eneseni originaIu 
vyUstilo do nove kompozice ve stejnem stylu. Pro 
canzon je typick-y vstupni motiv s opakovanim 
t6nu (viz s. 254), zivY rytmus a sti'idani homo
fonnich a imitacnich usekU. 

Samostatnost v instrumentaIni koncepci rozvijeji in
strumentaIni uvody k vokalnim skladbam a tance: 
intrady (staIe dvoudilne: pavanove pomale a gag
liardove rychle), ritornelly (casto s navracejicim 
se zakladnim basem, pouzivany take jako mezihry 
a dohry), symfonie atd. 

ZvIastnosti je provedeni vokaInich skladeb solovfm 
nastrojem s doprovodem kldvesoveho nastroje. 
Spanel DIEGO ORTIZ tomu venoval uvod ve sve 
ucebnici pro violu (Tratado de glosas, Rim 1553). 
Vyucoval nejen hru na violu, ale take stylove sprav
ne provozovani hudby a improvizaci, takZe uvadel 
zaky tez do dobovYch kompozicnich a hudebnich 
nauk. SpeciaIne pro basovou violu ORTIZ ukazuje 
variovani nad ostinatnimi basy, pote diminuci (zdo
beni) pi'i hi'e chansonu nebo madrigalu: 
1. KlavesovY nastroj pi'itom pi'ebira vokalni sazbu 

jako doprovod, zatimco basova viola s6lis
ticky obohacuje basovY hlas (srovnej obr. A, 
basovY hlas partu klavesoveho nastroje a spodni 
system). 

2. D:ile od originaIu se Ize vzdalit, kdyz basova viola 
volne improvizuje dalsi hlas (srovuej obr. A, 
vrchni system) . 
To dokazuje, jak byla instrumentaIni hudba vzda
lena od zapisu a kompozice, a zaroveii, jak byla 
umelecky bohata v napadech a jejich uskutecne
nL Hra alla mente (z hlavy) podnitila vznik hry 
bez pi'ipravy podle modelu a interpretaci pi'esa
hujiciho tvUrciho postupu. 

Zpusob provozovani vicehlasych vok:ilnich skladeb 
s610yYm nastrojem s doprovodem klavesoveho na
stroje vyUstil v baroknim obdobi do s610ve hry s ge
neraIbasem. 

Specificky instrumentalni ansamblova hra se 
rozviji v benatske skole. Nastroje zneji ve vokalnich 
sborech nebo jako <:iste instrumentaIni sbory pi'i 
sti'idani s ostatnimi, tak jako se mohly sti'idat varha
ny se zpevem. Nakonec byly komponovany vlastni 
instrument:ilni skladby. jejich nazvy jako sympho
nia, sonata nejsou z druhove a formove historicke
ho hlediska jeste zcela speci:ilni. 
Nejranejsi tisky ansamblove hudby se objevuji, 
pomineme-li upravy PIERRA ATTAINGNANTA, teprve 
na konci 16. stoleti: 1584 Canzoni a sonare od 
F. MAsCHERA, posmrtne dilo z roku 1615 Canzoni 
e sonate od A. a G. GABRIEUtJ, s udaji 0 obsazeni. 

V posledne jmenovane sbirce se nachazi Sonata 
pian e forte v dvojsborove sazbe s vysokfm 
a nizkfm sborem a cetnYmi ozvenoyYmi efekty. 
Sonata je ti'idilna s expozici sborn, clenenYm 
stfedem, skvostnYmi imitacnimi pasazemi a kon
trapunkticky hustYm imitacnim zaverem. Na
kres na obr. C ukazuje barvite sti'idani piana 
a forte, notovY pi'iklad zase v blocich proti sobe 
postavene, table souzvuky (A dur, d moll, G dur, 
C dur s kadenci do F dur, respektive do B dur, 
pak Es dur). Zde se realizuje nove, barokni hu
debni citeni ve vicesborovem koncertantnim 
sti'idani. 

V Anglii 
vznikaji v 16. stoleti cetne fantazie a skladby "In no
mine" (motetove instrumentaIni kompozice s can
tern firmem In nomine podle ctyi'hlaseho Benedic
tus jOHNA TAVERNERA z roku 1528). Tyto a ciste 
vokalni skladby bylyv 16. a 17. stoleti provadeny in
strumentaInimi consorts: soubory z pi'ibuznych 
(whole consorts) a rozdHnych nastroju (broken 
consorts, napi'. dechy, smycce, event. take zpevui 
hlas). 

Nejkrasnejsim pi'Jldadem whole consort (sklad
by se naz9valy stejne) jsou fantazie pro kvarteto 
viol. Takovato fancy je vystavena motetove, cle
nena do (kontrastujicich) usekU s vlastnimi te
maty, ktera jsou imitovana vsemi hlasy. jiz brzy je 
zde uzita rovuopravua hra nastroju jako pozdeji 
v klasicistnim smyccovem kvartetu. Obr. B pi'ina
si zaverecne takty jedne BYRDOVY fancy. 

Dalsimi autory fancy jsou 1. MORLEY, v nasleduji
cim stoleti pak H. PURCELL ad. 
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Tvorba pro instrumentální ansámbl se zrodila tepr
ve koncem 16. století, nástroje se však již dříve po
dHely na provozování vokální hudby. Názvy odpoví
dajících tisků frottol, villanell, madrigalů atd. proto 
většinou znějí per cantare e sonare, tedy "ke zpěvu 
a hře". PodIl nástrojů byl různý: 
- nástroje hrály spolu s hlasy, které byly zpívány 

(colla parte) ; 
- nástroje hrály výslovně doprovodné hlasy určené 

pro ně samotné, např. kontratenor v diskantové 
písni; 

- nástroje nahrazovaly některé zpěvuí hlasy; 
- vokální skladba byla provedena pouze nástroji 

(obr. A). 
Instrumentální hudba přitom od hudby vokální pře
jala zpěvné linie, melodickou hru, dechu odpovída
jící frázování a hru na způsob mluvy. Vokální druhy 
se staly vzorem: 
- moteto pro ricercar; 
- francouzský chanson pro canzon da sonar, 

canzon (aHa) francese. Přenesení originálu 
vyústilo do nové kompozice ve stejném stylu. Pro 
canzon je typický vstupní motiv s opakováním 
tónů (viz s. 254), živý rytmus a střídání homo
fonních a imitačních úseků. 

Samostatnost v instrumentální koncepci rozvíjejí in
strumentální úvody k vokálním skladbám a tance: 
intrády (stále dvoudílné: pavanově pomalé a gag
liardově rychlé), ritorneHy (často s navracejícím 
se základním basem, používány také jako mezihry 
a dohry), symfonie atd. 

Zvláštností je provedení vokálních skladeb sólovým 
nástrojem s doprovodem klávesového nástroje. 
Španěl DIEGO ORTlZ tomu věnoval úvod ve své 
učebnici pro violu (Tratado de glosas, Řím 1553). 
Vyučoval nejen hru na violu, ale také stylově správ
né provozování hudby a improvizaci, takže uváděl 
žáky též do dobových kompozičních a hudebních 
nauk. Speciálně pro basovou violu ORTlZ ukazuje 
variování nad ostinátními basy, poté diminuci (zdo
bení) při hře chansonu nebo madrigalu: 
1. Klávesový nástroj přitom přebírá vokální sazbu 

jako doprovod, zatímco basová viola sólis
ticky obohacuje basový hlas (srovnej obr. A, 
basový hlas partu klávesového nástroje a spodní 
systém). 

2. Dále od originálu se lze vzdálit, když basová viola 
volně improvizuje další hlas (srovuej obr. A, 
vrchní systém) . 
To dokazuje, jak byla instrumentální hudba vzdá
lená od zápisu a kompozice, a zároveň, jak byla 
umělecky bohatá v nápadech a jejich uskutečně
ní. Hra alla mente (z hlavy) podnítila vznik hry 
bez přípravy podle modelů a interpretaci přesa
hujícího tvůrčího postupu. 

Způsob provozování vícehlasých vokálních skladeb 
sólovým nástrojem s doprovodem klávesového ná
stroje vyústil v barokním období do sólové hry s ge
nerálbasem. 

Specificky instrumentální ansámblová hra se 
rozvíjí v benátské škole. Nástroje znějí ve vokálních 
sborech nebo jako čistě instrumentální sbory při 
střídání s ostatními, tak jako se mohly střídat varha
ny se zpěvem. Nakonec byly komponovány vlastní 
instrumentální skladby. Jejich názvy jako sympho
nia, sonata nejsou z druhově a formově historické
ho hlediska ještě zcela speciální. 
Nejranější tisky ansámblové hudby se objevují, 
pomineme-li úpravy PIERRA ATTAINGNANTA, teprve 
na konci 16. století: 1584 Canzoni a sonare od 
F. MAsCHERA, posmrtné dílo z roku 1615 Canzoni 
e sonate od A. a G. GABRIELIŮ, s údaji o obsazení. 

V posledně jmenované sbírce se nachází Sonata 
pian e forte v dvojsborové sazbě s vysokým 
a nízkým sborem a četnými ozvěnovými efekty. 
Sonáta je třídílná s expozicí sborů, členěným 
středem, skvostnými imitačními pasážemi a kon
trapunkticky hustým imitačním závěrem. Ná
kres na obr. C ukazuje barvité střídání piana 
a forte, notový přI1dad zase v blocích proti sobě 
postavené, táhlé souzvuky (A dur, d moll, G dur, 
C dur s kadencí do F dur, respektive do B dur, 
pak Es dur). Zde se realizuje nové, barokní hu
dební cítění ve vícesborovém koncertantním 
střídání. 

V Anglii 
vznikají v 16. století četné fantazie a skladby "In no
mine" (motetové instrumentální kompozice s can
tem firmem In nomine podle čtyřhlasého Benedic
tus JOHNA TA VERNERA z roku 1528). Tyto a čistě 
vokální skladby byly v 16. a 17. století prováděny in
strumentálními consorts: soubory z přI1JUzných 
(whole consorts) a rozdHných nástrojů (broken 
consorts, např. dechy, smyčce, event. také zpěvuí 
hlas). 

Nejkrásnějším přI1dadem whole consort (sklad
by se nazývaly stejně) jsou fantazie pro kvarteto 
viol. Takováto fancy je vystavěna motetově, čle
něna do (kontrastujících) úseků s vlastními té
maty, která jsou imitována všemi hlasy. Již brzy je 
zde užita rovuoprávuá hra nástrojů jako později 
v klasicistním smyčcovém kvartetu. Obr. B přiná
ší závěrečné takty jedné BYRDOVY fancy. 

Dalšími autory fancy jsou 1. MORLEY, v následují
cím století pak H. PURCELL ad. 
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Obdobi vymezene cca lety 1600 a 1750 tvon v deji
nich hudby souvislou stylovou epochu - baroko 
(pojem preja!9 z dejin umen!), zvanou tez epocha 
generalbasu (RIEMANN) nebo jeste jinak epocha 
koncertantnibo stylu (HANDSCHIN). Termin ba
roko (odvozeny z portug. a franc. oznaeeni pro 
perlu nepravidelnych tvarn) oznaeuje po roce 
1750 s negativnim, pejorativnim zabarvenim pfe
bujelost a nabubfelost stareho umeni. Hudba ob
dobi baroka platila tudiz za harmonicky zmatenou, 
plnou disonancf, melodicky obtiznou, nepi'iroze
nou, kostrbatou, zkratka: barokni (ROUSSEAU, 
1767; KOCH, 1802). Pozitivni hodnoceni baroka 
pfineslo teprve 19. stoleti. 
Stylovou promenu kolem roku 1600 pocituji sou
easnici velice silne, pfitom je ale d:ile pestovana pu
vodni polyfonie, a tak existuji poprve soubezne dva 
styly (stile antico, stile moderno). Kolem r. 1600 
take nastupuje hlavni hudebni druh baroka - ope
ra. Promena kolem roku 1750 (BACHOVO umrti) 
neni tak jasna. Nove tendence jednoduchosti, cito
vosti a pi'irozenosti se objevuji kolem roku 1730 
a vedou kolem roku 1780 jiz k vrcholnemu klasi
cismu. 

Svetonazor 
Zivotni po cit a ryklad epochy se odrazeji ve vsech 
jejich projevech. Barokni elovek uz sam sebe ne
proziva pouze jako rovnocenny protejsek Boha, ja
ko mefitko a ide:il krasy jako v renesanci, nybrz 
jako bytost pocitujici sve vasne (afekt, patos) 
a fantazie. Baroko si libuje v nakladnosti a lesku, 
miluje hojnost a extremy a fantastickYm iluzionis
mem rozsiruje hranice reality. Byla-li renesance 
apollonska ve sve jasnostia orientaci na antickou 
umerenost, pusobi baroko ve svem citovem impul
su dionysovsky - do te doby, nez klasicismus do
speje k synteze. 
Barokni obraz sveta je harmonickji a racion:ilne 
uspofadany. ~rcadli se to take v hudbe: ve spekula
tivni symbolice eisel, v harmonii a rytmu gener:ilba
su, ve vseobjimajicim vztahu k Bohu (srov. BACHOV 
citat s. 101). Rozstepeni viry, mocenske boje slech
ty a tficetileta v:ilka sice tento fad rozbijeji, ale za
roveii posiluji touhu po nem. Take lidske viSne 
(HOBBES: elovek eloveku vlkem) lze ovladnout 
pouze racion:ilnim fadem. Toto vse vede v zivote 
i v umeni k vysoke mife stylizace. 
Nove sebevCdomi rovnez ureuje vztah k pfirode: 
nikoli tradice a vira, nYbrz empirie a kritika, inspi
rovane pfedstavou harmonickeho celku, vedou 
k novemu obrazu sveta: KOPERNiK, GALILEI a KEp
LER dokazuji, ze Zeme uz neni stredem vesmiru, 
DESCARTES, PASCAL a SPINOZA hhisajf etiku a mo
r:ilku zalozenou na lidske zkusenosti a ureovanou 
filosoficky. Nove zakladane vCdecke a umelecke 
akademie maji pozvednout femeslnou a umelec
kou uroveii. 
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Dominuje matematika, nebot eiselny rad ureuje 
celek sveta a vsechny jeho jevy. Harmonie sfer je 
hudba, a veskera hudba zaroveii symbolizuje rad 
vesmiru. 

TvurCf proces 
Umelec jiz nenapodobuje pfirodu jako v renesanci, 
nyori tvori tak jako pfiroda jakozto tvUrei genius, 
citem a rozumem. To se easto obraci zdanlive proti 
pfirode: architekt buduje zamky a zahrady podle 
geometricko-matematickjich pmnu v nehostinne 
a bazinate krajine, basnik vytvan retoricky vybrou
sena a ueena dJla, hudebnik je musicus poeticus 
(s. 271). Kazda forma vytvofena elovekem znamena 
ohranieeni wei pfirode. Proto se take mnohe for
my Zivota v baroku jevi vyumelkovane a nepfiroze
ne: kvetnata osloveni, paruka, dvorskji ceremoni:il, 
kastrati. Svet je divadlo s herci, ceremoniari a hud
bou. 
V dusledku kritickeho nasazeni smerem k moderne 
v nabozenske, filosoficke i vCdecke oblasti je ovsem 
narusena niterna samozfejmost metafyziky. Ve stre
doveku utvarela metafyzika jeste vsechny oblasti zi
vota, viditelne v katedr:ilach ukazujicich k nebe
sum, slysitelne v centr:ilnim postaveni cantu firmu. 
V baroku nab9va stejneho postaveni orientace na 
pozemskji zivot, viditelna v nadhernych zamcich 
a kostelich a slysitelna v individualismu koncertant
rullO stylu. V Anglii uz tou dobou vznika nory libera
lismus, ktery pak mj. vyUsti do francouzske revolu
ce a do moderni mest'anske republiky. Absolutis
mus stareho rezimu (ancien regime) se jevi jako 
posledni vystupiiovani stareho zpusobu byti. V tom
to smyslu se take BACHOVO pozdni dJlo jevi jako 
posledni stylizace souvisle hudebni tradice vedouci 
od stredoveku. 

Politicka a socbilni skutecnost 
Barokni stat je st:ile jeste stavovskou spoleenosti: 
kr:il a slechta, duchovenstvo, mest'ane a rolnici (ja
ko 1., 2. a 3. stav). Ale tento fad z milosti Boii se 
da udriovat uz jenom mocenskYmi prostfedky. 
WDviK XIV., podp<;>rovan slechtou, duchovenstvem 

.-a vojskem, sam sebe povaZuje za "kr:ile Slunce" 
a zosobneni statu (Stat jsem ja'). Ve mestech na
chazime majetnou a vzdelanou mest'anskou vrstvu. 
Venkovskji lid naopak st:ile vice chudne, 4fs obyvatel 
Evropy jsou analfabeti. 
Ostne tradovana lidova hudha (pisne, lance) se 
vetsinou nedochovala (hudebni nastroje viz S. 271). 
Pro dejiny hudby je vsak diilezitejsi dochovana hu
debni kultura vyssich vrstev. 
.Hlavnimi hudehnimi institucemi jsou dwr, 
kostel (urad kantora), mesto (meststf hudebnici), 
skoly (chlapecke pevecke sbory), mest'anska ko
morni hudba a opera. 

Období vymezené cca lety 1600 a 1750 tvoří v ději
nách hudby souvislou stylovou epochu - baroko 
(pojem přejatý z dějin umění), zvanou též epocha 
generálbasu (RlEMANN) nebo ještě jinak epocha 
koncertantníbo stylu (HANDSCHlN). Termín ba
roko (odvozený z portug. a franc. označení pro 
perlu nepravidelných tvarů) označuje po roce 
1750 s negativním, pejorativním zabarvením pře
bujelost a nabubřelost starého umění. Hudba ob
dobí baroka platila tudíž za harmonicky zmatenou, 
plnou disonancí, melodicky obtížnou, nepřiroze
nou, kostrbatou, zkrátka: barokní (ROUSSEAU, 
1767; KOCH, 1802). Pozitivní hodnocení baroka 
přineslo teprve 19. století. 
Stylovou proměnu kolem roku 1600 pociťují sou
časníci velice silně, přitom je ale dále pěstována pů
vodní polyfonie, a tak existují poprvé souběžně dva 
styly (stíle antico, stile moderno). Kolem r. 1600 
také nastupuje hlavní hudební druh baroka - ope
ra. Proměna kolem roku 1750 (BACHOVO úmrtí) 
není tak jasná. Nové tendence jednoduchosti, cito
vosti a přirozenosti se objevují kolem roku 1730 
a vedou kolem roku 1780 již k vrcholnému klasi
cismu. 

Světonázor 
Životní pocit a výklad epochy se odrážejí ve všech 
jejích projevech. Barokní člověk už sám sebe ne
prožívá pouze jako rovnocenný protějšek Boha, ja
ko měřítko a ideál krásy jako v renesanci, nýbrž 
jako bytost pociťující své vášně (afekt, patos) 
a fantazie. Baroko si libuje v nákladnosti a lesku, 
miluje hojnost a extrémy a fantastickým iluzionis
mem rozšiřuje hranice reality. Byla-li renesance 
apollonská ve své jasnosti a orientaci na antickou 
uměřenost, působí baroko ve svém citovém impul
su dionýsovsky - do té doby, než klasicismus do
spěje k syntéze. 
Barokní obraz světa je harmonický a racionálně 
uspořádaný. ~rcadlí se to také v hudbě: ve spekula
tivní symbolice čísel, v harmonii a rytmu generálba
su, ve všeobjímajícím vztahu k Bohu (srov. BACHŮV 
citát s. lOl). Rozštěpení víry, mocenské boje šlech
ty a třicetiletá válka sice tento řád rozbíjejí, ale zá
roveň posilují touhu po něm. Také lidské vášně 
(HOBBES: člověk člověku vlkem) lze ovládnout 
pouze racionálním řádem. Toto vše vede v životě 
i v umění k vysoké míře stylizace. 
Nové sebevědomí rovněž určuje vztah k přírodě: 
nikoli tradice a víra, nýbrž empirie a kritika, inspi
rované představou harmonického celku, vedou 
k novému obrazu světa: KOPERNíK, GALILEI a KEp
LER dokazují, že Země už není středem vesmíru, 
DESCARTES, PASCAL a SPINOZA hlásají etiku a mo
rálku založenou na lidské zkušenosti a určovanou 
filosoficky. Nově zakládané vědecké a umělecké 
akademie mají pozvednout řemeslnou a umělec
kou úroveň. 
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Dominuje matematika, neboť číselný řád určuje 
celek světa a všechny jeho jevy. Harmonie sfér je 
hudba, a veškerá hudba zároveň symbolizuje řád 
vesmíru. 

Tvůrčí proces 
Umělec již nenapodobuje přírodu jako v renesanci, 
nyorž tvoří tak jako příroda jakožto tvůrčí génius, 
citem a rozumem. To se často obrací zdánlivě proti 
přírodě: architekt buduje zámky a zahrady podle 
geometricko-matematických plánů v nehostinné 
a bažinaté krajině, básník vytváří rétoricky vybrou
šená a učená rula, hudebník je musicus poeticus 
(s. 271). Každá forma vytvořená člověkem znamená 
ohraničení vůči přírodě. Proto se také mnohé for
my života v baroku jeví vyumělkovaně a nepřiroze
ně: květnatá oslovení, paruka, dvorský ceremoniál, 
kastráti. Svět je divadlo s herci, ceremoniáři a hud
bou. 
V důsledku kritického nasazení směrem k moderně 
v náboženské, filosofické i vědecké oblasti je ovšem 
narušena niterná samozřejmost metafyziky. Ve stře
dověku utvářela metafyzika ještě všechny oblasti ži
vota, viditelně v katedrálách ukazujících k nebe
sům, slyšitelně v centrálním postavení cantu firmu. 
V baroku nabývá stejného postavení orientace na 
pozemský život, viditelná v nádherných zámcích 
a kostelích a slyšitelná v individualismu koncertant
rullO stylu. V Anglii už tou dobou vzniká nový libera
lismus, klerý pak mj. vyústí do francouzské revolu
ce a do moderní měšťanské republiky. Absolutis
mus starého režimu (ancien régime) se jeví jako 
poslední vystupňování starého způsobu bytí. V tom
to smyslu se také BACHOVO pozdní rulo jeví jako 
poslední stylizace souvislé hudební tradice vedoucí 
od středověku. 

Politická a sociální skutečnost 
Barokní stát je stále ještě stavovskou společností: 
král a šlechta, duchovenstvo, měšťané a rolníci (ja
ko 1., 2. a 3. stav). Ale tento řád z milosti Boží se 
dá udržovat už jenom mocenskými prostředky. 
LUDvíK XlV., podp<;>rován šlechtou, duchovenstvem 

.-a vojskem, sám sebe považuje za "krále Slunce" 
a zosobnění státu (Stát jsem ja'). Ve městech na
cházíme majetnou a vzdělanou měšťanskou vrstvu. 
Venkovský lid naopak stále více chudne, 4fs obyvatel 
Evropy jsou analfabeti. 
Ostně tradovaná lidová hudba (písně, tance) se 
většinou nedochovala (hudební nástroje viz s. 271). 
Pro dějiny hudby je však důležitější dochovaná hu
dební kultura vyšších vrstev. 
.Hlavními hudebními institucemi jsou dvůr, 
kostel (úřad kantora), město (městští hudebníci), 
školy (chlapecké pěvecké sbory), měšťanská ko
morní hudba a opera. 
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Kulturne-historicke zaklady 
.Barokni styl vznikl v It:ilii - architektura v Rime 
(chram sv. Petra) ,!llalii'stvf a hudba na severu (Be
natky). Jestlize renesance byla internacion:ilni, ba
roko naopak vytvai'i ndrodni styly. Ovsem italsti 
hudebnici ovladaji celou Evropu (opera). 
Vira v pokrok, osvicenstvf a nova pi'irozenost zna
menaji v 18. stoleti konec baroka. Namisto pokro
ku utvan barokni styl zivouci navraty tehoz v bohate 
promenlivosti jevove podoby. Vse proud! a zaroven 
spoeiva na miste: obraz i'imske fontany. Naplneni 
v jedinem okamziku, jednota afektu, klid a pohyb 
promlouvaji z barokniho chramoveho prostoru 
stejne jako z BACHOVY fugy. 
Fantazie a iluze odlisuji umele pros tory od pi'irody 
a skuteenosti - pi'evysuji skuteenost: nebe vymalo
vane na stropni klenbe, fantasticke krajinai'ske 
kompozice, stylizovane tance, nekolikahodinove 
opery a balety. To, oe se usiluje, je souborne ume
lecke dI1o. V chramovem i zameckem prostoru spo
lupilsobi architektura, malii'stvf, poezie, hudba, 
u zamku zahradni architektura tak, aby zapilsobily 
na eloveka smyslove okouzlujicim divadlem, jez je 
zaroven pIne symbolil a hlubSiho smyslu. 
Barokni umeni zobrazuje eloveka, barokni hudba 
zase jeho afekty a city. Clovek ovsem st:ile jeste cha
pe sebe sarna jakozto druhovou bylost v ramci cel
ku, nikoli jako svobodneho jedince. Pro barokni 
hudbu to ovsem znamena nikoliv osobni, nytJd sty
lizovane zobrazeni citil. 
V mnoha oblastech navic vladne ratio: v symbolice 
eisel, ve funkcni harmonii, ve form:ilni struktui'e, 
v kontrapunkticke tradici, ale take v umelem ma
tematickem deleni oktavy ve WERCKMEISTEROvE 
temperovanem ladeni. 

Hudebni predstavy a klasifikace 
Baroko obnovuje pi'edstavu anticke harmonie 
sfer (i'ec. sphaira = koule). Navraci se zpet k Py

THAGORE]COM, ktei'i vei'ili, ze pohyb hvezd vydava 
tony odpovidajici harmonickjim proporcim, ktere 
se objevuji take v hudbe. UZ ARISTOTELES ovsem 
popiral moznost re:ilneho hvezdneho zvuku vzhle
dem k nedostatku ti'eni ve vesmiru. 
Ki'estansk)' sti'edovek spojil pohanskou antickou 
pi'edstavu harmonie sfer s chv:ilou Boha na nebe
sich (musica coelestis) a andelskjimi sbory (mu
sica angelica, JACOBUS Z WTYCHU). Na konci 
sti'edoveku byla harmonie sfer po aristotelovskem 
zpilsobu vypovezena z re:ilne zvukove pi'edstavy do 
oblasti abstraktni matematiky (ADAM Z FuLDY). 
Y teto tradici setrvava jesteJOHANNES KEPLER (1571 
aZ 1630). 

V 5. knize svYchHarmonices mundi (1619) vy
poeitava z pohybil planet tonove pomery, ktere 
v mnohohlase harmonii zni jako symfonie sveta. 

BAROKO / Chapani hudby 269 

Srovnani rozdI1nych rychlosti pohybu planet na 
• jejich eliptick)'ch drahach v pi'ibliZeni ke Slunci 

(perihtflium) a vzd:ileni od Slunce (afelium), 
dava ureitY ciselny pomer, jenz odpovida hudeb
nimu intervalu (viz obr.; drahy jsou schematicky 
zakresleny ve tvaru krufuice). KEPLER spati'uje 
v harmonii sveta krasu stvoi'eni a chv:ilu BoZi. 

Vetsina pi'edstav a klasifikaci hudby vychazi z BOIl
THIA (t kolem 524), ktery pro sti'edovek uchoval 
v dosti sveraznem pojeti antickou nauku. Boll
THIUS rozdelil hudbu na 
=- musica mundana: harmonie sveta a sfer, rocni 

Uoby atd., harmonie makrokosmu; 
- _,,!usica humana: harmonie cloveka (casti tela, 

temperamenty, tela - duse), harmonie mikro
kosmu; 

- musica instrumentalis: hudba re:ilne znejici 
rozezvlicenfm nastrojil a lidskeho hlasu. 

Z musica mundana a humana se stala pozdeji 
musica theorica (theoretica) nebo speculativa 
(13. stolet!), z musica instrumentalis pak musica 
practica. 
Musica speculativa 
se vyucovala na latinsk)'ch skolich a univerzitich 
v ramci artes liberales, {ie/!mi svobodnfch umeni, 
k nimz pati'ily _3 slovesne nauky (trivium) - grama
tika, retorika a dialektika -11_ 4ciselnenauk}' (qua
drivium) - aritmetika (matematika), geometrie, 
astronomie (astrologie) a hudba. Velmi rozsii'ena 
Musica speculativa, jejiz autor JOHANNES DE Mu
RIS (Pai'iZ 1323) vychazel z BOIlTHIA, se vyueovala 
jeste v 18. stoleti. 
Musica_practica 
rozlisuje od pozdniho sti'edoveku pojmy: 
- _musica plana: jednohlasy chor:il; 
- musica mensurabilis: vicehlasa hudba; nazYva-

na tez figur:ilni (podle figurae - menzur:ilnich 
not). 

BOIlTHIOVSKA musica humana byla take nesprav
ne chapana jako hudba vokdlni, musica instru
mentalis jako hudba instrumentdlni. 
V renesanci a baroku pi'evlada sice prakticki hud
ba, ovsem musica speculativa ziskiva v baroku 
novou dillezitost v akustick)'ch a astronomick)'ch 
ryzkumech (GALILEI, MERSENNE, SAUVEUR). Jeste 
pro SCHVTZE stoji hudba mezi svobodnfmi ume
nimi jako "slunce mezi sedmi planetami" (1641). 
Take u LEIBNIZE navzdory afektove teorli typicky 
barokne dominuje matematick)' aspekt: "Musica est 
exercitium arithmeticae occulum nescientis se nu
merare animi" (1712, "Hudba je skrytym matema
tickjim cvicenim ducha, ktery se neumi jinak pocet
ne vyjadi'it. "). Siloa esteticko-smyslova zkusenost 
vsak zahy pi'esouva hudbu do oblasti "krasnych 
umeni". 

Kulturně-historické základy 
.Barokní styl vznikl v Itálii - architektura v Římě 
(chrám sv. Petra) ,!llalířství a hudba na severu (Be
nátky). Jestliže renesance byla internacionální, ba
roko naopak vytváří národní styly. Ovšem italští 
hudebníci ovládají celou Evropu (opera). 
Víra v pokrok, osvícenství a nová přirozenost zna
menají v 18. století konec baroka. Namísto pokro
ku utváří barokní styl živoucí návraty téhož v bohaté 
proměnlivosti jevové podoby. Vše proudí a zároveň 
spočívá na místě: obraz římské fontány. Naplnění 
v jediném okamžiku, jednota afektu, klid a pohyb 
promlouvají z barokního chrámového prostoru 
stejně jako z BACHOVY fugy. 
Fantazie a iluze odlišují umělé prostory od přírody 
a skutečnosti - převyšují skutečnost: nebe vymalo
vané na stropní klenbě, fantastické krajinářské 
kompozice, stylizované tance, několikahodinové 
opery a balety. To, oč se usiluje, je souborné umě
lecké dI1o. V chrámovém i zámeckém prostoru spo
lupůsobí architektura, malířství, poezie, hudba, 
u zámku zahradní architektura tak, aby zapůsobily 
na člověka smyslově okouzlujícím divadlem, jež je 
zároveň plné symbolů a hlubšího smyslu. 
Barokní umění zobrazuje člověka, barokní hudba 
zase jeho afekty a city. Clověk ovšem stále ještě chá
pe sebe sama jakožto druhovou bytost v rámci cel
ku, nikoli jako svobodného jedince. Pro barokní 
hudbu to ovšem znamená nikoliv osobní, nýbrž sty
lizované zobrazení citů. 
V mnoha oblastech navíc vládne ratio: v symbolice 
čísel, ve funkční harmonii, ve formální struktuře, 
v kontrapunktické tradici, ale také v umělém ma
tematickém dělení oktávy ve WERCKMEISTEROVĚ 
temperovaném ladění. 

Hudební představy a klasifikace 
Baroko obnovuje představu antické harmonie 
sfér (řec. sphaira = koule). Navrací se zpět k Py

THAGOREJCŮM, kteří věřili, že pohyb hvězd vydává 
tóny odpovídající harmonickým proporcím, které 
se objevují také v hudbě. Už ARISTOTELES ovšem 
popíral možnost reálného hvězdného zvuku vzhle
dem k nedostatku tření ve vesmíru. 
Křesťanský středověk spojil pohanskou antickou 
představu harmonie sfér s chválou Boha na nebe
sích (musica coelestis) a andělskými sbory (mu
sica angelica, JACOBUS Z LUTYCHU). Na konci 
středověku byla harmonie sfér po aristotelovském 
způsobu vypovězena z reálné zvukové představy do 
oblasti abstraktní matematiky (ADAM Z FuLDY). 
Y této tradici setrvává ještě JOHANNES KEPLER (1571 
až 1630). 

V 5. knize svých Harmonices mundi (1619) vy
počítává z pohybů planet tónové poměry, které 
v mnohohlasé harmonii zní jako symfonie světa. 
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Srovnání rozdI1ných rychlostí pohybu planet na 
• jejich eliptických drahách v přiblížení ke Slunci 

(perihélium) a vzdálení od Slunce (afélium), 
dává určitý číselný poměr, jenž odpovídá hudeb
nímu intervalu (viz obr.; dráhy jsou schematicky 
zakresleny ve tvaru kružnice). KEPLER spatřuje 
v harmonii světa krásu stvoření a chválu Boží. 

Většina představa klasifikací hudby vychází z BOIl
THIA (t kolem 524), který pro středověk uchoval 
v dosti svérázném pojetí antickou nauku. Boll
THIUS rozdělil hudbu na 
=- musica mundana: harmonie světa a sfér, roční 

Uo6y atd., harmónie makrokosmu; 
- _,,!usica humana: harmonie člověka (části těla, 

temperamenty, tělo - duše), harmonie míkro
kosmu; 

- musica instrumentalis: hudba reálně znějící 
rozezvúčenÍm nástrojů a lidského hlasu. 

Z musica mundana a humana se stala později 
musica theorica (theoretica) nebo speculativa 
(13. století), z musica instrumentalis pak musica 
practica. 
Musica speculativa 
se vyučovala na latinských školách a univerzitách 
v rámci artes liberales, se_rlmi svobodných umění, 
k nimž patřily _3 slovesné nauky (trivium) - grama
tika, rétorika a dialektika -11_ 4 číselné nauk}' (qua
drivium) - aritmetika (matematika), geometrie, 
astronomie (astrologie) a hudba. Velmí rozšířená 
Musica speculativa, jejíž autor JOHANNES DE Mu
RlS (Paříž 1323) vycházel z BOIlTHIA, se vyučovala 
ještě v 18. století. 
Musica_practica 
rozlišuje od pozdního středověku pojmy: 
- _musica plana: jednohlasý chorál; 
- musica mensurabilis: vícehlasá hudba; nazýva-

ná též figurální (podle figurae - menzurálních 
not). 

BOIlTHIOVSKA musica humana byla také nespráv
ně chápána jako hudba vokální, musica instru
mentalis jako hudba instrumentální. 
V renesanci a baroku převládá sice praktická hud
ba, ovšem musica speculativa získává v baroku 
novou důležitost v akustických a astronomíckých 
výzkumech (GALILEI, MERSENNE, SAUVEUR). Ještě 
pro SCHOTZE stojí hudba mezi svobodnými umě
ními jako "slunce mezi sedmi planetami" (1641). 
Také u LEIBNIZE navzdory afektové teorii typicky 
barokně dominuje matematický aspekt: "Musica est 
exercitium arithmeticae occulum nescientis se nu
merare animi" (1712, "Hudba je skrytým matema
tickým cvičením ducha, který se neumí jinak počet
ně vyjádřit. "). Silná esteticko-smyslová zkušenost 
však záhy přesouvá hudbu do oblasti "krásných 
umění". 
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~fselna abeceda symbol Trojice 
C. Monteverdi: Marianske nespory, 1610 J. S. Bach: varhann; choral "Vor deinen Thron", 1750 

1. ;adek choralu: 14 t6mi = 2 + 1 + 3 + 8 = BACH 
A Symbolika t6nu celychoral: 41 t6mi = 9 + 18 + 14 = J. S. BACH 

druh p/iklad 1 salmaj 

vyobrazenl hyperbola (a) 2 bomhart 
(pumort) 

melodika pathopoeia (b) 
3 fagol 

pomlky apokopa (c) 
4 kortholl 

opakovani repetitio (viz nlie) 5 krumhorn 

6 rakel 
hud_ veta heterolepsis (d) 

synkopa mora (e) 

Ijt IIDl.a II II ~d 
J f j pH 

a b c e 

yYska pullan nahle p/erus odskok pnilah 

hora bolesl mlcenl chyba vahanl 

nebesa utrpeni smrt hflch oCekavani 

varietas inventionum repetitio: 

~ /I und laBt die Rei - chen leer, 

56 4 

mutatio per tonum 

H. Schulz, Symphoniae sacrae II, C. 4, 1647, SWV 344 

C Musica poeticR, nauka 0 figurach a p/lklad kompozice 

po/ad I tonina ctnosl 

1 Darius D vlra 

2 Phrygius E nadeje 

3 Aeolius A laska 

4 Lydius F spravedlnost 

5 Mixolydius G sRa 

6 lonicus C opatrnost 

7 Hyperaeolius B stfidmosl 

3 

"~ 
B Phitkove nastroje baroka 

echo echo 

leer, leer, 

apokopa 

nastroje utite v tlml. sinfonilch 

3 cinky, 1 pozitiv 

3 diskant. violy, 1 continuoyY naslroj 

3 diskantove housle, 1 theorba 

2 !letny, 1 smyccoyY naslroj 

2 klariny, 1 pozoun 

2 salmaje, 1 regal 

2 male plS(aly, 1 harfa 

o Zobrazenl afektu pomoci t6nln a nastroju, HarsdorfferlStaden, Gesprachsspiele V, 1645 

Symbolika, figury, afekty, nastroje 
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@ et hi tres u - num sunt 

~ II ~: ~ /" p'ť / o 

číselná abeceda symbol Trojice 
C. Monteverdi: Mariánské nešpory, 1610 J. S. Bach: varhanní chorál "Vor deinen Thron", 1750 

1. řádek chorálu: 14 tónů = 2 + 1 + 3 + 8 = BACH 
A Symbolika tónů celý chorál: 41 tónů = 9 + 18 + 14 = J. S. BACH 

druh příklad 1 šalmaj 

vyobrazení hyperbola (a) 2 bomhart 
(pumort) 

melodika pathopoeia (b) 
3 fagot 

pomlky apokopa (c) 
4 kortholt 

opakování repetitio (viz níže) 5 krumhorn 

6 raket 
hud_ věta heterolepsis (d) 

synkopa mora(e) 

/jr I/DI.E] II II ~d 
J f j pn 

a b c e 

výška půltón náhlé přeruš odskok průtah 

hora bolest mlčení chyba váhání 

nebesa utrpení smrt hřích očekáváni 

varietas inventionum repetitio: 

~ /I und lalSt die Rei - chen leer, 

56 4 

mutatio per tonum 

H. Schulz, Symphoniae sacrae ll, Č. 4, 1647, SWV 344 

C Musica poetica, nauka o figurách a příklad kompozice 

pořadí tónina ctnost 

1 Dorius D vira 

2 Phrygius E naděje 

3 Aeolius A láska 

4 Lydius F spravedlnost 

5 Mixolydius G sna 

6 lonicus C opatrnost 

7 Hyperaeolius B střídmost 

3 

'ú 
B Plátkové nástroje baroka 

echo echo 

leer, leer, 

apokopa 

nástroje užité v Whl. sinfoniích 

3 cinky, 1 pozitiv 

3 diskan!. violy, 1 continuový nástroj 

3 diskantové housle, 1 theorba 

2 flétny, 1 smyčcový nástroj 

2 klariny, 1 pozoun 

2 šalmaje, 1 regál 

2 malé píšťaly, 1 harfa 

o Zobrazení afektů pomoci tónin a nástrojů, HarsdorfferlStaden, Gesprachsspiele V, 1645 

Symbolika, figury, afekty, nástroje 
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Symboliku toml pi'evzalo baroko z renesance 
a dale ji propracovalo. Hudebni jev zde pi'itom vzdy 
zastupuje niko jineho, mimohudebniho: 
- pismena a slabiky oznaeujid n:lzvy t6nu vytvai'eji 

jmena, napi'. b-a-c-h (s. 328), Hercules 
(s.242); 

-ki'iZky zastupuji Kristuv ki'iz, stejne tak ki'izove 
uspoi'idini t6nu (s. 304); 

- symbolika eisel: _~ pro sv. Trojici, dokonalost, 
ducha; 4 pro zivly, svet; 12 pro apostoly, drkev 
(s. 294); take Cfselnd abeceda A = 1, B = 2 atd.; 

- struktury jako kdnon znazoriiuji pronasledovini 
(caccia, 10v,Juga) , ale take zakon, poslusnost; 

- figury, jez maji spiSe charakter analogie nez sym-
bolu, srovnej Musica poetica (viz nize). 

V pi'ikladu z MONTEVERDIHO (obr. A) se spojuji 
3 hJasy do jednohJasu: "a tito ti'i jsou jedn()".-=
BACH v umrtnim choralu Vor deinen Thron tret ich 
hiermit (diktovin kratce pi'ed smrti) uvam sve 
jmeno v eiselne abecede poetem t6nu mel odie, kte
ry oproti originalu (8 t6nu) zvysuje pi'idinim ozdob 
(obr. A: 41, rak eisla 14). V Orgelbuchlein eita 
choral 158 t6nu (JOHANN SEBASTIAN BACH, zde 
s textem Wenn wir in hOchsten Nothen sein, KdyZ 
jsme v nouzi nejvyssi). 

Musica poetica 
V mivaznosti na aristotelske pi'edstavy 0 mysleni, 
jedndnf a tvofenf se hudba v humanistickjich kru
zich 16. stoleti delila na musica theoretica,practi
ca apoetica (teorie, praxe, kompozice). 
Musica poetica usiluje 0 dI10 (opus), ktere zaruei 
nesmrtelnost svemu tvUrci, i'eeenemu musicus 
poeticus. V navaznosti na retoriku je hudba chapa
na jako ree tonu (LISTENIUS, 1537; FABER, 1548; 
BURMEISTER, 1606; HERBST, 1643; WALTHER, 
1708). 
VYuka kompozice postupovala od vynalezeni moti
vn (casto typoveho) pi'es celkove uspofdddnf az 
k propracovdni a vyzdobeni (inventio, disposi
ti~, elaboratio a decoratio), k tomu pi'istupuji roz
eleneni do uryvku nebo vet (incisiones, periodi) 
a ustaIene obraty uzivane pi'i zhudebneni urCitYch 
(textO\,ych) pasili, tzv. figury. 
Vysokji t6n tudiz znamena vjsku, ale take horu ei 
nebesa, hlubokji t6n Moll nebo peklo (obr. C, a). 
Chromatickji pUlt6n vyjadi'uje utrpeni a bolest (b), 
nenadale pauzy nible mleeni a smrt (c) atd. Pi'ibliz
ne 150 figur pojmenovanych humanisticky ueenYmi 
i'ecko-latinskYmi n:lzvy se i'adi do skupin podle 
druM, jakYmi jsou zobrazujid figury (a), melodic
ke obraty (b) atd. 

Pomod figur je text zhudebiiovin a ziroveii in
terpretovin (pi'. C): protiklad Reiche (bohaCi) 
a leer (prazdny) je vyjidi'en zmenou t6niny 
(z C dur do D dur, mutatio per tonum); slovo 
leer je nalehave opakovino (repetitio) a zazniva 
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jako echo, takZe naznaeuje prazdny prostor; bas 
zustava tise stat: prazdnota vladne i zde. Nihly 
pi'eryv na pomlce v zaveru (apokopa) dojem 
prizdnoty jeste jednou posili. 

Mnozstvi a rozmanitost napadu (varietas) v niroe
ne kompozici potesi posluchaee a uCini hudbu hod
notnou a krasnou. Svou kvalitu ziskava hudba 
ovsem tim, co se nelze naueit, jakozto celek, v nemz 
se suma jednotlivosti pozveda v umelecke dI1o. 

Afektova teorie 
pojednava jakozto usti'edni barokni tema 0 ztvirne
ni vasni a dusevnich hnuti v hudbe. UZ antika spojo
vala hudbu se stavy duse, coz vedlo k etickemu hod
noceni hudby (PLATON). V hudbe pozdni renesan
ce a raneho baroka vedome vyjadfuji afektory 
obsah textu pi'edevsim klasickji a pozdnf italskji 
madrigal a musica reservata. Radost zastupuji 
dur, konsonance, vysoki poloha, rychle tempo (al
legro) , smutek naopak moll, disonance, hluboki 
poloha, pomale tempo (mesto). Take pi'ednes vy
jadfuje afekty, napi'. u smutku se uziva "vzlykU" me
zi intervaly. 
DESCARTES jmenuje 6 zakladnich forem afektu 
(Traite des passions de l'dme, Pojednini 0 vas
nich duse, Pai'iZ 1649): uzas (admiration), lasku 
(amour), nenavist (haine), touhu (desir), radost 
(joie), smutek (tristesse). Z nich pak povstava ne
koneene mnozstvi nuand a kombinad. 
Afekt vyjadfuji take jednotlive nastroje, jakoz i t6ni
ny (obr. D). 
Vsechna ztvarneni afektU jsou do znaene miry styli
zovina. Dalsi autoi'i 0 afektove teorii krome DES
CARTA: MARIN MERSENNE (Harmonie universelle, 
1636), ATHANASIUS KiRCHER (Musurgia univer
salis, 1650), JOHANN MATTHESON (Der vollkom
mene Kapellmeister, 1739). 

lIudebni nastroje pi'ejima baroko z bohateho in
§.trumentai'e renesance.]e vynalezeno jen malo no
yYch nastroju (vYiimka: klamvkory klavir), zato se 
lrultivuji t6nove moznosti nekterych starych nastro
ju za ueelem zadouciho afektoveho vYrazu; ostatni 
nastroje brzy zastaravaji. UZivaji se mj. (vesmes ve 
vice druzich): --
- v umelecke hudbe: housle, viola, violoncello, 

loutna, kytara, theorba, harfa, cembalo; varha
ny; fletna, hoboj, fagot, cink; klarina, pozoun, 
lesni roh; tympany; 

- v lidove hudbe nastroje venkovanu a potulnych 
muzikantu: oktavove housle, ninera, kytara, cim
bal, grumle; pnena pfSthla, flaZolet (zobcova 
fletna), salmaj, dudy, krumhorn(zaki'iveny roh); 
buben, kastanety, xylofon, zvonky, i'ehtaeky atd. 

V ranem baroku existuji jeste cetne nastroje s tru
novYmi platky, ktere aZ na hoboj, fagot a salmaj 
(klarinet) pozdeji vymizely (obr. B). 

Symboliku tónů převzalo baroko z renesance 
a dále ji propracovalo. Hudební jev zde přitom vždy 
zastupuje něco jiného, mimohudebního: 
- písmena a slabiky označující názvy tónů vytvářejí 

jména, např. b-a-c-h (s. 328), Hercules 
(s. 242); 

-křížky zastupují Kristův kříž, stejně tak křížové 
uspořádání tónů (s. 304); 

- symbolika čísel: _~ pro sv. Trojici, dokonalost, 
ducha; 4 pro živly, svět; 12 pro apoštoly, církev 
(s. 294); také číselná abeceda A = 1, B = 2 atd.; 

- struktury jako kánon znázorňují pronásledování 
(caccía, 10v,Juga) , ale také zákon, poslušnost; 

- figury, jež mají spíše charakter analogie než sym-
bolu, srovnej Musíca poetíca (viz níže). 

V příkladu z MONTEVERDIHO (obr. A) se spojují 
3 hlasy do jednohlasu: "a tito tři jsou jedn()".-=
BACH v úmrtním chorálu Vor deínen Thron tret ích 
híermít (diktován krátce před smrti) uvádí své 
jméno v číselné abecedě počtem tónů melodie, kte
rý oproti originálu (8 tónů) zvyšuje přidáním ozdob 
(obr. A: 41, rak čísla 14). V Orgelbuchleín čítá 
chorál 158 tónů (JOHANN SEBASTIAN BACH, zde 
s textem Wenn wír ín hOchsten Nothen seín, Když 
jsme v nouzi nejvyšší). 

Musica poetica 
V návaznosti na aristotelské představy o myšlení, 
jednání a tvoření se hudba v humanistických kru
zích 16. století dělila na musíca theoretíca,practí
ca apoetíca (teorie, praxe, kompozice). 
Musica poetíca usiluje o dno (opus), které zaručí 
nesmrtelnost svému tvůrci, řečenému musícus 
poetícus. V návaznosti na rétoriku je hudba chápá
na jako řeč tónů (L1STENIUS, 1537; FABER, 1548; 
BURMEISTER, 1606; HERBST, 1643; WALTHER, 
1708). 
Výuka kompozice postupovala od vynalezení moti
vn (často typového) přes celkové uspořádání až 
k propracování a vyzdobení (inventio, disposi
lio, elaboralio a decoratio), k tomu přistupují roz
členění do úryvků nebo vět (incisiones, periodi) 
a ustálené obraty užívané při zhudebnění určitých 
(textových) pasáží, tzv. figury. 
Vysoký tón tudíž znamená výšku, ale také horu či 
nebesa, hluboký tón údolí nebo peklo (obr. C, a). 
Chromatický půltón vyjadřuje utrpení a bolest (b), 
nenadálé pauzy náhlé mlčení a smrt (c) atd. Přibliž
ně 150 figur pojmenovaných humanisticky učenými 
řecko-latinskými názvy se řadí do skupin podle 
druhů, jakými jsou zobrazující figury (a), melodic
ké obraty (b) atd. 

Pomocí figur je text zhudebňován a zároveň in
terpretován (př. C): protiklad Reiche (boháči) 
a leer (prázdný) je vyjádřen změnou tóniny 
(z C dur do D dur, mutatío per tonum); slovo 
leer je naléhavě opakováno (repetitio) a zaznívá 
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jako echo, takže naznačuje prázdný prostor; bas 
zůstává tiše stát: prázdnota vládne i zde. Náhlý 
přeryv na pomlce v závěru (apokopa) dojem 
prázdnoty ještě jednou posílí. 

Množství a rozmanitost nápadů (varietas) v nároč
né kompozici potěší posluchače a učiní hudbu hod
notnou a krásnou. Svou kvalitu získává hudba 
ovšem tím, co se nelze naučit, jakožto celek, v němž 
se suma jednotlivostí pozvedá v umělecké dno. 

Afektová teorie 
pojednává jakožto ústřední barokní téma o ztvárně
ní vášní a duševních hnutí v hudbě. Už antika spojo
vala hudbu se stavy duše, což vedlo k etickému hod
nocení hudby (PLATON). V hudbě pozdní renesan
ce a raného baroka vědomě vyjadřují afektový 
obsah textů především klasický a pozdní italský 
madrigal a musica reservata. Radost zastupují 
dur, konsonance, vysoká poloha, rychlé tempo (al
legro) , smutek naopak moll, disonance, hluboká 
poloha, pomalé tempo (mesto). Také přednes vy
jadřuje afekty, např. u smutku se užívá "vzlyků" me
zi intervaly. 
DESCARTES jmenuje 6 základních forem afektů 
(Traité des passions de ľdme, Pojednání o váš
ních duše, Paříž 1649): úžas (admiration), lásku 
(amour), nenávist (haine), touhu (désir), radost 
(joie), smutek (tristesse). Z nich pak povstává ne
konečné množství nuancí a kombinací. 
Afekt vyjadřují také jednotlivé nástroje, jakož i tóni
ny (obr. D). 
Všechna ztvárnění afektů jsou do značné míry styli
zována. Další autoři o afektové teorii kromě DES
CARTA: MARIN MERSENNE (Harmonie universelle, 
1636), ATHANASIUS K1RCHER (Musurgia univer
salis, 1650), JOHANN MATTHESON (Der vollkom
mene Kapellmeister, 1739). 

lIudební nástroje přejímá baroko z bohatého in
§.trumentáře renesance. Je vynalezeno jen málo no
yÝch nástrojů (výjimka: kladívkový klavír), zato se 
lrultivují tónové možnosti některých starých nástro
jů za účelem žádoucího afektového výrazu; ostatní 
nástroje brzy zastarávají. Užívají se mj. (vesměs ve 
více druzích): --
- v umělecké hudbě: housle, viola, violoncello, 

loutna, kytara, theorba, harfa, cembalo; varha
ny; flétna, hoboj, fagot, cink; klarina, pozoun, 
lesní roh; tympány; 

- v lidové hudbě nástroje venkovanů a potulných 
muzikantů: oktávové housle, niněra, kytara, cim
bál, grumle; příčná píšthla, flažolet (zobcová 
flétna), šalmaj, dudy, krumhorn(zakřivený roh); 
buben, kastaněty, xylofon, zvonky, řehtačky atd. 

V raném baroku existují ještě četné nástroje s třti
novými plátky, které až na hoboj, fagot a šalmaj 
(klarinet) později vymizely (obr. B). 
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Jakozto projev vniti'niho odklonu od renesancnich 
principu prinasi barokni hudba zasadni struktu
nUni inovace: dur-mollovou harmonii, generaIbas, 
koncertantni princip, monodii, moderni system 
taktu. . 
Dur-mollova barmonie nahrazuje cirk. stupnice, 
tzn. kontrapunktidci linieiiiwiemskeIio typu zasta
rava oproti trojzvuku jako vYrazu nove prirozenos
ti a predpokladu pro generaIbas. SAUVEUR pozdeji 
objevuje alikvotni radu a RAMEAU poprve zavadi 
runkcne-harmonicke pojmy (Traite de I'harmonie, 
PafiZ 1722). 
Basso continuo (genecilbas) je harmonickou 
z:ikladnou barokni hudby. Z nepovinni pripojova
neho nejhlubSiho hlasu vicehlase skladby 16. sto!' 
(basso seguente) vznikla podstatnd a trvala sou
c~st barokni kompozice: souvisla basova Iinka 
(basso continuo), ktera poskytuje spolu s implicit
ni harmonii (pro hrace gb. realizovatelnou i bez 
not) zakladpro koncertantnihlasy (obr. A). 
Koncertantni princip znamena individualizaci 
jednotliveho hlasu; svoboda utvareni jeste vzrusta 
diky improvizaci a ozdobam. Koncertantni hlasy na
chazeji v harmonickem souzneni nad generaIbasem 
jednotu souhry a souperenf (obraz individuality, jez 
se vskrytu hlasi 0 slovo uprostred harmonickeho 
vsehomira). Koncertantni princip se vyskytuje ve 
vsech hud. druzich, nejen v koncertu. 
Monodie. Baroko se snaZiio 0 pusobive zhudebne
ni dramaticl<9ch nebo lyrickYch textil. Predlohou 
byla antickd monodie, jelikoz se vedelo 0 jejlch 
"zazracnych ucincich" na posluchace. Bez znalosti 
pnmych hud. pamatek byla vynalezena nova, soudo
hi monodie: texty jsou prednaseny s6listicky a du
raz je kladen na vyjadreni jejich ajektivniho obsa
hu (podobne jako ve vicehlasem madrigalu). Do
provodnou slozku zde nove vytvari generdlbas 
(misto obvykleho loutnoveho doprovodu v pisnlch). 
rrvni hudebni kompozice tohoto druhu se objevuji 
v CACCINIHO sbirce Nuove musiche (Florencie 
1601), obsahujici rovnez monodie z jeho ranych 
oper. Stroficke skladby se nazYvaji aria (pozdeji gb. 
piseii), prokomponovane pak madrigal (pozdeji 
it. komornf kantata). Stylove znaky monodie (pr. A): 
- zpevni hlas sleduje rytmus feci (viz kcitke rytmicke 

hodnoty). Je to novj zptlsob zpevu, ktery jakoby 
hovofi v harmoniich (CACCINIHO predmluva); 

- melodickY proud se cleni podle vetnych usekU; 
- obsahove zavaZna slova hvizdy, ldska, nebe se 

nachazeji na tezkYch taktovYch dohich; 
- text urcuje toniny: g moll- bolest, F dur - radost 

(laska, nebe); 
- zpevni hlas a bas vytvareji dvouhlasou vetu kraj

nlch hlasu, vetsinou v oktavovem, kvintovem ne
bo terciovem pomeru; 

-bas je z:ikladem cele skladby, obsahuje instru
mentaIni oktavove, kvintove a kvartove skoky 
a casto kadencuje; 
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- harmonicki akordicki ryplii (improvizujici pra
va ruka cembalisty, zde vypsana) poskytuje zpev
nimu hlasu jistotu a podporu; 

- afektivne vystupiiovany prednes zpevika (canta
re con affetto) , ozdoby, gestika. 

Moderni system takt" 
Tactus (= uder, prenesene doba; it. battuta, 
ang!. beat), je tvoren tezkou a lehkou dobou (the
sis, arsis) , jez jsou naznaceny pohybem nohy nebo 
ruky. Jeden pohyb dolu a navrat nahoru vytvareji 
jednu pohybovou jednotku. Spolecne trvini tezke 
a lehke doby se nazYva integer valor notarum 
(celkovd rytmickd hodnota not). Pohyb muze by! 
rovnomerny (tactus aequalis nebo simplex), ane
bo nerovnomerny (tactus inaequalis nebo pro
portionalis, tMoby takt). 
MenzuraIni hudba rozlisuje pohyb (tactus) a vyuzi
tY cas (rytmicke hodnoty not, menzura). Ve stejne 
dlouhem casovem useku je mozno se pohybovat po
malu (tactus maior, tardior) nebo dvakrat tak 
rychle (tactus minor, celerior). Kolem r. 1600 je 
beznYm jevem semibrevis jako jedna doba, pokud 
se dobou stava brevis (alla breve), zpusobuje dvoj
nasobne zrychlenf tempa (pro portio dupla, pulova 
nota jako pocitaci jednotka). Jestlize se meni tempo 
ve skladhich nebo v radich vet, pak nasledujicim 
zpusobem (napr. v dalsim tanci neboli proporci): 
cislo 3 za oznacenim menzury znamena pro portio 
tripla (3 : 1) nebo pro portio sesquialtera (3 : 2), 
tzn. 3 nasledne semi breves trvaji tak dlouho jako 
1 respektive 2 predtim (obr. B). 
J\olem r.1600 ziskaly noty~od vlivem tance namis
to starsich kvantitativnlch pomeru trvani nove 
kvalitativni akcenty neboli odstupiiovini zavaZnos
ti v ramcLmoderniho. taktu (Akzentstujentakt, 
BESSELER). Zakladnf rady: 
- dvoudoby takt: tiikd -Iehkd ( /-) 
- tMoby takt: t -1-1 ( / - - ) 
- ctyfdoby takt: t -1- stfedni tiikd -I ( / - / -) 
- sestidoby dvoudilny takt: / - -/- - . 
Takt se stava pravidelnou metrickou jednotkou 
(metrum), kterou hudba vypliiuje nepravidelnYm 
rytmickjm proudem (rytmus). Ve vYjimecnych 
prfpadech jsou stare pevne menzury a takt udavany 
rukou rozbfjeny novYm, svobodnYm, afektivne uvol
nenYm ztvirnenim casu v hudbe (tempo dell'affet
to dell'anima, tempo afektu duse, MONTEVERDI). 
Taktova cara, ktera v 16. sto!' pouze zprehlediio
vala hud. zapis, ziskala nyni metrickY vYznam (hlav
ni duraz vZdy bezprostredne po nO. - Toto moderni 
taktove cleneni vladne v letech 1600 az 1900. 
Notace. Cca od r. 1600 jsou vsechny rytmicke hod
noty dvoudobe. K nim postupne pi'ibYvaji tecky pro
dluzujici hodnotu noty 0 polovinu, obloucky a cisla 
(trioly atd.). Mnohe zustiva ponechano interpre
tacni praxi (napr. tempo rubato; s. 82). 

Jakožto projev vnitřního odklonu od renesančních 
principů přináší barokní hudba zásadní struktu
rální inovace: dur-mollovou harmonii, generálbas, 
koncertantní princip, monodii, moderní systém 
taktů. . 
Dur-mollová harmonie nahrazuje círk. stupnice, 
tzn. kontrapunktická linieniwžemskéIio typu zasta
rává oproti trojzvuku jako výrazu nové přirozenos
ti a předpokladu pro generálbas. SAUVEUR později 
objevuje alikvotní řadu a RAMEAU poprvé zavádí 
funkčně-harmonické pojmy (Traité de ľharmonie, 
Paříž 1722). 
Basso continuo (generálbas) je harmonickou 
základnou barokní hudby. Z nepovinně připojova
ného nejhlubšího hlasu vícehlasé skladby 16. stol. 
(basso seguente) vznikla podstatná a trvalá sou
č~st barokní kompozice: souvislá basová linka 
(basso continuo) , která poskytuje spolu s implicit
ní harmonií (pro hráče gb. realizovatelnou i bez 
not) základ pro koncertantníhlasy (obr. A). 
Koncertantní princip znamená individualizaci 
jednotlivého hlasu; svoboda utváření ještě vzrůstá 
díky improvizaci a ozdobám. Koncertantní hlasy na
cházejí v harmonickém souznění nad generálbasem 
jednotu souhry a soupeření (obraz individuality, jež 
se vskrytu hlásí o slovo uprostřed harmonického 
všehomíra). Koncertantní princip se vyskytuje ve 
všech hud. druzích, nejen v koncertu. 
Monodie. Baroko se snažilo o působivé zhudebně
ní dramatických nebo lyrických textů. Předlohou 
byla antická monodie, jelikož se vědělo o jejích 
"zázračných účincích" na posluchače. Bez znalosti 
přímých hud. památek byla vynalezena nová, soudo
bá monodie: texty jsou přednášeny sólisticky a dů
raz je kladen na vyjádření jejich afektivního obsa
hu (podobně jako ve vícehlasém madrigalu). Do
provodnou složku zde nově vytváří generálbas 
(místo obvyklého loutnového doprovodu v písních). 
rrvní hudební kompozice tohoto druhu se objevují 
v CACCINIHO sbírce Nuove musiche (Florencie 
160 1), obsahující rovněž monodie z jeho raných 
oper. Strofické skladby se nazývají aria (později gb. 
píseň), pro komponované pak madrigal (později 
il. komorní kantáta). Stylové znaky monodie (př. A): 
- zpěvní hlas sleduje rytmus řeči (viz krátké rytmické 

hodnoty). Je to nový způsob zpěvu, který jakoby 
hovoří v harmoniích (CACCINIHO předmluva); 

- melodický proud se člení podle větných úseků; 
- obsahově závažná slova hvězdy, láska, nebe se 

nacházejí na těžkých taktových dobách; 
- text určuje tóniny: g moll- bolest, F dur - radost 

(láska, nebe); 
- zpěvní hlas a bas vytvářejí dvouhlasou větu kraj

ních hlasů, většinou v oktávovém, kvintovém ne
bo terciovém poměru; 

-bas je základem celé skladby, obsahuje instru
mentální oktávové, kvintové a kvartové skoky 
a často kadencuje; 
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- harmonická akordická výplň (improvizující pra
vá ruka cembalisty, zde vypsaná) poskytuje zpěv
nímu hlasu jistotu a podporu; 

- afektivně vystupňovaný přednes zpěváka (canta
re con affetto), ozdoby, gestika. 

Moderní systém taktů 
Tactus (= úder, přeneseně doba; il. battuta, 
angl. beat), je tvořen těžkou a lehkou dobou (the
sis, arsis), jež jsou naznačeny pohybem nohy nebo 
ruky. Jeden pohyb dolů a návrat nahoru vytvářejí 
jednu pohybovou jednotku. Společné trvání těžké 
a lehké doby se nazývá integer valor notarum 
(celková rytmická hodnota not). Pohyb může být 
rovnoměrný (tactus aequalis nebo simplex), ane
bo nerovnoměrný (tactus inaequalis nebo pro
portionalis, třídobý takt). 
Menzurální hudba rozlišuje pohyb (tactus) a využi
tý čas (rytmické hodnoty not, menzura). Ve stejně 
dlouhém časovém úseku je možno se pohybovat po
malu (tactus maior, tardior) nebo dvakrát tak 
rychle (tactus minor, celerior). Kolem r. 1600 je 
běžným jevem semibrevis jako jedna doba, pokud 
se dobou stává brevis (alla breve), způsobuje dvoj
násobné zrychlení tempa (proportio dupla, půlová 
nota jako počítací jednotka). Jestliže se mění tempo 
ve skladbách nebo v řadách vět, pak následujícím 
způsobem (např. v dalším tanci neboli proporci): 
číslo 3 za označením menzury znamená proportio 
tripla (3 : 1) nebo proportio sesquialtera (3 : 2), 
tzn. 3 následné semibreves trvají tak dlouho jako 
1 respektive 2 předtím (obr. B). 
J\olem r.1600 získaly noty~od vlivem tance namís
to starších kvantitativnlch poměrů trvání nové 
kvalitativní akcenty neboli odstupňování závažnos
ti v rámcLmoderního. taktu (Akzentstufentakt, 
BESSELER). Základní řady: 
- dvoudobý takt: těžká -lehká ( 1-) 
- třídobý takt: t -1-1 ( / - - ) 
- čtyřdobý takt: t -1- středně těžká -I ( 1 - / -) 
- šestidobý dvoudílný takt: 1 - -1- - . 
Takt se stává pravidelnou metrickou jednotkou 
(metrum), kterou hudba vyplňuje nepravidelným 
rytmickým proudem (rytmus). Ve výjimečných 
případech jsou staré pevné menzury a takt udávaný 
rukou rozbíjeny novým, svobodným, afektivně uvol
něným ztvárněním času v hudbě (tempo dell'affet
to dell'anima, tempo afektu duše, MONTEVERDI). 
Taktová čára, která v 16. stol. pouze zpřehledňo
vala hud. zápis, získala nyní metrický význam (hlav
ní důraz vždy bezprostředně po ní). - Toto moderní 
taktové členění vládne v letech 1600 až 1900. 
Notace. Cca od r. 1600 jsou všechny rytmické hod
noty dvoudobé. K nim postupně přibývají tečky pro
dlužující hodnotu noty o polovinu, obloučky a čísla 
(trioly atd.). Mnohé zůstává ponecháno interpre
tační praxi (např. tempo rubato; s. 82). 
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NovY druh, opera, vznilci kolem r. 1600 ve Floren
cii. Pi'edchozi a jina spojeni dramatu a hudby jsou: 
- liturgickli dramata a hry se zpevy ve sti'edo-

veku (s. 194, 196); 
- skolske hry se sbory a pisnemi; 
- dramata se scenickou hudbou, napi'. SOFOKLOv 

Oidipus s hudbou A. GABRIELIHO (Vicenza 
1585) atd.; 

- pastorruni hry s hudbou, napi'. POLIZIANOv 
Ot/eo (cca 1480); 

- madrigalove komedie, souvisly dej ve sledu 
madrigalu, casto jadrny, s postavami commedie 
dell'(lrte (pantalon, il dottore atd.), napi'. ORA
ZIO VECCHI: L'Amfiparnaso (Modena 1594). 

K bezprosti'ednim pi'edchUdcum opery pati'i inter
mezza (intermCdia). Byla uvadena mezi jednotli
vYmi akty Cinohry, mela samostatny dej (casto ale
gorickY), scenu, pantomimu, i'ec, hudbu (tance, 
s61. zpevy, sbory, zvl. madrigaly). 

Prvni ze 6 intermedii ke komedii La pellegrina 
G. BARGAGLII;IO (prov. u pi'ilezitosti svatby v do
me MEDICI ve Florencii 1589) pi'edstavuje puso
beni harmonie sfer (obr. A). Uprosti'ed i'idi svet 
Necessitas (Nutnost) se sudickami, po kaZde 
strane rna 4 planely (7 a Mesic), pod nimi je 
umisteno po 6 siren:ich (spravkyne sfer) , naho
i'e 13 kostYmovanych dvornich hudebnfkU pi'ed
stavuje Eroi (Hrdiny). Text k tomuto intermezzu 
vytvoi'ili mj. BARDI a RINUCCINI, hudbu MAREN
ZIO, CACCINI a dalsi. 
Druhe intermezzo lici spor muz a pieridek (muz 
slouzicich bohyni Pieris, dcei'i boha DionYsa). 
Uprosti'ed stoji Apollon jako soudce na Parnasu 
spolu s peti hamadryadami (strom0vYnll nymfa
mi) a oki'idlenYm konem Pegasem. Anticlci latka 
a krasa symetrickeho uspoi'ad:ini jsou renesanc
ni, olcizale rozvinuli sceny, kostYmu a hudby jiz 
odpovida smyslove plnosti baroka. 

Florentska camerata. Tak se nazYval jeden z aka
demickYch debatnich krouzkU, ktere byly po vzoru 
antiky v renesanci velmi oblibene. V letech cca 
1580-1592 se zde u hrabete BARDIHO a pozdeji 
u hrabete CORSIHO schazeli slechtici, ucenci, filo
sofove, basnici (OTTAVIO RINUCCINI, GABRIELLO 
CHIABRERA) a hudebnici. 
SnaZili se napodobovat zdzracne uCinky ant. hud
by, pi'edevsim i'ec. monodie - s61. zpevu s dopro
vodem kithary. Takto zpival GALILEI za doprovodu 
loutny zalozpevy proroka Jeremiase a hrabete Ugo
lina z DANTOVA Pekla. 

VINCENZO GALILEI (t 159 1), otec slavneho as
tronoma, objevil MESOMEDOVY Hymny (dnes 
opet ztracene) a napsal traktat proti nizozemske 
polyfonii Dialogo della musica antica e della 
moderna (Florencie 1581). 

Rane monodicke kompozice obsahuje sbirka GIU
LIA CACCINIHO (cca 1545-1618) Nuove musiche 
(Florencie 1601, viz s. 272). EMILIO DE CAVALIERI 
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(cca 1550-1602) napsal do r. 1595 ti'ijavole pas
torali (pastordlnf pfibehy) se zpevy, tanci a recita
tivy (ztracene). 
Prvni dochovanou operou jeDajne (1598), text RI
NUCCINI (podle OVIDIOvYCHMetamot/6z) , hudba 
JACOPO PERI (1561-1633) a CORSI. Pozdeji zhu
debnili stejny namet MARco DA GAGLIANO (1582 
aZ 1643) pro Mantovu (1608) a SCHOTZ pro Torgau 
(1627, pi'eloZii OPITz). Nasleduje opera Euridice, 
premo r. 1600 ke svatbe MEDICI() v Palazzo Pitti, 
text RINUCCINI, hudba PERI, v jehoz pojeti se stile 
recitativo pohybuje nekde uprosti'ed mezi i'eci 
a zpevem, pi'icemz hudba pi'esne sleduje text. Podle 
vzoru anticke tragedie pi'istupuji take sbory. Tutez 
Euridice zhudebnil v r. 1600 CACCINI (viz S. 144). 
Namely ranych oper pochazeji WaYne z pastorru
nich dramat (pastYi'ske hry vychazejici z THEO
KRITA, VERGILIA ad.): TASso,Aminta (1573), GUA
RINI, II pastor fido, opet TASSO, Osvobozenj Jeru
zatem, a d:ile z recke mytologie (OVIDIOVY 
Metamot/6zy "apod.). V oblibe byly silne afekty, za
zraky, kouzla, pi'ekvapeni (manjrismus). Tyto ku
sy se nazYvaly javola pastorale, dramma per musi
ca, termin opera se objevil az nekdy po r. 1600. 

M-onteverdiho opera Ot/eo (text STRIGGIO ml.) 
byla poprve provo 1607 v Mantove.k narozeninam 
FR. GONZAGY. Partitura Orfea je nejstarsf dochova
nou operni partiturou, bohatY instrumental' slouzi 
k (obvykle) charakterizaci jednotl. postav a situaci. 
Tak napl'. pozouny zneji ve scenach smrti a podsve
Ii, reg:il doprovazi pi'evoznika do i'iSe mrtvYch Cha
rona, di'eveny pozitiv Orfea, smycce jsou uzily ve 
scenach sp:inku. 

Po uvodni toccate (3 x; it. toccare = dOIy'kat se, 
fro toucher, nem. rusch, puv. pro tymp. a trp., 
S. 320) nasleduje prolog Hudby (Moc Hudby): 
stroficlci :ide s ritornelem. Stejny ritornel (ti'i
nebo ctyi'dilny in d, a, F, d), piny smutku, nasle
duje po smrti Eurydiky (v II. aN. aktu). 

Nove stile recitativo (vyprdveci sty!) je vystupiio
vano na stile espressivo a rappresentativo (diva
delnf sty!), jez dovoluje neobycejne svobodne 
pojedn:ini disonanci a t6nin, napi'. ve scene, ve 
ktere poselkyne oznamuje Orfeovi smrt Eurydiky 
(obr. B): poselkyne v E dur ("tva krasna Eurydi
ka") , Orfeus v pi'edtuse zle zpravy v nahlem obratu 
do g moll ("beda, co to slysim?"), poselkyne opet 
v E dur ("tva milovana zena"), pote zpomalujici 
pomlka; nahle e moll, afekt smutku a bolesti, k to
mu pi'iznacne klesajici hlas ("je mrtva"). Po "vY
mluvne" pi\love pom1ce nai'ika Orfeus v bolestnem 
(patopoetickem) pult6novem sestupu ("beda!") 
a pote se pohrouzi do sve bolesti (tacet). Nasledu
je zalozpev sboru pastYi'i\ ("Ach hoi'kY osud"), 
zprava pose1kyne, opet zalozpev pastYi'u (sbor, 
duet) ana zaver ciste instrument:ilni hudba (ritor
net, 3. sinjonie). 

Nový druh, opera, vzniká kolem r. 1600 ve Floren
cii. Předchozí a jiná spojení dramatu a hudby jsou: 
- liturgická dramata a hry se zpěvy ve středo-

věku (s. 194, 196); 
- školské hry se sbory a písněmi; 
- dramata se scénickou hudbou, např. SOFOKLŮV 

Oidipus s hudbou A. GABRlELIHO (Vicenza 
1585) atd.; 

- pastorální hry s hudbou, např. POLIZIANův 
Otjeo (cca 1480); 

- madrigalové komedie, souvislý děj ve sledu 
madrigalů, často jadrný, s postavami commedie 
delľ(lrte (pantalon, i! dottore atd.), např. ORA
ZlO VECCHI: L'Amfiparnaso (Modena 1594). 

K bezprostředním předchůdcům opery patří inter
mezza (intermédia). Byla uváděna mezi jednotli
vými akty činohry, měla samostatný děj (často ale
gorický), scénu, pantomimu, řeč, hudbu (tance, 
sól. zpěvy, sbory, zvl. madrigaly). 

První ze 6 intermédií ke komedii La pellegrina 
G. BARGAGLII;IO (prov. u příležitosti svatby v do
mě MEDICI ve Florencii 1589) představuje půso
bení harmonie sfér (obr. A). Uprostřed řídí svět 
Necessitas (Nutnost) se sudičkami, po každé 
straně má 4 planety (7 a Měsíc), pod nimi je 
umístěno po 6 sirénách (správkyně sfér), naho
ře 13 kostýmovaných dvorních hudebníků před
stavuje Eroi (Hrdiny). Text k tomuto intermezzu 
vytvořili mj. BARDI a RINUCCINI, hudbu MAREN
ZlO, CACCINI a další. 
Druhé intermezzo líčí spor múz a pieridek (múz 
sloužících bohyni Pieris, dceři boha Dionýsa). 
Uprostřed stojí Apollon jako soudce na Parnasu 
spolu s pěti hamadryádami (stromovými nymfa
mi) a okřídleným koněm Pegasem. Antická látka 
a krása symetrického uspořádání jsou renesanč
ní, okázalé rozvinutí scény, kostýmů a hudby již 
odpovídá smyslové plnosti baroka. 

Florentská camerata. Tak se nazýval jeden z aka
demických debatních kroužků, které byly po vzoru 
antiky v renesanci velmi oblíbené. V letech cca 
1580-1592 se zde u hraběte BARDIHO a později 
u hraběte CORSIHO scházeli šlechtici, učenci, filo
sofové, básníci (OTTAVIO RINUCCINI, GABRlELLO 
CHIABRERA) a hudebníci. 
Snažili se napodobovat zázračné účinky ant. hud
by, především řec. monodie - sól. zpěvu s dopro
vodem kithary. Takto zpíval GALILEI za doprovodu 
loutny žalozpěvy proroka Jeremiáše a hraběte Ugo
lina z DANTOVA Pekla. 

VINCENZO GALILEI (t 159 1), otec slavného as
tronoma, objevil MESOMEDOVY Hymny (dnes 
opět ztracené) a napsal traktát proti nizozemské 
polyfonii malogo della musica antica e della 
moderna (FlorenCie 1581). 

Rané monodické kompozice obsahuje sbírka GIU
LIA CACCINIHO (cca 1545-1618) Nuove musiche 
(Florencie 1601, viz s. 272). EMILIO DE CAVALIERI 
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(cca 1550-1602) napsal do r. 1595 třifavole pas
torali (pastorální příběhy) se zpěvy, tanci a recita
tivy (ztracené). 
První dochovanou operou je Dafne (1598), text RI
NUCCINI (podle OVIDIOVÝCH Metamotjóz) , hudba 
]ACOPO PERI (1561-1633) a CORSI. Později zhu
debnili stejný námět MARco DA GAGLIANO (1582 
až 1643) pro Mantovu (1608) a SCHOTz pro Torgau 
(1627, přeložil OPITz). Následuje opera Euridice, 
prem. r. 1600 ke svatbě MEDlCIŮ v Palazzo Pitti, 
text RINUCCINI, hudba PERI, v jehož pojetí se stíle 
recitatívo pohybuje někde uprostřed mezi řečí 
a zpěvem, přičemž hudba přesně sleduje text. Podle 
vzoru antické tragédie přistupují také sbory. Tutéž 
Euridice zhudebni! v r. 1600 CACCINI (viz s. 144). 
Náměty raných oper pocházejí hlavně z pastorál
ních dramat (pastýřské hry vycházející z THEO
KRITA, VERGILIA ad.): TASso,Aminta (1573), GUA
RlNI, II pastor fido, opět TASSO, Osvobozený Jeru
zalém, a dále z řecké mytologie (OVIDIOVY 
Metamotjózy "apod.). V oblibě byly silné afekty, zá
zraky, kouzla, překvapení (manýrismus). Tyto ku
sy se nazývaly favola pastorale, dramma per musi
ca, termín opera se objevil až někdy po r. 1600. 

M-onteverdiho opera Otjeo (text STRlGGIO ml.) 
byla poprvé prov. 1607 v Mantově.k narozeninám 
FR. GONZAGY. Partitura Orfea je nejstaršf dochova
nou operní partiturou, bohatý instrumentář slouží 
k (obvyklé) charakterizaci jednot!. postava situací. 
Tak např. pozouny znějí ve scénách smrti a podsvě
tí, regál doprovází převozníka do říše mrtvých Cha
rona, dřevěný pozitiv Orfea, smyčce jsou užity ve 
scénách spánku. 

Po úvodní toccatě (3 x; it. toccare = dotyKat se, 
fr. toucher, něm. Tusch, pův. pro tymp. a trp., 
s. 320) následuje prolog Hudby (Moc Hudby): 
strofická árie s ritornelem. Stejný ritornel (tří
nebo čtyřdílný in d, a, F, d), plný smutku, násle
duje po smrti Eurydiky (v II. a N. aktu). 

Nové stíte recitatívo (vyprávěcí styl) je vystupňo
váno na stíte espressivo a rappresentativo (diva
delní styl), jež dovoluje neobyčejně svobodné 
pojednání disonancí a tónin, např. ve scéně, ve 
které poselkyně oznamuje Orfeovi smrt Eurydiky 
(obr. B): poselkyně v E dur ("tvá krásná Eurydi
ka") , Orfeus v předtuše zlé zprávy v náhlém obratu 
do g moll ("běda, co to slyším?"), poselkyně opět 
v E dur ("tvá milovaná žena"), poté zpomalující 
pomlka; náhle e moll, afekt smutku a bolesti, k to
mu příznačně klesající hlas ("je mrtvá"). Po "vý
mluvné" půlové pomlce naříká Orfeus v bolestném 
(patopoetickém) půltónovém sestupu ("běda!") 
a poté se pohrouží do své bolesti (tacet). Následu
je žalozpěv sboru pastýřů ("Ach hořký osud"), 
zpráva pose1kyně, opět žalozpěv pastýřů (sbor, 
duet) a na závěr čistě instrumentální hudba (ritor
nel, 3. sinfonie). 
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Basnici a hudebnici dostavali objednavky na opery 
a balety z rilznyeh sleehtiekjieh domu. V Mantove 
byl v roee 1608 ke GONZAGOVSKE svatbe uspoi'i
dan eely operni festival: 
- L'Arianna (28. 5.), text RINUCCINI, me MONTE

VERDI, reeitativy PElU, doehovano jen Lamento 
_d'Arianna (s. 110, 124). 

- Idropiea (2. 6.), text GUARINI, intermedia CHIA
BRERA, hudba MONTEVERDI, ROSSI atd. 

- II trionlo d'onore (3. 6.), namet FR. GONZAGA, 
text STRIGGIO, hudba GAGLIANO. 

- II balto delle ingrate (4. 6.), baletni opera, text 
RINUCCINI, hudba MONTEVERDI. 

- II saerificio d'Ifigenia (5. 6.), text STRIGGIO 
mI., hudba GAGLIANO. 

Monteverdi byl od roku 1613 kapelnikem 
u sv. Marka v Bemitkach. Vedle duehovni hudby 
psal take opery a balety na objednavky sleehtieu 
z Benatek a dalsich mest (mnoho jieh napsal pro 

. Mantovu, ale temer vse se ztratilo). Pro prvni vei'ej
na benatska divadla vznikly 3 pozdni opery Le noz
ze d'Enea con Lavinia (1641, ztraeeno),I1 ritorno 
d' Ulisse in patria (1640) a Eineoronazione di 
j>oppea (1642). Kposledni z nich: 

Nero miluje Poppeu, manzelku pretora Ottona, 
a ehee opustit cisai'ovnu Ottavii. Sveho vyehova
tele Seneku, ktery ho kira, donuti vypit jed. Otto
ne se $e svou pi'itelkyni Drusillou pokousi na ra
du Ottavie zavrazdit Poppeu a po prozrazeni jsou 
oba vyhnani. Nero opousti Ottavii a korunuje 
Poppeu na cisai'ovnu. 

MONTEVERDI velmi pi'esvedcive eharakterizuje jed
notlive postavy a seeny: Nero je brutaIni a okizale 
virtuozni (kastrat), Ottone slabosskji (rovnez kast
rat), Seneca dustojny a moudry (bas - typicke; jes
te Sarastro v MOZARTOVE Kouzelnejletne je bas). 
Mezi recitativy, ariosa a arie jsou vlozeny jen tn sin
fonie. 

Take zde se objevuji typicke seeny, napi'. scena 
spanku: kolebary rytmus, pomale tempo a hlu
boki poloha znazon'iuji klid a bezpeci Poppeina 
spanku, ktery sti'ezi eMva Arnalta (obr. A). 

K benatskemu opernimu stylu pati'i reeitativy 
seeeo ve vseeh odstineeh, Iyrieke a dramatieke 
ree. aeeompagnato a ariosa i rozmanite arie: 
s doprovodem eembala (jez je variabilni vzhledem 
k rilznYm vsuvkam a improvizacim), s doprovo
dem orehestru, casto s koneertantnim nastrojem, 
a take s ciste hud. strukturami, jako je napi'. basso 
ostinato. 
~bor a balet temer uplne sehazely (otazka ryda
ju), v nejnutnejsich pi'ipadeeh byly pi'edstavovany 
,statisty. 
Orchestr zustaval relativne maly, zaklad tvorily 
smycee, k nimz pi'istupovalo promenlive obsazeni 
deeM. Pouzivala se vetsinou 2 eembala (s. 82, 
obr. E), jedno k doprovodu recitativU (gener:ilbas) 
druhe pro kapelnika, ktery casto dirigoval zpevaky 

pi'imo pi'ed jevistem (zady k orehestru, i'izenemu 
1. houslistou). 
Namety, mytologieke, historieke a vzdy hrdinske, 
utvarely opery jakozto dramatieke, malirske a pohy
bern napinene seenieke den!. 
Libreto, stejne dUiezite jako hudba, bylo vetsinou 
tisteno a prodavano pi'ed pi'edstavenim spolu se 
svickami k cetbe. 
Typieke dobove znaky rna CAVALLIHO Giasone: 

lason opusti svoji manzelku Issifile a obrati se 
k Medee. Apollon stoji na strane Medey, Amor na 
strane Issifile. Kr:il Egeus se uehizi 0 Medeu, 
Orestes pomiha Issifile, ktera bojuje 0 lasona. 
Sluhove castecne zreadli dej v komicke sfei'e 
(parti buffe). K i'iSi Medey pati'i duehove pod
sveti. Jason nakonee nalezne eestu zpet k Issifile. 

JednotliyYm skupinam postav odpovidaji pi'islusne 
hudebni styly (obr. B) . Narocny koloraturni a bel
eantovj zpev je vyhrazen boMm a vladeum, ariosa 
a pisne ostatnim . 
Recitativ eharakterizuje (ternei'leitmotivieky) jed
notlive postavy sti'idanim nastroju v gener:ilbasu. 
lason (vysokji kontratenor, kastrat) je tedy st:ile do
provazen loutnou a theorbou, Medea harlou, Issifi
Ie varhanami (malYm pozitivem), ostatni eemba
lem. Takovato provozovaci praxe je jen m:ilokdy 
zaehyeena notoyYm zapisem. 
Arie jsou doprovazeny 2-3hl. instrumenftilnf ve
tou, instrumentaei neehiva skladatel zpravidla 
otevi'enou. Kapelnik pak upravuje doprovod pro 
kazdou inseenaci podle danyeh okolnosti, vkusu 
atd. StejnYm zpusobem zaehizi s 3-5hl. sazbou 
sinfonii a ritornelil. 

Bas je hran hlubokjimi smycci (violony, violami 
da gamba) a fagoty, sti'edni hlasy violami, hous
lemi a pozouny a vrehni hlasy houslemi, cinky, 
fletnami a salmajemi. 

Detailni rozdeleni hlasu je veci kapelnika. Opisovac 
opsalhlasy pro provedeni z partitury (provozovaci 
material). Take dnes musi by! stara operni partitu
ra up ravena dirigentem, ktery se navic musi roz
hodnout, zda ehee pouzit historieke nebo moderni 
nastroje (obr. B). 

Medeino vzYyani fUrii vykazuje jednoduehou do
provodnou vetu, nad ni zpevni hlas, jehoz pohyb 
odpovida Medeinu silnemu afektu. Dale vidime 
jeste preehod do reeitativni casti se zmenou 
taktu a dlouhYmi lezicimi souzvuky, zpevni hlas 
nad ni jasne vyjadi'uje rytmus a obsah textu 
(pi'. B). 

Dramaticnost nezustava omezena pouze na recita
tiv, nybd vstupuje take do aril, duetil i ansamblu. 
Plati to rovnez pro komickou oblast, jak dokazu
je koktary rystup Dema a Oresta. Vzrusene pobihani 
obou sem a tam, doprovazene odpovidajicimi gesty 
na scene, se objevuje v pi'isne melodieke i rytmieke 
stylizaci (pi'.). Komieke elementy mely v benatske 
opei'e sve misto odjakZiva. 
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Básníci a hudebníci dostávali objednávky na opery 
a balety z různých šlechtických domů. V Mantově 
byl v roce 1608 ke GONZAGOvSKÉ svatbě uspořá
dán celý operní festival: 
- L'Arianna (28. 5.), text RlNUCCINI, árie MONTE

VERDI, recitativy PEru, dochováno jen Lamento 
_d'Arianna (s. 110, 124). 

- Idropica (2. 6.), text GUARINI, intermedia CHIA
BRERA, hudba MONTEVERDI, ROSSI atd. 

- II trionfo ďonore (3. 6.), námět FR. GONZAGA, 
text STRIGGIO, hudba GAGLIANO. 

- II ballo delk ingrate (4. 6.), baletní opera, text 
RlNUCCINI, hudba MONTEVERDI. 

- II sacrificio ďIfigenia (5. 6.), text STRIGGIO 
ml., hudba GAGLIANO. 

Monteverdi byl od roku 1613 kapelníkem 
u sv. Marka v Benátkách. Vedle duchovní hudby 
psal také opery a balety na objednávky šlechticů 
z Benátek a dalších měst (mnoho jich napsal pro 

. Mantovu, ale téměř vše se ztratilo). Pro první veřej
ná benátská divadla vznikly 3 pozdní opery Le noz
ze ďEnea con Lavinia (1641, ztraceno),!1 ritorno 
ď Ulisse in patria (1640) a Eincoronazione di 
j>oppea (1642). K poslední z nich: 

Nero miluje Poppeu, manželku prétora Ottona, 
a chce opustit císařovnu Ottavii. Svého vychova
tele Seneku, který ho kárá, donutí vypít jed. Otto
ne se $e svou přítelkyní Drusillou pokouší na ra
du Ottavie zavraždit Poppeu a po prozrazení jsou 
oba vyhnáni. Nero opouští Ottavii a korunuje 
Poppeu na císařovnu. 

MONTEVERDI velmi přesvědčivě charakterizuje jed
notlivé postavy a scény: Nero je brutální a okázale 
virtuózní (kastrát), Ottone slabošský (rovněž kast
rát), Seneca důstojný a moudrý (bas - typické; ješ
tě Sarastro v MOZARTOVĚ Kouzelnéjlétně je bas). 
Mezi recitativy, ariosa a árie jsou vloženy jen tři sin
fonie. 

Také zde se objevují typické scény, např. scéna 
spánku: kolébavý rytmus, pomalé tempo a hlu
boká poloha znázorňují klid a bezpečí Poppeina 
spánku, který střeží chůva Arnalta (obr. A). 

K benátskému opernímu stylu patří recitativy 
secco ve všech odstínech, lyrické a dramatické 
rec. accompagnato a ariosa i rozmanité árie: 
s doprovodem cembala (jež je variabilní vzhledem 
k různým vsuvkám a improvizacím), s doprovo
dem orchestru, často s koncertantním nástrojem, 
a také s čistě hud. strukturami, jako je např. basso 
ostinato. 
~bor a balet téměř úplně scházely (otázka výda
jů), v nejnutnějších případech byly představovány 
.statisty. 
Orchestr zůstával relativně malý, základ tvořily 
smyčce, k nimž přistupovalo proměnlivé obsazení 
dechů. Používala se většinou 2 cembala (s. 82, 
obr. E), jedno k doprovodu recitativů (generálbas) 
druhé pro kapelníka, který často dirigoval zpěváky 

přímo před jevištěm (zády k orchestru, řízenému 
1. houslistou). 
Náměty, mytologické, historické a vždy hrdinské, 
utvářely opery jakožto dramatické, malířské a pohy
bem naplněné scénické dění. 
Libreto, stejně důležité jako hudba, bylo většinou 
tištěno a prodáváno před představením spolu se 
svíčkami k četbě. 
Typické dobové znaky má CAVALLIHO Giasone: 

lason opustí svoji manželku Issifile a obrátí se 
k Medee. Apollon stojí na straně Medey, Amor na 
straně Issifile. Král Egeus se uchází o Medeu, 
Orestes pomáhá Issifile, která bojuje o lasona. 
Sluhové částečně zrcadlí děj v komické sféře 
(parU buffe). K říši Medey patří duchové pod
světí. lason nakonec nalezne cestu zpět k Issifile. 

Jednotlivým skupinám postav odpovídají příslušné 
hudební styly (obr. B) . Náročný koloraturní a bel
cantový zpěv je vyhrazen bohům a vládcům, ariosa 
a písně ostatním . 
Recitativ charakterizuje (téměř leitmotivicky) jed
notlivé postavy střídáním nástrojů v generál basu. 
lason (vysoký kontratenor, kastrát) je tedy stále do
provázen loutnou a theorbou, Medea harfou, Issifi
le varhanami (malým pozitivem), ostatní cemba
lem. Takováto provozovací praxe je jen málokdy 
zachycena notovým zápisem. 
Árie jsou doprovázeny 2-3hl. instrumentální vě
tou, instrumentaci nechává skladatel zpravidla 
otevřenou. Kapelník pak upravuje doprovod pro 
každou inscenaci podle daných okolností, vkusu 
atd. Stejným způsobem zachází s 3-5hl. sazbou 
sinfonií a ritornelů. 

Bas je hrán hlubokými smyčci (violony, violami 
da gamba) a fagoty, střední hlasy violami, hous
lemi a pozouny a vrchní hlasy houslemi, cinky, 
flétnami a šalmajemi. 

Detailní rozdělení hlasů je věcí kapelníka. Opisovač 
opsal hlasy pro provedení z partitury (provozovací 
materiál). Také dnes musí být stará operní partitu
ra upravena dirigentem, který se navíc musí roz
hodnout, zda chce použít historické nebo moderní 
nástroje (obr. B). 

Medeino vzývání fúrií vykazuje jednoduchou do
provodnou větu, nad ní zpěvní hlas, jehož pohyb 
odpovídá Médeinu silnému afektu. Dále vidíme 
ještě přechod do recitativní části se změnou 
taktu a dlouhými ležícími souzvuky, zpěvní hlas 
nad ní jasně vyjadřuje rytmus a obsah textu 
(př. B). 

Dramatičnost nezůstává omezena pouze na recita
tiv, nýbrž vstupuje také do árií, duetů i ansámblů. 
Platí to rovněž pro komickou oblast, jak dokazu
je koktavý výstup Dema a Oresta. Vzrušené pobíhání 
obou sem a tam, doprovázené odpovídajícími gesty 
na scéně, se objevuje v přísné melodické i rytmické 
stylizaci (př.). Komické elementy měly v benátské 
opeře své místo odjakživa. 
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Rana opera zna urcile ustalene typy scen a arii, 
n-ipUamento (s. 110). 

Lamento Cassandry z CAVALLIHO Didony je pod
lozeno ostinatnim basem, ktery chromaticky kle
sajicfm postupem ve ctvrtkich (lamentovjm 
basem) - jakozto figura se naz9valpassus durius
culus, tvrdji a nepfirozeny postup jednoho hla
su proti soM samemu (CHR. BERNHARD) - vy
jadi'uje bolest a zirmutek. Nad nim se pozveda 
zpev sledujicf rytmus textu a pi'eryvany "vzdycha
jicfmi" pomlkami (suspirationes, pl'. B). 

V r. 1637 otevi'eli dva Rfmane FERRARI a MANELLI 
v Benatkich prvni verejne operni divadlo, Teatro 
S. Cassiano, ekonomicky sobestacny podnik (pi'i 
otevi'enf byla provedena MANELLIHO Andromeda). 
Nisledovaly dalsi operuf domy, mj. velke Teatro Gri
mani a S. Giovanni Grisostomo (1678). Toto diva
dlo rna typicke uspoi'ad:inf (obr. A): 
- 16ze byly pronajimany slechticilm a bohatYm 

mesfanskYm rodin:im. 
- parter byl zprvu bez zidlf, vyuzival se take pri 

turnajich a prilvodech. Mista si mohl koupit kaZ
dy. Kdyz sem byly pozdeji umisteny zidle, pone
chalY se zadni i'ady volue jako mista k stan!. 
V dvornim nebo slechtickem divadle sedel slech
tic na vyvysenem mfste v parteru, pozdeji (v 18. 
stoleti) uprosti'ed 1. poi'adi (dvorn! loze). 

- orchestriste se dlouho nachizelo na stejne 
urovni s parterem, obvykle bylo take velmi male, 
.zvl. v Benatkich (srovnej s. 82). 

- proscenium (jevistni oblouk) napodobovalo 
anticke divadlo. Bylo nadherne vyzdobene, upro
sti'ed byl umisten slechtickY erb. 

- jeviste bylo prodiouzenYm pokracovinim hle
diSte, oba prostory byly jasne osvetleny (jakoje
den prostor). Kuktitkovti scena byla zavedena 
teprve pozdeji (19. stol.). 

Velikost opernich domil se i'idila velikosti dvora 
(vcetne sluzebnictva; napi'. ve Versailles filo mnoh
dy aZ nekolik tisic slechticil), v mesfanskem pro
sti'edi pak komercnimi hledisky. Teatro Grimani 
melo pi'iblizne 1000 mist (obr. A). 
V Benatkich fungovalo soucasne 6-8, v 18. stol. 
dokonce az 16 opernich domil, ktere uvadely st:ile 
nove opery. To vysvetluje velkY pocet benatskYch 
oper, jejich sklon k typizaci, doklada ale take ziro
yen velkY ohlas, s nimz se tento druh setkival. Ope
ry byly zabavne, ale i mravolicne a dojemne (idea 
ant. divadla) svYmi baroknimi scenami s duchy, 
kouzly, promenami atd. 
Opery byly provadeny pouze v urcitYch Udobich ro
ku (stagione): behem karnevalu (hlavnf operuf se
zona), mezi Velikonocemi a letnimi pilidninami a na 
podzim aZ do adventu. Nikdy se nesmely hrat v dobe 
paSijove a adventni, mfsto nich se objevuji oratoria. 

Y_17. stol. byly Benatky hlavnim sti'ediskem it. ope
ry. Benatske opery se hr:ily v mnoha it. mestech 

i v ceM Evrope. K tomu byli najimini pokud mozno 
it. kapeluici, zpevaci a instrumentaliste. K nejry
znamnejsim pi'edstavitelilm benatske opery pati'i 
(krome MONTEVERDIHO): 
PIER FRANCESCO CALETTI-BRUNI, zvany CAVALLI 

(1602-76)czCremy, c,!Jr:imory zpevak, varhanJk 
a kapelnik (od 1668) u sv. Marka; napsal 42 
oper, mj. Giasone (1649) a k svatbe LUDvfKA 
XIV. Ercole amante (Pai'iZ 1662). 

ANTONIO CESTI (1623-69), z Arezza, od r. 1652 
. v Innsbrucku, od r. 1666 druhYm kapelnikem ve 

Vidni; opery: mj. L'Orontea (Benatky 1649),Ar
gia (Innsbruck 1655), Dori (Florencie 1655),1/ 
pomo d'oro (Video 1668, u pi'ilezitosti svatb, 
LEOPOLDA L). 

D:ile: SACRATI, ZIANI, LEGRENZI, PALLA VICINO, 
POLLAROLO (kolem 1653-1722). Koncem 17. stol. 
se Benatky st:ile vice oteviraji vnejsim vlivilm. V ob
libe jejr. ouvertura; recitativ secco a tirie da capo 
jsou jiz samozi'ejme. Take typizace ztvarneni afektil 
zde postupuje d:ile, stejne jako pozdeji v neapolske 
operni skole resp. v it. opei'e 18. stol. vilbec. 

Typicke hrdinske gesto ukazuje arie Faramonda 
od POLLAROLA: fanfirove kvartove skoky, rychle 
tremolo, melod.linie 0 velkem rozsahu (pi'. D). 

Rim zpocatku navazoval na florentskou operu, 
zcasti v d.tlech stejnych skladatelil (BARDI, CAVALIE
RI). Samostatne se zde rozvfjela duchovnf opera, 
oratorium a pozdeji opera burra: Skladatele: 
STEFANO LANDI (1586/87-1639), La morte d'Or
-feo (1619), Sant'Alessio (1632). 

DOMENICO MAZZOCCHI (1592-1665), La catena 
d'Adone (1626). 

ALESSANDRO STRADELLA (1644-82), viz s. 289; 
opery: mj. II Trespolo tutore (Janov cca 1677), 
LaJorza dell'amor paterno (Janov 1678). 

Dalsi autoi'i: A. AGAZZARI, M. MARAZZOLI, M. Ros
SI, L. VITTORI. 
Libreta ranych i'imskYch oper buffa pochizeji z pe
ra kardin:ila GIULIA ROSPIGLIOSIHO: Chi soffre 
speri (1639; hudba V. MAZZOCCHI, MARAZZOLI), 
Dal male il bene (1653; hudba ABBATINI, MARAZ
ZOLI). V r. 1652 vzniki prvuf vei'ejna operni scena. 
V oblibe je honosna ryprava a velke sborove a or
chestr:ilnf obsazenf. 

Neapol: V 18. stoleti udava ton tzv. neapolska 
operni skola. Kontakty s Rfmem jsou tesne. 
Neapol si libuje v bohate a peclive vypracovane or
chestr:ilni partitui'e. Prvni ryzuamny skladatel: 
FRANCESCO PROVENZALE (cca 1626-1704), od ro

ku 1686 kapelm'kem tamejsfho domu. 
Arie Menalippy (1672) dokumentuje jasnou dis
pozici a primarne hud. zpilsob ztvarnenf v celko
vern rOzvrZenf i motivice (basso ostinato slozeno 
ze 3 clinkil sestupujicfch od d do a), pi'icemz text 
se vhodne pi'izpilsobuje. Zpev je ozdoben (pi'. C). 
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Raná opera zná určité ustálené typy scén a árií, 
n-i.př.lamento (s. 110). 

Lamento Cassandry z CAVALLIHO Didony je pod
loženo ostinátním basem, který chromaticky kle
sajícím postupem ve čtvrtkách (lamentovým 
basem) - jakožto figura se nazývalpassus durius
culus, tvrdý a nepřirozený postup jednoho hla
su proti sobě samému (CHR. BERNHARD) - vy
jadřuje bolest a zármutek. Nad ním se pozvedá 
zpěv sledující rytmus textu a přerývaný "vzdycha
jícími" pomlkami (suspirationes, př. B). 

V r. 1637 otevřeli dva Římané FERRARI a MANELLI 
v Benátkách první veřejné operní divadlo, Teatro 
S. Cassiano, ekonouúcky soběstačný podnik (při 
otevření byla provedena MANELLlHO Andromeda). 
Následovaly další operní domy, mj. velké Teatro Gri
mani a S. Giovanni Grisostomo (1678). Toto diva
dlo má typické uspořádání (obr. A): 
- lóže byly pronajímány šlechticům a bohatým 

měšťanským rodinám. 
- parter byl zprvu bez židlí, využíval se také při 

turnajích a průvodech. MÍsta si mohl koupit kaž
dý. Když sem byly později umístěny židle, pone
chaly se zadní řady volné jako místa k stání. 
V dvorním nebo šlechtickém divadle seděl šlech
tic na vyvýšeném místě v parteru, později (v 18. 
století) uprostřed 1. pořadí (dvorní lóže). 

- orchestřiště se dlouho nacházelo na stejné 
úrovni s parterem, obvykle bylo také velmi malé, 
.zvl. v Benátkách (srovnej s. 82). 

- proscénium (jevištní oblouk) napodobovalo 
antické divadlo. Bylo nádherně vyzdobené, upro
střed byl umístěn šlechtický erb. 

- jeviště bylo prodlouženým pokračováním hle
diště, oba prostory byly jasně osvětleny (jako je
den prostor). Kukátková scéna byla zavedena 
teprve později (19. stol.). 

Velikost operních domů se řídila velikostí dvora 
(včetně služebnictva; např. ve Versailles žilo mnoh
dy až několik tisíc šlechticů), v měšťanském pro
středí pak komerčními hledisky. Teatro Grimani 
mělo přibližně 1000 míst (obr. A). 
V Benátkách fungovalo současně 6-8, v 18. stol. 
dokonce až 16 operních domů, které uváděly stále 
nové opery. To vysvětluje velký počet benátských 
oper, jejich sklon k typizaci, dokládá ale také záro
veň velký ohlas, s nímž se tento druh setkával. Ope
ry byly zábavné, ale i mravoličné a dojemné (idea 
anI. divadla) svými barokními scénami s duchy, 
kouzly, proměnami atd. 
Opery byly prováděny pouze v určitých údobích ro
ku (stagione): během karnevalu (hlavní operní se
zona), mezi Velikonoceuú a letnínú prázdninanú a na 
podzim až do adventu. Nikdy se nesměly hrát v době 
pašijové a adventní, místo nich se objevují oratoria. 

y_17. stol. byly Benátky hlavním střediskem il. ope
ry. Benátské opery se hrály v mnoha il. městech 

i v celé Evropě. K tomu byli najímáni pokud možno 
il. kapelníci, zpěváci a instrumentalisté. K nejvý
znamnějším představitelům benátské opery patří 
(kromě MONTEVERDIHO): 
PIER FRANCESCO CALETTI-BRUNI, zvaný CAVALLI 

(1602-76)czCremy, chrámový zpěvák, varhanJk 
a kapelník (od 1668) u sv. Marka; napsal 42 
oper, mj. Giasone (1649) a k svatbě LUDvíKA 
XIV. Ercole amante (Paříž 1662). 

ANTONIO CESTl (1623-69), z Arezza, od r. 1652 
. v Innsbrucku, od r. 1666 druhým kapelníkem ve 

Vídni; opery: mj. L'Orontea (Benátky 1649),Ar
gía (Innsbruck 1655), Dorí (Florencie 1655),1/ 
pomo ďoro (Vídeň 1668, u příležitosti svatby 
LEOPOLDA L). 

Dále: SACRATI, ZlANl, LEGRENZI, PALLAVICINO, 
POLLAROLO (kolem 1653-1722). Koncem 17. stol. 
se Benátky stále více otevírají vnějším vlivům. Vob
libě jefr. ouvertura; recitativ secco a árie da capo 
jsou již samozřejmé. Také typízace ztvárnění afektů 
zde postupuje dále, stejně jako později v neapolské 
operní škole resp. v il. opeře 18. stol. vůbec. 

Typické hrdinské gesto ukazuje áríe Faramonda 
od POLLAROLA: fanfárové kvartové skoky, rychlé 
tremolo, melod.liníe o velkém rozsahu (př. D). 

Řím zpočátku navazoval na florentskou operu, 
zčásti v dt1ech stejných skladatelů (BARDI, CAVALIE
Rl). Samostatně se zde rozvíjela duchovní opera, 
oratorium a později opera buffa: Skladatelé: 
STEFANO LANUI (1586/87-1639), La morte d'Or
-"jeo (1619), Sant'Alessio (1632). 

DOMENICO MAZZOCCHI (1592-1665), La catena 
ďAdone (1626). 

ALESSANDRO STRADELLA (1644-82), viz s. 289; 
opery: mj. II Trespolo tutore (Janov cca 1677), 
Laforza delľamor paterno (Janov 1678). 

Další autoři: A. AGAZZARI, M. MARAZZOLl, M. ROS
SI, L. VITTORl. 
Libreta raných římských oper buffa pocházejí z pe
ra kardinála GIULIA ROSPIGLlOSIHO: Chi soffre 
speri (1639; hudba V. MAZZOCCHI, MARAZZOLI), 
Dal male il bene (1653; hudba ABBATlNI, MARAZ
ZOLl). V r. 1652 vzniká první veřejná operní scéna. 
V oblibě je honosná výprava a velké sborové a or
chestrální obsazení. 

Neapol: V 18. století udává tón tzv. neapolská 
operní škola. Kontakty s Římem jsou těsné. 
Neapol si libuje v bohaté a pečlivě vypracované or
chestrální partituře. První významný skladatel: 
FRANCESCO PROVENZALE (cca 1626-1704), od ro

ku 1686 kapelm'kem tamějšího dómu. 
Árie Menalippy (1672) dokumentuje jasnou dis
pozici a primárně hud. způsob ztvárnění v celko
vém rozvržení i motivice (basso ostinato složeno 
ze 3 článků sestupujících od d do a), přičemž text 
se vhodně přizpůsobuje. Zpěv je ozdoben (př. C). 
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Barokni opern! jeviSte pi'edstini velky prostor di
ky pi'elozeni perspektivniho zorneho bodu daleko 
za seenu a odpovidajicimu vymalovani zadniho pro
spektu a bocnich kulis (SERLIO, ko!. 1600). Sou
casne uziti antickfch (ehram, sloupovi) a harok
nich elementu (pi'istav, plaehetnice) vytvoi'ilo styli
zovanj umeJeckY svet primereny operni latee. 
Stfedova (s. 278) a lihlova perspektiva, pri niz ku
lisy postavene do urciteho uhlu simuluji postranni 
prostory, se tez vzajemne kombinuji (obr. A). Pro 
pohyb jednajicieh postav byl kvUli pomernym veli
kostem vhodny pouze prostor na predni rampe. 
V oblibe byla co nejpohyblivejsi jevistnl akce: leta
jici stroje, vznasejici se oblaka (a na nieh umisteni 
zpevaci), morske vlny, mlha, para, oheii atd. Barok
ni opera mela vetsinou 3 akty s 12-16 znovu pouzi
telnYmi dekoraeemi (typizovane sceny): 

ufice, namesti, feka, pHstav, oblaka, zahrada, 
jeskyne, schodWe, iakir, dvur, sal, divadlo 
v divadle, komnata (v Benatkach oblibena 
loin ice s posteli a zrcadlem). 

Kost)'rmy. Zpevaei vystupovali v soudobem odevu, 
slavnostnim, mOdnim, zi'idka historicky stylizova
nem. Vedle toho se uzivaly jantazijni kostjmy po
hadkovYeh bytosti, duehu, zvii'at apod. 
Zpevaci. NejvYse postaveni zpevaci (primo uomo, 
prima donna) meli narok na min. 2-3 arie v kaZde 
opere, ve kteryeh mohli predvest sve umen!. Zpeva
ei-kastrati se objevili poprve ve Spanelsku (maur
sk:i tradiee), dominovali nejprve v chram. hudbe, 
pak tep.rve v opere. Kastrati v sobe spojovali cistotu 
chlapeckeho hlasu (voci bianche) se silou dospe
leho Cloveka. Zpivali hrdinske party, tez zenske role 
a byli oslavovani jako hvezdy. 
StylovYm idealem je belcanto, it. krasnj zpev piny 
vrrazu, virtuozity a peveeke kUltury. ]emu odpovidal 
narocny a vysokY styl arie da capo. V opakovanem 
dflu da capo se mohl zpevak blysknout improvizo
vanYmi ozdobami, koloraturami (passi, behy) a ka
dencnimi vsuvkami (malokdy zapsan9mi v notach, 
notovY priklad C je od slavneho kastrata FARINEL
LIHO). 
V 18. stoleti dominuje it. opera, kterou 19. stoleti 
ponekud uzee naryvalo neapolskou operou. 
Centra: Neapol, Rim, 1\lrin, Milan, Benatky, dale 
Videii, Drazaany (HASSE), Hamburk, Londyu (HAN
DEL). 

Opera seria 
U-lelo . vaine opery stoji hudba v popredi, pre
devSim v cetnvch ariich (casto s koncertantnim 
nastrojem), ktere pi'ernsuji dej a vyjadruji urCite 
afekty. Dej se odehrava ve zbezne komponovanem 
recitativu seeeo. Vedle toho se zde nachazejidrama
iieke a Iyrieke reeitativy aeeompagnato, pisiiove 
kavatiny, ansambly a sbory. Jakozto pi'edehra zde 
zazniva neapolska operni sinjonie, ktera s operou 
hudebne nesouvisi. 

Okolo roku 1700 se it. opera stava jednodussi 
a stylizovanejSi (vliv fro kiasicismu, CORNEILLE, 
RACINE), obsahuje stale mene komiekYeh seen. 
Libretiste: 
APOSTOLO ZENO (1668-1750), Benatky, od r. 1718 

vid. dvorni basnik, 47 opernich a 12 oratornich 
textu, prisne formy, se skionem ke sehematizaei. 

PIETRO METASTASIO (1698-1782), Rim, od r. 1717 
Neapol, od roku 1730 Videii (ZENOv nastupee), 
57 opernieh libret, ehapanyeh jako basniek:i dfIa 
(dramma per mnsica), typizovane postavy namis
to eharakteru, odraz a predloha v dvorske konven
ci. VetSinou 6 postav, z toho 2 mileneeke pary, kte
re proehazeji vniti'nimi konflikty mezi pOvil1l1osti 
a n:iklonnosti, nez dospeji k srastnemu konci. 
Ustalene typy arii (namisto reckeho chOrn). 

Skiadatele: 
ALESSANDRO SCARLATTI (1660-1725), Palermo, 
--od -1672 v Rime,· ~ak CARissiMIHO, kapelnik 

5vedske kralovny KRISTINY v rume, od 1684 
dvornim kapelnikem v Neapoli, pres 800 komor
nich kantat, 114()p~r, mj. La Rosaura (Rim 
1690), Griselda (rum 1721), II trionjo dell'o
nore (hud. komedie, Neapol 1718), vzneseny 
(nikoliv mesranskyj styl, jas, patos (pi'. B), kon
certantni n:lstroje (casto v paru), hlavni osob
nost stars! neapolske skoly, pro mladsi generaci 
prilis "ucenY". 

HANDEL (s. 286); L. VINCI (cca 1690-1730); 
N. PORPORA (1686-1768); G. BONONCINI(I670 
azI747). 

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736), 
.- Neapol, zak VINCIHO, DURANTEHO, komorni 

a chramove kompozice (s. 294), 5 oper seria, 
slavna intermezza (obr. D). --. 

K mlads! generaci patri (viz tez S. 338 nn.): N. ]OM
MELLI (I714-74); T. TRAiiTTA (I 727-79); F. DI 
MAJo (I 732-70); HASSE (s. 287); GLUCK (s. 343). 

Opera buffa 
Asi od roku 1630 se objevuji v be"natske opere ko

. micke sceny (inspirovane spanelskYru dramatem) 
s upovidanYm parlandem, bujarl'mi pisnemi a paro
diemi. Kolem roku 1700 je ZENO z opery seria vylou
cil a pote naSly (jako jiz drive) sve misto v intermez
zu a commedii in musica. Postavy pochazeji z com
medie dell'arte, namety z kaZdodenruno mestskeho 
Zivota, lidove, sentimentaIni a zaroveii bi'itke. Hudba 
chce bY. jednoducha a pi'irozena: zadni kastrati, zad
ne beicanto, namisto toho pisne, kavatiny, ansambly 
a cetne parodie opery seria. ( " . 

VelkY uspech zaznamenalo PERGOLESIHO inter
mezzo La serva padrona (1733; stalo se tez pred
metem sporn, Pai'iZ 1752). Strncne opakovane 
motivy a kontrasty prozrazuji dialogickY charak
ter, jasnost, pruraznost, svezest a nove hudebn! 
gesto. Telllo kus pi'ispel do znacne miry k ustaleni 
stylu opery buffa (a hudby kiasicismu). 
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Barokní operní jeviště předstírá velký prostor dí
ky přeložení perspektivního zorného bodu daleko 
za scénu a odpovídajícímu vymalování zadního pro
spektu a bočních kulis (SERLlO, kol. 1600). Sou
časné užití antických (chrám, sloupoví) a harok
ních elementů (přístav, plachetnice) vytvořilo styli
zovaný umělecký svět přiměřený operní látce. 
Středová (s. 278) a úhlová perspektiva, při níž ku
lisy postavené do určitého úhlu simulují postranní 
prostory, se též vzájemně kombinují (obr. A). Pro 
pohyb jednajících postav byl kvůli poměrným veli
kostem vhodný pouze prostor na přední rampě. 
V oblibě byla co nejpohyblivější jevištní akce: léta
jící stroje, vznášející se oblaka (a na nich umístění 
zpěváci), mořské vlny, mlha, pára, oheň atd. Barok
ní opera měla většinou 3 akty s 12-16 znovu použi
telnými dekoracemi (typizované scény): 

ulice, náměstí, řeka, přístav, oblaka, zahrada, 
jeskyně, schodWě, žakiř, dvůr, sál, divadlo 
v divadle, komnata (v Benátkách oblíbená 
ložnice s postelí a zrcadlem). 

Kostýmy. Zpěváci vystupovali v soudobém oděvu, 
slavnostním, módním, zřídka historicky stylizova
ném. Vedle toho se užívaly fantazijní kostýmy po
hádkových bytostí, duchů, zvířat apod. 
Zpěváci. Nejvýše postavení zpěváci (primo uomo, 
prima donna) měli nárok na min. 2-3 árie v každé 
opeře, ve kterých mohli předvést své umění. Zpěvá
ci-kastráti se objevili poprvé ve Španělsku (maur
ská tradice), dominovali nejprve v chrám. hudbě, 
pak tep.rve v opeře. Kastráti v sobě spojovali čistotu 
chlapeckého hlasu (voci bianche) se silou dospě
lého člověka. Zpívali hrdinské party, též ženské role 
a byli oslavováni jako hvězdy. 
Stylovým ideálem je belcanto, il. krásný zpěv plný 
výrazu, virtuozity a pěvecké kultury. Jemu odpovídal 
náročný a vysoký styl árie da capo. V opakovaném 
dílu da capo se mohl zpěvák blýsknout improvizo
vanými ozdobami, koloraturami (passi, běhy) a ka
denčními vsuvkami (málokdy zapsanými v notách, 
notový příklad C je od slavného kastráta FARINEL
LlHO). 
V 18. století dominuje it. opera, kterou 19. století 
poněkud úzce nazývalo neapolskou operou. 
Centra: Neapol, Řím, 1\lrín, Milán, Benátky, dále 
Vídeň, Drážďany (HASSE), Hamburk, Londýn (IlAN
DEL). 

Opera seria 
U-íéío . vážné opery stojí hudba v popředí, pře
devším v četnÝch áriích (často s koncertantním 
nástrojem), které přerušují děj a vyjadřují určité 
afekty. Děj se odehrává ve zběžně komponovaném 
recitativu secco. Vedle toho se zde nacházejídrama
iické a lyrické recitativy accompagnato, písňové 
kavatiny, ansámbly a sbory. Jakožto předehra zde 
zaznívá neapolská operní sinfonie, která s operou 
hudebně nesouvisÍ. 

Okolo roku 1700 se il. opera stává jednodušší 
a stylizovanějši (vliv fr. klasicismu, CORNEILLE, 
RACINE), obsahUje stále méně komických scén. 
Libretisté: 
APOSroLO ZENO (1668-1750), Benátky, od r. 1718 

víd. dvorní básník, 47 operních a 12 oratorních 
textů, přísné formy, se sklonem ke schematizaci. 

PIETRO METASTASIO (1698-1782), Řím, od r. 1717 
Neapol, od roku 1730 Vídeň (ZENŮV nástupce), 
57 operních libret, chápaných jakó básnická díla 
(dramma per mnsica), typizované postavy nanús
to charakterů, odraz a předloha v dvorské konven
ci. Většinou 6 postav, z toho 2 milenecké páry, kte
ré procházejí vnitřními konflikty mezi povil1l1ostÍ 
a náklonností, než dospějí k šťastnému konci. 
Ustálené typy árií (namísto řeckého chóru). 

Skladatelé: 
AlESSANDRO SCARLATTI (1660-1725), Palermo, 
--od -1672 v Řlině,· Žák CARissiMIHO, kapelník 

švédské královny KRISTlNY v rumě, od 1684 
dvorním kapelníkem v Neapoli, přes 800 komor
ních kantát, 114 (>p~r, mj. La Rosaura (Řím 
1690), Griselda (rum 1721), II trionfo delľo
nore (hud. komedie, Neapol 1718), vznešený 
(nikoliv měšťansky') styl, jas, patos (př. B), kon
certantní nástroje (často v páru), hlavní osob
nost starší neapolské školy, pro mladší generaci 
příliš "učený". 

IlANDEL (s. 286); L. VINCI (cca 1690-1730); 
N. PORPORA (1686-1768); G. BONONCINI(I670 
až 1747). 

GIOVANNI BATTlSTA PERGOLESI (1710-1736), 
.- Neapol, žák VINCIHO, DURANTEHO, komorní 

a chrámové kompozice (s. 294), 5 oper seria, 
slavná intermezza (obr. D). --. 

K mladší generaci patří (viz též s. 338 nn.): N. JOM
MELLI (I714-74); T. TRAĚTTA (I 727-79); F. DI 
MAJo (I 732-70); HASSE (s. 287); GWCK (s. 343). 

Opera buffa 
Asi od roku 1630 se objevují v be"nátské opeře ko

. mické scény (inspirované španělským dramatem) 
s upovídaným parlandem, bujarými písněmi a paro
diemi. Kolem roku 1700 je ZENO z opery seria vylou
čil a poté našly (jako již dříve) své místo v intermez
zu a commedii in musica. Postavy pocházejí z com
medie delľarte, náměty z každodenruno městského 
života, lidové, sentimentální a zároveň břitké. Hudba 
chce být jednoduchá a přirozená: žádní kastráti, žád
né belcanto, nanústo toho písně, kavatiny, ansámbly 
a četné parodie opery seria. ( " . 

Velký úspěch zaznamenalo PERGOLESIHO inter
mezzo La serva padrona (1733; stalo se též před
mětem sporu, Paříž 1752). Stručné opakované 
motivy a kontrasty prozrazují dialogický charak
ter, jasnost, průraznost, svěžest a nové hudební 
gesto. Tento kus přispěl do značné míry k ustálení 
stylu opery buffa (a hudby klasicismu). 
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Take ve Francii se na konci 16. stoleti objevily sna
hy 0 vytvofeni noveho druhu inspirovaneho antic
kjim divadlem, na nemz by se podfiela vsechna 
umeni: poezie, hudba, tanec, architektura, malif
SM, kostYmy. Roku 1570 zalozili basnik J.-A. BArF 
a hudebnik T. DE COURVILLE podle ant. vzoru Aca
demie de poesie et de musique. Jako spolecny 
produkt se v ramci noveho druhu zvaneho ballet 
de cour objevil ballet comique de la royne 
(1581). 
!Jallet de cour (s. 322, obr. B) obsahuje dejove 
ztvarneni basnickeho nametu, tance, bohate kost9-
my, dekorace a hudbu: chants (4-5hlase sbory), 
recits (s610ve zpevy, stroficke nebo madrigalove, 
pi'edchUdci airu a recitativu) a instrumentdlni 
hudbu (orch. doprovod, tance). Namety pochizeji 
z mytologie, je zde fada alegorii. Balet je nejprve 
provozovin temef bez ucasti profesionilnich tanec
nikU krilovskjimi dvoi'any (jako dedicM renesanc
nich pruvodu a maskarad), postupem casu vsak 
profesionilni tanecnici vytvai'eji vysoce kvalitni fro 
balet, ktery zustava charakteristickjim rysem fran
couzske opery. 
Comedie-ballet (baletni komedie): komickY pro
tip6l k vaznemu dvornimu baletu, vzoikla jako diva
deW druh roku 1664, kdyZ MOLI~RE a LULLY uvedli 
La princesse d'E/ide. Zaklad tvon mluvena kome
die, do niz byly vkladiny balety, s6love zpevy (reci
tativy, airs) a ansambly (napf.: Le bourgeois genlil
homme, 1670). Obsahovala cim dil mene hudby 
a po MOLI~ROvE smrti (1673) se stala beznou ko
medii s tanci a zpevy. 
Pastorale. Italska opera se snaiila zapustit koi'eny 
take v Pai'izi. Na francouzskem dvoi'e se davala cela 
fada italskYch oper, ve srovnini s Itilii vesmes na
kladneji vypravenych, tzo. s vetsimi orchestry, sbory 
a dokomponovan9mi balety, napf. SACRAT!: La fin
ta pazza (1645), CAVALLI: Egisto (1646), Ross!: 
Oifeo (647), CAVALLI: Ercole amante (1662, 
k svatbe LUDvtKA XIV.). Pod timto italskjim vlivem 
vznika francouzske pastorale, nejprve CAMBERTO
VA Pastorale d'Issy (1659) a Pomone (1671), na 
text PERRINA, provedene u pffiezitosti otevi'eni je
jich prvniho operniho podniku. PERRIN roku 1672 
zbankrotoval. Jako pokracovini zaloZii LULLY roku 
1672 Academie royale de musique a pri otevreni 
zaznelo pastorale Les fetes de l'Amour et de Bac
chus (text QUINAULT). Pastorale pak existuje jako 
okrajory druh ai do ROUSSEAUOVA Le devin du 
village (1752). 
Tragedie lyrique, take tragMie en musique, rna 
- podobne jako klasicki tragedie CORNEILLOVA 
(1606--1684), QUINAULTOVA (1635-1688) a RA
CINOVA (1639-1699) a jako ant. tragedie, kterou 
obe napodobuji - 5 aktu, alexandriny a petistope 
jamby; namety z mytologie, povesti a hrdinske his
torie. Dsti'ednim momentem je patetickY recitativ 
tragedie, ktery hudba napodobuje. 
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Tento druh vytvofili QUINAULT a LULLY, nejprve to 
byl Cadmus et Hermione (1673), dile mj.Alceste 
(1674), Tbesee (1675), Persee (1682), Armide 
(1686, obr. A). LULLY uplatiluje: 
- francouzskou ouverturu (s. 134); 
- prolog (s oslavou krile); 
- fro recitativ, peclive vypracovany, sledujid text, 

vykazujid tudlz caste stfidini taktu, ale take me
lodiku, jez se opakuje na zpusob refrenu 
(obr. A); 

- fr_ air, pisilova forma, casto s refreny po jednot
Iirych slokich, pi'icemz melodika je sylabicka 
(bez it. koloratur, viz air Renauda, obr. A); 

- ansambly; 
- sbory (casto ti'ihlase, viz obr. A); 
- baletni hudbu (tance), orchestrilni sazba je 

petihlasa (s. 320, obr. B); 
- instrumentalni kusy programniho charaktern. 
Sciny jsou typizovane (boufe, spinek atd.). JSou 
komponovany jako clenite obrazy s recitativy, air, 
tanci, sbory, sinfoniemi, vse vzajemne proporcne 
vyvazene (obr. A). 
Tragedie lyrique se stala fro narodni operou, pfivr
zenci it. opery v Pai'iZi byli proti ni v mensine. 
JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687), z Florencie, 

od r. 1646 v Pafizi, houslista, od 1653 dvorni 
skladatel (24 violons du roi, S. 65, 321), vytvo
i'il fro styl v opefe, baletu a suite, ovlivnil celou 
Evropu; zemfel nasledkem zraneni nohy, jez si 
zpusobil dirigentskou holL 

A. CAMPRA (1660-1744); A. DESTOUCHES (1672 
az 1749) . 

Opera-ballet vznikla na konci 17. stol. osamostat
nenim tzv. divertissements (baletni a hud. vlozky 
v cinohfe). 2-3 tato divertissements byla nyni sesta
vena do celovecerniho zabavneho pfedstaveni jako 
2-3 jednini se samostatnou nebo jen volne souvi
sid tematikou. Obsahovala baletni sceny (prolog, 
entrees), arie, sbory atd., licila slavnostne a barvite 
sve pi'ibehy a zoamenala vpdd rokokoveho vkusu 
do slavnostniho patosu lullyovskeho baroka 
(BVCKEN). Opera-ballet existovala vedle tragedie 
lyrique az do pol. 18. stol. Rane pfiklady: CAMPRA: 
L'Europe galante (1697), Les muses (1703), Les 
fetes venitiennes (171 0); pozdeji DELALANDE 
a DESTOUCHES: Les elements (I 72 1); obzvlaste 
RAMEAU: Les Indes galantes (1735). 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764), Dijon, od 

1722 v Pafizi; Pieces de clavecin (1724), Hip
polyte et Aricie (tragedie lyr., 1733); Traite de 
l'harmonie (1722), Demonstration du princi
pe de l'harmonie (1750). 

Opera comique vstupuje na scenu v roce 1752, 
vyrusta vsak z pafiZske pl'edmestske komedie 
17. stol. s jejimi vaudevilly (voix de villes, z toho 
comMie en vaudeville) a z ponekud narocnejsi 
komedie se zpevy (comMie melee d'ariettes). 

Také ve Francii se na konci 16. století objevily sna
hy o vytvoření nového drohu inspirovaného antic
kým divadlem, na němž by se podfiela všechna 
umění: poezie, hudba, tanec, architektura, malíř
ství, kostýmy. Roku 1570 založili básník ].-A. BArF 
a hudebník T. DE COURVlLLE podle anI. vzoro Aca
démie de poésíe et de musíque. Jako společný 
produkt se v rámci nového drohu zvaného ballet 
de cour objevil ballet comique de la royne 
(1581). 
!lallet de cour (s. 322, obr. B) obsahuje dějové 
ztvárnění básnického námětu, tance, bohaté kostý
my, dekorace a hudbu: chants (4-5hlasé sbory), 
récits (sólové zpěvy, strofické nebo madrigalové, 
předchůdci airo a recitativu) a instrumentální 
hudbu (orch. doprovod, tance). Náměty pocházejí 
z mytologie, je zde řada alegorií. Balet je nejprve 
provozován téměř bez účasti profesionálních taneč
níků královskými dvořany (jako dědictví renesanč
ních průvodů a maškarád), postupem času však 
profesionální tanečníci vytvářejí vysoce kvalitní fr. 
balet, který zůstává charakteristickým rysem fran
couzské opery. 
Comédie-ballet (baletní komedie): komický pro
tipól k vážnému dvornímu baletu, vznikla jako diva
delní droh roku 1664, když MOLI~RE a LULLY uvedli 
La príncesse ďÉlide. Základ tvoří mluvená kome
die, do níž byly vkládány balety, sólové zpěvy (reci
tativy, airs) a ansámbly (např.: Le bourgeoís gen til
homme, 1670). Obsahovala čím dál méně hudby 
a po MOLI~ROVĚ smrti (1673) se stala běžnou ko
medií s tanci a zpěvy. 
Pastora1e. Italská opera se snažila zapustit kořeny 
také v Paříži. Na francouzském dvoře se dávala celá 
řada italských oper, ve srovnání s Itálií vesměs ná
kladněji vypravených, tzn. s většími orchestry, sbory 
a dokomponovanými balety, např. SACRATI: La .fin
ta pazza (1645), CAVALLI: Egísto (1646), ROSSI: 
Oifeo (647), CAVALLI: Ercole amante (1662, 
k svatbě LUDvíKA XIY.). Pod tímto italským vlivem 
vzniká francouzské pastorale, nejprve CAMBERTO
VA Pastorale ďlssy (1659) a Pomone (1671), na 
text PERRINA, provedené u přfiežitosti otevření je
jich prvního operního podniku. PERRIN roku 1672 
zbankrotoval. Jako pokračování založil LULLY roku 
1672 Académie royale de musique a při otevření 
zaznělo pastorale Les Jétes de ľAmour et de Bac
chus (text QUlNAULT). Pastorale pak existuje jako 
okrajový droh až do ROUSSEAUOVA Le devin du 
village (1752). 
Tragédie lyrique, také tragédie en musíque, má 
- podobně jako klasická tragédie CORNElLLOVA 
(1606--1684), QUlNAULTOVA (1635-1688) a RA
CINOVA (1639-1699) a jako anI. tragédie, kterou 
obě napodobují - 5 aktů, alexandríny a pětistopé 
jamby; náměty z mytologie, pověstí a hrdinské his
torie. Ústředním momentem je patetický recitativ 
tragédie, který hudba napodobuje. 
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Tento droh vytvořili QUlNAULT a LULLY, nejprve to 
byl Cadmus et Hermione (1673), dále mj.Alceste 
(1674), Thésée (1675), Persée (1682), Armide 
(1686, obr. A). LULLY uplatňuje: 
- francouzskou ouverturu (s. 134); 
- prolog (s oslavou krále); 
- fr. recitativ, pečlivě vypracovaný, sledující text, 

vykazující tudíž časté střídání taktů, ale také me
lodiku, jež se opakuje na způsob refrénu 
(obr. A); 

- fr_ air, písňová forma, často s refrény po jednot
livých slokách, přičemž melodika je sylabická 
(bez it. koloratur, viz air Renauda, obr. A); 

- ansámbly; 
- sbory (často tříhlasé, viz obr. A); 
- baletní hudbu (tance), orchestrální sazba je 

pětihlasá (s. 320, obr. B); 
- instrumentální kusy programního charakteru. 
Scény jsou typizované (bouře, spánek atd.). JSou 
komponovány jako členité obrazy s recitativy, air, 
tanci, sbory, sinfoniemi, vše vzájemně proporčně 
vyvážené (obr. A). 
Tragédie lyrique se stala fr. národní operou, přívr
ženci it. opery v Paříži byli proti ní v menšině. 
JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687), z Florencie, 

od r. 1646 v Paříži, houslista, od 1653 dvorní 
skladatel (24 violons du roi, s. 65, 321), vytvo
řil fr. styl v opeře, baletu a suitě, ovlivnil celou 
Evropu; zemřel následkem zranění nohy, jež si 
způsobil dirigentskou holí. 

A. CAMPRA (1660-1744); A. DESTOUCHES (1672 
až 1749) . 

Opéra-ballet vznikla na konci 17. stol. osamostat
něním tzv. divertissements (baletní a hud. vložky 
v činohře). 2-3 tato divertissements byla nyní sesta
vena do celovečerního zábavného představení jako 
2-3 jednání se samostatnou nebo jen volně souvi
sící tematikou. Obsahovala baletní scény (prolog, 
entrées), árie, sbory atd., líčila slavnostně a barvitě 
své příběhy a znamenala vpád rokokového vkusu 
do slavnostního patosu lullyovského baroka 
(BVCKEN). Opéra-ballet existovala vedle tragédie 
lyrique až do pol. 18. stol. Rané příklady: CAMPRA: 
L'Europe galante (1697), Les muses (1703), Les 
Jétes vénitíennes (171 O); později DELALANDE 
a DESTOUCHES: Les éléments (I 72 1); obzvláště 
RAMEAU: Les lndes galantes (1735). 
JEAN-PHlLIPPE RAMEAU (1683-1764), Dijon, od 

1722 v Paříži; Pieces de clavecín (1724), Híp
polyte et Aricie (tragédie lyr., 1733); Traíté de 
I'harmonie (1722), Démonstratíon du príncí
pe de ľharmoníe (1750). 

Opéra comique vstupuje na scénu v roce 1752, 
vyrůstá však z pařížské předměstské komedie 
17. stol. s jejími vaudevilly (voíx de vil/es, z toho 
comédíe en vaudevíl/e) a z poněkud náročnější 
komedie se zpěvy (comédíe mélée ďaríettes). 
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V Anglii je prvnim svebytnYm scenickym hudebnim 
druhem masque, dvorski hra s maskami provozo
vani v 16. a 17. sto!., vych:izejici z renesancnich 
maskarnich prilvodu a her. Sveho vrcholu dosihla 
v 17. sto!. v dI1ech bisnika BENAJONSONA a scenic
keho architekta INIGO JONESE.Dejovi vYstavba: 

Po prologu misledoval prt'ivod maskovanych 
pi'edstavitelu (masquers, ochotnici ze slechtic
kYch kruhu), pote#avni kus s mytologickYm 
nebo alegorickYm obsahem a pantomimou, tan
ci, dialogy, airs (pisne s dopr. loutny) a sbory 
(madrigaly). Ztiver tvoi'il balet vsech zucastne
nych (main dance) a odlozeni masek. 

JONSON vlozil v r. 1609 do Masque of Queens paro
dickou antimasque (hranou profesiomilnimi her
ci). Ko!. r. 1620 byl pfevzat take it. recitativ. V dobe 

t:ROMWELLOvYCH kult. restrikci byly masques jeste 
povoleny, v obdobi restaurace po CROMWEl.LOvE 
smrti (1658) klesly ve srovnani s operou na uroven 
lid. zibavy, mohly se vsak jeste objevit jako intennezza. 
Prvni prokomponovanou ang!. operou je The Sie
ge of Rhodes (Londyn 1656), text W. DAVENANT, 
hudba je pasticciem od 5 skladatelu. Vlivy z konti
nentu: it. recitativ a irie, fro ouvertura, sbory a tan
ceo Presto vsak zustavi ang!. opera spiSe Cinohrou 
s hud. cisly. Skladatele: M. LoCKE, G. B. DRAGHI, 
J. BANISTER, H. PURCELL a dalSi. 
Jedinou PURCEl.LOVOU zcela prokomponovanou 
operou je Dido and Aeneas (Londyu 1689), povaZo
vani za nejvYznamnejsi anglo operu 17. sto!. V prolo
gu a 3 kritkych aktech je licen osud opustene Dido. 

Didonin zalozpev pi'ed smrti (obr. A) dokumentu
je PURCELLOVO velke a niterne umeni vYrazu: re
citativ ve znavene ustivajicim pohybu, irie (song) 
vystaveni jako chaconne nad lamentoyYm basem 
(s. 279), plni bolestnych disonanci, ale s pisnove 
prostou melodikou. 

PURCELL napsal scen. hudbu k 48 Cinohr:im a 5 se
mi-oper (cinohry s velkYm podI1em hudby), napi'. 
King Arthur (1691, Dryden), The Fairy Queen 
(1692, pod!e SHAKESPEAROVA Snu noci svatojtin
skej, The Tempest (cca 1695, pod!e SHAKESPEARA). 
HENRY PURCELL (1659-95), Londyu, zpMk v dvorni 

kapele, od 1679 varham'k ve Westminster Abbey, 
1682 varham'k v Chapel Royal, od 1683 spravee 
kr:ilovskeho instrumentai'e; dueh. hudba (ant
hems), kom. skladby (triove sonity, violove kvarte
ty), seen. dIla; pisnovi melodika, odv:iZne ehromat. 
harmonie, spojuje vseehny vlivy do vlastniho stylu. 

Italslci opera seria v Anglii 
-Pivni italske opery provozovali v Londyue Anglicane 
aTtalove v obou jazycieh, jez se misily v r:imei jed

-riono it tehoz pi'edstavent (od cca 1710). It. opera 
oyra jakoho cizorody element vyhrazeny vyssim 
vrstv:im vystavena mnoha utokum a vymizela kolem 
roku 1740. It. opera seria a s ni barokni opera vil
bee zaZila v Anglii svilj vrehol v tvorbe HANDELOVE. 
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HANDEL zahijil svou drihu v Haymarket Theatre 
operou Rinaldo (171 1) - barvitou podivanou 
o kouzeinici Armide plnou promen. Nasledovaly 
II pastor fido (i 712), Teseo, Lucio Cornelio 
Silla (1713), Amadigi (1715). 

Roku 1719 byla zalozena Royal Academy of Mu
sic (jako akciova spolecnost); ekonomickYm i'edi
telem se stal HElD EGGER, umeleckYm HANDEL. Ten 
angaZoval '~pj('kove pevecke hvezdy, jako byli SENE
SINO (kastrit), MARGARITA DURASTANTI (sopran) 
nebo FAUSTINA BORDONI-HASSE (koloraturni so
prin) . 

Dalsi HANDELOVY opery: Radamisto (1720), 
Muzio Scevola (17?I,pasticClo: I. akt AMADEI, 
2. akt BONONCINI, 3. HANDEL), II Floridante 
(1721), Ottone, Flavio (1723), Glulio Cesare, 
Tamerlano (1724), Rodelinda (1725), Scipione, 
Alessandro (1726), Admeto, Riccardo I (1727), 
Siroe, Tolomeo (1728). 

RoyalAcademy zaniki r. 1728 (vliv Beggar's Ope
ra, viz niZe). HANDEL a HElD EGGER zaklidaji no
YOU akademii: Nasleduji opery:-

Lotario (1729), Partenope (1730), Poro (1731), 
Ezio, Sosartne (1732), Orlando (1733), pote 
akademie konci svoji Cinnost. ARRIGONI, BONON
CINI a PORPORA oteviraji konkurencni podnik. 
HANDEL uvidi s potiZemi opery Arianna (1734) 
all pastor fido (1734, puv. verze z r. 1712); dalsi 
opery samostatne v Covent Garden Theatre: Ario
dante, Alcina (1735) ,Atalanta (I 736) ,Artninio, 
Giustino, Berenice (I 737). Pak pi'erusil Cinnost 
kvUli mozkove mrtviei; dalSi opery Faramondo 
a Serse (1738) zkomponoval pro HEIDEGGERO
VO King's Theatre. Posledni dIla uved! opet samo
statne: Giove in A'6'o (1739), lmeneo (1740) 
a Deidamia (1741, posledni opera). 

HANDEL pi'edstihl italske skladatele bohatstvim 
harmonickYch a melodickjch nipadu, prostYm 
a sirokodechYm rozvrZenim celku, velkorysosti 
gest, niternosti a vYrazem (obr. B). Nad r:imec ob
vykleho sledu recitativu a irie vytvii'el vetsi drama
ticke sceny s accompagnaty, ansimbly a sbory. 

Ballad Opera s dialogy a lid. melodiemi (ballad 
tunes) vznikla jiz v 17. stoleti - druh singspielu, 
ovsem burleskni, ironickY a parodickf charakter. 
Roku 1728 byla v Londyue uvedena Beggar's OPera 
(if!eriickti opera), texty JOHN GAY, hudba J. CHR. 
PEPUSCH, ktery zkomponoval pi'edehru a opati'il po
pulirni melodie (ale take pochod z HANDELOVARi
nalda) generilbasem. Jednou z techto lid. jednodu
chych melodii je take pisen Polly (obr. C). Dej se 
odehrivi mezi zebriky, nevestkami a poulicnimi 
zlodeji (pozdejsi pi'epraeovini: BRECHroVA a WEIL
LOVA Tfigrosovti opera). Zebricki opera pi'iniSela 
kritiku spolecnosti, mela velkY uspech a zpuso
bila mj. prvoi upadek italske opery v Anglii (viz 
vrse). 

V Anglii je prvním svébytným scénickým hudebním 
druhem masque, dvorská hra s maskami provozo
vaná v 16. a 17. stol., vycházející z renesančních 
maškarních průvodů a her. Svého vrcholu dosáhla 
v 17. stol. v dI1ech básníka BENAJONSONA a scénic
kého architekta INIGO JONESE.Dějová výstavba: 

Po prologu následoval pn/vod maskovaných 
představitelů (masquers, ochotníci ze šlechtic
kých kruhů), poté,hlavní kus s mytologickým 
nebo alegorickým obsahem a pantomimou, tan
ci, dialogy, airs (písně s dopr. loutny) a sbory 
(madrigaly). Závěr tvořil balet všech zúčastně
ných (main dance) a odložení masek. 

JONSON vložil v r. 1609 do Masque oj Queens paro
dickou antimasque (hranou profesionálními her
ci). Kol. r. 1620 byl převzat také it. recitativ. V dóbě 

l:ROMWELLOVÝCH kult. restrikcí byly masques ještě 
povoleny, v období restaurace po CROMWEl.LOVĚ 
smrti (1658) klesly ve srovnání s operou na úroveň 
lid. zábavy, mohly se však ještě objevit jako intennezza. 
První prokomponovanou angl. operou je 1'he Sie
ge oj Rhodes (Londýn 1656), text W. DAVENANT, 
hudba je pasticciem od 5 skladatelů. Vlivy z konti
nentu: it. recitativ a árie, fr. ouvertura, sbory a tan
ce. Přesto však zůstává angl. opera spíše činohrou 
s hud. čísly. Skladatelé: M. LoCKE, G. B. DRAGHI, 
J. BANISTER, H. PURCELL a další. 
Jedinou PURCEl.LOVOU zcela pro komponovanou 
operou je Dido and Aeneas (Londýn 1689), považo
vaná za nejvýznamnější angl. operu 17. stol. V prolo
gu a 3 krátkých aktech je líčen osud opuštěné Dido. 

Didonin žalozpěv před smrtí (obr. A) dokumentu
je PURCELLOVO velké a niterné umění výrazu: re
citativ ve znaveně ustávajícím pohybu, árie (song) 
vystavěná jako chaconne nad lamentovým basem 
(s. 279), plná bolestných disonancí, ale s písňově 
prostou melodikou. 

PURCELL napsal scén. hudbu k 48 činohrám a 5 se
mi-oper (činohry s velkým podI1em hudby), např. 
King Arthur (1691, Dryden), 1'he Fairy Queen 
(1692, podle SHAKESPEAROVA Snu noci svatoján
skej, 1'he 1'empest (cca 1695, podle SHAKESPEARA). 
HENRY PURCELL (1659-95), Londýn, zpěvák v dvorní 

kapele, od 1679 varham'k ve Westminster Abhey, 
1682 varham'k v Chapel Royal, od 1683 správce 
královského instrumentáře; duch. hudba (ant
hems), kom. skladby (triové sonáty, violové kvarte
ty), scén. dHa; písňová melodika, odvážné chromat. 
harmonie, spojuje všechny vlivy do vlastního stylu. 

Italská opera seria v Anglii 
-Pivní italské opery provozovali v Londýně Angličané 
aTtalové v obou jazycích, jež se mísily v rámci jed

-riono a téhož představenI (od cca 1710). H. opera 
oyra jakožto cizorodý element vyhrazený vyšším 
vrstvám vystavena mnoha útokům a vymizela kolem 
roku 1740. H. opera seria a s ní barokní opera vů
bec zažila v Anglii svůj vrchol v tvorbě HANDELOVĚ. 
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HANDEL zahájil svou dráhu v Haymarket Theatre 
operou Rínaldo (171 1) - barvitou pódívanóu 
o kouzelnici Armidě plnou proměn. Následovaly 
II pastor fido (i 712), 1'eseo, Lucio Cornelio 
Si/la (1713), Amadigi (1715). 

Roku 1719 byla založena Royal Academy of Mu
sic (jako akciová společnost); ekonomickým ředi
telem se stal HEIDEGGER, uměleckým HANDE!.. Ten 
angažoval 'Špičkové pěvecké hvězdy, jako byli SENE
SINO (kastrát), MARGARITA DURASTANTI (soprán) 
nebo FAUSTlNA BORDONI-HASSE (koloraturní so
prán). 

Další HANDELOVY opery: Radamisto (1720), 
Muzio Scevola (17?I,pasticélo: I. akt AMADEI, 
2. akt BONONCINI, 3. HANDEL), II Floridante 
(l72I), Ottone, Flavio (1723), Glulio Cesare, 
1'amerlano (1724), Rodelinda (1725), Scipione, 
Alessandro (1726), Admeto, Riccardo I (1727), 
Siroe, 1'olomeo (1728). 

RoyalAcademy zaniká r. 1728 (vliv Beggar's Ope
ra, viz níže). HANDEL a HEIDEGGER zakládají no
vou akademii: Následují opery:' 

Lotario (1729), Partenope (1730), Poro (1731), 
Ezio, Sosartne (1732), Orlando (1733), poté 
akademie končí svoji činnost. ARRIGONI, BONON
CINI a PORPORA otevírají konkurenční podnik. 
RANDEL uvádí s potížemi opery Arianna (1734) 
aIl pastor fido (1734, pův. verze z r. 1712); další 
opery samostatně v Covent Garden Theatre: Ario
dante,Alcina (1735) ,Atalanta (I 736) ,Artninio, 
Giustino, Berenice (I 737). Pak přerušil činnost 
kvůli mozkové mrtvici; další opery Faramondo 
a Serse (1738) zkomponoval pro HEIDEGGERO
VO King's Theatre. Poslední dHa uvedl opět samo
statně: Giove in A'6'o (1739), lmeneo (1740) 
a Deidamia (1741, poslední opera). 

HANDEL předstihl italské skladatele bohatstvím 
harmonických a melodických nápadů, prostým 
a širokodechým rozvržením celku, velkorysostí 
gest, niterností a výrazem (obr. B). Nad rámec ob
vyklého sledu recitativu a árie vytvářel větší drama
tické scény s accompagnaty, ansámbly a sbory. 

Ballad Opera s dialogy a lid. melodiemi (ballad 
tunes) vznikla již v 17. století - druh singspielu, 
ovšem burleskní, ironický a parodický charakter. 
Roku 1728 byla v Londýně uvedena Beggar's Opera 
(jf!biácká opera), texty JOHN GAY, hudba J. CHR. 
PEPUSCH, který zkomponoval předehru a opatřil po
pulární melodie (ale také pochod z RANDELOVARi
nalda) generálbasem. Jednou z těchto lid. jednodu
chých melodií je také píseň polly (obr. C). Děj se 
odehrává mezi žebráky, nevěstkami a pouličními 
zloději (pozdější přepracování: BRECHroVA a WEIL
LOVA Třígrošová opera). Žebrácká opera přinášela 
kritiku společnosti, měla velký úspěch a způso
bila mj. první úpadek italské opery v Anglii (viz 
výše). 
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Skenováno pro studijní účely

V nemeeke jazykove oblasti se provozovaly rene
sancni skolske hry s pisnemi a sbory, spiSe didak
tieke nez povznasejid. Opera jakozto nory druh 
byla pi'evzata z ItaIie. 
H. SCHVTZ zkomponoval v r. 1627 u prilezitosti 
knized svatby v Torgau hudbu k RINUCCINIHO Daf 
ne v pi'ekladu M. OPITZE (hudba je ztraeena). 

Prvni doehovanou operou v nem. jazyee je Seele
!!Jig (Norimberk 1644), text G. PH. HARSDORF
FER, hudba S. T. STADEN, duchovni bdseii lesa 
plna mor:ilky a alegorii na zpusob skolskYeh her: 
ohrozena duse naehazi mravni Cistotu. Postavy 
maji priznacna jmena: Triigewalt (lesni duch), 
Kiinsteling, Reichimut a Ehrenlob (pastYi'i), 
Gewissulda (svedomi), Herzigild a Sinnigulda 
(damy). STADEN zkomponoval vesmes stroficke 
pisne (nazvane drie); jeho recitativ napodobuje 
it. vzor a verne deklamuje text (ryrazove zatizene 
intervaly, proti tomu prostY sbor nymf, pi'. A). 

Vinou spatne hospodarske situaee v Nemeeku be
hem ti'ieetiletev:ilky (1618-1648) apo ninemohlo 
dojit k rozkvetu tak nakladneho hudebniho druhu 
jako je opera. Pi'esto byla na rade dvoru opera pes
tovana jako rozptyleni a pi'i slavnostnich pnlezitos
tech (svatby, narozeniny). Vedle itaiskYeh a fran
eouzskYeh se zde objevovaly take opery nemeeke, 
s dialogy, pisnemi a sbory, italsky ovlivnen9mi reci
tativy, fr. ouverturou a tanci. 
Ve vseeh ryznamnejsich rezidendeh vznikaji za
mecka divadla, vetsinou malyeh rozmeru; jedine 
v Hamburku existuje od roku 1678 verejna operni 
seena podobne jako v Benatkaeh (viz nize). Vy
znamna dvorni divadla a skiadateIe: 
Braunschweig, od r. 1639 nem. zpevohry, od 1680 
take it. a fr. opery. Skladatele: J J LOWE, J S. Kus
SER, R. KEISER, G. C. SCHVRMANN (1672173 
az 1751),JA. HASSE, C. H. GRAUN (eea 1704-59). 
Hannover, od r. 1688 kapelnikem AGOSTINO STEF
FANI (1654-1728), k otevl'eni zameekeho divadla 
byla v r. 1689 provedena opera Enrico Leone. Take 
HANDEL se zde na kratkY cas zastavil (171 0 nn., viz 
S. 331). Roku 1714 se dviir pi'estehoval do Anglie. 
Weissenfels, JOHANN PHILIPP KRIEGER (1649 aZ 
1725), vliv na mladeho HANDELA. 
Drazdany, centrum it. opery, G. A. BONTEMPI (eea 
1624-1705); C. PALLA VICINO (eea 1630-1688); 
N. A. STRUNGK (1640-1700); A. LoTTI (1666 aZ 
1740), v Drazaaneeh Zil 1717-19; J A. HASSE 
(1699-1783), od r. 1731 v Drazdaneeh; svetoryve
hlas diky it. operam. 
Mnichov, od r. 1656, j. K. KERLL (1627-1693), 
1673- 84 ve Vidni; it. opery take prostrednietvim 
A. STEFFANIHO a P. TORRIHO (eea 1650-1737). 
Durlach (markrabstvi Baden), kapelnik C. SCHWEI
ZELSPERG: Die romanische Lucretia (1715). 
Viden, benatskY vliv, upravy i nova tvorba; it. skla
datele pro Video psali nebo zde primo pusobili: 
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CESTI, dvorni kapelnik 1666-68: Jl pomo d'oro 
(1668); ANTONIO DRAGHI (1634135-1700), Ri
mini, od r. 1658 ve Vidni, od 1669 kapelnikem; 172 
oper a 43 oratorii. 
V 18. stol. pi'edevsim GIOVANNI BONONCINI (1670 
aZ 1747), Bologna, Rim, 1698-1712 ve Vidni: La 
Jede publica (1699), L'Etearco (Video 1707, Lon
djln 1711); F. B. CONTI (1681/82-1732), od 1701 
ve Vidni (theorbista); ANTONIO CALDARA (1670 az 
1736), Benatky, zak LEGRENZIHO, Rim, od 1715 ve 
Vidni, 80 oper, rozsahhi duehovni tvorba; JOHANN 
JOSEPH FUX (1660-1741), 18 oper, dueh. hudba. 
Dvorni basnici: ZENO a METASTASIO (s. 281). 

V Hamburku byl r. 1678 otevren prvni nemeekY 
"vei'ejny a lidory" operni dum na Giinsemarktu. 
SCHVTZDv zak JOHANN THEILE (1646-1724) na
psal k otevl'eni operuAdam und Eva (ztracena). 

Castecne se dochovala jeho hudba k opere 
Orontes (1678), mj. lamento Dorisbe s pisoo
YOU sylabiekou melodii a pohyblirym basem 
(pi'. B). 

Hamburske divadlo uv:idelo cetne novinky, ale take 
pi'eklady, popi'. upravy it. a fr. oper. Casto byly pi'e
lozeny nebo nove zkomponovany pouze recitativy, 
arie se zpivaly v reci origin:ilu. Nejvetsi rozkvet zazi
la hamburska opera priblizne v letech 1686-1710; 
svoji Cinnost ukoncila roku 1738. Dalsi hudebnici: 
JOHANN SIGISMUND KUSSER (1660-1727),1695196 

v Hamburku, zak LULLYHO, fr. vliv (orehestr: 
krdtkf, ohnivf smyk). 

REINHARD KEISER (1674-1739), od r. 1697 oper
nim i'editelem v Hamburku, 77 oper, koneertant
ni nastroje, propracovana orehestr:ilni sazba 
(obr. C), zpevnj libozvucnj charakter i v no
vem italsMm pevecMm stylu (MATTHESON). 

JOHANN MATTHESON (1681-1764), spisy: Das 
neueroffnete Orchestre (Nove otevrenj or
chestr, 3 svazky, 1713-21), Groje Gb.-Schuk 
(Velkd skola generdlbasu, 1731), Der vollkom
mene Kapellmeister (Dokonalj kapelnik, 
1739), Grundlage einer EhrenpJorte (Zdklad 
k brdne cti, 1740). 

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767), od ro
ku 1721 v Hamburku, 45 oper, mj. take komieke 
- Pimpinone (1725), Emma und Eginhard 
(1728). 

V leteeh 1703-06 pusobil v hamburske opei'e mla
dy HANDEL (houslista, od 1704 cembalista). Napsal 
zde sve prvni opery: Almira, Nero (1705), Florindo 
a Daphne (1706). Dochovala se pouze Almira 
- pi'edstavnje smesiei stylu typickou pro Hamburk: 
italske libreto v nemeekem pi'ekladu (od FEUST
KINGA), nemecke recitativy na italskY zpusob, 45 
nem. a 15 it. arii, fr. ouvertura a tanee, barvitY or
chestr fr. typu. UZ zde je pi'itomna jasna, energicka 
melodika, casto umne imitovana nastroji (pi'. D). 

V německé jazykové oblasti se provozovaly rene
sanční školské hry s písněmi a sbory, spíše didak
tické než povznášející. Opera jakožto nový druh 
byla převzata z Itálie. 
H. SCHVTZ zkomponoval v r. 1627 u příležitosti 
knížecí svatby v Torgau hudbu k RlNUCCINIHO Daf 
ne v překladu M. OPITZE (hudba je ztracená). 

První dochovanou operou v něm. jazyce je Seele
!!líg (Norimberk 1644), text G. PH. HARSOORF
FER, hudba S. T. STADEN, duchovní báseň lesa 
plná morálky a alegorií na způsob školských her: 
ohrožená duše nachází mravní čistotu. Postavy 
mají příznačná jména: Triigewalt (lesní duch), 
Kunstelíng, Reíchímut a Ehrenlob (pastýři), 
Gewissulda (svědomí), Herzigild a Sinnigulda 
(dámy). STADEN zkomponoval vesměs strofické 
písně (nazvané árie); jeho recitativ napodobuje 
il. vzor a věrně deklamuje text (výrazově zatížené 
intervaly, proti tomu prostý sbor nymf, př. A). 

Vinou špatné hospodářské situace v Německu bě
hem třicetileté války (1618-1648) apo ní nemohlo 
dojít k rozkvětu tak nákladného hudebního druhu 
jako je opera. Přesto byla na řadě dvorů opera pěs
tována jako rozptylení a při slavnostních pií.ležitos
tech (svatby, narozeniny). Vedle italských a fran
couzských se zde objevovaly také opery německé, 
s dialogy, písněmi a sbory, italsky ovlivněnými reci
tativy, fr. ouverturou a tanci. 
Ve všech významnějších rezidencích vznikají zá
mecká divadla, většinou malých rozměrů; jedině 
v Hamburku existuje od roku 1678 veřejná operní 
scéna podobně jako v Benátkách (viz níže). vý
znamná dvorní divadla a skladatelé: 
Braunschweig, od r. 1639 něm. zpěvohry, od 1680 
také il. a fr. opery. Skladatelé:]. ]. LOWE,]. S. KuS
SER, R. KEISER, G. C. SCHVRMANN (1672173 
až 1751),].A. HASSE, C. H. GRAUN (cca 1704-59). 
Hannover, od r. 1688 kapelnikem AGOSTlNO STEF
FANI (1654-1728), k otevření zámeckého divadla 
byla v r. 1689 provedena opera Enrico Leone. Také 
HANOEL se zde na krátký čas zastavil (171 O nn., viz 
s. 331). Roku 1714 se dvůr přestěhoval do Anglie. 
Weissenfels, JOHANN PHlLIPP KRlEGER (1649 až 
1725), vliv na mladého HANOELA. 
Dráždany, centrum il. opery, G. A. BONTEMPI (cca 
1624-1705); C. PALLAVICINO (cca 1630-1688); 
N. A. STRUNGK (1640-1700); A. LoTTl (1666 až 
1740), v Drážďanech žil 1717-19; ]. A. HASSE 
(1699-1783), od r. 1731 v Drážďanech; světovývě
hlas díky il. operám. 
Mnichov, od r. 1656, J. K. KERLL (1627-1693), 
1673- 84 ve Vídni; il. opery také prostřednictvím 
A. STEFFANIHO a P. TORRlHO (cca 1650-1737). 
Durlach (markrabství Baden), kapelník C. SCHWEI
ZELSPERG: Die romanische Lucretia (1715). 
Vídeň, benátský vliv, úpravy i nová tvorba; il. skla
datelé pro Vídeň psali nebo zde přímo působili: 
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CESTl, dvorní kapelník 1666-68: Jl pomo ďoro 
(1668); ANTONIO DRAGHI (1634135-1700), Ri
mini, od r. 1658 ve Vídni, od 1669 kapelníkem; 172 
oper a 43 oratorií. 
V 18. stol. především GIOVANNI BONONCINI (1670 
až 1747), Bologna, Řím, 1698-1712 ve Vídni: La 
Jede publíca (1699), L'Etearco (Vídeň 1707, Lon
dýn 1711); F. B. CONTl (1681/82-1732), od 1701 
ve Vídni (theorbista); ANTONIO CALOARA (1670 až 
1736), Benátky, žák LEGRENZIHO, Řím, od 1715 ve 
Vídni, 80 oper, rozsáhlá duchovní tvorba; JOHANN 
JOSEPH FUX (1660-1741), 18 oper, duch. hudba. 
Dvorní básníci: ZENO a METASTASIO (s. 281). 

V Hamburku byl r. 1678 otevřen první německý 
"veřejný a lidový" operní dům na Giinsemarktu. 
SCHVTZŮV žák JOHANN THEILE (1646-1724) na
psal k otevření operu Adam und Eva (ztracená). 

Částečně se dochovala jeho hudba k opeře 
Orontes (1678), mj. lamento Dorisbe s písňo
vou sylabickou melodií a pohyblivým basem 
(př. B). 

Hamburské divadlo uvádělo četné novinky, ale také 
překlady, popř. úpravy il. a fr. oper. Často byly pře
loženy nebo nově zkomponovány pouze recitativy, 
árie se zpívaly v řeči originálu. Největší rozkvět zaži
la hamburská opera přibližně v letech 1686-1710; 
svoji činnost ukončila roku 1738. Další hudebníci: 
JOHANN SIGISMUND KUSSER (1660-1727),1695196 

v Hamburku, žák LULLYHO, fr. vliv (orchestr: 
krátký, ohnivý smyk). 

RErNHARD KErsER (1674-1739), od r. 1697 oper
ním ředitelem v Hamburku, 77 oper, koncertant
ní nástroje, propracovaná orchestrální sazba 
(obr. C), zpěvný libozvučný charakter i v no
vém italském pěveckém stylu (MATTHESON). 

JOHANN MATTHESON (1681-1764), spisy: Das 
neueroffnete Orchestre (Nově otevřený or
chestr, 3 svazky, 1713-21), Grofie Gb.-Schuk 
(Velká škola generálbasu, 1731), Der vollkom
mene Kapellmeister (Dokonalý kapelník, 
1739), Grundlage einer EhrenpJorte (Základ 
k bráně cti, 1740). 

GEORG PHlLIPP TELEMANN (1681-1767), od ro
ku 1721 v Hamburku, 45 oper, mj. také komické 
- PimPinone (1725), Emma und Eginhard 
(1728). 

V letech 1703-06 působil v hamburské opeře mla
dý HANDEL (houslista, od 1704 cembalista). Napsal 
zde své první opery: Almira, Nero (1705), Florindo 
a Daphne (1706). Dochovala se pouze Almíra 
- představnje směsici stylů typickou pro Hamburk: 
italské libreto v německém překladu (od FEUST
KINGA), německé recitativy na italský způsob, 45 
něm. a 15 il. árií, fr. ouvertura a tance, barvitý or
chestr fr. typu. Už zde je přítomna jasná, energická 
melodika, často umně imitovaná nástroji (př. D). 
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v ltalii existovalo v duchu protireformace silne hnu
ti nove zboznosti, ktere si mimo msi a ostatnich 
bohosluzeb vytvorilo vlastni neliturgicky prostor. 
Laikove a knezi se setkavali v oratoriu (oratori, 
modlitebne, kapli) klastera ci kostela, aby se odda
li duchovnim uvaham a cviccnim (esercizi spiritu
ali). Vzorem pro ostatni se staly esercizi sv. FIUPPA 
NERlHO od roku 1558 v oratoriu i'imskeho klastera 
s. Girolamo della Carita a od roku 1575 v klastei'e 
S. Maria in Valicella rovnez v Rime jako Congre
gazione dei preti dell'oratorio (laicka bratrstva, 
filipini). 
Protoze zde nebyla vazba na liturgii, bylo mozno 
utvai'et tato setkani zcela volne. Vedle modliteb, 
kazani a cteni z Bible se zpivaly duchovni pisne: 
jednohlase i vicehlase laudy (laudi spirituali; 
umelecky zpracovane G. ANIMUCCIOU, 4-8hlase, 
take PALESTRINOU, petihlase duchovnf madrigaly, 
2 svazky, 1581). Laudy byly Iyricke nebo epicke, ale 
take dialogizovane, coz pfipomina duchovni dra
ma a dramaticke casti pozdejsfho oratoria. 

V jedne takove anonymni dialogicke laude z roku 
1577 spolu rozmlouvajiAnima (duse) a Corpo 
(telo) 0 ctnosti, nei'esti a cili sve existence. Jed
noduchost v melodii, ti'ihlasa sazba a stroficka 
vYstavba svedci 0 laickem provozovani (obr. A). 

Vlastni oratorium vznika pi'enesenim kantatove, 
madrigalove a operni monodic do esercizi ora
torii. 
CAVALIERI, kterY ve Florencii zkomponoval opern 
E.uridice, napsal v Rime Rappresentazione di ani
ma e di corpo (eca 1600) na text zmiiiovane dialo
gicke laudy s monodickjlmi recitativy. 

Srovnani ukazuje pozmenenou melodiku, ktera 
sleduje rytmus a vniti'ni vjlvoj textu a je doprova
zena generalbasem. Nazorne a s presvedcivYm 
vYrazem narika telo nad svou smrti a ulozenim 
do hrobu (obr. B). 

Titul poukazuje k puvodnimu druhu rappresenta
zione i 15. stoleti. Monodie a (pravdepodobne) 
scenicke provedeni z ni vsak vytvareji duchovni 
operu, podobne jako pozdeji AGAZZARI: Eumelio 
(1606) a LANDI,!l Sant'Alessio (1634). 
Monodie pronika take do dialoghi, bezprosti'ed
nich pi'edchildcu oratoria s namety ze Stareho Za
kona, roli vypravece (testo, historicus) a drama
tickjlmi vstupy. Nova jsou solova cisla v monodic
kem stylu a vicehlase kusy pro sola a sbor podle 
motetoveho a madrigaloveho vzoru. Nejznamejsi je 
sbirka G. F. ANERIA Teatro armonico spirituale di 
madrigali (Rim 1619). 

Pojem oratorium se objevuje teprve pi'iblizne od 
roku 1640. Rozlisuje se latinske oratorio latino 
a italske oratorio volgare. CAVALIERIHO Rappre
sentazione je jiz prave oratorio volgare. 
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Oratorio latina 
Dejiny latinskeho oratoria se v pods tate omezuji na 
17. stoleti. I zde tvoh textovY zaklad StarY Zakon, 
ale je znacne zmenen a obsahuje volne basnicke 
dodatky. Celek, stejne jako italske oratorium, neni 
liturgickjl. Vedle F. FOGGII a B. GRAZLANIHO je jeho 
hlavnim pi'edstavitelem 
GIACOMO CARISSIMI (1605-1674), Rim, od roku 
- 1626 kapelnik uS. Rufina v Assisi, od roku 1629 

kapelnik u S. Apollinare (Collegio Germanico 
Ungarico) v Rime; ucebniceArs cantandi; docho
vano 161at. oratorii, provadenych vetsinou v post
ni dobe v oraton u S. Marcella v Rime. Rozvrzena 
jsou do 3 casti, s kazanim mezi 2. a 3. dilem. 

Part vypravece muze by! zkomponovan motetove ja
ko duet nebo sbor, ale tez jako monodickjl recitativ 
nad gener:ilbasem, podobne jako v opere (obr. C). 
Vyskytuji se zde take dramaticke solove vstupy. Sbo
ry predstavuji dUlezite komentujici nebo dramatic
ke partie, u CARISSIMIHO zneji v siroce zalozene 
homofonii, jez dava vyznit textu (nikoli v kompliko
vane polyfonii, viz obr. C). Vetsina CARISSIMIHO 
oratorii pojednava Jatky ze Stareho Zakona (jonas, 
jephta,Abraham atd.), nekolik m:ilo z Noveho Za
kona (judicium extremum aj.). 
CARISSIMIHO stylovY vliv byl velkjl, latinske oratori
um vsak zustalo zcela omezeno na Rim. Vyjimku 
tvori CARISSIMIHO zak M.-A. CHARPENTIER se svY
mi 24 latinskjlmi oratorii. 

Oratorio volgare 
je rozsii'enejsi, historicky trvalejsi a vyviji se para
lelne s operou ve vzajemnem pusobeni a ovliViiova
ni. .Mimo Rim (STRADELLA) se objevuje v severni 
It:il.ii, pi'edevsim v Bologni (COLONNA) a Modene 
(BONONCINI). Je dvoudilne, pravdepodobne s ka
zanim uprostred. 
ALESSANDRO STRADELLA (1644-82), Rim, zavraZden 

v Janove; zpevak, houslista, skladatel; vYrazove bo
hat:! melodika; komorni hudba, chramova hudba, 
opery (s. 279); oratoria, mj. S. Editta (Rim 1665), 
S. Giovanni Grisostomo, Susanna (Modena 
1681),S. Giovanni Battista (Rim 1675). 
STRADELLA jeste vice propracovava orchestr:ilni 
slozku a do doprovodu arii dokonce zavadi kon
certantni stylovY princip concerta grossa (tufti) 
aconcertina (soli), jak ukazuje Herodesova arie 
da capo: zpevak (bas) je doprovazen b. c., con
certinem (zde 2 housle) a concertem grossem, 
a sice v rozmanitYch kombinacich: vYsledny tvar 
je umelecky zdai'ily a barvitY (obr. D). 

Dalsimi skladateli jsou v 17. stoleti MARAZZOLI, 
ROSSI, PASQUINI (Rim, libretista: A. SPAGNA), 
DRAGHI ve Vidni, kde se rozvijela zvlastnf forma 
oratoria: oratorio santo-sepo1cro pro provadeni 
ve velikonocnim tYdnu v cisai'skjlch rodinnych 
hrobkach. 

V Itálii existovalo v duchu protireformace silné hnu
tí nové zbožnosti, které si mimo mší a ostatních 
bohoslužeb vytvořilo vlastní neliturgický prostor. 
Laikové a kněží se setkávali v oratoriu (oratoři, 
modlitebně, kapli) kláštera či kostela, aby se odda
li duchovním úvahám a cvičením (esercizi spiritu
ali). Vzorem pro ostatní se staly esercizi sv. FlUPPA 
NERlHO od roku 1558 v oratoriu římského kláštera 
s. Girolamo della Carita a od roku 1575 v klášteře 
S. Maria in Valicella rovněž v Římě jako Congre
gazione dei preti delľoratorio (laická bratrstva, 
filipíni). 
Protože zde nebyla vazba na liturgii, bylo možno 
utvářet tato setkání zcela volně. Vedle modliteb, 
kázání a čtení z Bible se zpívaly duchovní písně: 
jednohlasé i vícehlasé laudy (laudi spirituali; 
umělecky zpracované G. ANIMUCCIOU, 4-8hlasé, 
také PALESTRINOU, pětihlasé duchovní madrigaly, 
2 svazky, 1581). Laudy byly lyrické nebo epické, ale 
také dialogizované, což připomíná duchovní dra
ma a dramatické části pozdějšího oratoria. 

V jedné takové anonymní dialogické laudě z roku 
1577 spolu rozmlouvajíAnima (duše) a Corpo 
(tělo) o ctnosti, neřesti a cíli své existence. Jed
noduchost v melodii, tříhlasá sazba a strofická 
výstavba svědčí o laickém provozování (obr. A). 

Vlastní oratorium vzniká přenesením kantátové, 
madrigalové a operní monodie do esercizi ora
torii. 
CAVALIERI, který ve Florencii zkomponoval opern 
E.uridice, napsal v Římě Rappresentazione di ani
ma e di corpo (cca 1600) na text zmiňované dialo
gické laudy s monodickými recitativy. 

Srovnání ukazuje pozměněnou melodiku, která 
sleduje rytmus a vnitřní vývoj textu a je doprová
zena generálbasem. Názorně a s přesvědčivým 
výrazem naříká tělo nad svou smrtí a uložením 
do hrobu (obr. B). 

Titul poukazuje k původnímu druhu rappresenta
zione i 15. století. Monodie a (pravděpodobně) 
scénické provedení z ní však vytvářejí duchovní 
operu, podobně jako později AGAZZARI: Eumelio 
(1606) a LANDI,l1 SanťAlessío (1634). 
Monodie proniká také do dialoghí, bezprostřed
ních předchůdců oratoria s náměty ze Starého Zá
kona, rolí vypravěče (testo, hístorícus) a drama
tickými vstupy. Nová jsou sólová čísla v monodíc
kém stylu a vícehlasé kusy pro sóla a sbor podle 
motetového a madrigalového vzoru. Nejznámější je 
sbírka G. F. ANERIA Teatro armonico spírituale dí 
madrigali (Řím 1619). 

Pojem oratorium se objevuje teprve přibližně od 
roku 1640. Rozlišuje se latinské oratorio latino 
a italské oratorio volgare. CAVALIERlHO Rappre
sentazíone je již pravé oratorio volgare. 
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Oratorio latino 
Dějiny latinského oratoria se v podstatě omezují na 
17. století. I zde tvoří textový základ Starý Zákon, 
ale je značně změněn a obsahuje volné básnické 
dodatky. Celek, stejně jako italské oratorium, není 
liturgický. Vedle F. FOGGII a B. GRAZLANIHO je jeho 
hlavním představitelem 
GIACOMO CARlSSIMI (1605-1674), Řím, od roku 
- 1626 kapelník uS. Rufina v Assisi, od roku 1629 

kapelník u S. Apollinare (Collegio Germanico 
Ungarico) v Římě; učebniceArs cantandi; docho
váno 16 lat. oratorií, prováděných většinou v post
ní době v oratoři u S. Marcella v Římě. Rozvržena 
jsou do 3 částí, s kázáním mezi 2. a 3. dílem. 

Part vypravěče může být zkomponován motetově ja
ko duet nebo sbor, ale též jako monodický recitativ 
nad generálbasem, podobně jako v opeře (obr. Cl. 
Vyskytují se zde také dramatické sólové vstupy. Sbo
ry představují důležité komentující nebo dramatic
ké partie, u CARISSIMIHO znějí v široce založené 
homofonii, jež dává vyznít textu (nikoli v kompliko
vané polyfonii, viz obr. C). Většina CARiSSIMIHO 
oratorií pojednává látky ze Starého Zákona (jonas, 
]ephta,Abraham atd.), několik málo z Nového Zá
kona (judicium extremum aj.). 
CARiSSIMIHO stylový vliv byl velký, latinské oratori
um však zůstalo zcela omezeno na Řím. Výjimku 
tvoří CARiSSIMIHO žák M.-A. CHARPENTlER se svý
mi 24 latinskými oratorii. 

Oratorio volgare 
je rozšířenější, historicky trvalejší a vyvíjí se para
lelně s operou ve vzájemném působení a ovliVňová
ní. .Mimo Řím (STRADELLA) se objevuje v severní 
Itálii, především v Bologni (COLONNA) a Modeně 
(BONONCINI). Je dvoudílné, pravděpodobně s ká
záním uprostřed. 
ALESSANDRO STRADELLA (1644-82), Řím, zavražděn 

v Janově; zpěvák, houslista, skladatel; výrazově bo
hatá melodika; komorní hudba, chrámová hudba, 
opery (s. 279); oratoria, mj. S. Editta (Řím 1665), 
S. Giovanní Grisostomo, Susanna (Modena 
1681), S. GiovanníBattísta (Řím 1675). 
STRADELLA ještě více propracovává orchestrální 
složku a do doprovodu árií dokonce zavádí kon
certantní stylový princip concerta grossa (tuftí) 
aconcertina (solí), jak ukazuje Herodesova árie 
da capo: zpěvák (bas) je doprovázen b. C., con
certinem (zde 2 housle) a concertem grossem, 
a sice v rozmanitých kombinacích: výsledný tvar 
je umělecky zdařilý a barvitý (obr. D). 

Dalšími skladateli jsou v 17. století MARAZZOLI, 
ROSSI, PASQUlNI (Řím, libretista: A. SPAGNA), 
DRAGHI ve Vídni, kde se rozvíjela zvláštní forma 
oratoria: oratorio santo-sepo1cro pro provádění 
ve velikonočním týdnu v císařských rodinných 
hrobkách. 
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V ramci barokni z:iliby v dramatickem predvadeni 
chce oratorium ucinne pilsobit na posluchace, 
chce je emocion:ilne oslovit a dojmout. Potud rna 
take cirkev zajem na nove hudbe, jeZ techto ucinu 
dosahuje lepe nez hudba stara: na modernim reci
tativu, s610ve arii, koncertantnim madrigalu. 
v recitativech zilstavaji biblicke texty; k nim pristu
puji Iyricki reflexe (accompagnata, sbory), ztvar
neni afektil (tirie, madrigalove sbory) a reflexivni, 
mravoucne texty (accompagnata, sbory) . 
Hudba vsak st:ile vytviff posluchaci oratoria pro
stor, v nemz se mohou rozvinout jeho emocion:ilni 
schopnosti ve smyslu esercizi spirituali, duchov
nich cviceni. Oratorium je proto veskrze katolick)lm 
hudebnim druhem, ale moznostmi vyKladu textu 
zcela odpovida take evangelickemu mysleni. 
v Nemecku se pojem oratorium objevuje az v 18. 
~toleti, druh byl vsak znam jiz drive jako historia, 
dialog nebo akt. Tyto skladby provozuji collegia 
musica (WECKMANN, Hamburk 1660) a Abend
musiken v Liibecku (TUNDER, BUXTEHUDE). His
torii ZmrtvYchvstini zhudebnili napr. SCANDELLUS 
(1568), ROSTHIUS (1598) a SCH(jTZ (1623), stej
ne tak byla v oblibe vinocni historie (s. 299) aj. 
Stylisticky sem pati'i take paSije (s. 136). 
V 18. stoleti urcovala styl oratoria neapolski skola. 
Stejne jako v opere, i zde se redukovalo bohatstvi 
forem na recitativ secco, recitativ accompagnato, 
arii da capo, sbory; zridka duety nebo dokonce 
vetsi ansambly. A. SCARLATTI, hlavni osobnost nea-
2?lske skoly, napsal 15 oratorii, predevsim pro 
Rim. 

Obr. B ukazuje propracovauou strukturu tercetu 
ze SCARLATTIHO raueho obdobi s vYrazove zati
zenou chromatikou. PatopoetickY pillt6novY po
stup a-b-a je imitovin nejen zpevnimi, ale take 
instrument:ilnimi hlasy. Ve SCARLATTIHO tvorbe 
prostupuje motivika v absolutne hudebnim smys
lu vzdy celou strukturu hudebni vety. 

Temer vsichni dobovi operni skladatele komponuji 
tez oratoria: VINCI, LEO, PERGOLESI, JOMMELLI, 
PORPORA, PADRE MARTINI (Bologna), HASSE 
(Drazd'auy), CALDARA, FUX, LOTTI (Videii, spolu 
s libretisty ZENEM a METASTASIEM, jenz, jako jiz 
v 17. stol. SPAGNA, pfibliZuje oratorium opere: du
chovnf opera), predevsim vsak HANDEL. 
V Nemecku jsou v oblibe prebisneni biblickYch pn
behil s volnYmi bisnickYmi vsuvkami. Takove pH
klady najdeme u MENANTA (pseudonym C. F. Hu
NOLDA): Der blutige und sterbende jesus (Krvti
cejfcf a umfrajfcf jeits, Hamburk 1704, hudba 
KEISER) a B. H. BROCKESE: Der for die Sunde der 
Welt gemarterte und sterbende jesus (Pro hffchy 
svita umucenya umfrajfcf jeits, Hamburk 1712, 
hudba KEISER, TELEMANN, HANDEL ad.). Pozdeji 
je take jako oratorium zhudebiiovin a oznacovin 
cisty biblickf text s volnYmi vsuvkami, pnkladem 
je BACHOVO Vtinocnf oratorium. 
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Handel piSe v It:ilii pod vlivem A. SCARLATTIHO 
a neapolske skoly it. oratoria It trionfo del tempo 
e del disinganno (Rim 1707, prepracovino 1737, 
1757) ala resurrezione (Rim 1708). 
Po opernim obdobi komponuje HANDEL v LondYne 
angliclci oratoria, jeZ jsou povazovana za vrchol 
barokni oratorni tvorby (zejmenaMesidS). V Anglii 
byla providena nepretdite az do konce 19. stoleti. 
Jejich uspech spocival nejen v kvalite, ale take v a'k
tu:ilnosti obsahu (navzdory textilm ze Stareho ziko
iIi): v osvfcenskYch idejich spravedlnosti, svobody 
mysleni a nove dilstojnosti cloveka. 

Mrzelo by mne, kdybych sve posluchace pouze 
pobavil, rtid bych je toUi ucinillepSfmi (HAN
DEL po jednom provedeni Mesiase). 

i:IANDELOvYM prvnim augl. oratoriem je Esther 
(1720, prepracovaue 1732), pakDeborah, Athalia 
(1733); IIParnasso infesta (1734, hudbazAtha
lie); Alexander's Feast (1736); 11 trionfo del tem
po e della veritil (1737, pilv. zneni 1707); Saul, Is
rael v Egypte (1739);~'Allegro (1740). Provedeni 
se konala behem postmno obdobi v Haymarket 
Theatre, spolu s HANDELOvYMI varhaunimi impro
vizacemi a koncerty mezi jednotlivYrui akty (s. 327). 

Messiah (Dublin 1742, LondYn 1743 a pote 
Kazdorocne ve Westminsterskem opatstvi v obro
vitem sborovem a orchestr:ilnim obsazeni) je na 
rozdil od oper napsan pro siroke pUblikum. Ved
Ie pouhych 16 arii obsahuje )9 velkYch sborU .. 
Tyto sbory ve sve zvukove nadhere spojuji auglic
kou sborovou tradici (PURCELL), fraucouzskY 
patos a nemeckY kontrapunkt a hloubku. Zname 
Hallelujah je mnohotvarne ve vYstavbe, pine 
kontrastil, ale prece lehce srozumitelne; temata 
se vyznacuji jasnou deklamaci, castecne syme
trickou stavbou a energick)lm vedenim melodie 
(kvarta jako interval zvolini). Mesitis je stejne 
jako vsechna HANDELOvA oratoria ti'fdilny. 
HANDEL ukazuje Mesiase ve smyslu 18. stoleti: 
j'itko pozitivnlho hrdinu a mocneho kr:ile, ktery 
se zjevil kvilli pokroku lidstva, jeho sjednocenf a 
vykoupenf. Mesiasovo utrpeni a smrt jsou zmine
ny jen kratce (rec. c. 32) a vzapeti jsou prome
neny v triumf (ine c. 33). Dokonce i ton:ilni 
vztahy "ve velkem" poukazuji ke spaseni (E dur; 
smrt naproti tomu v e moll) a nebeske moci 
(D dur sboril). 

Nisledujf: Samson (1743); Semele, joseph 
(1744); Hercules, Belshazzar (1745); Occasional 
Oratorium (1746); judas Maccabaeus (1747); 
joshua, Alexander Balus (1748); Susanna, Solo
mon (1749); Theodora (1750); The Choice 
of Hercules (1751, jako 3. jednaru k Alexander's 
Feast);jephtha (1752); The Triumph of Time and 
Truth (1757, aug!. verze it. 11 trionfo, 1707/37, viz 
vYse). 

V rámci barokní záliby v dramatickém předvádění 
chce oratorium účinně působit na posluchače, 
chce je emocionálně oslovit a dojmout. Potud má 
také církev zájem na nové hudbě, jež těchto účinů 
dosahuje lépe než hudba stará: na moderním reci
tativu, sólové árii, koncertantním madrigalu. 
V recitativech zůstávají biblické texty; k nim přistu
pují lyrická reflexe (accompagnata, sbory), ztvár
nění afektů (árie, madrigalové sbory) a reflexivní, 
mravoučné texty (accompagnata, sbory) . 
Hudba však stále vytváří posluchači oratoria pro
stor, v němž se mohou rozvinout jeho emocionální 
schopnosti ve smyslu esercizi spirituali, duchov
ních cvičení. Oratorium je proto veskrze katolickým 
hudebním druhem, ale možnostmi vy1dadu textu 
zcela odpovídá také evangelickému myšlení. 
V Německu se pojem oratorium objevuje až v 18. 
~toletí, druh byl však znám již dříve jako historia, 
dialog nebo akt. Tyto skladby provozují collegia 
musica (WECKMANN, Hamburk 1660) a Abend
musiken v Liibecku (TUNDER, BUXTEHUDE). His
torii Zmrtvýchvstání zhudebnili např. SCANOELLUS 
(1568), ROSTHlUS (1598) a SCHVTZ (1623), stej
ně tak byla v oblibě vánoční historie (s. 299) aj. 
Stylisticky sem patří také pašije (s. 136). 
V 18. století určovala styl oratoria neapolská škola. 
Stejně jako v opeře, i zde se redukovalo bohatství 
forem na recitativ secco, recitativ accompagnato, 
árii da capo, sbory; zřídka duety nebo dokonce 
větší ansámbly. A. SCARLATTI, hlavní osobnost nea-
2?lské školy, napsal 15 oratorií, především pro 
rum. 

Obr. B ukazuje propracovauou strukturu tercetu 
ze SCARLATTlHO rauého období s výrazově zatí
ženou chromatikou. Patopoetický půltónový po
stup a-b-a je imitován nejen zpěvními, ale také 
instrumentálními hlasy. Ve SCARLATTlHO tvorbě 
prostupuje motivika v absolutně hudebním smys
lu vždy celou strukturu hudební věty. 

Téměř všichni doboví operní skladatelé komponují 
též oratoria: VINCI, LEO, PERGOLESI, JOMMELLI, 
PORPORA, PADRE MARTINI (Bologna), HASSE 
(Drážďauy), CALOARA, FUX, LOTTI (Vídeň, spolu 
s libretisty ZENEM a METASTASIEM, jenž, jako již 
v 17. stol. SPAGNA, přibližuje oratorium opeře: du
chovní opera), především však HANOEL. 
V Německu jsou v oblibě přebásnění biblických pří
běhů s volnými básnickými vsuvkami. Takové pří
klady najdeme u MENANTA (pseudonym C. F. Hu
NOLDA): Der blutige und sterbende jesus (Krvá
cející a umírající ježíš, Hamburk 1704, hudba 
KEISER) a B. H. BROCKESE: Der for die Siinde der 
Welt gemarterte und sterbende jesus (Pro hříchy 
světa umučený a umírající ježíš, Hamburk 1712, 
hudba KEISER, TELEMANN, HANOEL ad.). Později 
je také jako oratorium zhudebňován a označován 
čistý biblický text s volnými vsuvkami, příkladem 
je BACHOVO Vánoční oratorium. 
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UMdel píše v Itálli pod vlivem A. SCARLATTlHO 
a neapolské školy it. oratoria II trionfo del tempo 
e del disinganno (Řím 1707, přepracováno 1737, 
1757) aLa resurrezione (Řím 1708). 
Po operním období komponuje HANDEL v Londýně 
anglická oratoria, jež jsou považována za vrchol 
barokní oratorní tvorby (zejménaMesiáš). V Anglii 
byla prováděna nepřetržitě až do konce 19. století. 
Jejich úspěch spočíval nejen v kvalitě, ale takev aK
tuálnosti obsahu (navzdory textům ze Starého záko
na): v osvícenských idejích spravedlnosti, svobody 
myšlení a nové důstojnosti člověka. 

Mrzelo by mne, kdybych své posluchače pouze 
pobavil, rád bych je totiž učinil lepšími (HAN
OEL po jednom provedení Mesiáše). 

.i:lANDELOVÝM prvoím augl. oratoriem je Esther 
(1720, přepracovaué 1732), pak Deborah, Athalia 
(1733); IlParnasso infesta {1734, hudba z Atha
lie); Alexander's Feast (1736); II trionfo del tem
po e delta veritil (1737, pův. znění 1707); Saul, Is
rael v Egyptě (1739);~'Allegro (1740). Provedení 
se konala během postmno období v Haymarket 
Theatre, spolu s HANDELOVÝMI varhauními impro
vizacemi a koncerty mezi jednotlivými akty (s. 327). 

Messiah (Dublin 1742, Londýn 1743 a poté 
každoročně ve Westminsterském opatství v obro
vitém sborovém a orchestrálním obsazení) je na 
rozdíl od oper napsán pro široké publikum. Ved
le pouhých 16 árií obsahuje )9 velkých SbODl .. 
Tyto sbory ve své zvukové nádheře spojují auglic
kou sborovou tradici (PURCELL), fraucouzský 
patos a německý kontrapunkt a hloubku. Známé 
Hallelujah je mnohotvárné ve výstavbě, plné 
kontrastů, ale přece lehce srozumitelné; témata 
se vyznačují jasnou deklamací, částečně syme
trickou stavbou a energickým vedením melodie 
(kvarta jako interval zvolání). Mesiáš je stejně 
jako všechna HANDELOvA oratoria třídílný. 
HANOEL ukazuje Mesiáše ve smyslu 18. století: 
fako pozitivního hrdinu a mocného krále, který 
se zjevil kvůli pokroku lidstva, jeho sjednocení Jl 

vykoupení. Mesiášovo utrpení a smrt jsou zmíně
ny jen krátce (rec. č. 32) a vzápětí jsou promě
něny v triumf (árie č. 33). Dokonce i tonální 
vztahy "ve velkém" poukazují ke spasení (E dur; 
smrt naproti tomu v e moll) a nebeské moci 
(D dur sborů). 

Následují: Samson (1743); Semele, joseph 
(1744); Hercules, Belshazzar (1745); Occasional 
Oratorium (1746); judas Maccabaeus (1747); 
joshua, Alexander Balus (1748); Susanna, Solo
mon (1749); Theodora (1750); The Choice 
of Hercules (1751, jako 3. jednání k Alexander's 
Feast);jephtha (1752); The TriumphofTimeand 
Truth (1757, augl. verze it.II trionfo, 1707/37, viz 
výše). 
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Cilem katolicke duchovni hudbv (musica sacra) 
je zvYsit dustojnost a slavnostnost liturgie a posilit 
mysl vei'icfch. 
Podle tradice stoji na prvnim miste jednohlasy gre
gorhinsky choral. TridentskY konci! nai'idil obno
vu chorilu; vYsledkem bylo Editio Medicea z roku 
1614 (s. 185). Choril, jenz zpivala schola, byl 
v chrimu doprovazen varhanami, pi'ipadne se sti'i
dal s vicehlasou hrou varhan (canto misto, can
to spezzato misto canto puro, c. jermo). 
Vedle chorilu existoval v katolicke duchovni hudbe 
vicehlas ve starem (a cappella) i novem (mono
dickem, koncertantnim, s gb.) stylu, dile var
hanni hudba, duchovni piseo zpivana obcf vei'i
cich a jine duchovni skladby jako oratoria, concer
ti ecciesiastici, kantaty atd. 
Mezi vicehlase druhy pati'i mse, moteto, zalm, Te 
Deum, magnificat, antifona, sekvence. 
TridentskY konci! prohlasi! PALESTRINOV styl za 
vzor stile ecclesiastico (chrdmoveho stylu). Pro 
baroko (i pozdejsi epochy) z toho vyplYva, ze stara 
vokilni polyfonie (palestrinovsky sty!) je nadile 
pestovana v oblasti duchovni hudby vedle vsech hu
debnich inovaci, tzn. i nove komponovana. 
K inovacim pati'i zejmena monodie a koncertant
ni styl. Ten se pestoval pi'edevsim v chrimu sv. 
Marka v Benatkich, zatimco mono die byla pi'enese
na do duchovni hudby ze svetske oblasti (opery). 
Prvni duchovni s610ve zpevy s doprovodem gb. piSe 
LoDOVICO VIADANA (cca 1560-1627), mj. kapel-

nik v mantovskem d6mu, Cento concerti eccle
siastici a 1-4 voci con il basso continuo per 
sonar nell organo, Benatky 1602 (Sto duchov
nich koncertu pro 1-4 hlasy s varhannim conti
nuem). 

VIADANA si stezuje, ze 5-8hlasa moteta bYvaji pro 
nedostatek zpevaku easto provadena torzovite (vy
nechane hlasy). Proto komponoval solove zpevy 
pro malj pocet hlasu s varhannim doprovodem. 
Jeho cilem byla libo7VUenost a puvab melodie. Na
psal tedy 40 jednohlasych a 60 2-4hlasych skladeb 
ve starem motetovem duchu, ale v moderni gene
rilbasove struktui'e. 

Pro sve Salve Regina vzal VIADANA za zaklad 
jednohlasou chorilni verzi. Misto stareho antifo
nilniho zpusobu pi'ednesu jsou zde verse zpiva
ny sti'idave vicehlasym koncertantnim a jedno
hlasym chorilnim stylem (obr. A). S610ve hlasy 
se vzajemne sti'idaji, pi'ieemz puvodni chorilni 
melodie ziskava kadeneni obraty a ozdoby (regi
na: cis-d). Gb. se kadenenimi skoky misty odde
luje od tenoroveho hlasu (3/4 takt; akordy jsou 
pozdejsim gb. doplnenim). 

VIADANOVY Concerti nalezly napodobitele, napr. 
SCHUTZ, Kleine geistliche Konzerte. 
NejvYznamnejsim pi'inosem pro kat. duchovni hud
bu raneho baroka se stala tvorba Monteverdiho: 
- mse a samostatne koncertantni vety; 

- cykly nespor a magnificat, koncertantni zalmy 
a hymny; 

- starS! vicehlasa a novejsi s610va moteta; 
- duchovni madrigaly, napi'. Lamento d'Arianna 

jako Pianto della Madonna (I 64 1). 
V jeho skladbach se vedle sebe vyskytuji starsi stile 
molle, temperato, da cappella (mekkY, umirneny, 
a cappella) a novY stile concitato, da concerto 
(vzruseny, koncertantni). 
Ve 4hl. msi a cappella, vydane tiskem roku 1641, 
dava moznost nahradit nekteri mista eastmi v mo
dernim stylu, ktere mohou by! zai'azeny die libosti 
(obr. B). 

Napi'. je zde k dispozici druhe Gloria s rozsii'e
nym poetem hlasu a koncertantnimi nastroji, jez 
vyjadi'uje nadheru a barvitost textu zcela novYm 
zpusobem. 
V Credu je pak mozno nahradit proste homo
fonni Crucifixus modernim concertem pro 
4 s610ve hlasy a gb., vyjadi'ujicim utrpeni kfize 
prosti'ednictvim lamentove figury a napadne 
chromatiky. 
Pro triumf ZmrtvYchvstani (Et resurrexit) a z na
vratu (Et iterum) jsou rovnez k dispozici kon
certantni useky (tentokrat radostne pohyblive). 
V prvuim z nich liei nyni nanebevstoupeni Krista 
(ascendit) 2 soprany a 2 housle vYraznou vze
stupnou figurou v koncertantnim sti'idani 
a zrychlen{ pohybu - oproti akordickemu vze
stupu motetove verze (pi'. B, teekovany rytmus 
pi'i opakovani). 

Rlmske monumentalni baroko. Zvukova plnost 
benatske vicesborovosti se v baroku dile rozviji, 
obzvlaste v Rime. PALESTRINOvYMI nasledovnikv 
jsou zde NANINO, ANERIO, SORIANO, BENEVOLI, 
ALLEGRI (jehoz devitihlaseMiserere, peelive sti'eze
ne pi'ed kopisty, slysel v Sixtinske kapli mlady Mo
ZART a zpameti je zapsal). Anerio opati'il PALESTRI
NOVU sestihlasou Missu Papae Marcelli dalSimi 
etyi'mi hlasy, aby ji provedl s barokni okizalosti. 
Velmi naroena je Slavnostni mse pro saicburskY 
d6m od BIBERA (nebo HOFERA?; di'ive pi'ipisovana 
BENEVOLlMU), snad z roku 1682. Ma 53 hlasu. Za
klad tvoi'i gb. a nad nim etyi'hl. sazba. Zvukova pl
nost vzniki vicenasobnYm obsazenim kaZdeho hla
su (tak jako je moine na varhanach ke kazdemu 
hlasu vytahnout doplnkove rejsti'iky). Tak Ize zdvo
jovat cele sbory a rozmistit je oddelene do prostoru 
k dosazeni mnohotvarneho zvukoveho ueinku (do
lozeno je dvanactisborove rozmisteni; obf. C). K to
mu pi'istupuje koncertantni princip. Sti'idaji se 
zde 
- tutti: sbory jednotlive a spoleene; 
- s6love ansambly: s6liste s b. c., napi'. vEt in-

carnatus pro 3 s61. hlasy, s61. housle a b. c. (s6-
listicke obsazeni tohoto useku se stava tradici, 
viz s. 356, Obf. C); 

- s6love partie: jednohlas s b. c. (obr. C). 
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Cílem katolické duchovní hudbv (musica sacra) 
je zvýšit důstojnost a slavnostnost liturgie a posílit 
mysl věřících. 
Podle tradice stojí na prvním místě jednohlasý gre
goriánský chorál. Tridentský koncil nařídil obno
vu chorálu; výsledkem bylo Editio Medicea z roku 
1614 (s. 185). Chorál, jenž zpívala schola, byl 
v chrámu doprovázen varhanami, případně se stří
dal s vícehlasou hrou varhan (canto misto, can
to spezzato místo canto puro, c. fermo). 
Vedle chorálu existoval v katolické duchovní hudbě 
vícehlas ve starém (a cappella) i novém (mono
dickém, koncertantním, s gb.) stylu, dále var
hanní hudba, duchovní píseň zpívaná obcí věří
cích a jiné duchovní skladby jako oratoria, concer
ti ecc1esiastici, kantáty atd. 
Mezi vícehlasé druhy patří mše, moteto, žalm, Te 
Deum, magnificat, antifona, sekvence. 
Tridentský koncil prohlásil PALESTRlNŮV styl za 
vzor stíle ecclesiastíco (chrámového stylu). Pro 
baroko (i pozdější epochy) z toho vyplývá, že stará 
vokální polyfonie (palestrinovský styl) je nadále 
pěstována v oblasti duchovní hudby vedle všech hu
debních inovací, tzn. i nově komponována. 
K inovacím patří zejména monodie a koncertant
ní styl. Ten se pěstoval především v chrámu sv. 
Marka v Benátkách, zatímco monodie byla přenese
na do duchovní hudby ze světské oblasti (opery). 
První duchovní sólové zpěvy s doprovodem gb. píše 
LoDOVICO VlADANA (cca 1560-1627), mj. kapel-

ník v mantovském dómu, Cento concertí eccle
siastíci a 1-4 voci con il basso continuo per 
sonar nell organo, Benátky 1602 (Sto duchov
ních koncertů pro 1-4 hlasy s varhanním conti
nuem). 

VlADANA si stěžuje, že 5-8hlasá moteta bývají pro 
nedostatek zpěváků často prováděna torzovitě (vy
nechané hlasy). Proto komponoval sólové zpěvy 
pro malý počet hlasů s varhanním doprovodem. 
Jeho cílem byla libo7VUčnost a půvab melodie. Na
psal tedy 40 jednohlasých a 60 2-4hlasých skladeb 
ve starém motetovém duchu, ale v moderní gene
rálbasové struktuře. 

Pro své Salve Regina vzal VlADANA za základ 
jednohlasou chorální verzi. Místo starého antifo
nálního způsobu přednesu jsou zde verše zpívá
ny střídavě vícehlasým koncertantním a jedno
hlasým chorálním stylem (obr. A). Sólové hlasy 
se vzájemně střídají, přičemž původní chorální 
melodie získává kadenční obraty a ozdoby (regi
na: cis-d). Gb. se kadenčními skoky místy oddě
luje od tenorového hlasu (3/4 takt; akordy jsou 
pozdějším gb. doplněním). 

VlADANOVY Concertí nalezly napodobitele, např. 
SCHUTZ, Kleine geistlíche Konzerte. 
Nejvýznamnějším přínosem pro kat. duchovní hud
bu raného baroka se stala tvorba Monteverdiho: 
- mše a samostatné koncertantní věty; 

- cykly nešpor a magnificat, koncertantní žalmy 
a hymny; 

- starší vícehlasá a novější sólová moteta; 
- duchovní madrigaly, např. Lamento ďArianna 

jako Pianto della Madonna (I 64 1). 
V jeho skladbách se vedle sebe vyskytují starší stile 
molle, temperato, da cappella (měkký, umírněný, 
a cappella) a nový stile concitato, da concerto 
(vzrušený, koncertantní). 
Ve 4hl. mši a cappella, vydané tiskem roku 1641, 
dává možnost nahradit některá místa částmi v mo
derním stylu, které mohou být zařazeny dle libosti 
(obr. B). 

Např. je zde k dispozici druhé Gloria s rozšíře
ným počtem hlasů a koncertantními nástroji, jež 
vyjadřuje nádheru a barvitost textu zcela novým 
způsobem. 
V Credu je pak možno nahradit prosté homo
fonní Crucifixus moderním concertem pro 
4 sólové hlasy a gb., vyjadřujícím utrpení kříže 
prostřednictvím lamentové .figury a nápadné 
chromatiky. 
Pro triumf Zmrtvýchvstání (Et resurrexit) a z ná
vratu (Et iterum) jsou rovněž k dispozici kon
certantní úseky (tentokrát radostně pohyblivé). 
V prvním z nich líčí nyní nanebevstoupení Krista 
(ascendit) 2 soprány a 2 housle výraznou vze
stupnou .figurou v koncertantním střídání 
a zrychlení pohybu - oproti akordickému vze
stupu motetové verze (př. B, tečkovaný rytmus 
při opakování). 

Římské monumentální baroko. Zvuková plnost 
benátské vícesborovosti se v baroku dále rozvíjí, 
obzvláště v Římě. PALESTRlNOVÝMI následovníkv 
jsou zde NANINO, ANERlO, SORIANO, BENEVOLÍ, 
ALLEGRl (jehož devítihlaséMiserere, pečlivě střeže
né před kopisty, slyšel v Sixtinské kaplí mladý Mo
ZART a zpaměti je zapsal). Anerio opatřil PALESTRl
NOVU šestihlasou Missu Papae Marcelli dalšími 
čtyřmi hlasy, aby ji provedl s barokní okázalostí. 
Velmi náročná je Slavnostní mše pro salcburský 
dóm od BIBERA (nebo HOFERA?; dříve připisovaná 
BENEVOLlMU), snad z roku 1682. Má 53 hlasů. Zá
klad tvoří gb. a nad ním čtyřhl. sazba. Zvuková pl
nost vzniká vícenásobným obsazením každého hla
su (tak jako je možné na varhanách ke každému 
hlasu vytáhnout doplňkové rejstříky). Tak lze zdvo
jovat celé sbory a rozmístit je odděleně do prostoru 
k dosažení mnohotvárného zvukového účinku (do
loženo je dvanáctisborové rozmístění; obr. C). K to
mu přistupuje koncertantní princip. Střídají se 
zde 
- tutti: sbory jednotlivě a společně; 
- sólové ansámbly: sólisté s b. c., např. vEt in-

carnatus pro 3 sól. hlasy, sól. housle a b. c. (só
listické obsazení tohoto úseku se stává tradicí, 
viz s. 356, obr. C); 

- sólové partie: jednohlas s b. c. (obr. C). 
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BAROKO / Katolicka chrarnova hudba II 295 

Moteta jsou v 17. stoleti casto opatrovana orches
trilnim doprovodem a vstupni sinfonii. 
P. LAPPI komponuje v Brescii moteta a mse 
(1613), sborove koncertantnim zpilsobem se sti'i
danim homofonnich tutti a polyfonniho sboru solis
til (princip concerta grossa). 
Dalsi chrimovi skladatele jsou: 
ADRIANo BANCHIERI (1568-1634) s dvojsbo
rorymi Concerti ecclesiastici (1595); ALESSAND
RO GRANDI (t 1630); TARQUINIO MERULA 
(t 1665); GIOVANNI ROVETTA (t 1668; MONTE
VERDIHO nastupce u sv. Marka v Benitkich); 
BONIFAZIO GRAZIANI (t 1664), CAVALLI (s. 279). 
Ve Vidni: ANTONIO BERTALI (1605-1669); 
MARc ANTONIO ZIANI (cca 1653-1715). U DRAG
HIHO (s. 287) nalezneme Et incarnatus jako alto
ve solo nad kvartetem viol, jimary, niterny skvost 
uprostred mesni kompozice. - J. K. KERLL 
(1627-1693), Mnichov, Video, piSici fantazijne ma
lebnou hudbu (tremola). 
Francie: LoLLY (s. 283); MICHEL-RICHARD DELA
LANDE (1657-1726); MARc-ANTOINE CHARPEN
TIER (1645/50-1704), Pam, v Rime zikem CARIS
SIMIHO, od r. 1684 kapelnikem v St.-Louis, od 
r. 1698 v Ste-Chapelle; varhanni mse, v nichz je 
choril zcisti zpivin a zcisti hran varhanami, pozde
ji orchestr misto varhan. 

Prelude z jeho Te Deum (1690) se proslavilo ja
ko znelka Eurovize. Primo ziri v barokni velko
leposti; pilvodne pro 4 trubky (coz je francouz
ske nevojenske obsazeni, vojenske je ti't1tlase, 
obr. A); Te Deum samotne obsahuje recitativy, 
irie a sbory. 

V 18. stolet! 
mi neapolska skola vliv take na chrimovou hudbu. 
A. SCARLATTI komponuje pi'es 200 msi pro sbor (ci 
dvojsbor) a vedle toho neliturgicke duchovni kanti
ty. Vsichni neapolSti operni skladatele piSi tez du
chovni hudbu, do niz tak proniki mnoho opernich 
prvkU (recitativ, arie, pojednani sboru i orchestru). 
Text mse je zhudeboovan po jednotlirych usedch, 
Gloria nebo Credo tudiz mohou obsahovat i'adu ari! 
(Cislova nebo kantatova mse): znamena to moz
nost subjektivni interpretace jednotlirych clankU 
verouky, ziroveo rozmanitou formu, ale take znac
nou delku msi. Ve Vidni dovidi FUX pi'isne kontra
punktickou tradici, orientovanou na palestrinovskY 
stylory ideil, aZ hluboko do 18. stoleti. JOHANN JO
SEPH Fux (1660-1741), varhanik, dvorni skladatel 
(od 1698) a kapelnik ve Vidni, napsal nauku 0 kon
trapunktu, podle niz se ucil jeste BEETHOVEN: Gra
dus ad Parnassum Oat. Video 1725, nem. Lipsko 
1742). 

Missa di S. Carlo sestiva pouze z kinonil 
(obr. C). Hvezdicky oznacuji nastupy hJasil, cisla 
intervaly nastupil (kvarta-oktava-kvarta: 4-8-4). 

Ve FUXOvE tvorbe nachazime jeste mse s c. f., paro-

dicke mse, ale take sti'idani sazby a cappella s in
strumentilnim doprovodem a moderni neapolskY 
sty!. 
ANTONIO CALDARA (1670-1736, od r. 1716 ve Vid
nO komponuje kantatove mse se sbororymi i solo
rymi pasazemi. Orchestr pojedniva vilci sborove ve
te samostatne; cetna ariosa, chromaticke afekty 
a dynamicke kontrasty. CALDAROVAMissa dolorosa 
(1735, vytistena teprve 1748) siine zapilsobila na 
skladatele klasicismu. Obsahuje dueta, zi'iki se 
principu da capo, uplatouje obligatni nastroje 
a opakuje fugu z Kyrie na konci v Dona nobis pa
cem. 
Zvlastni roli zde hraje PERGOLESI, ktery i ve sve 
chrimove hudbe vykazuje gesticnost a zivost, sme
i'ujid k ranemu klasicismu. 

Bolestny ryraz v jeho Stabat mater (obr. D) je 
vyvolan vzestupnrmi sekundorymi sti'ety, ktere 
dosahuji vrcholu po 3 taktech subdominantniho 
harmonickeho napeti. Kadence s trylkem v ter
ciich a s osminorym rytmem (t. 6) pilsobi jako 
pi'edjimka mozartovske elegance. 

Bachova mse h moll 
rna v textu nektere luteranske obraty a nepati'i tedy 
do pi'isneho rimce katolicke liturgie. AZ na Sanc
tus (1724 a 1727) nebyla za BACHOVA zivota nikdy 
provedena, ale dJky sve zavaznosti a kvalite zaujimi 
zvlastni postaveni. BACH ji psal v roce 1733 pro 
drazoanskY katolickY dvilr (Kyrie a Gloria), ale se
stavil ji dohromady teprve kolem roku 1748. Je to 
kantatova mse s 24 sbory, ariemi a duety. 
Credo BACH zhudebnil v 8 cistech: Credo, Patrem, 
Et incarnatus, Crucifixus, Et resurrexit a Confi
teor jako sbory; Et in Spiritum jako basovou irii; 
Et in unum jako duet (S, A). 

Z:ikladem Crucifixus je lamentova figura jakoz
to basso ostinato (13krat opakovana). V motivic
ke pcici a rozvdeni textu rozpoznavime 7 use
kU, vcetne uvodu bez sboru. BACH neustile meni 
harmonizaci chromaticky sestupujiciho basu, 
utrpeni a 'bolest jsou vyjidi'eny silnou chromati
kou cele vety. Stily oSminory ryttnus sestupujid
ho basu pilsobi jako neodvolatelny zakon. Tepr
ve na konci BACH obrad bas opet vzhUru, pro
meouje harmonii e moll na blazene G dur, 
kricejid rytmus nechava dojit klidu v cele note 
s fermatou, zatimco sbor doznivi a cappella 
v hluboke poloze: vse odpovida spocinuti v hro
be (obr. B). 

Credo v sobe sktyvi spoustu ciselne symboliky: slo
vo credo (vifi'im) zazni 49krat (7 krat 7, posvitne 
Cislo), in unum Deum 84krat (7 krat 12, 12 apos
toli\), fuga Patrem omnipotentem cita 84 takty 
(od BACHA na okraji vlastnorucne poznamenano), 
Et incarnatus zni 19krat (7 + 12, Duch svaiY a Ma
riino clovecenstvi), v Crucifixus stoji 12 akordil 
(12 apostolil) nad basem, Citajidm 24 not. 

BAROKO / Katolická chrámová hudba II 295 

Moteta jsou v 17. století často opatřována orches
trálním doprovodem a vstupní sinfonií. 
P. LAPPI komponuje v Brescii moteta a mše 
(1613), sborově koncertantním způsobem se stří
dáním homofonních tutti a polyfonního sboru sólis
tů (princip concerta grossa). 
Další chrámoví skladatelé jsou: 
ADRIANo BANCHIERI (1568-1634) s dvojsbo
rovými Concertí ecc/esiastíci (1595); ALESSAND
RO GRAND! (t 1630); TARQUlNIO MERULA 
(t 1665); GIOVANNI ROVETTA (t 1668; MONTE
VERDIHO nástupce u sv. Marka v Benátkách); 
BONIFAZIO GRAZIANI (t 1664), CAVALLI (s. 279). 
Ve Vídni: ANTONIO BERTALI (1605-1669); 
MARc ANTONIO ZlANl (cca 1653-1715). U DRAG
HIHO (s. 287) nalezneme Ef incarnatus jako alto
vé sólo nad kvartetem viol, jímavý, niterný skvost 
uprostřed mešní kompozice. - J. K. KERLL 
(1627-1693), Mnichov, Vídeň, píšící fantazijně ma
lebnou hudbu (tremola). 
Francie: LULLY (s. 283); MICHEL-R1CHARD DELA
LANDE (1657-1726); MARc-ANTOINE CHARPEN
T1ER (1645/50-1704), Paříž, v Římě žákem CARis
SIMIHO, od r. 1684 kapelníkem v SI.-Louis, od 
r. 1698 v Ste-Chapelle; varhanní mše, v nichž je 
chorál zčásti zpíván a zčásti hrán varhanami, pozdě
ji orchestr místo varhan. 

Prélude z jeho Te Deum (1690) se proslavilo ja
ko znělka Eurovize. Přímo září v barokní velko
leposti; původně pro 4 trubky (což je francouz
ské nevojenské obsazení, vojenské je tříhlasé, 
obr. A); Te Deum samotné obsahuje recitativy, 
árie a sbory. 

V 18. století 
má neapolská škola vliv také na chrámovou hudbu. 
A. SCARLATTI komponuje přes 200 mší pro sbor (či 
dvojsbor) a vedle toho neliturgické duchovní kantá
ty. Všichni neapolští operní skladatelé píší též du
chovní hudbu, do níž tak proniká mnoho operních 
prvků (recitativ, árie, pOjednání sboru i orchestru). 
Text mše je zhudebňován po jednotlivých úsecích, 
Gloria nebo Credo tudíž mohou obsahovat řadu árií 
(číslová nebo kantátová mše): znamená to mož
nost subjektivní interpretace jednotlivých článků 
věrouky, zároveň rozmanitou formu, ale také znač
nou délku mší. Ve Vídni dovádí FUX přísně kontra
punktickou tradici, orientovanou na palestrinovský 
stylový ideál, až hluboko do 18. století. JOHANN JO
SEPH Fux (1660-1741), varhaník, dvorní skladatel 
(od 1698) a kapelník ve Vídni, napsal nauku o kon
trapunktu, podle níž se učil ještě BEETHOVEN: Gra
dus ad Parnassum (lat. Vídeň 1725, něm. Lipsko 
1742). 

Missa di S. Carlo sestává pouze z kánonů 
(obr. C). Hvězdičky označují nástupy hlasů, čísla 
intervaly nástupů (kvarta-oktáva-kvarta: 4-8-4). 

Ve FuxoVĚ tvorbě nacházíme ještě mše s c. f., paro-

dícké mše, ale také střídání sazby a cappella s in
strumentálním doprovodem a moderní neapolský 
styl. 
ANTONIO CALDARA (1670-1736, od r. 1716 ve Víd
ni) komponuje kantátové mše se sborovými i sólo
vými pasážemi. Orchestr pojednává vůči sborové vě
tě samostatně; četná ariosa, chromatické afekty 
a dynamické kontrasty. CALDAROVAMissa dolorosa 
(1735, vytištěna teprve 1748) silně zapůsobila na 
skladatele klasicismu. ObsahUje dueta, zříká se 
principu da capo, uplatňuje obligátní nástroje 
a opakuje fugu z Kyrie na konci v Dona nobis pa
cem. 
Zvláštní roli zde hraje PERGOLESI, který i ve své 
chrámové hudbě vykazuje gestičnost a živost, smě
řující k ranému klasicismu. 

Bolestný výraz v jeho Stabat mater (obr. D) je 
vyvolán vzestupnými sekundovými střety, které 
dosahují vrcholu po 3 taktech subdominantního 
harmonického napětí. Kadence s trylkem v ter
ciích a s osminovým rytmem (I. 6) působí jako 
předjímka mozartovské elegance. 

Bachova mše h moll 
má v textu některé luteránské obraty a nepatří tedy 
do přísného rámce katolické liturgie. Až na Sanc
tus (1724 a 1727) nebyla za BACHOVA života nikdy 
provedena, ale dJky své závažnosti a kvalitě zaujímá 
zvláštní postavení. BACH ji psal v roce 1733 pro 
drážďanský katolický dvůr (Kyrie a Gloria), ale se
stavil ji dohromady teprve kolem roku 1748. Je to 
kantátová mše s 24 sbory, áriemi a duety. 
Credo BACH zhudebnil v 8 částech: Credo, Patrem, 
Et incarnatus, Crucifixus, Et resurrexít a Confi
teor jako sbory; Et in Spiritum jako basovou árii; 
Et in unum jako duet (S, A). 

Základem Crucifixus je lamentová figura jakož
to basso ostinato (13krát opakovaná). V motivic
ké práci a rozvržení textu rozpoznáváme 7 úse
ků, včetně úvodu bez sboru. BACH neustále mění 
harmonizaci chromaticky sestupujícího basu, 
utrpení a 'bolest jsou vyjádřeny silnou chromati
kou celé věty. Stálý osminový rytmus sestupující
ho basu působí jako neodvolatelný zákon. Tepr
ve na konci BACH obrací bas opět vzhůru, pro
měňuje harmonii e moll na blažené G dur, 
kráčející rytmus nechává dojít klidu v celé notě 
s fermatou, zatímco sbor doznívá a cappella 
v hluboké poloze: vše odpovídá spočinutí v hro
bě (obr. B). 

Credo v sobě skrývá spoustu číselné symboliky: slo
vo credo (věřím) zazní 49krát (7 krát 7, posvátné 
číslo), in unum Deum 84krát (7 krát 12, 12 apoš
tolů), fuga Patrem omnipotentem čítá 84 takty 
(od BACHA na okraji vlastnoručně poznamenáno), 
Et incarnatus zní 19krát (7 + 12, Duch svatý a Ma
riino člověčenství), v Crucifixus stojí 12 akordů 
(12 apoštolů) nad basem, čítajícím 24 not. 
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BAROKO I Evangelicka chramova hudba I 297 

Zatimco jini reformatoi'i vystupovali take proti hud
be, LUTHER ji pi'idelil centnilni postaveni v zivote 
cirkve a vei'icich (casto ho pry "osvezila a ulevila 
mu od velkYch nesnazi"). 

Pro LUTHERA jsou vei'ici cirkvi, spolu s knezem 
a zpevaky se aktivne podI1eji na bohosluzbe. 
Proto vznilci pi'eklad liturgie do nemCiny (deu
tsche Messe) a nektere casti liturgie jsou nahra
zeny nem. duchovnfmi pisnemi stejneho obsa
hu (obr. A). 

Duchovni pisne (protest. chordly) pochazeji 
zcasti ze starYch latinskYch pisni (hymnu), ktere 
mely by! uchovany novYm otextovanim a rytmizaci. 

THOMAS MVNzER pi'eloill ambrosianskY hymnus 
Veni redemptor gentium, twe jej obec vencich 
mohla zpivat nemecky na stacY napev (chordlne: 
jednohlase, rytmus podle textu). LUTHERiJv pi'e
klad je volnejsi, rovnez versovany, melodie lehce 
pozmenena (vyzdobena), dorskY modus zustava 
zachovan: vznikla nova piseii (pi'. B). 

Dalsi kontrafakta ke stejne melodii jsou: Verleih 
uns Frieden gniidig, Erhalt uns Herr hei deinem 
Wort. Jine pi'iklady pi'epracovani: Veni Creator 
Spiritus - Komm Gott Schopfer, heilger Geist; 
Sanctus - jesaia dem Propheten. Take svetske pis
ne jsou opati'ovany nOvYmi duchovnimi texty (kon
trafaktura, parodie, viz s. 301). LUTHER zkompo
noval nejmene 20 vlastnich pisni, mj. Ein' feste 
Burg, Yom Himmel hoch, Aus tiefer Not. 
Obec vericich zpivala 1 hlasne, tez ve strofickem 
sti'idani s varhanami (alternatim), od 17. sto!. rov
nez s gb. doprovodem (varhany), napi'. v Praxis 
pietatis melica JOHANNA CRUGERA (Berlin 1647, 
zde mj.: Nun danket aile Gott). Nejstarsi zpevniky: 
- Achtliederbuch (Norimberk 1523124?); 
- Erfurter Enchiridien (1524; 25 pisn!); 
- StraSburger Kirchenampt (1524); 
- Geystliches gesangk Buchleyn (Wittenberg 

1524, J. WALTER, LUTHEROVA pi'edmluva); 
- Babstsches Gesangbuch (Lipsko 1545). 

starsi motetory kompozicni styl 
Duchovni piseii (chordl) byla jednoduse upravena 
do 4h!. sazby s melodii ve vrchnim hlasu (s. 257). 
Tak mohli verici zpivat s sebou. Nastroje bud sledo
valy zpev, anebo hraly samostatne pi'edehry, mezi
hry a dohry. 
Pisiiove moteto. Komplikovanejsi sazbou (urcenou 
pro chramove zpevaky) s motetovYmi imitacemi atd. 
vzniklo pfsiiove moteto s duchovni pisni v c. f. 

PRAETORIUS vydal ve sve sbirce Musae Sioniae 
(9 svazku, 1605-1610) 1244 vicehlasych kompo
zic vytvoi'enych na duchovni pisne a biblicke texty. 
Pisiiove moteto Nun komm der Heiden Heiland 
(pi'. B) je ti'ihlase (tricinium), choral se nachazi 
v basu jako c. f., oba soprany se navzajem imituji 
s motivyc. f. 

Moteto s citatem. Vychodiskem pro motetovou 
kompozici muze by! rovnez text (citdt) z Bible 
(zalm, evangelium), kterY je hudebne vysvetlovan. 
Pisiiova moteta i moteta s citatem, tez dvojsborova, 
jsou vetSinou komponovana a cappella, pi'esto s jed
not!. hlasy casto hraji nastroje. Takova provedeni jsou 
urcena pro mse, svatby, pohi'by (pohrebn{ moteta). 

Repertoar evangelickYch chram. sborn (Kantoreien, 
viz s. 299) 17. sto!. je zaznamenan ve sbirce Florile
gium Poriense (2 dHy, lipsko 1618 a 1621, vyd. 
E. BoDENSCHATZEM n636), obs. 365 motet od 58 
skladatelU. Sbirka byla uZivana aZ do BACHOVY doby. 

Modernejsi duchovni hudba v koncertantnim 
stylu 
NovY itaiskY monodickY a koncertantni styl nabizi 
moznost individualne vylozit a pusobive pi'ednest 
duchovni text. Oboji vychazi vsti'ic baroknimu pro
testantismu. Vzory pro novY styl jsou concerto ecc
lesiastico (VIADANA), solovf madrigal a sol. con
certo s koncertantnimi nastroji (MONTEVERDI) 
a solovf recitativ v opemim stylU. 
Nove skladby nesou nazvy duchovn{ koncert, con
certo, sinfonia, aria a pozdeji kantdta. 
Obsazeni: promenlive, 1 nebo vice zpevakU, tez 
sbor nebo dvojsbor, vzdy s b. c., casto 1-2 nebo vi
ce nastroju. 
Struktura hudebni vety: volne a mnohotvarne 
rozvijeni vrchnich hlasu na generalbasovem zakla
de, koncertantni, imitacni, kontrastni, peclive de
klamujici text (vetsinou biblickY), obcas homofon
ne sylabicke, vetsinou polyfonni, avsak jen mime 
melismaticke (malo koloratur); hudba jako ree to
nu (MATTHESON), skladatel jako kazatel neboli vy
kladac biblickeho textu. 
K ranYm nemeckYm dHum patn SCHEINOVA Opella 
nova (lipsko 1618-26), sola a duety s 1-2 nastroji 
a b. c.; dale SCHUTZOVY Kleine geistliche Konzerte 
(1636,1639) aSymphoniae sacrae (viz s. 305). 

SCHUTZOVO zhudebneni odpovida terminu mu
sicapoeticaajejimfiguram (pi'. C, tezvizs. 271). 
Ve zvolani 0 silfier (0, sladkY) skladatel prodlu
zuje akcentovanou slabiku a posouva ji nalehave 
o pulton vYS a zaroveii z Es dur do G dur; zvolam 
umociiuje pomlka. Ofreundlicher (0, laskavy') se 
na zrysenem stupui jevi jeste nalehaveji, rytmicky 
pi'esne deklamovano (teckovany rytmus) , stoupa
jici aZ k jasnemu A duro Vrcholem je ti'eli zvolant 
o giltiger (0, dobrotivy') s nejvySsim tonem es" 
a subdominantou (E~ dur). Pote SCHUTZ pi'inasi 
u slov jesu Christe uplnou kadenci, jez sestupuje 
k touice a dlouhYmi rytmickYmi hodnotami vyjad
i'uje klid a duveru v Krista. 

Sled vet: jednovete skladby, pozdeji vicedtlne popi'. 
vicevete. Pocet vet roste spolu s pi'ipojenim volnych 
lyrickYch nebo komentujicich textu k textu biblic
kemu. Odtud se vyviji okolo poloviny 17. sto!. kan
tata (s. 120 n.). 
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Zatímco jiní reformátoři vystupovali také proti hud
bě, LUTHER jí přidělil centrální postavení v životě 
církve a věřících (často ho prý "osvěžila a ulevila 
mu od velkých nesnází"). 

Pro LUTHERA jsou věřící církví, spolu s knězem 
a zpěváky se aktivně podI1ejí na bohoslužbě. 
Proto vzniká překlad liturgie do němčiny (deu
tsche Messe) a některé části liturgie jsou nahra
zeny něm. duchovními písněmi stejného obsa
hu (obr. A). 

Duchovní písně (protest. chorály) pocházejí 
zčásti ze starých latinských písní (hymnů), které 
měly být uchovány novým otextováním a rytmizací. 

THOMAS MVNzER přeložil ambrosiánský hymnus 
Veni redemptor gentium, takže jej obec věřících 
mohla zpívat německy na starý nápěv (chorálně: 
jednohlase, rytmus podle textu). LUTHERŮV pře
klad je volnější, rovněž veršovaný, melodie lehce 
pozměněna (vyzdobena), dórský modus zůstává 
zachován: vznikla nová píseň (př. B). 

Další kontrafakta ke stejné melodii jsou: Verleih 
uns Frieden gniidig, Erhalt uns Herr hei deinem 
Wort. Jiné příklady přepracování: Veni Creator 
Spiritus - Komm Gott Schopjer, heilger Geist; 
Sanctus - ]esaia dem Propheten. Také světské pís
ně jsou opatřovány novými duchovními texty (kon
trafaktura, parodie, viz s. 301). LUTHER zkompo
noval nejméně 20 vlastních písní, mj. Ein' jeste 
Burg, Vom Himmel hoch, Aus tiejer Not. 
Obec věřících zpívala 1 hlasně, též ve strofickém 
střídání s varhanami (alternatim), od 17. stol. rov
něž s gb. doprovodem (varhany), např. v Praxis 
pietatis melica JOHANNA CRUGERA (Berlín 1647, 
zde mj.: Nun danket alte Gott). Nejstarší zpěvníky: 
- Achtliederbuch (Norimberk 1523124?); 
- Erfurter Enchiridien (1524; 25 písní); 
- StraBburger Kirchenampt (1524); 
- Geystliches gesangk Buchleyn (Wittenberg 

1524, J. WALTER, LUTHEROVA předmluva); 
- Babstsches Gesangbuch (Lipsko 1545). 

Starší motetový kompoziční styl 
Duchovní píseň (chorál) byla jednoduše upravena 
do 4hl. sazby s melodií ve vrchním hlasu (s. 257). 
Tak mohli věřící zpívat s sebou. Nástroje buď sledo
valy zpěv, anebo hrály samostatně předehry, mezi
hry a dohry. 
Písňové moteto. Komplikovanější sazbou (určenou 
pro chrámové zpěváky) s motetovými imitacemi atd. 
vzniklo písňové moteto s duchovní písní v c. f. 

PRAETORlUS vydal ve své sbírce Musae Sioniae 
(9 svazků, 1605-1610) 1244 vícehlasých kompo
zic vytvořených na duchovní písně a biblické texty. 
Písňové moteto Nun komm der Heiden Heifand 
(př. B) je tříhlasé (tricinium), chorál se nachází 
v basu jako c. f., oba soprány se navzájem imitují 
s motivyc. f. 

Moteto s citátem. Východiskem pro motetovou 
kompozici může být rovněž text (citát) z Bible 
(žalm, evangelium), který je hudebně vysvětlován. 
Písňová moteta i moteta s citátem, též dvojsborová, 
jsou většinou komponována a cappelfa, přesto s jed
not!. hlasy často hrají nástroje. Taková provedení jsou 
určena pro mše, svatby, pohřby (pohřební moteta). 

Repertoár evangelických chrám. sborů (Kantoreien, 
viz s. 299) 17. stol. je zaznamenán ve sbírce Florile
gium Portense (2 dny, lipsko 1618 a 1621, vyd. 
E. BoDENSCHATZEM tt636), obs. 365 motet od 58 
skladatelů. Sbírka byla užívána až do BACHOVY doby. 

Modernější duchovní hudba v koncertantním 
stylu 
Nový italský monodický a koncertantní styl nabízí 
možnost individuálně vyložit a působivě přednést 
duchovní text. Obojí vychází vstříc baroknímu pro
testantismu. Vzory pro nový styl jsou concerto ecc
lesiastico (VlADANA), sólový madrigal a sól. con
certo s koncertantními nástroji (MONTEVERDI) 
a sólový recitativ v operním stylu. 
Nové skladby nesou názvy duchovní koncert, con
certo, sinfonia, aria a později kantáta. 
Obsazení: proměnlivé, 1 nebo více zpěváků, též 
sbor nebo dvojsbor, vždy s b. C., často 1-2 nebo ví
ce nástrojů. 
Struktura hudební věty: volné a mnohotvárné 
rozvíjení vrchních hlasů na generálbasovém zákla
dě, koncertantní, imitační, kontrastní, pečlivě de
klamující text (většinou biblický), občas homofon
ně sylabické, většinou polyfonní, avšak jen mírně 
melismatické (málo koloratur); hudba jako řeč tó
nů (MATTHESON), skladatel jako kazatel neboli vy
kladač biblického textu. 
K raným německým dnům patří SCHEINOVA Opelfa 
nova (lipsko 1618-26), sóla a duety s 1-2 nástroji 
a b. c.; dále SCHUTZOVY Kleine geistliche Konzerte 
(1636,1639) aSymphoniae sacrae (viz s. 305). 

SCHUTZOVO zhudebnění odpovídá termínu mu
sicapoetica a jejím figurám (př. C, téžvizs. 271). 
Ve zvolání O sufier (ó, sladký) skladatel prodlu
žuje akcentovanou slabiku a posouvá ji naléhavě 
o půltón výš a zároveň z Es dur do G dur; zvolání 
umocňuje pomlka. Ofreundlicher (ó, laskavy') se 
na zvýšeném stupni jeví ještě naléhavěji, rytmicky 
přesně deklamováno (tečkovaný rytmus), stoupa
jící až k jasnému A dur. Vrcholem je třetí zvolání 
o gutiger (ó, dobrotivy') s nejvyšším tónem es" 
a subdominantou (E~ dur). Poté SCHUTZ přináší 
u slov]esu Christe úplnou kadenci, jež sestupuje 
k tonice a dlouhými rytmickými hodnotami vyjad
řuje klid a důvěru v Krista. 

Sled vět: jednověté skladby, později vícedtlné popř. 
vícevěté. Počet vět roste spolu s připojením volných 
lyrických nebo komentujících textů k textu biblic
kému. Odtud se vyvíjí okolo poloviny 17. stol. kan
táta (s. 120 n.). 
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Historie. Evangelia 0 veJkYch svatcfch (a paSije, 
s. 137) byla zhudebiiovina pro velke obsazem se soly, 
sborem a orchestrem. Celek byl rimovin vstupnfm 
a zaverecnYm sborem na dodateene zversovany text. 

Ve Weihnachtshistorie (Vanoen! pffMh) dava 
SCHOTZ evangelistovi moznost volby mezi obvy
klYm Iiturg. recitativem (v chor:ilni notaci) a no
vYm recitativem s gb. Narek Richel zde zni v bo
lestne chromatice; nistroje gb. temer opakuji je
ji slova jako narikava ozvena (pl'. A). 
Nistroje zesiluji uvodni a zav. sbor. Do vypraveni 
evangelisty jsou vsunuty charakterizujicf koncer
ty (intermedia): andel prinasejici zvestovini je 
predstavovin sopr. solem a dvema houslemi, ve
leknezi (basy) slavnostnimi fanfararni pozounu, 
Herodes krilovskYmi trubkarni (obr. A). 

Oratorium. Pl!Sije a historie jsou v 18. sto!. budo
viny podobne jako oratoria (rec., arioso, irie, sbo
ry, chorily; viz s. 116). UZ Matousovy pasije od 
J. THEILEHO (1673) obsahuji arie (na volny bas
nickY text) a instr. ritornely. Pozdeji je take casto 
nekolik kantat sestavovino do vetsiho celku (BA
CHOVO Vanoen! oratorium, s. 132) . 
Moteta byla nadile provozovina jako stare umem 
sboroveho kontrapunktu a jenom v mensi mire nove 
komponovina. Slavna je SCHOTzoVA Geistliche 
Chormusik (s. 305). BACH napsal pouze 7 motet, 
z toho 4 dvojsborova, vesmes jde 0 moteta pohrebm. 

BACH zhudebiiuje FRANCKOV chorilJesu meine 
Freude jako 5hi. moteto (1723), na zacatku 
v homofonni sborove sazbe (stile semplice, 
strofa/I. vers), pote s vetsim durazem na ztvir
neni textu, napr. bojovne Trotz, trotz (navzdory) 
a "svevoJne" chorilni synkopy (3. vers), kratke 
Weg, weg (pryc) spodnich hlasu k chorilni me
lodii v S (4. vers, pl'. B). 6. vers se shoduje s ver
sem 1. (obloukoviforma). Mezi tim se objevuji 
citaty z epistoly k RImanum na zpusob moteta: 
5h!. imitace, 3h!. vysokY sbor, dvoudilna dvojita 
fuga (stred cele skladby), 3h!. hiubsi sbor, opa
kovini zacatku (symetrie, obr. B). Fugove tema 
A zduraziiuje slova j!eischlich (telesnf, synko
pa), sondern (nfbri, melodickY vrchol) jako 
poukaz na rozpor tela a duse, a geistlich (du
chovn!, koloratura jako symbol pro vodni proud 
a ducha, pl'. B). 

Anglie si vytvorila vlastni moteto, anthem (rec. an
tiphona) jako anglickou (nikoli lat.) sborovou 
skladbu anglikinske cirkve a jako (narodni) chva
lozpev; proimitovany, s mnoha homofonnimi useky, 
zvukove piny a textove srozumitelny (TALLIS, WHI
TE, MORLEY ad.): 
- full anthem pro sbor a cappella; 
- verse anthem, kde jednotlive verse prednaseji 

sti'idave sbor a sola. 
Naproti tomu v obdobi restaurace zde sill vliv it. 
koncertantniho stylu: objevuji se anthemy na zpu
sob kantaty pro sola, sbor a orchestr (PURCELL). 

Oba hI. druhyanthemu (full i verse) zustavaji obli
beny i v 18. sto!. (HANDEL). 
Kantorei je dobrovoJny chrim. sbor (a instr. sou
bor) slozeny z zikU lat. skol a dopJneny mestskYmi 
hudebniky a hudbymilovnYmi obcany. Sbor se tez 
nazYvai Currende Oat. currere, bezel), nebo! 0 va
nocfch a jinych svatcich zpival pisne na ulicich. Nej
znimejsi sbory tohoto druhu pusobily pri Kreuzkir
che v Dr:iZoanech a ve svatotomasskem chrimu 
v Lipsku. Kantor vyucoval zaroveii v lat. skole. Te
mel' vsichni skladatele evang. duchovni hudby byli 
kantory nebo zarnestnanci dvora, mj.: 
CHRISTOPH DEMANTIUS (1567-1643), Freiberg; 
MICHAEL PRAETORIUS (cca 1571-1621), Wolfen-

biittel, Syntagma musicum, 1. dilMusicae artis 
analecta (1614115, vseobecna hudebni teorie), 
2. diiDe organographia (1618/20, nauka 0 na
strojich), 3. dtl Termini musici (1619); 

HEINRICH SCHUTZ (1585-1672), viz s. 305; 
JOHANN HERMANN SCHEIN (1586-1630), od 1616 

v Lipsku, kantor u sv. Tomase, SCHOTZOV pi'itel 
(Pohfebn! moteto), Cantional- oder Gesang
buch (1627, 4--6hl.). 

SAMUEL SCHEIDT (1587-1654), Cantiones sac
rae (1620, moteta), Tabulatura nova (s. 308), 
Newe Geistliche Concerten (2-3hi., 4 sv. 1631 
nn.), Liebliche Krafft-BlUmlein aus des Heyli
gen Geistes Lustgarten abgebrochen (Lfbezne 
mocmi kvitinky utriene v zahrade letohradku 
Svateho Ducha, 1635, 2hl. koncerty s b. c.), Ta
bulaturbuch (Zhorelec 1650, 4hl. skladby pod
Ie cirk. roku); 

A. HAMMERSCHMIDT (1611112-1675), Zitava; 
M. WECKMANN (1619-1674), Hamburk; 
J. ROSENMOLLER (1619-1684), Wolfenbiittel; 
CHRISTOPH BERNHARD (1628--1692) - Draz&my, 
SCHOTZOV zak, Geistliche Harmonien (1665), do
chovane 3 traktaty (nedat.) 0 hud. teorii a retorice: 
Tractatus compositionis augmentatus, Ausfiihr
licher Bericht vom Gebrauche der Con- und Dis
sonantien, Von der Singekunst oder Manier; 
D. BUXTEHUDE (1637-1707), viz s. 309; 
F. w. ZACHOW (1663-1712), Halle; 
J. S. BACH (1685-1750), viz s. 329; 
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767), Magde

burg, Lipsko (Collegium musicum, pozdeji vedl 
BACH), 1712 Frankfurt, 1721 Harnburk (Musik
direktor 5 hlavnich kostelU), 1. nem. hud. caso
pis Der getreue Musicmeister od 1728 (s J. v. 
GORNEREM), 45 oper, 15 msi, 23 rocnikU kan
tat, 46 pasiji, 6 paSijovYch oratorii (Seliges Er
wangen des Leidens und Sterbens Jesu, 1728; 
RAMLEROVO TodJesu, 1755/56),5 oratorii, cca 
1000 orchestrilnich suit; koncerty, kom. hudba, 
varh. skladby. TELEMANN vychizi z principu 
barokmbo kontrapunktu, ale dava jiz pfednost 
galantnimu zpusobu kompozice a pfedjima 
invencne bohat9 styl predklasickeho obdobi. 
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Historie. Evangelia o velkých svátcích (a pašije, 
s. 137) byla zhudebňována pro velké obsazení se sóly, 
sborem a orchestrem. Celek byl rámován vstupním 
a závěrečným sborem na dodatečně zveršovaný text. 

Ve Weihnachtshistorie (Vánoční příběh) dává 
SCHOTZ evangelistovi možnost volby mezi obvy
klým liturg. recitativem (v chorální notaci) a no
vým recitativem s gb. Nářek Ráchel zde zní v bo
lestné chromatice; nástroje gb. téměř opakují je
jí slova jako naříkavá ozvěna (př. A). 
Nástroje zesilují úvodní a záv. sbor. Do vyprávění 
evangelisty jsou vsunuty charakterizující koncer
ty (intermedia): anděl přinášející zvěstování je 
představován sopr. sólem a dvěma houslemi, ve
lekněží (basy) slavnostními fanfárami pozounů, 
Herodes královskými trubkami (obr. A). 

Oratorium. Pl!šije a historie jsou v 18. stol. budo
vány podobně jako oratoria (rec., arioso, árie, sbo
ry, chorály; viz s. 116). Už Matoušovy pašije od 
J. THElLEHO (1673) obsahují árie (na volný bás
nický text) a instr. ritornely. Později je také často 
několik kantát sestavováno do většího celku (BA
CHOVO Vánoční oratorium, s. 132) . 
Moteta byla nadále provozována jako staré umění 
sborového kontrapunktu a jenom v menší míře nově 
komponována. Slavná je SCHOTzoVA Geistliche 
Chormusik (s. 305). BACH napsal pouze 7 motet, 
z toho 4 dvojsborová, vesměs jde o moteta pohřební. 

BACH zhudebňuje FRANCKŮV choráljesu meine 
Freude jako 5hl. moteto (1723), na začátku 
v homofonní sborové sazbě (stile semplice, 
strofa/I. verš), poté s větším důrazem na ztvár
nění textu, např. bojovné Trotz, trotz (navzdory) 
a "svévolné" chorální synkopy (3. verš), krátké 
Weg, weg (pryč) spodních hlasů k chorální me
lodii v S (4. verš, př. B). 6. verš se shoduje s ver
šem 1. (oblouková forma). Mezi tím se objevují 
citáty z epištoly k Římanům na způsob motela: 
5hl. imitace, 3hl. vysoký sbor, dvoudílná dvojitá 
fuga (střed celé skladby), 3hl. hlubší sbor, opa
kování začátku (symetrie, obr. B). Fugové téma 
A zdůrazňuje slova jleischlich (tělesný, synko
pa), sondern (nýbrž, melodický vrchol) jako 
poukaz na rozpor těla a duše, a geistlich (du
chovní, koloratura jako symbol pro vodní proud 
a ducha, př. B). 

Anglie si vytvořila vlastní moteto, anthem (řec. an
tiphona) jako anglickou (nikoli lat.) sborovou 
skladbu anglikánské církve a jako (národní) chva
lozpěv; proimitovaný, s mnoha homofonními úseky, 
zvukově plný a textově srozumitelný (TALUS, WHI
TE, MORLEY ad.): 
- Culi anthem pro sbor a cappella; 
- verse anthem, kde jednotlivé verše přednášejí 

střídavě sbor a sóla. 
Naproti tomu v období restaurace zde sílí vliv it. 
koncertantního stylu: objevují se anthemy na způ
sob kantáty pro sóla, sbor a orchestr (PURCELL). 

Oba hl. druhyanthemů (full i verse) zůstávají oblí
beny i v 18. stol. (HANDEL). 
Kantorei je dobrovolný chrám. sbor (a instr. sou
bor) složený z žáků lat. škol a doplněný městskými 
hudebníky a hudbymilovnými občany. Sbor se též 
nazýval Currende (lat. currere, běžet), neboť o vá
nocích a jiných svátcích zpíval písně na ulicích. Nej
známější sbory tohoto druhu působily při Kreuzkir
che v Drážďanech a ve svatotomášském chrámu 
v Lipsku. Kantor vyučoval zároveň v lat. škole. Té
měř všichni skladatelé evang. duchovní hudby byli 
kantory nebo zaměstnanci dvora, mj.: 
CHRlSTOPH DEMANTIUS (1567-1643), Freiberg; 
MICHAEL PRAETORlUS (cca 1571-1621), Wolfen-

biiltel, Syntagma musicum, 1. díl Musicae artis 
analecta (1614115, všeobecná hudební teorie), 
2. díl De organographia (1618/20, nauka o ná
strojích), 3. dll Termini musici (1619); 

HEINRlCH SCHOTZ (1585-1672), viz s. 305; 
JOHANN HERMANN SCHEIN (1586-1630), od 1616 

v Lipsku, kantor u sv. Tomáše, SCHOTzův přítel 
(Pohřební moteto), Cantional- oder Gesang
buch (1627, 4--6hl.). 

SAMUEL SCHEIDT (1587-1654), Cantiones sac
rae (1620, motela), Tabulatura nova (s. 308), 
Newe Geistliche Concerten (2-3hl., 4 sv. 1631 
nn.), Liebliche Kra.fft-BlUmlein aus des Heyli
gen Geistes Lustgarten abgebrochen (Líbezné 
mocné květinky utržené v zahradě letohrádku 
Svatého Ducha, 1635, 2hl. koncerty s b. c.), Ta
bulaturbuch (Zhořelec 1650, 4hl. skladby pod
le círk. roku); 

A. HAMMERSCHMIDT (1611/12-1675), Žitava; 
M. WECKMANN (1619-1674), Hamburk; 
J. ROSENMOLLER (1619-1684), Wolfenbiittel; 
CHRlSTOPH BERNHARD (1628--1692) - Drážďany, 
SCHOTZŮV žák, Geistliche Harmonien (1665), do
chované 3 traktáty (nedat.) o hud. teorii a rétorice: 
Tractatus compositionis augmentatus, Ausfiihr
licher Bericht vom Gebrauche der Con- und Dis
sonantien, Von der Singekunst oder Manier; 
D. BUXTEHUDE (1637-1707), viz s. 309; 
F. w. ZACHOW (1663-1712), Halle; 
J. S. BACH (1685-1750), viz s. 329; 
GEORG PHlUPP TELEMANN (1681-1767), Magde

burg, Lipsko (Collegium musicum, později vedl 
BACH), 1712 Frankfurt, 1721 Hamburk (Musik
direktor 5 hlavních kostelů), 1. něm. hud. časo
pis Der getreue Musicmeister od 1728 (s J. v. 
GŮRNEREM), 45 oper, 15 mší, 23 ročníků kan
tát, 46 pašijí, 6 pašijových oratorií (Seliges Er
wiingen des Leidens und Sterbens lesu, 1728; 
RAMLEROVO Todjesu, 1755/56),5 oratorií, cca 
1000 orchestrálních suit; koncerty, kom. hudba, 
varh. skladby. TELEMANN vychází z principů 
barokmbo kontrapunktu, ale dává již přednost 
galantnímu způsobu kompozice a předjímá 
invenčně bohatý styl předklasického období. 
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Take v oboru pisne se okolo roku 1600 uskuteciiu
je stylova promena od polyfonni (objektivni) sbo
rove sazby k novemu (subjektivnimu) s610vemu 
zpevu s b. c. Nova piseii je 
- jednoduchd, strofieka, sylabieki, s akordiek)im 

gb., ktery je eea od roku 1750 nabrazen vypra
eovanYm klavirnim doprovodem; 

- ndrocnifjsi, prokomponovana, ariosni, na zpu
sob kantaty, take s koneertantnimi nastroji, ritor
nely, pi'edehrami, mezihrami a dohrami. 

Kontrafaktura. Oblfbene melodie jsou casto nove 
otextovavany (kontrafaktura). Timto zpusobem se 
objevuje ISAACOVO Innsbruck, ich mufi dich las
sen (1495, pi'esidleni dvora cisai'e MAXMILIANA 
z Innsbrueku do Vidne, s. 256) jako Christe elei
son II v jeho Missa carminum (pisiiova mse, 
1496), pote s duehovnim textem a Welt, ich mUfi 
dich lassen O. HESSE, 1555), In allen meinen Ta
ten (P. FLEMING, 1630), Nun ruhen aIle Walder 
(P. GERHARDT, 1655) a konecne jako Der Mond ist 
aufgegangen (M. CLAUDIUS, 1778). Melodie pi'ezi
la promeny doby i stylu. 

Piseii jako zrcadlo doby 
Obsaby pisiiovYch textu odrazeji realitu barokniho 
zivota: bida, vilka, nemoe, mor, smrt, laska, tanee, 
pnroda, morilka, uzkost pi'ed svetem a utek ze sve
tao Rozvoj pisiiove tvorby jde ruku v ruee s rozkve
tern nemeekeho basnietvi v 17. stoleli. Pisne jsou 
urceny pro soukrome provozovani doma, mezi pi'a
teli, studenty (collegium musicum), pro slavnostni 
pi'ilezitosti (svatby, pohi'by), k pouceni a pobaveni. 
Duehovni i svetske myslenky se zde naehazeji tesne 
vedle sebe; casto se vyskytuje kontrafaktura a pa
rodie. 
Piseii lidova a umela, obe jsou komponovane, lisi 
se stylem. VetSina pisni obdobi baroka je urcena pro 
hudebni amatery a patn spfse k typu lidove pisne. 

Skladatele a pisiiove sbirky v Nemecku 
J. H. SCHEIN (s. 299), Venus Krantzlein (Wittenberg 

1609, 5h!.), Musica boscareccia oder Wald-Lie
derlein, auff Italian-Villanellische Invention 
(3 dily, Upsko 1621, 1626, 1628,50 3hl. pisni). 
- Piseii z pi'. A je zkomponovana proti vnifjSfmu 
utvdfeni textu, hudba vyjadi'uje vnitfnf obsah: 
rytmus pi'evazuje a nuli text do tanecniho pohybu 
(na textu nezavisla sekvencnf motivika). SCHEIN 
doporucuje rozmanita obsazeni. 

A. HAMMERSCHMIDT, Weltfiche aden (Freiberg 
1642, 1643). 

J. ROSENMOLLER (eea 1619-84), Welt ade, ich 
bin dein miide (1649), Alle Menschen miissen 
sterben (1652), ztlisti 5hI. smyccova sazba. 

HEINRICH ALBERT (1604-51), SCHOTZOv bratra
nee a zak, v Krilovci byl spolu s basnikein SIMO
NEM DACHEM (1605-59, Anke von Tharau) cle
nem basnicke spolecnosti Kiirbishiitte (Ktirbis, 
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dYne jako bib!. symbol ryehJeho zrodu i zaniku: za 
jednu noc,Jonas 4, 10),Arie, 8 dHU, 1638-50, du
chovni a svetske pfsne, tez vicehlase (pi'. B ze 2. di
lu, generilbas vypracovan dodatecne): tfldobd 
mensura symbolizuje dokonalost vernosti, melodie 
je prosta (intervaly, rytmus, motivy). 
ADAM KRiEGER (1634-66), Drazd'any, SCHEIDTOV 

zak,Arien (1657),2. vydani 1667 s 5h!. ritorne
Iy, casto vlastni texty (Nun sich der Tag geendet 
hat). 

P. H. ERLEBACH, Rudolstadt, Harmonische Freude 
(169711710), Gott-geheiligteSing-Stunde (1704). 

G. P. TELEMANN, Singe- Spiel- und Gb. -{Jbungen 
(1733) . 

BACHISCHEMELLI, Mus. Gesang-Buch (1736). 
SPERONTES, Singende Muse an der Pleifle (Lipsko 

1736-54). 
v. RATHGEBER, ahren-vergniigendes und Ge

miith- ergotzendes Tafel-Confect (Augsburg 
1733/1746) . 

Anglie 
Krome pfsne s doprovodem loutny (air) se zde cca 
od roku 1630 objevuje piseii s gb. (ktery je take 
mozno hrat na loutnu). Stroficke pisne jsou vetsi
nou jednodussi nez pisne s volnYm madrigalovYm 
textem. Italske vzory nabj1vaji anglickY kolorit. 

Typick)im pi'ikladem je WILSONOV air (pi'. C). 
Cele noty v basu navozuji klid, melodie postupne 
pl'eehazi z bolestneho prodlevani do rychlejsiho 
pohybu, stridani dur a moll vyjadi'uje dusevni ti
seii, stejne tak jako zmensena kvarta e-as a pul
ton as-g u my heart. 

Skladatele krome J. WILSONA: N. lANIER, W. a H. LA
WES, J. BLOW, H. PURCELL. 

Francie 
V 17. sto!. zde dominuje air s dopr. loutny nebo gb. 
jako air de cour, castecne umne ztvarneny. Gb. je 
obcas rovnez otextovany (duet). Druhy: 
- air serieux, velki, vazna pisiiova forma; 
- air tendre, jednoduchi, tanecni piseii; 
- air a boire, pijicki pfseii. 
Pl'iblizne od roku 1700 jsou airs nazj1vany tez bru
nettes, jako je tomu v Ballardove sbfrce (1703): 

Melodie z pl'. D rna charakter gavotty. Ve 2. sloce 
je opakovana s ozdobami, podobne jako v doub
le tanecnf suity. Povaba mel odie a jejiho zdobeni 
svedCi 0 precioznfm duehu epoehy. Strofieki v9-
stavba v pravidelnych ctyl'taktovYch periodaeh, 
v zaveru 1. dilu a na zacatku 2. dilu (refren) har
monie vybocuje do paralelnf dur, podobne jako 
je tomu ve vetaeh sUity. 

Vedle znamyeh jmen komponuji pisne take LAM
BERT, LE CAMus, DE LA BARRE. 
Vaudeville, tzn. chanson lehciho eharakteru 
(s. 253), je v 18. stoleli casto opati'ovan novYmi texty. 

Také v oboru písně se okolo roku 1600 uskutečňu
je stylová proměna od polyfonní (objektivní) sbo
rové sazby k novému (subjektivnímu) sólovému 
zpěvu s b. c. Nová píseň je 
- jednoduchá, strofická, sylabická, s akordickým 

gb., který je cca od roku 1750 nabrazen vypra
covaným klavírním doprovodem; 

- náročnější, pro komponovaná, ariosní, na způ
sob kantáty, také s koncertantními nástroji, ritor
nely, předehrami, mezihrami a dohrami. 

Kontrafaktura. Oblfbené melodie jsou často nově 
otextovávány (kontrafaktura). Tímto způsobem se 
objevuje ISAACOVO Innsbruck, ich mufi dich las
sen (1495, přesídlení dvora císaře MAXMILIÁNA 
z Innsbrucku do Vídně, s. 256) jako Christe elei
son II v jeho Missa carminum (písňová mše, 
1496), poté s duchovním textem O Welt, ich mufi 
dich Iassen O. HESSE, 1555), ln allen meinen Ta
ten (P. FLEMING, 1630), Nun ruhen alle Wiilder 
(P. GERHARDT, 1655) a konečně jako Der Mond ist 
aufgegangen (M. CLAUDlUS, 1778). Melodie přeži
la proměny doby i stylu. 

Píseň jako zrcadlo doby 
Obsaby písňových textů odrážejí realitu barokního 
života: bída, válka, nemoc, mor, smrt, láska, tanec, 
příroda, morálka, úzkost před světem a útěk ze svě
ta. Rozvoj písňové tvorby jde ruku v ruce s rozkvě
tem německého básnictví v 17. století. Písně jsou 
určeny pro soukromé provozování doma, mezi přá
teli, studenty (collegium musicum), pro slavnostní 
příležitosti (svatby, pohřby), k poučení a pobavení. 
Duchovní i světské myšlenky se zde nacházejí těsně 
vedle sebe; často se vyskytuje kontrafaktura a pa
rodie. 
Píseň lidová a umělá, obě jsou komponované, liší 
se stylem. Většina písní období baroka je určena pro 
hudební amatéry a patří spíše k typu lidové písně. 

Skladatelé a písňové sbírky v Německu 
J. H. SCHElN (s. 299), Venus Kriintzlein (Wittenberg 

1609, 5hl.), Musíca boscareccía oder Wald-Lie
derleín, aujJ ltalían-Villanellische Invention 
(3 díly, Lipsko 1621, 1626, 1628,50 3hl. písní). 
- Píseň z př. A je zkomponována proti vnějšímu 
utváření textu, hudba vyjadřuje vnitřní obsah: 
rytmus převažuje a nutí text do tanečního pohybu 
(na textu nezávislá sekvenční motivika). SCHEIN 
doporučuje rozmanitá obsazení. 

A. HAMMERSCHMIDT, Weltliche Oden (Freiberg 
1642, 1643). 

J. ROSENMOLLER (cca 1619-84), Welt ade, ích 
bin dein miide (1649), Alte Menschen miissen 
sterben (1652), zčásti 5hl. smyčcová sazba. 

HEINRlCH ALBERT (1604-51), SCHOTZŮV bratra
nec a žák, v Královci byl spolu s básníkein SIMO
NEM DACHEM (1605-59, Anke von Tharau) čle
nem básnické společnosti Kiirbishiitte (Ktirbis, 
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dýně jako bibl. symbol rychlého zrodu i zániku: za 
jednu noc, Jonáš 4, 10),Arie, 8 dílů, 1638-50, du
chovní a světské písně, též vícehlasé (př. B ze 2. dí
lu, generálbas vypracován dodatečně): třídobá 
mensura symbolizuje dokonalost věrnosti, melodie 
je prostá (intervaly, rytmus, motivy). 
ADAM KRIEGER (1634-66), Drážďany, SCHEIDTŮV 

žák,Arien (1657),2. vydání 1667 s 5hl. ritorne
ly, často vlastní texty (Nun sich der Tag geendet 
hat). 

P. H. ERLEBACH, Rudolstadt, Harmonische Freude 
(169711710), Gott-geheiligteSíng-Stunde (1704). 

G. P. TELEMANN, Singe- Spiel- und Gb. -Vbungen 
(1733) . 

BACHlSCHEMELLI, Mus. Gesang-Buch (1736). 
SPERONTES, Síngende Muse an der Pleifie (Lipsko 

1736-54). 
v. RATHGEBER, Ohren-vergnugendes und Ge

muth- erg6tzendes Tafel-Confect (Augsburg 
1733/1746) . 

Anglie 
Kromě písně s doprovodem loutny (aír) se zde cca 
od roku 1630 objevuje píseň s gb. (který je také 
možno hrát na loutnu). Strofické písně jsou větši
nou jednodušší než písně s volným madrigalovým 
textem. Italské vzory nabývají anglický kolorit. 

Typickým příkladem je WILSONŮV air (př. C). 
Celé noty v basu navozují klid, melodie postupně 
přechází z bolestného prodlévání do rychlejšího 
pohybu, střídání dur a moll vyjadřuje duševní tí
seň, stejně tak jako zmenšená kvarta e-as a půl
tón as-g u my heart. 

Skladatelé kromě J. WILSONA: N. lANlER, W. aH. LA
WES, J. BLOW, H. PURCELL. 

Francie 
V 17. stol. zde dominuje air s dopr. loutny nebo gb. 
jako air de cour, částečně umně ztvárněný. Gb. je 
občas rovněž otextovaný (duet). Druhy: 
- air séríeux, velká, vážná písňová forma; 
- air tendre, jednoduchá, taneční píseň; 
- air á boíre, pijácká píseň. 
Přibližně od roku 1700 jsou airs nazývány též bru
nettes, jako je tomu v Ballardově sbírce (1703): 

Melodie z př. D má charakter gavotty. Ve 2. sloce 
je opakována s ozdobami, podobně jako v doub
le taneční suity. Povaba melodie a jejího zdobení 
svědčí o preciózním duchu epochy. Strofická vý
stavba v pravidelných čtyřtaktových periodách, 
v závěru 1. dílu a na začátku 2. dílu (refrén) har
monie vybočuje do paralelní dur, podobně jako 
je tomu ve větách suity. 

Vedle známých jmen komponují písně také LAM
BERT, LE CAMus, DE LA BARRE. 
Vaudeville, tzn. chanson lehčího charakteru 
(s. 253), je v 18. století často opatřován novými texty. 
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CLAUDIO MONTEVERDI (pokl'teny 15. 5. 1567 
v Cremone, t 29. 11. 1643 v Benatlcich) se ueil 
u M. A. iNGEGNERIHO (kapelnik cremonskeho d6-
mu), od r. 1590 pusobil v Mantove jako zpevik 
a violista na dvore v. GONZAGY, ozenil se r. 1599 se 
zpevaekou CLAUDI! CATTANEO (t 1607), 1601 se 
stal GONZAGOvYM kapelnikem a v r. 1613 ziskal ja
ko nejryse ceneny hudebnik sve doby misto kapel
nika u sv. Marka v Bemitkach. 
MONTEVERDI spolu se svYmi soueasniky na roz
hrani 16. a 17. stol. uskuteenil hudebnChistorick9 
zvrat. vychozim bodem a zakladnou byla stara po
Iyfonie (palestr. sty!). MONTEVERDI tento styl na
z9val prima pratica (predmluva k 5. knize madri
galu, 1605) a postavil proti nemu jakozto moderni 
kompozieni zpusob tzv. seconda pratica, coz byl 
koncertantni styl jednoho nebo nekolika (s61.) 
hlasu s doprovodem b. c. Tento styl dovoluje jiste 
volnosti sazby ve prospech silneho citoveho v9-
razu a t6nomalby (disonance, rytmus; odtud 
ARruSIHO "tok proti MONTEVERDIMU), prede
vsim pri zhudebneni textu: nova hudba bere 
ohled na vnejSf podobu textu (rytmicky spravna 
deklamace), na obrazy a symboly (pomoci figur, 
s. 270), na obsah textu (smysl a city). Basnick9 
text tak ureuje hudbu, ktera ho pozveda: Ree 
nechf je vltid'kyni, nikoli sluzkou harmonie 
(MONTE~ERDI) . 
Ve srovnani se starym objektivnfm sborovYm sty
lem pusobi novY s6listicky koncertantni styl subjek
tivne. Po "zlidsteni" hudby v renesanci (vokdlnf 
hudba, sbor) prichizi nyni lidsk9 jedinec, aby hu
debne vyjadfil city a ree (monodie, concerto). 
V centru MONTEVERDIHO tvorby stoji madrigal 
(8 knih), predevsim klasick9 5hl. v kp. sazbe 
a cappella, od 5. knihy potom koncertantnf s b. c. 
V opere nachizi MONTEVERDI nespoeet moznosti 
pro ztvarneni afeinu ve vok. i instr. slozce. Zde piSe 
v divadelnim stile rappresentativo (s. 274 n.) 
a rozviji vzrusene stile concitato. 

V novem stylu je komponovino II combattimen
to di Tancredi e Clorinda, jakesi scenicke ora
torium (Benatky 1624), text podle TASSOVA 
Osvobozemfho Jeruza!ema. Vypravi 0 kl'eslan
skem rytiri Tancredovi a pohanske divce Clorin
de, ktefi se do sebe zamiluji. V nocnim boji 
Tancred Clorindu nepozna, probodne ji a kratce 
pred jejim skonem ji pokl'ti. 
Objevuje se zde mnozstvi t6nomalebnych figur: 
tremolo (prudk9pohyb, vzruseni, boj),pizzica
to ("dery, poskakovini, tanec helmic v bojj), 
trotto del cavallo (rytmus kooskeho cvalu dlou
hi-kratlci-dl.-kr.). Nad vsim ale dominuje eiste 
hud. fantazie: zde napr. po prostem vypravecim 
stylu (stile narrativo) vypraveee (testo) nastu
puji ve scene Clorindiny smrti jako doprovod pro 
jasnene souzvuky stoupajici vzhilru a prednasene 
(andelsk9m) sborem viol (pr. B). 
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V duchovni tvorbe MONTEVERDI pestuje starr 
a novY styl soubezne, zeasti dokonce i s moznosti 
volby (s. 292, obr. B). V tomto smyslu zarazuje do 
Maridnskfch nespor vedle zalmu zhudebnenych ve 
starern stylu (sbor. sazba v e. 1, pr. A) nejrnodernej
si solove koncerty (c. 3, pr. A) a eiste instr. kus 
(c. 11). Takoveto samostatne vyuziti nastroju patfi 
take k novemu stylu. 

Pro pfisne liturg. provedeni (casti ze sloupku "L" 
v obr. A) dava MONTEVERDI k dispozici druhe 
Magnificat bez koncertantnich easti a bez nastro
ju, pouze s dopr. varhan (c. 13, II). Maridnske 
nespory jsou zkomponoviny tak, ze mohou by! 
provedeny v pfipade nutnosti bez nastroju, ale take 
s modernimi koncert. eastmi (v tabulce sloupek 
"B"). Ot:izkou zUst:iva, zda jsou liturg. antifony 
zpiviny chor:ilne, zda se na jejich mista vkladaji 
nove koncerty, anebo zdali rna zaznit oboji. Ke sta
remu, psalmodickemu (akordicky deklamovane
mu) sbor. stylu na zaeatku zazniva soueasne instr. 
fanfara domu Gonzagil, kteci otevici take Orfea 
(pr. 1, srov. s. 320, zde transponovino do 0 dur). 

V Benatlcich MONTEVERDI nepsal jen duchovni 
hudbu, ale pokraeoval take v komponovini svet
sk9ch del, madrigalu, baletu, oper atd. pro sle
chticke domy v Benatkach, Mantove apod. Vetsina 
z nich je ztracena. 
K pozdni tvorbe n:ilezi 3 velke opery pro Benatky, 
ktere vykazuji nejvyssi stupeo MONTEVERDIHO 
charalaerizaeniho umeni (s. 277). 
Dilo (VYDer): 
Sacrae canticulae (1582, 3hl., lat.); Madrigali 
spirituali (1583, 4hl., it.); Canzonette a tre voci 
(1584); vse napsino jeste v Crernone. 
8 knih madrigalu: Cremona 1. 1587; 2. 1590; Man
tova3. 1592; 4.1603;5.1605, 5hl., paknovYstyl (viz 
ryse): poslednich 6 madrigalu s b. C., posledni 9hl. 
s nastroji (sin!onia); Benatky 6. 1614; 7. 1619, con
certo, 1-6hl. s b. c.; 8. 1638, Madrigali guerreri et 
amorosi (Madrigaly vdlecne a milostne, take Com
battimento); Scherzi musicali, 1607, 3hl. s nastroji 
a b. C.; L'Orfeo, 1607, tistene libreto 1607, partitura 
1609, viz s. 274 nn.; L'Arianna, 1608, dochovino 
pouzeLamento (s.110),jakornadrigal (s.126) aja
ko narek Marie (v Selva, viz niZe). 
Ballo delle ingrate, 1608, otisten v 8. knize madri
galu 1638, ingenere rappresentativo (viz s. 277); 
GOMBERTOVA mse In illo tempore (6-7 hI.) aMa
ridnske nespory, 1610; Tirsi e Clori, balet, Manto
va 1616 (otisten v 7. knize madrigalu 1619); It 
combattimento di Tancredi e Clorinda, Benatky 
1624 (otisteno v 8. knize madrigalu 1638); Selva 
morale e spirituale, 1640, sbirka duchovnich skla
deb, take mse (s. 292 obr. B); 3 posledni opery, 
1639-1642 (s. 277). 
Souborne vyWini dila G. F. MALIPIERO, 16 svaz
kiI, Asolo 1926-1942, reprint Video 1966-1968 
(se 17. svazkem dodatkil). 

CLAUDIO MONTEVERDI (pokřtěný 15. 5. 1567 
v Cremoně, t 29. ll. 1643 v Benátkách) se učil 
u M. A. INGEGNERlHO (kapelník cremonského dó
mu), od r. 1590 působil v Mantově jako zpěvák 
a violista na dvoře V. GONZAGY, oženil se r. 1599 se 
zpěvačkou CLAUDlt CATTANEO (t 1607), 1601 se 
stal GONZAGOVÝM kapelníkem a v r. 1613 získal ja
ko nejvýše ceněný hudebník své doby místo kapel
níka u sv. Marka v Benátkách. 
MONTEVERDI spolu se svými současníky na roz
hraní 16. a 17. stol. uskutečnil hudebně historický 
zvrat. Výchozím bodem a základnou byla stará po
Iyfonie (palestr. styl). MONTEVERDI tento styl na
zýval prima pratica (předmluva k 5. knize madri
galů, 1605) a postavil proti němu jakožto moderní 
kompoziční způsob tzv. seconda pratica, což byl 
koncertantní styl jednoho nebo několika (sól.) 
hlasů s doprovodem b. c. Tento styl dovoluje jisté 
volnosti sazby ve prospěch silného citového vý
razu a tónomalby (disonance, rytmus; odtud 
ARrusIHO útok proti MONTEVERDIMU), přede
vším při zhudebnění textu: nová hudba bere 
ohled na vnější podobu textu (rytmicky správná 
deklamace), na obrazy a symboly (pomocí figur, 
s. 270), na obsah textu (smysl a city). Básnický 
text tak určuje hudbu, která ho pozvedá: Řeč 
nechť je vládkyní, nikoli služkou harmonie 
(MONTE~ERDI) . 
Ve srovnaní se starým objektivním sborovým sty
lem působí nový sólisticky koncertantní styl subjek
tivně. Po "zlidštění" hudby v renesanci (vokální 
hudba, sbor) přichází nyní lidský jedinec, aby hu
debně vyjádřil city a řeč (monodie, concerto). 
V centru MONTEVERDIHO tvorby stojí madrigal 
(8 knih), především klasický Shl. v kp. sazbě 
a cappella, od 5. knihy potom koncertantní sb. c. 
V opeře nachází MONTEVERDI nespočet možností 
pro ztvárnění afektů ve vok. i instr. složce. Zde píše 
v divadelním stile rappresentativo (s. 274 n.) 
a rozvíjí vzrušené stíle concitato. 

V novém stylů je komponováno II combattimen
to di Tancredi e Clorinda, jakési scénické ora
torium (Benátky 1624), text podle TASSOVA 
Osvobozeného Jeruzaléma. Vypráví o křesťan
ském rytíři Tancredovi a pohanské dívce Clorin
dě, kteří se do sebe zamilují. V nočním boji 
Tancred Clorindu nepozná, probodne ji a krátce 
před jejím skonem ji pokřtí. 
Objevuje se zde množství tónomalebných figur: 
tremolo (prudký pohyb, vzrušení, boj),pizzica
to (údery, poskakování, tanec helmic v boji), 
trotto del cavallo (rytmus koňského cvalu dlou
há-krátká-dl.-kr.). Nad vším ale dominuje čistě 
hud. fantazie: zde např. po prostém vyprávěcím 
stylu (stíle narratívo) vypravěče (testo) nastu
pují ve scéně Clorindiny smrti jako doprovod pro 
jasněné souzvuky stoupající vzhůru a přednášené 
(andělským) sborem viol (př. B). 
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V duchovní tvorbě MONTEVERDI pěstuje starý 
a nový styl souběžně, zčásti dokonce i s možností 
volby (s. 292, obr. B). V tomto smyslu zařazuje do 
Mariánských nešpor vedle žalmů zhudebněných ve 
starém stylu (sbor. sazba v Č. 1, př. A) nejmoderněj
ší sólové koncerty (č. 3, př. A) a čistě instr. kus 
(č. 11). Takovéto samostatné využití nástrojů patří 
také k novému stylu. 

Pro přísně liturg. provedení (části ze sloupku "L" 
v obr. A) dává MONTEVERDI k dispozici druhé 
Magnificat bez koncertantních částí a bez nástro
jů, pouze s dopr. varhan (č. 13, II). Mariánské 
nešpory jsou zkomponovány tak, že mohou být 
provedeny v případě nutnosti bez nástrojů, ale také 
s moderními koncert. částmi (v tabulce sloupek 
"B"). Otázkou zůstává, zda jsou liturg. antifony 
zpívány chorálně, zda se na jejich místa vkládají 
nové koncerty, anebo zdali má zaznít obOjí. Ke sta
rému, psalmodickému (akordicky deklamované
mu) sbor. stylu na začátku zaznívá současně instr. 
fanfára domu Gonzagů, která otevírá také Orfea 
(př. 1, srov. s. 320, zde transponováno do O dur). 

V Benátkách MONTEVERDI nepsal jen duchovní 
hudbu, ale pokračoval také v komponování svět
ských děl, madrigalů, baletů, oper atd. pro šle
chtické domy v Benátkách, Mantově apod. Většina 
z nich je ztracena. 
K pozdní tvorbě náleží 3 velké opery pro Benátky, 
které vykazují nejvyšší stupeň MONTEVERDIHO 
charakterizačního umění (s. 277). 
Dílo (vy'běr): 
Sacrae canticulae (1582, 3hl., lat.); Madrigali 
spirituali (1583, 4hl., it.); Canzonette a tre voci 
(1584); vše napsáno ještě v Cremoně. 
8 knih madrigalů: Cremona 1. 1587; 2. 1590; Man
tova3. 1592; 4.1603;5.1605, Shl., pak nový styl (viz 
výše): posledních 6 madrigalů s b. c., poslední 9hl. 
s nástroji (sin!onia); Benátky 6. 1614; 7. 1619, con
certo, 1-6hl. s b. c.; 8. 1638, Madrigali guerreri et 
amorosi (Madrigaly válečné a milostné, také Com
battimento); Scherzi musicali, 1607, 3hl. s nástroji 
a b. c.; L'Orfeo, 1607, tištěné libreto 1607, partitura 
1609, viz s. 274 nn.; L'Arianna, 1608, dochováno 
pouzeLamento (s. 110), jako madrigal (s. 126) aja
ko nářek Marie (v Selva, viz níže). 
Balto delle ingrate, 1608, otištěn v 8. knize madri
galů 1638, ingenere rappresentativo (viz s. 277); 
GOMBERTOVA mše In illo tempore (6-7 hl.) aMa
riánské nešpory, 1610; Tirsi e Clori, balet, Manto
va 1616 (otištěn v 7. knize madrigalů 1619); Jl 
combattimento di Tancredi e Clorinda, Benátky 
1624 (otištěno v 8. knize madrigalů 1638); Selva 
morale e spirituale, 1640, sbírka duchovních skla
deb, také mše (s. 292 obr. B); 3 poslední opery, 
1639-1642 (s. 277). 
Souborné vydání díla G. F. MALIPIERO, 16 svaz
ků, Asolo 1926-1942, reprint Vídeň 1966-1968 
(se 17. svazkem dodatků). 
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Skenováno pro studijní účely

HEINRICH SCHOTZ (SAGITTARIUS) * 14. 10. 1585 
v Kostritz u Gery, t 6. 11. 1672 v DraZd:anech, jako 
chlapec od r. 1598 zpevakem v dvomi kapele v Kas
selu a zaroveii zakem skoly Collegium Mauritia
num. Od 1608 studium pray v Marburgu (stipen
distou hrabete jako vsichni chlapeeti zpevaci, ktei'i 
odesli z jeho kapely po mutaci), od 1609 studium 
varh. hry a kompozice u G. GABRIELIHO (t 1612) 
v Benatkach, 1613 dvomim varhanikem v Kasselu, 
od 1617 dvomim kapelnikem v DraZd:anech. 
1628-29 druM cesta do Italie, nakup nastroju, dal
si vzdelavani (Benatky, MONTEVERDI). 1629 Draz
d'any, v:ileene nepokoje, cesty (mj. do Kodane 
1633-35), velkY okruh pratel a zakU, mj. BERN
HARD, SCHEIN, SCHEIDT, ALBERT, KRIEGER, 
WECKMANN. 
SCHOTZ vycMzi z nem. tradice evangelicke duchov
nf hudby slechtickYch dvoru a mestskYch chram. 
sboru (Kantoreien), tak jak ji v 16. sto!. zalozili 
LUTHER a WALTER. Pro humanisticky vzdelaneho 
SCHOTZE je hudba vrcholn9m vedenim a umenim. 
Jeho hud. ree se podstatnou merou zformovala 
v Italii. Tam poznal nory koncertantni styl na za
klade b. C. Modemi ztvameni textu a afektu a kon
trapunktika stareho stylu se spojily v geni:ilni hudbu 
na spolehlivem remeslnem zaklade. SchUtz prenesl 
nory it. vok:ilnf styl na pudu nem. jazyka, po mla
dych hudebnicich vsak ryslovne vyZadoval, aby nej
prve "rozlouskli tvrdy oriSek kontrapunktu" (pred
mluva ke Geistliche Chormusik) . 
Volnosti sazby i celek kompozice slouzi v9razu tex
tu, jeho subjektivni interpretaci, obrazum a afek
tum. Na zaklade pravidel musica poetica pi'itom 
vznik:! dilo, jehoz hodnota spoeiva v tom, ze je ne
diln9m celkem - opus - a jez pi'etrvava acini skla
datele slavn9m (opusova eisla jsou puvodni). 
Ai na male vYiimky zhudebiioval SCHOTZ duchovni 
texty. Jakozto verici hudebnik se zasazuje vsemi 
prostredky sveho umeni 0 vyKlad techto textu a je
jich zpristupneni posluchaCi, ktery rna by! hudbou 
pohnut a dojat stejne jako slovy kazatele. Dilo: 
MadrigaIy, 1611, op. 1, it., 5h!., tehdy modemi 
zanr (srovnej S. 125), vytisteny v Benatkach jako 
"tovarysskY kus". 
Psalmen Davids (Davidovy zalmy), 1619, op. 2, 
26 viceh!. skladeb, az 20h!., ale take modemi styl 
(zalm 121 a voce sola). 
Auferstehungshistorie (Historie zmrtvfchvstani), 
1623, op. 3, harmonie evangelii, violy da gamba do
provazeji evangelisty, obrazne pusobiva hud. ree: 

Obraz kffie znazomen prubehem melodie a po
suvkou gis (obr. B). 

Cantiones sacrae, 1625, op. 4, 40 etyl'h!.lat. mo
tet, gb. na pianf nakladatele. 
PsaImen Davids, 1628,2. vyd. 1661, op. 5, prelo
zeny teologem BECKEREM, Lipsko (BECKERi'N zal
tar), nem. rYmy, 158 4h!. skladeb, mezi nimi 12 sta
rych melodif (pro obec verfcfch). 
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Druha it. cesta stoji na poeatku noveho obdobi tvor
by, ktere je v9razneji poznamenano koncertantnim 
stylem a uzivanim b. c.: 
Symphoniae sacrae I, Benatky 1629, op. 6, 1-
3h!. lat. moteta; nove jsou instr. hlasy v malych, po
kaMe jinych obsazenfch (s. 318, obr. A). Hud. 0<1-
stroje charakterizujf osoby a situace, napr. Daviduv 
narek nad AbSal6mem se 4 pozouny. 
Musikalische Exequien, 1636, op. 7, nem. za
dusni mse za zemskeho knizete JINOruCHA Po
STHUMA Z REussu (texty knfie predem vybral spo
lu s SCHOTZEM a dvornim kazatelem). 3 easti: 

I. Concerto, citaty z Bible, pisiiove texty (nem. 
krdtkd mSe), liturg. intonace, pak sti'idani s61 
a sboru (cappella; obr. A). - II. Moteto na bib!. 
text, jeni je zakladem pohrebniho kazani, dvoj
sborove; zvol:ini Herr! je zhudebneno dlouhou 
notou a pomlkou, sopran zvolanf opakuje (zdu
razneni), dalsi teiiste na slove dich je vicekr:it 
zopakovano a vystupiiovano, aZ na vrcholu znejf 
slova ich (volajfci) a dich (Pan) soueasne (jsou 
sjednoceni, pl'. A). - III. Canticum Simeonis, 
koncertantni pro 5h!. sbor (prateJe na zemi) a 3 
s6listy: Kterjmito ndpadem ... chce autor uvest 
a naznaeit radost zemfeljch blaienjch dust 
v nebi I ve spolecnosti nebeskfch duchu a sva
tjch andelu; zdvojeni sboru a jeho oddelene roz
misteni v prostoru mohou efekt d{1a nemene 
zntisobit (pi'edmluva). 

Kleine geistliche Konzerte 1111, 1636/39, op.Bl9, 
1-5hl., s b. c., skladby motetoveho i volne koncer
tantniho a monodickeho charakteru (s. 296) . 
Die 7 Worte Jesu am Kreuz (7 JeziSorych slov na 
ki'iZi), 1645, na zpusob oratoria, part evangelisty si 
mezi sebou prebirajf S, A a T, 1hl. i vicehl. s b. c., Kris
ta doprovazeji 2 nastroje (violy, pozouny, cinky?). 
Simphoniae sacrae 111111, 1647/50, op. 10/12, 
nem., 3-5hI.!5-8h!. koncerty s nastroji. 

Nastroje hrajl spolu s vok. hlasy, jak to bylo bez
ne ve starem stylu, stfidaji se s nimi (coz je no
ve, imitace, pi'. C, zacatek) nebo maji vlastnf sa
mostatnou strukturu (nove: osamostatneni na
stroju, viz takty 3-5; vypracovani eislovaneho 
basu v pi'. C je puv. SCHOTzovo). 

Geistliche Chormusik, 1648, op. 11, 5-7h!. 
nem. moteta, bib!. texty, vznik:! od r. 1615, odtud 
rozdilne styly (nejkrdsnifjSi sbfrka motet 17. stol., 
SPITTA). Weihnachtshistorie, 1664 (s. 298); pa
sije podle Lukase, Jana a Matouse (do r. 1666; 
S. 138). 
SCHOTZ d:ile napsal mj. 6 nem. madrigalu (1620-
30), texty od OPITZE) a prvni nem. operu: Dafne 
(s. 287, dochovan pouze text). 
SV od PI!. SPITIY, 16 SV., Lipsko 1885-94; nove SV vy
d:iva Mezin:ir. spoleenost H. SchUlze, Kassel 1955 no.; 
Stuttgarter Schutz-Ausgabe 1971 nn.; katalog del 
(SWJi) od W. BITTINGERA, Kassel 1960; A. B. SKEI, 
H S. A Guide to Research, New York 1981. 

HEINRICH SCHOTZ (SAGITTARIUS) * 14. 10. 1585 
v Kostritz u Gery, t 6. ll. 1672 v Drážďanech, jako 
chlapec od r. 1598 zpěvákem v dvorní kapele v Kas
selu a zároveň žákem školy Collegium Mauritia
num. Od 1608 studium práv v Marburgu (stipen
distou hraběte jako všichni chlapečtí zpěváci, kteří 
odešli z jeho kapely po mutaci), od 1609 studium 
varh. hry a kompozice u G. GABRIELlHO (t 1612) 
v Benátkách, 1613 dvorním varhaníkem v Kasselu, 
od 1617 dvorním kapelníkem v Drážďanech. 
1628-29 druhá cesta do Itálie, nákup nástrojů, dal
ší vzdělávání (Benátky, MONTEVERDI). 1629 Dráž
ďany, válečné nepokoje, cesty (mj. do Kodaně 
1633-35), velký okruh přátel a žáků, mj. BERl\I
HARD, SCHEIN, SCHEIDT, ALBERT, KRIEGER, 
WECKMANN. 
SCHOTZ vychází z něm. tradice evangelické duchov
ní hudby šlechtických dvorů a městských chrám. 
sborů (Kantoreien), tak jak ji v 16. stol. založili 
LUTHER a WALTER. Pro humanisticky vzdělaného 
SCHOTZE je hudba vrcholným věděním a uměním. 
Jeho hud. řeč se podstatnou měrou zformovala 
v Itálii. Tam poznal nový koncertantní styl na zá
kladě b. c. Moderní ztvárnění textu a afektu a kon
trapunktika starého stylu se spojily v geniální hudbu 
na spolehlivém řemeslném základě. Schiitz přenesl 
nový it. vokální styl na půdu něm. jazyka, po mla
dých hudebnících však výslovně vyžadoval, aby nej
prve "rozlouskli tvrdý oříšek kontrapunktu" (před
mluva ke Geistliche Chormusik) . 
Volnosti sazby i celek kompozice slouží výrazu tex
tu, jeho subjektivní interpretaci, obrazům a afek
tům. Na základě pravidel musica poetica přitom 
vzniká dílo, jehož hodnota spočívá v tom, že je ne
dílným celkem - opus - a jež přetrvává a činí skla
datele slavným (opusová čísla jsou původní). 
Až na malé výjimky zhudebňoval SCHOTZ duchovní 
texty. Jakožto věřící hudebník se zasazuje všemi 
prostředky svého umění o vy1dad těchto textů a je
jich zpřístupnění posluchači, který má být hudbou 
pohnut a dojat stejně jako slovy kazatele. Dílo: 
Madrigaly, 1611, op. 1, it., 5hl., tehdy moderní 
žánr (srovnej s. 125), vytištěny v Benátkách jako 
"tovaryšský kus". 
Psalmen Davids (Davidovy žalmy), 1619, op. 2, 
26 vícehl. skladeb, až 20hl., ale také moderní styl 
(žalm 121 a vocesola). 
Auferstehungshistorie (Historie zmrtvýchvstání), 
1623, op. 3, harmonie evangelií, violy da gamba do
provázejí evangelisty, obrazně působivá hud. řeč: 

Obraz kříže znázorněn průběhem melodie a po
suvkou gis (obr. B). 

Cantiones sacrae, 1625, op. 4, 40 čtyřhl.lat. mo
tet, gb. na přání nakladatele. 
Psalmen Davids, 1628,2. vyd. 1661, op. 5, přelo
ženy teologem BECKEREM, Lipsko (BECKERŮV žal
tář), něm. rýmy, 158 4hl. skladeb, mezi nimi 12 sta
rých melodií (pro obec věřících). 
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Druhá it. cesta stojí na počátku nového období tvor
by, které je výrazněji poznamenáno koncertantním 
stylem a užíváním b. C.: 
Symphoniae sacrae I, Benátky 1629, op. 6, 1-
3hl. lat. moteta; nové jsou instr. hlasy v malých, po
každé jiných obsazeních (s. 318, obr. A). Hud. ná
stroje charakterizují osoby a situace, např. Davidův 
nářek nad Abšalómem se 4 pozouny. 
Musikalische Exequien, 1636, op. 7, něm. zá
dušní mše za zemského knížete JINOruCHA Po
STHUMA Z REussu (texty kníže předem vybral spo
lu s SCHOTZEM a dvorním kazatelem). 3 části: 

I. Concerto, citáty z Bible, písňové texty (něm. 
krátká mše), liturg. intonace, pak střídání sól 
a sboru (cappella; obr. A). - II. Moteto na bibl. 
text, jenž je základem pohřebního kázání, dvoj
sborové; zvolání Herr! je zhudebněno dlouhou 
notou a pomlkou, soprán zvolání opakuje (zdů
raznění), další těžiště na slově dich je vícekrát 
zopakováno a vystupňováno, až na vrcholu znějí 
slova ich (volající) a dich (Pán) současně (jsou 
sjednoceni, př. A). - III. Canticum Simeonis, 
koncertantní pro 5hl. sbor (přátelé na zemi) a 3 
sólisty: Kterýmžto nápadem ... chce autor uvést 
a naznačit radost zemřelých blažených duší 
v nebi I ve společnosti nebeských duchů a sva
tých andělů; zdvojení sboru a jeho oddělené roz
místění v prostoru mohou efekt díla neméně 
znásobit (předmluva). 

Kleine geistliche Konzerte 1111, 1636/39, op.8/9, 
1-5hl., s b. C., skladby motetového i volně koncer
lantního a monodického charakteru (s. 296) . 
Die 7 Worte Jesu am Kreuz (7 Ježíšových slov na 
kříži), 1645, na způsob oratoria, part evangelisty si 
mezi sebou přebírají S, A a T, 1hl. i vícehl. sb. C., Kris
ta doprovázejí 2 nástroje (violy, pozouny, cinky?). 
Simphoniae sacrae 111111, 1647/50, op. 10/12, 
něm., 3-5hI./5-8hl. koncerty s nástroji. 

Nástroje hrají spolu s vok. hlasy, jak to bylo běž
né ve starém stylu, střídají se s nimi (což je no
vé, imitace, př. C, začátek) nebo mají vlastní sa
mostatnou strukturu (nové: osamostatnění ná
strojů, viz takty 3-5; vypracování číslovaného 
basu v př. C je pův. SCHOTzovo). 

Geistliche Chormusik, 1648, op. ll, 5-7hl. 
něm. moteta, bibl. texty, vzniká od r. 1615, odtud 
rozdílné styly (nejkrásnější sbírka motet 17. stol., 
SPITTA). Weihnachtshistorie, 1664 (s. 298); pa
šije podle Lukáše, Jana a Matouše (do r. 1666; 
s. 138). 
SCHOTZ dále napsal mj. 6 něm. madrigalů (1620-
30), texty od OPITZE) a první něm. operu: Dafne 
(s. 287, dochován pouze text). 
SVod PII. SPITIY, 16 SV., Lipsko 1885-94; nové SV vy
dává Mezinár. společnost H. Schiitze, Kassel 1955 no.; 
Stuttgarter Schutz-Ausgabe 1971 nn.; katalog děl 
(SWJl) od W. BITTlNGERA, Kasse11960; A. B. SKEl, 
fl S. A Guide to Research, New York 1981. 
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BAROKO I Varhany a klavir I I Itlilie, Nizozemi, Francie 307 

"Klavirni hudba" znamena v baroku obecne hudbu 
pro klavesove nastroje: cembalo, spinet i klavi
cbord, ve zvIastnfch pi'ipadech i pro varhany. 
Klavichord zni velmi lise, odusevnele, s moznosti 
dynamickeho odstineni, cembalo naproti tomu spi
se okazale, koncertantne, bylo pouzivano take var
haniky k domacimu cviceni. Hranice mezi klavirni 
a varh. literaturou jsou plynule, ale pi'esto existuji: 
- ryslovne vymezeni: napi'. per organo,for Orgel; 
- druh a obsah: duchovnf hudba je urcena pi'ede-

vsfm varhanam, svetskd (tance apod.) cembalu; 
- technicke rozd.I1y: cembalo nema varh. pedil 

(jen zi'idka se vyskytovalapeddl. cembala), var
hany mohou drzet dlouhe tony, cembalo nikoliv 
(odtud repetovane Udery a trylky), rejsti'ikovam 
a terasovite dynamiky jsou schopny oba nastroje. 

Cembalo a varhany nabYvaji v baroku centrilni po
staveni (jez jeste v 16. stol. zaujfmala loutna), a to 
kvUli moznosti provadeni gb. (akordicki hra) a vf
cehlase koncertantnf hry. 
Jednotlive narody si vytvareji sve styly: Italie virtu6z
nf sondtu (SCARIATII), Francie suitu (COUPERlN), 
Anglie variace (virginaliste). Nemecko pi'ebira a slu
cuje vsechny tyto styly (stile misto, QUANTZ). 

V obdobi raneho baroka se v Itlilii zrodil prvni vel
kY skladatel, ktery zavedl v instrumentilni hudbe 
nory afektfvnf ryrazory styl, podobne jako MONTE
VERDI v hudbe vokilni: 
GIROLAMO FRESCOBALDI (* 1583 Ferrara, t 1643 

Rim), zak chrim. kapelnika L. LUZZASCHIHO 
(benatska tradice), od roku 1608 varhanikem 
u Sv. Petra v Rime. 

Nizvy jeho del jeste poukazuji k benatskYm dru
hUm: 
Toccate e partite d'intavolatura di cembalo, 2 sv., 
Rim 1615, 1627,2. vyd. 1637 (pi'. A). Toccatyjsou 
kratke pi'edehry (intonazioni, s chorilem nebo 
bez) nebo vetsi samostatne utvary (casto k pozdvi
hovani, alta Ievazione). MERULO jeste psal jedno
dilne toccaty s volnjmi preludi0vYmi a vdzanjmi 
ricercar0vYmi useky, FRESCOBALDI je rozsii'uje ve 
vfced.I1ne, afektivni utvary pine kontrasru: 

Imitace (s melod. ozdobou, I. 1), akordy (I. 33), 
figurace v basu (I. 59), behy (I. 60), paralely 
(I. 77). Jednotlive casli se prudce a dramaticky 
sti'idaji vzdy po nekolika milo taktech (viz cel
kory rozvrh, pi'. A). "TaktovYmi oznacenimi" 
jsou jeste stara proporcnf cisla: staveji pokaide 
nasledujici skupinu not na roveii skupiny pi'ed
cMzejici (6 osmin v I. 36 je stejne dlouhych jako 
4 osminy v I. 35). Konce nelze dosdhnout bez 
ndmahy, poznamenava Frescobaldi v zaveru. 

FRESCO BALDI vyzaduje vedle vrcholne techniky 
pi'edevsim vYrazove bohatou hru s napaditou regist
raci a tempo rubato (podle rozpoloieni duse, 
srov. MONTEVERDIHO citat ze s. 273). 
Partity z roku 1615 jsou i'adami variaci nad baso-

vYmi modely jako aria della romanesca, folia
aria ad. (s. 262, obr. B). - FRESCOBALDIHO fanta
zie, ricercary, canzony a capriccia jsou podle dobo
veho zvyku "fugovane", ale zpracovavaji jiz jenjed
no tema podobne jako pozdejsi fuga (Capriccio 
sopra un soggetto, 1624). Canzona je nazYvana jes
te allafrancese kvUli chansonove temalice (obr. A, 
srov. s. 254, obr. A). Dux (tonika F dur, kvinta f-c) 
a comes v tonilni odpovedi (dominanta C dur, 
kvarta c-O jsou stejne jako pozdeji ve fuze. 
Za hlavni FRESCOBALDIHO dilo jsou povazovany 
pozdni Fiori musicali (1635), varhanni a cemba
love kusy, napi'. variace na melodii Bergamasca. 

Nizozeml. V Amsterodamu pusobil JAN PIETERS
ZOON SWEELINCK (1562-1621), ucil se pravdepo
dobne u ZARLINA v Benatkich; komponoval italski 
toccaty, fantazie, ricercary a chorilove a pfsiiove va
riace ovlivnene anglickou tradici. 
Jeho Echo-Fantazie zni ve svem koncertantnim 
prostorovem uCinu bendtsky a svou chromatikou 
ukazuje nory afektivni styl baroka (pi'. C). 

Francie. Ve Francii rna dominantni postavenf cem
balo (clavecin). Skladby pro clavecin vykazuji vliv 
loutnove hudby v libM melodice ve vrchnim hla
su, v charakteru ndstrojove hry a volnosti sazby 
s mnozstvim rozlozenych akordu (style brisej. 
Hlavnim druhem je suita (ordre), volna i'ada tancu 
a skladeb pro cembalo (Pieces de clavecin), casto 
s programnimi nebo poetickYmi nazvy (s. 112, 
obr. A). 
Na c1avecin se hrilo subtilne a graciezne a nikdy tak, 
jak bylo psano v notach: v oblibe byla jeu inegale 
(notes inegales), nerovnomerna hra s nepatrnyuu 
rytm. pozdrzenimi, zrychlenimi, agogickYmi odstfny, 
improvizacni povaiIy a proto notacne nezachytitelna. 
JACQUES CHAMPION DE CHAMBONNIERES (1601/02 

az 1672), na dvoi'e LUDVlKAXIV., Pieces de cla
vecin (1670): v chaconne uvoliiuje pi'isnou for
mu variaci nad bas0vYm tematem (zde pouze ti'i
krat 4 I. s chaconnovYm basem) pomoci kon
trastnfch kupletu ai do ron dove formy (obr. B). 

JEAN-HENRI D'ANGLEBERT (1628-91); NICOLAS 
LEBEGUE (1631-1702); LoUIS COUPERIN (1626 
az 61); FRAN(,IOIS COUPERIN LE GRAND (1668 az 
1733), synovec LOUISE C., dvorni varhanik a clave
cinista v Pai'iZi: 

Ucebnice L'art de toucher Ie clavecin (1716), 
4 sv. suit (Ordres, 1713--40) s tanci, volnyuu 
a charakteristickYmi skladbami vysoce poeticke
ho obsahu, casto se slozitYmi variacemi pi'i opa
kovanf (double, pi'. D). 

Varhanfci: JEAN TITELOUZE (I 562/63-1633), Rou
en; NICOLAS DE GRlGNY (1672-1703), Remes, 
Livre d'orgue (1699); LOUIS MARCHAND (1669 ai 
1732), Pai'iz; LOUIS-CLAUDE DAQUIN (1694 ai 
1772), Pai'iZ. 
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"Klavírní hudba" znamená v baroku obecně hudbu 
pro klávesové nástroje: cembalo, spinet i klavi
,hord, ve zvláštních případech i pro varhany. 
Klavichord zní velmi tiše, oduševněle, s možností 
dynamického odstínění, cembalo naproti tomu spí
še okázale, koncertantně, bylo používáno také var
haníky k domácímu cvičenÍ. Hranice mezi klavírní 
a varh. literaturou jsou plynulé, ale přesto existují: 
- výslovné vymezení: např. per organo,fi1.r Orgel; 
- druh a obsah: duchovní hudba je určena přede-

vším varhanám, světská (tance apod.) cembalu; 
- technické rozlily: cembalo nemá varh. pedál 

(jen zřídka se vyskytovala pedál. cembala), var
hany mohou držet dlouhé tóny, cembalo nikoliv 
(odtud repetované údery a trylky), rejstříkování 
a terasovité dynamiky jsou schopny oba nástroje. 

Cembalo a varhany nabývají v baroku centrální po
stavení (jež ještě v 16. stol. zaujímala loutna), a to 
kvůli možnosti provádění gb. (akordická hra) a ví
cehlasé koncertantní hry. 
Jednotlivé národy si vytvářejí své styly: Itálie virtuóz
ní sonátu (SCARIATIl), Francie suitu (COUPERlN), 
Anglie variace (virginalisté). Německo přebírá a slu
čuje všechny tyto styly (sUIe misto, QUANTZ). 

V období raného baroka se v Itálii zrodil první vel
ký skladatel, který zavedl v instrumentální hudbě 
nový afektívní výrazový styl, podobně jako MONTE
VERDl v hudbě vokální: 
GIROLAMO FRESCOBALDI (* 1583 Ferrara, t 1643 

Řím), žák chrám. kapelníka L. LUZZASCHIHO 
(benátská tradice), od roku 1608 varhaníkem 
u Sv. Petra v Římě. 

Názvy jeho děl ještě poukazují k benátským dru
hům: 
Toccate e partite ďintavolatura di cembalo, 2 sv., 
Řím 1615, 1627,2. vyd. 1637 (př.A). Toccatyjsou 
krátké předehry (intonazioni, s chorálem nebo 
bez) nebo větší samostatné útvary (často k pozdvi
hování, alta Ievazione). MERULO ještě psal jedno
dílné toccaty s volnými preludiovými a vázanými 
ricercarovými úseky, FRESCOBALDI je rozšiřuje ve 
vícelilné, afektivní útvary plné kontrastů: 

Imitace (s melod. ozdobou, I. 1), akordy (I. 33), 
figurace v basu (I. 59), běhy (I. 60), paralely 
(I. 77). Jednotlivé části se prudce a dramaticky 
střídají vždy po několika málo taktech (viz cel
kový rozvrh, př. A). "Taktovými označeními" 
jsou ještě stará proporční čísla: stavějí pokaždé 
následující skupinu not na roveň skupiny před
cházející (6 osmin v I. 36 je stejně dlouhých jako 
4 osminy v I. 35). Konce nelze dosáhnout bez 
námahy, poznamenává Frescobaldi v závěru. 

FRESCOBALDI vyžaduje vedle vrcholné techniky 
především výrazově bohatou hru s nápaditou regist
rací a tempo rubato (podle rozpoložení duše, 
srov. MONTEVERDIHO citát ze s. 273). 
Partity z roku 1615 jsou řadami variací nad baso-

vými modely jako aria della romanesca, fo/ia
aria ad. (s. 262, obr. B). - FRESCOBALDIHO fanta
zie, ricercary, canzony a capriccia jsou podle dobo
vého zvyku "fugované", ale zpracovávají již jenjed
no téma podobně jako pozdější fuga (Capriccio 
sopra un soggetto, 1624). Canzona je nazývána ješ
tě allafrancese kvůli chansonové tematice (obr. A, 
srov. s. 254, obr. A). Dux (tónika F dur, kvinta f-c) 
a comes v tonální odpovědi (dominanta C dur, 
kvarta c-O jsou stejné jako později ve fuze. 
Za hlavní FRESCOBALDIHO lilo jsou považovány 
pozdní Fiori musica/i (1635), varhanní a cemba
lové kusy, např. variace na melodii Bergamasca. 

Nizozemí. V Amsterodamu působil JAN PIETERS
WON SWEELINCK (1562-1621), učil se pravděpo
dobně u ZARLINA v Benátkách; komponoval italské 
toccaty, fantazie, ricercary a chorálové a písňové va
riace ovlivněné anglickou tradicí. 
Jeho Echo-Fantazie zní ve svém koncertantním 
prostorovém účinu benátsky a svou chromatikou 
ukazuje nový afektivní styl baroka (př. C). 

Francie. Ve Francii má dominantní postavení cem
balo (clavecin). Skladby pro clavecin vykazují vliv 
loutnové hudby v líbivé melodice ve vrchním hla
su, v charakteru nástrojové hry a volnosti sazby 
s množstvím rozložených akordů (style brisé). 
Hlavním druhem je suita (ordre), volná řada tanců 
a skladeb pro cembalo (Pieces de clavecin), často 
s programními nebo poetickými názvy (s. 112, 
obr. A). 
Na c1avecín se hrálo subtilně a graciézně a nikdy tak, 
jak bylo psáno v notách: v oblibě byla jeu inégale 
(notes inégales), nerovnoměrná hra s nepatrnými 
rytm. pozdrženímí, zrychleními, agogickými odstíny, 
improvizační povaiIy a proto notačně nezachytitelná. 
JACQUES CHAMPION DE CHAMBONNlERES (1601/02 

až 1672), na dvoře LUDVlKAXIV., Pieces de cla
vecin (1670): v chaconne uvolňuje přísnou for
mu variací nad basovým tématem (zde pouze tři
krát 4 I. s chaconnovým basem) pomocí kon
trastních kupletů až do rondové formy (obr. B). 

JEAN-HENRl D'ANGLEBERT (1628-91); NICOLAS 
LEBEGUE (1631-1702); LoUlS COUPERlN (1626 
až 61); FRAN(,/OIS COUPERlN LE GRAND (1668 až 
1733), synovec LOUlSE C., dvorní varhaník a clave
cinista v Paříži: 

Učebnice L'art de toucher Ie clavecin (1716), 
4 sv. suit (Ordres, 1713--40) s tanci, volnými 
a charakteristickými skladbami vysoce poetické
ho obsahu, často se složitými variacemi při opa
kování (double, př. D). 

Varhaníci: JEAN TITELOUZE (I 562/63-1633), Rou
en; NICOLAS DE GRlGNY (1672-1703), Remeš, 
Livre ďorgue (1699); LOUlS MARCHAND (1669 až 
1732), Paříž; LOUlS-CLAUDE DAQUlN (1694 až 
1772), Paříž. 
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BAROKO / Varhany a klavir II / Nemecko 17. stoleti 309 

v Nemecku v 17. stoleti existuji ruzne styly varhanni 
a klavirni hry. 
Jizni Nemecko. Katolickj jih uziva mene varh. hry 
v ramci bohosluzby, zato vsak vice pestuje komorni 
hru pro klavesove nastroje, suitu (fr. vliv), toccatu, 
capriccio (il. vliv). Male vyuziti varhanniho ped:ilu. 
Severni Nemecko. v protestantskem prostredi SIT. 
a sev. Nemecka se muze varhanni hra bohate rozvijet 
predevsim v chor:ilnich upravach, jakoz i v prelu
diich a fugach. Je zde silny vliv SWEELINCKOv (Niz., 
s. 306) a angl. virginalistu. Varhanici si libuji v barvi
tern stfidini a kombinacich rejsti'iku, ktere vyzna
cuji individu:ilni dispozici kaZdeho nastroje (cha
rakt. hlavni stroj, horni stroj, prsni positiv atd.). K to
mu pnstupuji jasne sol. hlasy, predevsim nas:ilni 
jazYckove rejstriky (hoboj); vrcholem je patetick)i 
zvuk ceieho nastroje (plenum). Tak se vyvijf vir
tuozni koncertantni hra plna kontrastu s rozvinutou 
ped. technikou, jasnYm predivem melod. linti a hut
nYmi akordick)imi bloky. Bohate zvnkove fantazii od
povida zduraziiovany afektivni obsah. 
Stredni Nemecko. Miseni vsech vlivli, pncemz ve 
varh. hudbe prevlidaji elementy severonemecke 
a v cembalove hudbe vlivy jihonemecke. 

Varhany dospivaji v baroku ke sve stavebni do
konalosti, na niz neni pozdeji co vylepsovat, na
nejvj1S dochazi ke zmenam (orch. barvy v 19. stol., 
restaurovini baroknich varhan ve 20. stol.). 3 typy: 
- rane bar. Praetoriovy varhany (popsane PRA-

ETORIEM v Syntagma musicum II, 1618, a pote 
rekonstruovane ve Freiburgu), orientovane jeste 
na renes. zretelnost melod. linH s ostre diferen
covanymi rejsti'iky, CistYmi barvami a zikazem 
kombinace rejstriku stejne stopove rysky (ekval
nl); napr. Halberstadt (1586); hudba: SCHEIDT; 

- Schnitgerovy varhany vrcholneho baroka 
(ARP SCHNITGER, 1648-1719, Hamburk), severo
nem., vyvazena plnost zvnku s alikvotami a jazYcky, 
aZ 4 manu:ily, ide:il baroknich varhan; napr. Ham
burk: SI. Nicolai (1687); hudba: BUXTEHUDE; 

- pozdne bar. silbermannovske varhany. Bratn 
SILBERMANNOvE, sl. ANDREAS v Alsasku, napr. 
Maursmiinster (171 0), ml. GOTTFRIED v Sasku, 
napr. Freiberg (1714); velke mnozstvi zikl. hlasu, 
m:ilo jednod. alikvot a jazYckU, sloZici registrace; 
hudba: BACH. 

Drnhy 
liturgicke: chorilni predehry a dohry, chor. upravy, 
chor. variace (chor. partita, obr. B), chor. fantazie 
(obr. C: chor:il v pomalem tempu ve vrchnim hlasu); 
ostatni: preludium, toccata, canzona (zridka), ri
cercar (zi'idka), fuga, fantazie, skladba s efektem 
ozveny, capriccio, s.uita, pisiiove variace, chaconna, 
passacaglia, sonata (jednoveta). 

Na severu pusobf P. SIEFERT (I 586-1666), 
M. SCHILDT (1592193-1667), H. SCHEIDEMANN 

(cca 1595-1663), vsichni tri jsou zaky SWEELINC
KA, d:ile M. WECKMANN (1619-74), ADAM REIN
KEN (1623-1722), predevsim vsak: 
DIETRICH BUXTEHUDE (cca 1637-1707), nastup

ce TUNDERA v chnimu P. Marie v Liibecku, pravi
delne koncerty, zv. Abendmusiken. BUXTEHUDE 
rozsifuje form:ilni i hracske dimenze a rozviji 
nory utvar toccaty s fugami: dvoudilny jako to
ccatu, resp. preludium a fugu, tridilny jako ma
lou toccatu s fugou jakozto str. dilem (takto po
zdeji bezne) a petidilny utvar, j ak)im je napr. 
Toccata in F se 3 fugami odlisenYmi jak temati
kou, tak charakterove: tanecnf na zpusob gigue 
ve 1218 I., instrumentdln{ s figurami a teek. ryt
mem a vokdlnf, velmi linearni (obr. D). 

D:ile: V. LOBECK (1654-1740); G. BOHM (1661 aZ 
1733); N. BRUHNS (1665-1697). 

Ve strednim Nemecku Zil nejvj1znamnejsi varha
nik nemeckeho raneho baroka: 
SAMUEL SCHEIDT (1587-1654) , SWEELINCKOv 

zak, od r. 1603 v Halle: chr:im sv. Mofice, od 
1608 dvorni varhanik, od 1620 kapelnik (srov
nej s. 299). 

Hlavni dila: Zhoreleckd kniha tabulatur (Gorlitzer 
Tabulaturbuch, 1650) a Tabulatura nova (1624). 
Druha z nich odrili veskerou dobovou praxi hry na 
klav. nastroje. Nazev napovida, ze tisk nevysel ve sta
re varh. tabulature (s pismennou notaci basu), nYbrl 
v hlasech (obr. B), coz odpovida polyfonii vetsiny 
skladeb. Z liturg. kompozic dokumentuji chor:ilni 
upravy SCHEIDTOVU napaditou variacni techniku. 

v 1. versi se nachazi pisiiova melodie (chordl, 
c. f) ve vrchnfm hlasu (pr. B), ve 3. versi v te
noru; 6. vers je biciniem (dvojhl. kp. skladbou) 
ve dvoji((jm kontrapunktu (zelene noty nezneji 
soueasne: oznaeujf za6itek hlasu po jejich kp. 
vYmene); 12. verszdobf c. f. drobnYmi rypliiory
mi notami (diminucemi). 

vyznamni varhanici stredonem. oblasti: J. KRIEGER, 
KUHNAU, TELEMANN, BACH (srov. s. 299). 

Na jihu pusobi JOHANN JAKOB FROBERGER (1616 
az 1667), ucil se u FRESCOBALDIHO v Rime, byl 
dvornim varhanikem ve Vidni; tvUrce nem. klav. 
suity: kol. 1650 se v jeho suite (ovlivnene fr. 
hudbou) prosadilo ctyrvete jidro: allemande, 
courante, sarabande, gigue (gigue jeste casto 
na 2. miste); tendence k vytvareni cyklu (pro 
vsechny vety stejna tonina). 

D:ile: J. K. KERLL 0627-93), GEORG MUFFAT 
(1653-1704), jeho syn GOTTLIEB THEOPHIL MUF
FAT (1690-1770) a predevsim: 
JOHANN PACHELBEL (1653-1706), Norimberk, 

Hexachordum apollinis (1699). V jeho typu 
choralnich zpracovini se objevnje C. f. v dlou
hych notach v sopranu (pi'. C), ostatnf hlasy ho 
prejimaji (I. 1). 
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v Německu v 17. století existují různé styly varhanní 
a klavírní hry. 
Jižní Německo. Katolický jih užívá méně varh. hry 
v rámci bohoslužby, zato však více pěstuje komorní 
hru pro klávesové nástroje, suitu (fr. vliv), toccatu, 
capriccio (il. vliv). Malé využití varhanního pedálu. 
Severní Německo. V protestantském prostředí stř. 
a sev. Německa se může varhanní hra bohatě rozvíjet 
především v chorálních úpravách, jakož i v prelu
diích a fugách. Je zde silný vliv SWEELlNCKův (Niz., 
s. 306) a angl. virginalistů. Varhaníci si libují v barvi
tém střídání a kombinacích rejstříků, které vyzna
čují individuální dispozici každého nástroje (cha
rakt. hlavní stroj, horní stroj, prsní positiv atd.). K to
mu přistupují jasné sól. hlasy, především nasální 
jazýčkové rejstříky (hoboj); vrcholem je patetický 
zvuk celého nástroje (plénum). Tak se vyvíjí vir
tuózní koncertantní hra plná kontrastů s rozvinutou 
ped. technikou, jasným předivem melod. linií a hut
nými akordickými bloky. Bohaté zvnkové fantazii od
povídá zdůrazňovaný afektivní obsah. 
Střední Německo. Mísení všech vlivů, přičemž ve 
varh. hudbě převládají elementy severoněmecké 
a v cembalové hudbě vlivy jihoněmecké. 

Varhany dospívají v baroku ke své stavební do
konalosti, na níž není později co vylepšovat, na
nejvýš dochází ke změnám (orch. barvy v 19. stol., 
restaurování barokních varhan ve 20. stoL). 3 typy: 
- raně bar. Praetoriovy varhany (popsané PRA-

ETORlEM v Syntagma musicum II, 1618, a poté 
rekonstruované ve Freiburgu), orientované ještě 
na renes. zřetelnost melod. linií s ostře diferen
covanými rejstříky, čistými barvami a zákazem 
kombinace rejstříků stejné stopové výšky (ekvál
ní); např. Halberstadt (1586); hudba: SCHEIDT; 

- Schnitgerovy varhany vrcholného baroka 
(ARP SCHNITGER, 1648-1719, Hamburk), severo
něm., vyvážená plnost zvnku s alikvotami a jazýčky, 
až 4 manuály, ideál barokních varhan; např. Ham
burk: SI. Nicolai (1687); hudba: BUXTEHUDE; 

- pozdně bar. silbermannovské varhany. Bratři 
SILBERMANNOVÉ, sl. ANDREAS v Alsasku, např. 
Maursmiinster (1710), ml. GOTTFRlED v Sasku, 
např. Freiberg (1714); velké množství zák!. hlasů, 
málo jednod. alikvot a jazýčků, složitá registrace; 
hudba: BACH. 

Drnhy 
liturgické: chorální předehry a dohry, chor. úpravy, 
chor. variace (chor. partita, obr. B), chor. fantazie 
(obr. C: chorál v pomalém tempu ve vrchním hlasu); 
ostatní: preludium, toccata, canzona (zřídka), ri
cercar (zřídka), fuga, fantazie, skladba s efektem 
ozvěny, capriccio, s.uita, písňové variace, chaconna, 
passacaglia, sonáta (jednovětá). 

Na severu působí P. SIEFERT (1586-1666), 
M. SCHILDT (1592/93-1667), H. SCHEIDEMANN 

(cca 1595-1663), všichni tři jsou žáky SWEELlNC
KA, dále M. WECKMANN (1619-74), ADAM REIN
KEN (1623-1722), především však: 
DIETRICH BUXTEHUDE (cca 1637-1707), nástup

ce TUNDERA v chrámu P. Marie v Liibecku, pravi
delné koncerty, zv. Abendmusiken. BUXTEHUDE 
rozšiřuje formální i hráčské dimenze a rozvíjí 
nový útvar toccaty s fugami: dvoudílný jako to
ccatu, resp. preludium a fugu, třídílný jako ma
lou toccatu s fugou jakožto stř. dílem (takto po
zději běžně) a pětidílný útvar, jakým je např. 
Toccata in F se 3 fugami odlišenými jak temati
kou, tak charakterově: taneční na způsob gigue 
ve 12181., instrumentální s figurami a tečk. ryt
mem a vokální, velmi lineární (obr. D). 

Dále: V. LOBECK (1654-1740); G. BOHM (1661 až 
1733); N. BRUHNS (1665-1697). 

Ve středním Německu žil nejvýznamnější varha
ník německého raného baroka: 
SAMUEL SCHEIDT (1587-1654) , SWEELlNCKův 

žák, od r. 1603 v Halle: chrám sv. Mořice, od 
1608 dvorní varhaník, od 1620 kapelník (srov
nej s. 299). 

Hlavní díla: Zhořelecká kniha tabulatur (Gorlitzer 
Tabulaturbuch, 1650) a Tabulatura nova (1624). 
Druhá z nich odráži veškerou dobovou praxi hry na 
kláv. nástroje. Název napovídá, že tisk nevyšel ve sta
ré varh. tabulatuře (s písmennou notací basu), nýbrž 
v hlasech (obr. B), což odpovídá polyfonii většiny 
skladeb. Z liturg. kompozic dokumentují chorální 
úpravy SCHEIDTOVU nápaditou variační techniku. 

V 1. verši se nachází písňová melodie (chorál, 
c. f) ve vrchním hlasu (př. B), ve 3. verši v te
noru; 6. verš je biciniem (dvojhl. kp. skladbou) 
ve dvojitém kontrapunktu (zelené noty neznějí 
současně: označují začátek hlasů po jejich kp. 
výměně); 12. verš zdobí c. f. drobnými výplňový
mi notami (diminucemi). 

Významní varhaníci středoněm. oblasti: J. KRIEGER, 
KUHNAU, TELEMANN, BACH (srov. s. 299). 

Na jihu působí JOHANN JAKOB FROBERGER (1616 
až 1667), učil se u FRESCOBALDlHO v Římě, byl 
dvorním varhaníkem ve Vídni; tvůrce něm. klav. 
suity: kol. 1650 se v jeho suitě (ovlivněné fr. 
hudbou) prosadilo čtyřvěté jádro: allemande, 
courante, sarabande, gigue (gigue ještě často 
na 2. místě); tendence k vytváření cyklů (pro 
všechny věty stejná tónina). 

Dále: J. K. KERLL 0627-93), GEORG MUFFAT 
(1653-1704), jeho syn GOTTLlEB THEOPHlL MUF
FAT (1690-1770) a především: 
JOHANN PACHELBEL (1653-1706), Norimberk, 

Hexachordum apollinis (1699). V jeho typu 
chorálních zpracování se objevnje c. f. v dlou
hých notách v sopránu (př. C), ostatní hlasy ho 
přejímají (I. 1). 
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Varhanni hudba dosahuje v baroku sveho vrcho· 
lu. Jasny, velkolepy zvuk varhan odpovida barokuf· 
mu hudebnfmu cftenf: plna, koncertantnf reprezen
tace, silne afekty a nadosobnf spekulativnf nabozen
skY obsah. Subjektivni ryraz citoveho slohu 
zpusobil posleze ustup varhannf hudby. 
Varhany, jejichz zvuk je v baroku charakterilOv:in 
silnYmi princip:ily, zai'irymi mixturami, osti'e ski'f
parymi jazYeky, jakoz i terasovitou dynamikou 
a zvuk. barvami, se stavajf ndstrojem vsech ndstro
ju, protoze v sobe obsahujf temer vsechna ostatni 
InstrumentaMusicalia (PRAETORIUS 1618). 
Volne druhy: ricercar, canlOna, pastorale, varia
ce, passacaglia, toccata, preludium, fuga, fantazie, 
trio, koncert. Druhy svazane s choralem (cho
rdlni zpracovdn{) se 3 ukoly: preludovat: chor:ilni 
pi'edehra (s. 141); doprovdzet: vetsinou 4hl., jed
noduse; alternovat: stroficke sti'id:ini varhan a zpe
vu obce nebo sborn. Varhanni choral s uplnou 
pfsiiovou melodif je hlavnfm liturgickYm druhem. 
Diky vsuvk:im mezi versi a volnemu zpracov:inf se 
stava choralni fantazii (BUXTEHUDE). V choral
ni partite po sobe nasledovaly strofy chor:ilu jako 
variace (vizpisiiove variace, s. 308, obr. B). 
Rozdfly v nem. stylu 17. stol. se v obdobi pozdniho 
baroka vyrovuavaji. J. C. F. FISCHER (cca 1665 az 
1746), fro vyskoleny kapelnik v Rastattu, piSeAriad
ne musica (I713) s 20 preludii a fugami temei' ve 
vsech t6ninach (pi'ed BACHOvYM Dobre tempero
vanfm klavirem). BACHilv pi'edchUdce, kantor 
u sv. Tomase, J. KUHNAU (1660-1722) prenesl ve 
sVjich Frische Clavier-Friichten oder 7 Suonaten 
(Cerstve klavirni plody neboli 7 sondt, 1696) ital
skou triovou sonatu do sazby klavesoveho nastroje. 

V Musicalische Vorstellung Einiger Biblischer 
Historien in 6 Sonaten (Hud. predvedeni ne
kterych bibl. pfibehU v 6 sondtdch, Lipsko 
1700) hudba liei program: GolidSovo utoeeni 
a uminenost / Chvenf Izraelitii atd. Zi'etelne je 
slyset vrzeni kamene i pad (obr. A). 

Bachova varhanni dila 
BACH se v letech 1695-1700 seznamuje u bratra 
JOHANNA CHRISTOPHA se sti'edonemeckou a jiho
nemeckou tradicf (PACHELBEL, FRO BERGER, 
FRESCO BALDI). V LONEBURGU (I 700-03) slysf 
SCHUTZOVA zaka J. J. LOWEHO (chram sv. Mikula
se) a severonemeckeho REINKENOVA zaka G. BOH
MA (sv. Jan). Pote se stava varhanfkem v Arnstadtu 
a Miihlhausenu (s. 329). Zde vznikaji chor:ilni 
pi'edehry, fantazie a fugy, d:ile chor:ily, preludia, fu
gy, toccaty a fantazie v severonemeckem stylu. 

Toccata d moll obsahuje toccatu a fugu, jez jsou 
obe navzajem tematicky svazane (kvintory se
stup). Svedei 0 velkolepe fantazii a plastienosti 
utvareni. Silne afektivui zaeatek s oktavorymi se
stupy, pauzami a korunami pi'edstavuje jiz v no
tovem zapisu barokui obraz (pi'. B). 

Ve Vymaru (1708-17) BACH poznava it. hudbu. 
Pi'epracovava VIVALDIHO (houslove) koncerty pro 
varhany, ze studijnfch duvodu piSe canlOnu, fantazii 
a pastorale a pi'ebira it. koncertantni prvky do 
vsech zanro. Nejpozdeji zde vznikaji velk:i varh. dfla 
jako Passacaglia a fuga c moll: 

Jeji pi'isne vystavene tema s kvintorym zaeatkem, 
narustajicfm napetim, cesurou uprosti'ed, ka
dencf a kvintorym sestupem ukazuje, stejne tak 
jako i'ada 20 variacf sei'azenych do skupin v har
monickfch Ciselnfch proporcfch, jak dalece 
jsou fantazie, afekt a virtuozita form:ilne spouta
ny (obr. D). 

V Orgelbiichlein (I712-17, 45 chor:ilu) BACH 
spojuje bohosluzbu, umeni a nauku: NejvysS{mu 
Bohu k pocte a chvdle / Bliinfmu k poueenf 
(pi'edmluva). Vedle ped:ilorych cvieeni ukazuje ta
ke, jak se rna chor:il zpracovdvat, aby byl vyjadi'en 
jeho obsah (Slovnfk Bachovy hudebnf reei, 
A. SCHWEITZER). 
Textory obsah chor:ilu (duch. pisne) vstupuje do 
hudby ve vfkladu, jenz postupuje po i'adcfch nebo 
strofach. Tento vyldad saha od jednoduche hry pi'es 
mnohotvarou obraznou i'ee hudehni retoriky aZ 
k vrcholnemu stupni zduchovneni BACHOVY hud
by, v niz je pochopitelne skryta hluboka symbolika 
a metaforika. BACH napi'. necbava zaznit pohi'ebnf 
chor:il v rytmu vyjadi'ujicfm blaienost, a pi'edvadi 
tak ki'estanskou viru v zivot veeny, ktera je utechou 
ve smrti. 

V obr. C vyvolavaji lombardske teekovane rytmy 
(patos), prudce zvlnene linie (tryzeii) a ryrazna 
chromatika (bolest) obraz eloveka sklfeeneho 
utrpenfm, jenz hled:! utechu v modlitbe atee MS. 

3 hlavui typy zpracov:ini chor:ilu: 
- C. f. v dlouhych hodnotach v sopr:inu (pachelbe-

10vskY typ; jako pi'. C, t. 11); 
- C. f. koncertantne ozdobeny a doprovazeny v so

pr:inu (bohmovskY typ; jako pi'. C, t. 1); 
- k:inonicke zpracov:inf C. f. (pi'. C, t. 13114 a schem. 

n:ikres). 
V Lipsku (od r. 1723) rna BACH jako kantor pro 
uleheeni k dispozici 2 varhaniky. Sam hraje jako 
znalec varhan pri zkousk:ich norych nastroju a na 
koncertech. Vznik:i zde mj.: 
- 6 triorych sonat: pi'enos it. triove sonaty na var

hany, 3hl., ti'ivete, koncertantnf a virtu6zni; 
- Klavieriibung III. dfl (I739) s preludiem Es dur, 

varhannimi chor:ily k bohosluzbe (varh. mSe, 
obr. C), fugou Es dur, 4 duety (die fro varhanniho 
zpusobu); 

- Einige canonische Veraenderungen fiber das 
Weynacht Lied' Yom Himmel hoch (1746-47), 
ke vstupu do mizlerovske Spoleenosti hudeb
nich ved (s. 119). 

BACHOVY lipske varh. skladby se vyznaeuji tenden
cf k vytvai'eni cyklu a zaroveii vyvazenou krasou zvu
kove podoby a duchovufho obsahu. 
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Varhanní hudba dosahuje v baroku svého vrcho· 
lu. Jasný, velkolepý zvuk varhan odpovídá barokuí· 
mu hudebnímu cítění: plná, koncertantní reprezen
tace, silné afekty a nadosobní spekulativní nábožen
ský obsah. Subjektivní výraz citového slohu 
způsobil posléze ústup varhanní hudby. 
Varhany, jejichž zvuk je v baroku charakterizován 
silnými principály, zářivými mixturami, ostře skří
pavými jazýčky, jakož i terasovitou dynamikou 
a zvuk. barvami, se stávají nástrojem všech nástro
jů, protože v sobě obsahují téměř všechna ostatní 
InstrumentaMusicalia (PRAETORlUS 1618). 
Volné druhy: ricercar, canzona, pastorale, varia
ce, passacaglia, toccata, preludium, fuga, fantazie, 
trio, koncert. Druhy svázané s chorálem (cho
rální zpracovánO se 3 úkoly: preludovat: chorální 
předehra (s. 141); doprovázet: většinou 4hl., jed
noduše; alternovat: strofické střídání varhan a zpě
vu obce nebo sboru. Varhanní chorál s úplnou 
písňovou melodií je hlavním liturgickým druhem. 
Díky vsuvkám mezi verši a volnému zpracování se 
stává chorální fantazií (BUXTEHUDE). V chorál
ní partitě po sobě následovaly strofy chorálu jako 
variace (viz písňové variace, s. 308, obr. B). 
Rozdíly v něm. stylu 17. stol. se v období pozdního 
baroka vyrovuávají. ]. C. F. FISCHER (cca 1665 až 
1746), fr. vyškolený kapelník v Rastattu, píšeAriad
ne musica (I713) s 20 preludii a fugami téměř ve 
všech tóninách (před BACHOVÝM Dobře tempero
vaným klavírem). BACHŮV předchůdce, kantor 
u sv. Tomáše,]. KUHNAU (1660-1722) přenesl ve 
svých Frische Clavier-Friichten oder 7 Suonaten 
(Cerstvé klavírní plody neboli 7 sonát, 1696) ital
skou triovou sonátu do sazby klávesového nástroje. 

V Musicalische Vorstellung Einiger Biblischer 
Historien in 6 Sonaten (Hud. předvedení ně
kterých bibl. příběhů v 6 sonátách, Lipsko 
1700) hudba líčí program: Goliášovo útočení 
a umíněnost / Chvění Izraelitů atd. Zřetelně je 
slyšet vržení kamene i pád (obr. A). 

Bachova varhanní díla 
BACH se v letech 1695-1700 seznamuje u bratra 
JOHANNA CHRlSTOPHA se středoněmeckou a jiho
německou tradicí (PACHELBEL, FROBERGER, 
FRESCOBALDI). V LONEBURGU (I 700-03) slyší 
SCHUTZOVA žáka].]. LOWEHO (chrám sv. Mikulá
še) a severoněmeckého REINKENOVA žáka G. BOH
MA (sv. Jan). Poté se stává varhaníkem v Arnstadtu 
a Miihlhausenu (s. 329). Zde vznikají chorální 
předehry, fantazie a fugy, dále chorály, preludia, fu
gy, toccaty a fantazie v severoněmeckém stylu. 

Toccata d moll obsahuje toccatu a fugu, jež jsou 
obě navzájem tematicky svázané (kvintový se
stup). Svědčí o velkolepé fantazii a plastičnosti 
utváření. Silně afektivuí začátek s oktávovými se
stupy, pauzami a korunami představuje již v no
tovém zápisu barokuí obraz (př. B). 

Ve Výmaru (1708-17) BACH poznává it. hudbu. 
Přepracovává VIVALDIHO (houslové) koncerty pro 
varhany, ze studijních důvodů píše canzonu, fantazii 
a pastorale a přebírá it. koncertantní prvky do 
všech žánru. Nejpozději zde vznikají velká varh. díla 
jako passacaglia a fuga c moll: 

Její přísně vystavěné téma s kvintovým začátkem, 
narůstajícím napětím, cesurou uprostřed, ka
dencí a kvintovým sestupem ukazuje, stejně tak 
jako řada 20 variací seřazených do skupin v har
monických číselných proporcích, jak dalece 
jsou fantazie, afekt a virtuozita formálně spoutá
ny (obr. D). 

V Orgelbiichlein (I712-17, 45 chorálů) BACH 
spojuje bohoslužbu, umění a nauku: Nejvyššímu 
Bohu k poctě a chvále / Bližnímu k poučení 
(předmluva). Vedle pedálových cvičení ukazuje ta
ké, jak se má chorál zpracovávat, aby byl vyjádřen 
jeho obsah (Slovník Bachovy hudební řeči, 
A. SCHWEITZER). 
Textový obsah chorálu (duch. písně) vstupuje do 
hudby ve výkladu, jenž postupuje po řádcích nebo 
strofách. Tento vyKlad sahá od jednoduché hry přes 
mnohotvarou obraznou řeč hudehní rétoriky až 
k vrcholnému stupni zduchovnění BACHOVY hud
by, v níž je pochopitelně skryta hluboká symbolika 
a metaforika. BACH např. nechává zaznít pohřební 
chorál v rytmu vyjadřujícím blaženost, a předvádí 
tak křesťanskou víru v život věčný, která je útěchou 
ve smrti. 

Vobr. C vyvolávají lombardské tečkované rytmy 
(patos), prudce zvlněné linie (trýzeň) a výrazná 
chromatika (bolest) obraz člověka sklíčeného 
utrpením, jenž hledá útěchu v modlitbě Otče náš. 

3 hlavuí typy zpracování chorálu: 
- c. f. v dlouhých hodnotách v sopránu (pachelbe

lovský typ; jako př. C, t. 11); 
- c. f. koncertantně ozdobený a doprovázený v so

pránu (bohmovský typ; jako př. C, t. 1); 
- kánonické zpracování c. f. (př. C, t. 13114 a schem. 

nákres). 
V Lipsku (od r. 1723) má BACH jako kantor pro 
ulehčení k dispozici 2 varhaníky. Sám hraje jako 
znalec varhan při zkouškách nových nástrojů a na 
koncertech. Vzniká zde mj.: 
- 6 triových sonát: přenos it. triové sonáty na var

hany, 3hl., třívěté, koncertantní a virtuózní; 
- Klavieriibung III. díl (I739) s preludiem Es dur, 

varhanními chorály k bohoslužbě (varh. mše, 
obr. C), fugou Es dur, 4 duety (dle fr. varhanního 
způsobu); 

- Einige canonische Veraenderungen uber das 
Weynacht Med' Vom Himmel hoch (1746-47), 
ke vstupu do mizlerovské Společnosti hudeb
ních věd (s. 119). 

BACHOVY lipské varh. skladby se vyznačují tenden
cí k vytváření cyklů a zároveň vyváženou krásou zvu
kové podoby a duchovuího obsahu. 
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Z baroknich klavesovYch mistroju mel BACH radeji 
klavichord nez cembalo, predevsim pro "mnozstvf 
tonovYch odstim'i" (FORKEL). To dovoluje ueinit za
very pro interpretaci BACHOvYCH klavirnich del na 
modernim nastroji. Klavichord byl ryrazove boha
I)' a kantabilni, ale tak tichy, ze se hodil pouze ke 
hi'e v soukromi. 
U cembala poeita BACH vetsinou s jednomanualo
vYm nastrojem, pouze pro It. koncert, Fr. ouvertu
ru a Goldbergovy variace pozaduje 2 manualy 
(sol. hlasy, virtuozni hra). 
Ai do yYmarskeho obdobi veetne (1717) piSe BACH 
preludia, fugy, toccaty, capriccia, mezi jinYmi take 
jedno na odchod bratra do svedske armady. 
v Kothenu (1717-1723) komponuje jako dvorni 
kapelnik a ueitel klaviru vetsinu svYch svetskYch so-
10vYch a komornich skladeb pro klavesove nastroje, 
mj.: 
- Maid preludia a lughetty. 
- DoMe temperovany klavir, 1. dil (1722), 24 

preludii a fug (s. 140 n.). 
- po 61T. aangl. suitach (s. 150 n.). 
- Invence a Sinlonie (1723). 
Posledne jmenovane kompozice umoziiuji nahled
nout do barokniho (BACH OVA) zpusobu vyueovani, 
nastrojove hry a kompozice: 
"Upi'imny uvod, jimz je ctitelum clavieru, ale pi'e
devsim ueeni laenYm jedincum zi'etelne ukazano 
nejen (1) jak Ciste hrat 2 hlasy, nYbrz (2) take jak 
nalezite a spravne postupovat pri dalsich pokrocich 
se ti'emi ob/igatnimi party, a take nejen jak dostat 
dobre napady, ale jak je spravne rozvest, pi'ede
vsim ale jak dosahnout kantabilnibo zpusobu hry 
a skrze nej doopravdy vychutnat kompozici" (BA
CHOVA pi'edmluva). 

Kaldy hrae se tedy rna take naueit improvizovat, 
event. komponovat. Kompozieni zpusob je typic
kY pro baroko: zaCina napadem (jnventio). Ten 
vsak neni nejdulezitejsi a muze obsahovat kon
veneni postupy (beh, tercie, viz pi'. A). Nasleduje 
vypracovani (viz s. 271), vetsinou kp. s pi'idanym 
druhYm hlasem, motivickou hrou, kadencemi 
atd. (obr. A). V celkovem rozvrzeni (zde: 3 dily) 
dM skladatel na promenlivost, mnohotvarnost 
i jednotu celku. 

V Lipsku (po r. 1723) vZnikaji mj. 4 Klavieriibun
gen (cvieeni ve smyslu praktickeho provadeni, hry), 
cembalove koncerty pro domaci poti'ebu a pro Col
legium musicum (s. 327) a 2. diiDobfe temperova
neho klaviru (1738-42). Klavieriibungen jsou jedny 
z mala del, ktera dal BACH sam vytisknout: 
- Klavieriibung 1. diI (1731): 6 partit 
- Klavieriibung 2. dil (1735): Concerto nach 
it. Gusto a Ouverture nach IT. Art. Italsky koncert 
je ti'ivel)', rna strukturu solo/tutti (p/f) a virtuozni 
instrumentalni tematiku a la VIVALDI. 
- Klavieriibung 3. dil (1739): choralni pi'ede
hry a dueta (viz s. 310 n.). 
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- Klavieriibung 4. dil (1742): Aria mit vers
chiedenen Veriinderungen, zkomponovana pro 
hrabete KEYSERLINGA v Drazoanech a jeho ko
morniho cembalistu GOLDBERGA (Goldbergovy 
variace). 

Tuto arii obsahuje jiz 2. Kniika proAnnuMagdale
nu (1725). Nazev aria ukazuje na it. basove variae
ni modely (s. 262, obr. B). Vlastnim tematem je 
bas. Podobne jako v ciaccone nebo passacaglii zu
stava zachovan se syYmi opernYmi tony, jez ureuji 
harmonii, ve vsech 30 variacich. BACH jej ovsem 
prodluzuje na neobvyklou delku 32 taktu, sestavaji
cich pouze ze sestupnych kvartovYch krokU a ka
denci (pi'. B). Take motiv vrchniho hlasu obsahuje 
kvartovY sestup a krome toho tez tercii (viz "oblou
kovY" motiv). Kvarta symbolizuje 4 zivly a svet, ter
cie Nejsv. Trojici a Boha, ktery jej oduseviiuje a pi'e
vysuje. ObloukovY motiv se nachazi obmenenyv arii 
(viz t. 3) a ve variacich. V nich se odrazi veskera 
barokni hudebni praxe. BACH kombinuje navzajem 
3 i'ady: 
- figuralni variace tvoi'ene behy, arpegii atd. po

dobne jako v preludiich a toccatach, vystavene 
v duchu stupiiujici se italske virtuozity. 

- charakteristicke variace v ruznych formach 
a druzich, jako je triova sonata (var. 2), tanec 
(var. 4), siciliano (var. 7) ,Juga (var. 10), s61. 
koncert, arie (var. 13, 25),Jr. ouvertura (16), 
quodlibet (30). 

- kanony, dvojhlase nad volnYm basem arie (viz 
s. llS, obr. C) v intervalech, jez se postupne 
zvetsuji: v prime (1. kanon, var. 3), v sekunde 
(2. Mnon, var. 6) atd. az po nonu (9. kanon, 
var. 27: 2hl., bas se zde stava hlasem kanonu; 
basovY kvartovY sestup ve vrchnim hlase je jiz 
v IS. variaci, jez rna charakter bourree, viz pi'i
klad). 

BACH proporene rozdeluje celou variaeni i'adu vsu
nutim zvlastnich variaci: var. 10 (10 : 20 jako 1 : 2, 
oktavova proporce) je 4hl. lughetta, jejiz tema je 
odvozeno z kvartoveho sestupu (viz pi'.), dale an
dante jako 1. mollova var. air. ouvertura, ktera 
otevira 2. polovinu. Pi'ed zaverem se objevuje ka
deneni rozsii'eni virtuoznfch variaci (2S129). Jako 
30. var. zazni misto oeeMvaneho kanonu v decime 
quodlibet se 2 lidoyYmi melodiemi (fch bin so 
lang nicht bei dir g'west a Kraut und Ruben ha
ben mich vertrieben) uvedenymi kanonicky nad 
basem arie (viz pi'.). - BACHOVAlinearni chromati
ka obeas pi'ipomina svou harmonickou smelosti 
19. stol. (25. var: WAGNEROV tristanovskj akord, 
viz pi'.). 
Na zaver - po vsech variacich, jez jsou metamorfo
zou stale tehoz - zazni aria v puvodni podobe: zaea
tek a konec se uzaviraji, symbol pro kolobeh pi'iro
dy a jednotu barokniho obrazu sveta. 

z barokních klávesových nástrojů měl BACH raději 
klavichord než cembalo, především pro "množství 
tónových odstínů" (FORKEL). To dovoluje učinit zá
věry pro interpretaci BACHOVÝCH klavírních děl na 
moderním nástroji. Klavichord byl výrazově boha
tý a kantabilní, ale tak tichý, že se hodil pouze ke 
hře v soukromí. 
U cembala počítá BACH většinou s jednomanuálo
vým nástrojem, pouze pro It. koncert, Fr. ouvertu
ru a Goldbergovy variace požaduje 2 manuály 
(sól. hlasy, virtuózní hra). 
Až do výmarského období včetně (1717) píše BACH 
preludia, fugy, toccaty, capriccia, mezi jinými také 
jedno na odchod bratra do švédské armády. 
V Kothenu (1717-1723) komponuje jako dvorní 
kapelník a učitel klavíru většinu svých světských só
lových a komorních skladeb pro klávesové nástroje, 
mj.: 
- Malá preludia a fughetty. 
- Dobře temperovaný klavír, 1. díl (1722), 24 

preludií a fug (s. 140 n.). 
- po 6fT. aangl. suitách (s. 150 n.). 
- Invence a Sinfonie (1723). 
Posledně jmenované kompozice umožňují nahléd
nout do barokního (BACHOVA) způsobu vyučování, 
nástrojové hry a kompozice: 
"Upřímný úvod, jímž je ctitelům clavieru, ale pře
devším učení lačným jedincům zřetelně ukázáno 
nejen (1) jak čistě hrát 2 hlasy, nýbrž (2) také jak 
náležitě a správně postupovat při dalších pokrocích 
se třemi obligátními party, a také nejen jak dostat 
dobré nápady, ale jak je správně rozvést, přede
vším ale jak dosáhnout kantabilníbo způsobu hry 
a skrze něj doopravdy vychutnat kompozici" (BA
CHOVA předmluva). 

Každý hráč se tedy má také naučit improvizovat, 
event. komponovat. Kompoziční způsob je typic
ký pro baroko: začíná nápadem (inventio). Ten 
však není nejdůležitější a může obsahovat kon
venční postupy (běh, tercie, viz př. A). Následuje 
vypracování (viz s. 271), většinou kp. s přidaným 
druhým hlasem, motivickou hrou, kadencemi 
atd. (obr. A). V celkovém rozvržení (zde: 3 díly) 
dbá skladatel na proměnlivost, mnohotvárnost 
i jednotu celku. 

V Lipsku (po r. 1723) vznikají mj. 4 Klavieriibun
gen (cvičení ve smyslu praktického provádění, hry), 
cembalové koncerty pro domácí potřebu a pro Col
legium musicum (s. 327) a 2. díl Dobře temperova
ného klavíru (1738-42). Klavieriibungen jsou jedny 
z mála děl, která dal BACH sám vytisknout: 
- Klavieriibung 1. díl (1731): 6 partit 
- Klavieriibung 2. díl (1735): Concerto nach 
it. Gusto a Ouverture nach fr. Art. Italský koncert 
je třívětý, má strukturu sólo/tutti (p/f) a virtuózní 
instrumentální tematiku a la VIVALDI. 
- Klavieriibung 3. díl (1739): chorální přede
hry a dueta (viz s. 310 n.). 
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- Klavieriibung 4. díl (1742): Aria mit vers
chiedenen Veriinderungen, zkomponovaná pro 
hraběte KEYSERLINGA v Drážďanech a jeho ko
morního cembalistu GOLDBERGA (Goldbergovy 
variace). 

Tuto arii obsahuje již 2. Knížka pro Annu Magdale
nu (1725). Název aria ukazuje na it. basové variač
ní modely (s. 262, obr. B). Vlastním tématem je 
bas. Podobně jako v ciacconě nebo passacaglii zů
stává zachován se svými opěrnými tóny, jež určují 
harmonii, ve všech 30 variacích. BACH jej ovšem 
prodlužuje na neobvyklou délku 32 taktů, sestávají
cích pouze ze sestupných kvartových kroků a ka
dencí (př. B). Také motiv vrchního hlasu obsahuje 
kvartový sestup a kromě toho též tercii (viz "oblou
kový" motiv). Kvarta symbolizuje 4 živly a svět, ter
cie Nejsv. Trojici a Boha, který jej oduševňuje a pře
vyšuje. Obloukový motiv se nachází obměněný v árii 
(viz t. 3) a ve variacích. V nich se odráží veškerá 
barokní hudební praxe. BACH kombinuje navzájem 
3 řady: 
- figurální variace tvořené běhy, arpegii atd. po

dobně jako v preludiích a toccatách, vystavěné 
v duchu stupňující se italské virtuozity. 

- charakteristické variace v různých formách 
a druzích, jako je triová sonáta (var. 2), tanec 
(var. 4), siciliano (var. 7) ,fuga (var. 10), sól. 
koncert, árie (var. 13, 25),fr. ouvertura (16), 
quodlibet (30). 

- kánony, dvojhlasé nad volným basem arie (viz 
s. llS, obr. C) v intervalech, jež se postupně 
zvětšují: v primě (1. kánon, var. 3), v sekundě 
(2. kánon, var. 6) atd. až po nonu (9. kánon, 
var. 27: 2hl., bas se zde stává hlasem kánonu; 
basový kvartový sestup ve vrchním hlase je již 
v lS. variaci, jež má charakter bourrée, viz pří
klad). 

BACH proporčně rozděluje celou variační řadu vsu
nutím zvláštních variací: var. 10 (10 : 20 jako 1 : 2, 
oktávová proporce) je 4hl. fughetta, jejíž téma je 
odvozeno z kvartového sestupu (viz př.), dále an
dante jako 1. mollová var. a fr. ouvertura, která 
otevírá 2. polovinu. Před závěrem se objevuje ka
denční rozšíření virtuózních variací (2S129). Jako 
30. var. zazní místo očekávaného kánonu v decimě 
quodlibet se 2 lidovými melodiemi (Jeh bin so 
lang nicht beí dir g'west a Kraut und Ruben ha
ben mích vertríeben) uvedenými kánonicky nad 
basem arie (viz př.). - BACHOVA lineární chromati
ka občas připomíná svou harmonickou smělostí 
19. stol. (25. var: WAGNERŮV trístanovský akord, 
vizpř.). 
Na závěr - po všech variacích, jež jsou metamorfó
zou stále téhož - zazní aria v původní podobě: začá
tek a konec se uzavírají, symbol pro koloběh příro
dy a jednotu barokního obrazu světa. 
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BAROKO / Varhany a klavir V / zb-yvajici 18. stoleti; loutna 315 

G. F. HANDEL psal pro cembalo oblibene suity: 8 
Suites de pieces pour Ie clavecin, I (1720),9 Sui
tes, II (1733), veetne chaconny G dur, daIe 6 fug 
pro varhany nebo cembalo (1735). 

V tzv. Grobschmiedovjch variacfch (z I, 5) ne
chava HANDEL zaznft jednoduchou pfsiiovou me
lodii ve vrchnfm hlasu. Variace reprezentujf stary 
styl virginalisru a modernf italskY vliv (SCARIAT
TI). Stupiiujf virtuozitu a tempo (az k dvaatriceti
nam, obr. A). 

Italie dava po starych ricercarech a canzonach 
prednost virtuoznf hudbe v tzv. brilantnim stylu: 
variace, capriccia (obeas s programnfmi nazvy), 
partity a sonaty. Skladatele: A. POGLIETTI (tI683, 
Vfdeii); B. PASQUINI (1637-1710, Rim); predevsfm 
ale 
DOMENICO SCARIATTI (1685-1757), syn ALESSAN

DRA, kapelru'ka u sv. Petra v Rime, od roku 1721 
dvornf cembalista v lisabonu a od roku 1729 ve 
stejne funkci v Madridu. 

Od SCARIATTIHO se dochovalo pres 500 jednove
rych sonat (Esercizi). Vyrostly z italskYch toccat, 
canzon, capriccif a stupiiujf jejich virtuozitu a zvu
kovost do extremu: velke skoky, rychle opakovanf 
toml, retezenf tercil a sext, oktavy, trylky. Sonaty 
jsou vetsinou dvouhlase (p. r. a I. r.) a dvoudflne 
(bipartita). Napadiry sled vetsinou kratkYch motivil 
a jejich kombinace zajiSrujf bohatstvf promen v pre
vazne rychle hre. 

Mnohe motivy majf piivod v technice hry: stNda
nf poloh pres tercie a akordy (pl'. B, a), beh (b), 
2hl. staccato (c), "pohodlne" trioly (d). Zaeatek 
2. dflu je zde rozsfi'en do samostatneho sti'ednf
ho dflu, nikoli provadecfho jako v pozdejsf sona
tove vete, nYbd kontrastujfcfho (obr. B). 

SCARLATTI nekdy sdruzuje sonaty do dvojic, efmz 
pi'edjfma pozdejsf sonatove cykly. ]iznf hraeske 
a vYrazove umenf piisobf v pozdnfm baroku oproti 
ucenemu severskemu kontrapunktu moderne. 
Francie. Nejoblibenejsfm druhem fro pozdnfho ba
roka je charakteristickf kus, bohary ve vrrazu citii, 
naiad a charakteru, hudebne napadiry. Skladby to
hoto typu byly vetsinou sestavovany do sbfrek a vol
nych suit. 

RAMEAU vydal sve Nouvelles suites de Pieces de 
clavecin v Pai'fzi okolo roku 1728. Chromaticke 
zvraty v pl'. C piisobf odvazne. Teoretik RAMEAU 
objasiiuje v predmluve cely ton v t. 15-17 jako 
soueet chromatickeho tonu cis! (enharmonicky 
zamenitelneho na des!) a diatonickeho piiltonu 
C. PrekvapivY je take klamny zaver v t. 28. 

Tato kompozice napodobuje ve sve harmonicke ra
finovanosti komplikovane dusevnf afekty: subtilnf 
pozdnf projev epochy, zaroveii pi'edchiidce citovos
ti 2. pol. 18. stoleti. 

Hudba pro loutnu 
Loutna je jeste okolo roku 1650 velmi obifbenJ'm 

nastrojem pro domacf muzicfrovanf, predtfm, nez 
jejf mfsto obsadilo cembalo. Slouzf k doprovodu 
pfsnf a jako continu0vY nastroj v komornf i orchest
raInf hudbe, zde pi'edevsfm zvukove plnejsf theorby 
a chitarrony. 
Druhy a Conny loutnoveho repertoaru odpovidajf 
volnfm formam cembalove hudby, pi'edevsfm tan
ce, preludia, toccaty, variace, ale take va zane for
my jako ricercar, fantazie, fuga a transkripce vokaI
nfch skladeb. Na strunach loutny, jejichZ zvuk velmi 
rychle doznfva, vsak polyfonie piisobf vZdy jiste po
tize. 
Francie. NejvYznamnejsfm loutnistou Francie je 
DENIS GAULTIER (cca 1600-1672, ParfZ), ze siro
ce rozvetvene fro rodiny loutnistii. ]eho 10utnovY styl 
silne ovlivnil francouzske c1avecinisty (style brisej. 
GAULTIER vystupoval v pai'fzskYch salonech, jeho 
repertoar se odraZf v rukopisne sbfrce pro jeden 
z techto salonii La Rbetorique des Dieux (Reton
ka bohU) s 62 stylizovanJ'mi tanci pro loutnu, uspo
radanJ'mi podle 12 antickYch resp. cfrkevnfch mo
dii. 

Skladba pi'idelena modu sous-ionien na 
obr. D je v paralelnf tonine a (moll) k jonske 
C (dur). ]ej( sazba je pseudopolyfonne 3hlasa, 
nebol stredni hlas a bas nejsou diisledne vypra
covanya krome toho jsou zde pi'idavany dalsi to
ny jako akordicka vJ'plii. Vse slouZf spfSe volne
mu doprovodu vrchnfho hlasu (melodie). Tee
kovany taneenf rytmus prejima ve 3. taktu bas, 
vrchni hlas je opati'en melodicI<ymi ozdobami, 
takZe vzll.ilci ZivY celek pi'ipominajicf improvizaci. 

Fr. 10utnovY styl se vyhYba pevnym obrysiim sazby 
a dava pi'ednost akordicI<ym rozkladiim (style bri
se, viz vYse) i mile nediislednJ'm melod. liniim. Bar
vy jsou jemne a lomene, souzvuky piisobi vzdusne 
i afektovane, styl teto hudby je predchUdcem galant
nfho stylu. 
Anglie. Doba rozkvetu loutnove hudby odpovida 
konci alibetinske epochy cca 1600-1610 (srovnej 
s.258). 
Nemecko. Vrcholne obdobi 16.-17. stol. s priby
vajicfm fro vlivem. E. REUSNER (1636-79), Berifn, 
vydal Neue Lautenfrnchte (1676). V Drazd'anech 
piisobil S. L. WEISS (1686-1750). BACH napsal jen 
nekolik maio 10utnovYch skladeb (prel., partita), 
pi'epracoval vsak svou 5. violoncellovou suitu pro 
loutnu (BWV 995). 
Italie. Rozkvet v 16.-17. stoletJ. K nejv9znamnej
sim loutnistiim pati'f V. GALILEI (s. 275), pozdeji 
J. H. KAPSBERGER (tI 651, Rim) se syYmi 4 svazky 
tabulatur (1604, 1616, 1626, 1640). 
Spanelsko rna bohatou tradici (s. 263). Spanelska 
loutna 16.-17. stol. se naz1va vihuela de mana 
(vihuela = viola); okolo roku 1700 jevytlacenaky
tarou. 
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G. F. HANDEL psal pro cembalo oblíbené suity: 8 
Suites de pieces pour le clavecin, I (1720),9 Sui
tes, II (1733), včetně chaconny G dur, dále 6 fug 
pro varhany nebo cembalo (1735). 

V tzv. Grobschmiedových variacích (z I, 5) ne
chává HANDEL zaznít jednoduchou písňovou me
lodii ve vrchním hlasu. Variace reprezentují starý 
styl virginalistů a moderní italský vliv (SCARIAT
TI). Stupňují virtuozitu a tempo (až k dvaatřiceti
nám, obr. A). 

Itálie dává po starých ricercarech a canzonách 
přednost virtuózní hudbě v tzv. brilantním stylu: 
variace, capriccia (občas s programními názvy), 
partity a sonáty. Skladatelé: A. POGLlETTI (tI683, 
Vídeň); B. PASQUINI (1637-1710, Řím); především 
ale 
DOMENICO SCARIATTI (1685-1757), syn ALESSAN

DRA, kapelru'ka u sv. Petra v Římě, od roku 1721 
dvorní cembalista v lisabonu a od roku 1729 ve 
stejné funkci v Madridu. 

Od SCARIATTlHO se dochovalo přes 500 jednově
tých sonát (Esercizi). Vyrostly z italských toccat, 
canzon, capriccií a stupňují jejich virtuozitu a zvu
kovost do extrému: velké skoky, rychlé opakování 
tónů, řetězení tercií a sext, oktávy, trylky. Sonáty 
jsou většinou dvouhlasé (p. r. a I. r.) a dvoudílné 
(bipartita). Nápaditý sled většinou krátkých motivů 
a jejich kombinace zajišťují bohatství proměn v pře
vážně rychlé hře. 

Mnohé motivy mají původ v technice hry: střídá
ní poloh přes tercie a akordy (př. B, a), běh (b), 
2hl. staccato (c), "pohodlné" trioly (d). Začátek 
2. dílu je zde rozšířen do samostatného střední
ho dílu, nikoli prováděcího jako v pozdější soná
tové větě, nýbrž kontrastujícího (obr. B). 

SCARLATTI někdy sdružuje sonáty do dvojic, čímž 
předjímá pozdější sonátové cykly. Jižní hráčské 
a výrazové umění působí v pozdním baroku oproti 
učenému severskému kontrapunktu moderně. 
Francie. Nejoblíbenějším druhem fr. pozdního ba
roka je charakteristický kus, bohatý ve výrazu citů, 
nálad a charakterů, hudebně nápaditý. Skladby to
hoto typu byly většinou sestavovány do sbírek a vol
ných suit. 

RAMEAU vydal své Nouvelles suites de Pieces de 
clavecin v Paříži okolo roku 1728. Chromatické 
zvraty v př. C působí odvážně. Teoretik RAMEAU 
objasňuje v předmluvě celý tón v t. 15-17 jako 
součet chromatického tónu Gis! (enharmonicky 
zaměnitelného na des!) a diatonického půltónu 
c. Překvapivý je také klamný závěr v t. 28. 

Tato kompozice napodobuje ve své harmonické ra
finovanosti komplikované duševní afekty: subtilní 
pozdní projev epochy, zároveň předchůdce citovos
ti 2. pol. 18. století. 

Hudba pro loutnu 
Loutna je ještě okolo roku 1650 velmi oblíbeným 

nástrojem pro domácí muzicírování, předtím, než 
její místo obsadilo cembalo. Slouží k doprovodu 
písní a jako continuový nástroj v komorní i orchest
rální hudbě, zde především zvukově plnější theorby 
a chitarrony. 
Druhy a formy loutnového repertoáru odpovídají 
volným formám cembalové hudby, především tan
ce, preludia, toccaty, variace, ale také vázané for
my jako ricercar, fantazie, fuga a transkripce vokál
ních skladeb. Na strunách loutny, jejichž zvuk velmi 
rychle doznívá, však polyfonie působí vždy jisté po
tíže. 
Francie. Nejvýznamnějším loutnistou Francie je 
DENIS GAULTlER (cca 1600-1672, Paříž), ze širo
ce rozvětvené fr. rodiny loutnistů. Jeho loutnový styl 
silně ovlivnil francouzské clavecinisty (style brisej. 
GAULTlER vystupoval v pařížských salonech, jeho 
repertoár se odráží v rukopisné sbírce pro jeden 
z těchto salonů La Rhétorique des Dieux (Rétori
ka bohů) s 62 stylizovanými tanci pro loutnu, uspo
řádanými podle 12 antických resp. církevních mo
dů. 

Skladba přidělená modu sous-ionien na 
obr. D je v paralelní tónině a (moll) k jónské 
C (dur). Její sazba je pseudopolyfonně 3hlasá, 
neboť střední hlas a bas nejsou důsledně vypra
coványa kromě toho jsou zde přidávány další tó
ny jako akordická výplň. Vše slouží spíše volné
mu doprovodu vrchního hlasu (melodie). Teč
kovaný taneční rytmus přejímá ve 3. taktu bas, 
vrchní hlas je opatřen melodickými ozdobami, 
takže vzniká živý celek připomínající improvizaci. 

Fr. loutnový styl se vyhýbá pevným obrysům sazby 
a dává přednost akordickým rozkladům (style bri
sé, viz výše) i mile nedůsledným melod. liniím. Bar
vy jsou jemné a lomené, souzvuky působí vzdušně 
i afektovaně, styl této hudby je předchůdcem galant
ního stylu. 
Anglie. Doba rozkvětu loutnové hudby odpovídá 
konci alžbětinské epochy cca 1600-1610 (srovnej 
s.258). 
Německo. Vrcholné období 16.-17. stol. s přibý
vajícím fr. vlivem. E. REUSNER (1636-79), Berlín, 
vydal Neue Lautenfriichte (1676). V Drážďanech 
působil S. L. WEISS (1686-1750). BACH napsal jen 
několik málo loutnových skladeb (prel., partita), 
přepracoval však svou 5. violoncellovou suitu pro 
loutnu (BWV 995). 
Itálie. Rozkvět v 16.-17. stoletÍ. K nejvýznamněj
ším loutnistům patří V. GALILEI (s. 275), později 
J. H. KAPSBERGER (tI 651, Řím) se svými 4 svazky 
tabulatur (1604, 1616, 1626, 1640). 
Spanělsko má bohatou tradici (s. 263). Španělská 
loutna 16.-17. stol. se nazývá vihuela de mano 
(vihuela = viola); okolo roku 1700 je vytlačena ky
tarou. 
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Houslova hra a stavba housH dosahuji v baroku vy- Skladatele: W. BRADE (t1630, Hamburk), B. MA
soke urovue (AMATI, STRADNARI, s. 41). RINI (s. 352), J. VIERDANCK, D. SPEER, 

J. H. SCHMELZER (cca 1623-80, Viden); pi'edevsim 
Italie. Houslova bra se okolo roku 1600 oddelu- HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644-1704, Salc
je od violove, pi'icemz v technice hry, figuracich burk). 
a motivickem utvareni se pi'ihliZi ke kvintovemu BIBEROVY chrarnove sonaty zeasti zrcadli urcite 
ladeni strun a hmatniku hez praicu. MONTEVER- reflexe: je to napi'iklad 16 tzv. RUiencovjch 
DI (z Cremony, mesta houslai'u) byl jeste hracem s610vYch sonat (naz9vaji se tez Pasijove sondty), 
na violu na mantovskem dvoi'e. Pozaduje jiz 4. po- v nichz barokni hudebni i'ec rozezniva mimohu-
lohu (e' , Maridnske nespory, 1610). UCCELLINI debni obsah prosti'ednictvim figur, t6nomaleb-
jde aZ k 6. poloze (1649). Brzy se za ucelem pro- nych obrazu a afektu. 
gramniho znazorneni objevuji take efekty jako pizzo Temer ke kazde sonate necMva BIBER naladit 
(MONTEVERDI 1624, S. 302), collegno, sui ponti- housle jinak nez v obvyklych kvintach (scorda-
cello, glissando. (FARINA 1627). tura), takZe napi'. misto g-tf -a1-e' vznika poi'adi 
Od pocatku 17. stol. se rozviji orcbestrruni hou- as-es1_gl-d' (obr. A, 1. a 6. sonata). Potom na-
slova literatura (bez komplikovane techniky), ko- piSe beznou kvintu tf-a\ tedy dobi'e znejicf 
morni bra pro nekolik housH, pi'edevsim triove prazdne sti'edni struny, a dIKy scordatui'e zazni 
sonaty, a bra s61ova; take zde marne sonaty stejne pi'ijemna tercie es1_g1 (pi'i pi'iliS silne 
a skladby s programnim obsahem. zmene se horsi kvalita zvuku), v pi'. A, t. 1. Aby 
Skladatele: G. P. CIMA (Sonata per violino e vio- zachoval pro kompozici v c moll (c d6rskaj du-
lone, 1610, je pokladana za 1. s61. houslovou sona- lezite es2

, piSe jako pi'edznamenanij', ktere na 
tu), MARINI, CAsTELLO, GRANDI. E-strune pi'eladene na d' zni jako es', zaroven 
A. CORELLI syYmi 12 sonatami pro housle a b. C. poti'ebuje pi'edznamenanifis\ aby zachovalgI na 

(Sonate a violino e violone 0 cimhalo, Rim D-strunepi'eladenenaes1 (viz schema A). 
1700) vytvatf standardnf dflo houslove literatury, V Drazdanech: J. J. WALTHER Hortus chelicus 
ktere shrnuje tehdy beznou techniku hry v poma- (1688); J. P. V. WESTHOFF (1656-1705) Suita 
lejsich dvojhmatech a figuracich a jez pati'ilo az (1683); J. G. PISENDEL (1687-1755). Ovlivnuji 
do konce 19. stol. k zakladnimu studiu kazdeho J. S. BACHA, jehoz 6 sondt a partit pro s610ve 
houslisty. JSou to chrarnove a komorni sonaty housle z kothenskeho obdobf pi'edstavuje vrchol 
a variace (c. 12 La Folia), vse ve vyti'fbenem, . barokni houslove literatury. 
kantabilnfm stylu. Jsou to 3 chrdmove sondty se 2 pomalYmi kan-

CAZZATI, G. B. VITALI (1632-92) Modena; syn tabilnfmi a 2 fugoyYmi rychlYmi vetami, dale 3 
T. A. VITALI (1663-1745) Modena, [nejista] Ciac- partity s beznYmi tanecnfmi vetami. Sonaty 
cona pro housle a b. C.; A. VERACINI (1690- a partity se navzajem sti'fdaji (i'ada t6nin: g, h; a, 
1768); T. ALBINONI (1671-1750); E. F. DALL'ABA- d; C, E). 
CO (1675-1742), violoncellista, 24 houslovYch so- BACH piSe polyfonicky a linearne, akordy jsou 
nat; P. A. LOCATELLI (1695-1764), zak CORELLI- rozvinuty do linif a arpeggif a naopak v melodic-
HO, Capricci op. 3 (1733); pi'edevsim pak ke linii prosvfta skryta polyfonie. Tak zustavajf 
ANTONIO VIVALDI (1678-1741, Benatky). Pi'inasi v linearnf variante v double (pi'. B) zachovany 

nove moznosti techniky hry a figury, poefta s vel- hlavuf t6ny melodie a dUlezite t6ny harmonie. 
kim rozpetim leve ruky (12. poloha, pi'. C, ukaz- K 2. partite d moll se pi'ipojuje znarna Chaconne 
ky z koncertu). Jeho motivicka invence je ryt- (s. 156). 
micky pregnantnf, z hlediska funkcnf harmonie Po BACHOVI je nutno zminit jeste TELEMANNA a je
jasna, dobi'e hratelna a koncertantnf (srovuej ho Fantazie pro s610ve housle (1735). 
s.326). 

K virtu6znim skladatelUm nasledujicfho obdobi pat
i'i spolu s BONPORTIM, MANFREDINIM, GEMINIA
NIM, SOMISEM a NARDINIM take G. TARTINI 
(1692-1770, Padova): sonata Ddhluv trylek. 

Trylek, podle nehoz je skladba pojmenovana, se 
nachazi na typicky polyfonnfm a barokne se
kvencujicfm mfste teto sonaty (obr. D). 

Nemecko. Houslova hra v Nemecku v 17. stol. je 
mene virtu6zni. Pi'ejima tradici pfsnovYch a tanee
nich variaci, obsahuje programnf skladby, canzony, 
sonaty. Typicka je polyfonnf hra (dvojhmaty). 

Francie. Houslovou tradici, pi'edevsfm v orchest
ralnf podobe, zaklada LULLY, sam houslista. V 17. 
stol. pod vlivem suity a charakteristickeho umenf 
clavecinisru rna houslova literatura 18. stol. za vzor 
pi'edevsfm VNALDIHO. Take ve Francii se piSi sond
ty a koncerty, virtuos J.-P. GUIGNON (od 1725 
v Concerts spirituels);J.-J. MONDONVlLLE (flageo
let; sonaty kol. 1735), J. AUBERT (take sonaty pro 
2 h. bez b. c.); JEAN-MARIE LECWR (1697-1764, 
na 50 sonat, 12 h. koncertu) studoval v Turine jeste 
u CORELLIHO zaka SOMISE a zprosti'edkoval it. 
umenf pi'edklasicke generaci (Gavinies). 
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Houslová hra a stavba houslí dosahují v baroku vy- Skladatelé: W. BRADE (t1630, Hamburk), B. MA
soké úrovuě (!\MATl, STRADNARI, s. 41). RlNI (s. 352), J. VIERDANCK, D. SPEER, 

J. H. SCHMELZER (cca 1623-80, Vídeň); především 
Itálie. Houslová hra se okolo roku 1600 oddělu- HElNRlCH lGNAZ FRANZ BIBER (1644-1704, Salc
je od violové, přičemž v technice hry, figuracích burk). 
a motivickém utváření se přihlíží ke kvintovému BIBEROVY chrámové sonáty zčásti zrcadlí určité 
ladění strun a hmatníku hez pražců. MONTEVER- reflexe: je to například 16 tzv. Růžencových 
DI (z Cremony, města houslařů) byl ještě hráčem sólových sonát (nazývají se též Pašijové sonáty), 
na violu na mantovském dvoře. Požaduje již 4. po- v nichž barokní hudební řeč rozeznívá mimohu-
lohu (e' , Mariánské nešpory, 1610). UCCELLlNI dební obsah prostřednictvim figur, tónomaleb-
jde až k 6. poloze (1649). Brzy se za účelem pro- ných obrazů a afektů. 
gramního znázornění objevují také efekty jako pizz. Téměř ke každé sonátě nechává BIBER naladit 
(MONTEVERDI 1624, s. 302), collegno, sul ponti- housle jinak než v obvyklých kvintách (scorda-
cello, glissando. (FARINA 1627). tura), takže např. místo g-ď _a1_e' vzniká pořadí 
Od počátku 17. stol. se rozvíjí orchestrální hou- as-es1-gl-ď (obr. A, 1. a 6. sonáta). Potom na-
slová literatura (bez komplikované techniky), ko- píše běžnou kvintu ď-a\ tedy dobře znějící 
morní hra pro několik houslí, především triové prázdné střední struny, a (Hky scordatuře zazní 
sonáty, a hra sólová; také zde máme sonáty stejně příjemná tercie es1_g1 (při příliš silné 
a skladby s programním obsahem. změně se horší kvalita zvuku), v př. A, I. 1. Aby 
Skladatelé: G. P. CIMA (Sonata per violino e vio- zachoval pro kompozici v c moll (c dórskaj dů-
Ione, 1610, je pokládána za 1. sól. houslovou soná- ležité es', píše jako předznamenání!" které na 
tu), MARINl, CAsTELLO, GRANDl. E-struně přeladěné na d' zní jako es', zároveň 
A. CORELU svými 12 sonátami pro housle a b. c. potřebuje předznamenánífis\ aby zachovalgI na 

(Sonate a violino e violone o cimhalo, Řím D-struněpřeladěnénaes 1 (viz schéma A). 
1700) vytváří standardni dílo houslové literatury, V Drážďanech: J. J. WALTHER Hortus chelicus 
které shrnuje tehdy běžnou techniku hry v poma- (1688); J. P. V. WESTHOFF (1656-1705) Suita 
lejších dvojhmatech a figuracích a jež patřilo až (1683); J. G. PISENDEL (1687-1755). Ovlivňují 
do konce 19. stol. k základnímu studiu každého J. S. BACHA, jehož 6 sonát a partU pro sólové 
houslisty. JSou to chrámové a komorní sonáty housle z kothenského období představuje vrchol 
a variace (č. 12 La Folia), vše ve vytříbeném, . barokní houslové literatury. 
kantabilním stylu. Jsou to 3 chrámové sonáty se 2 pomalými kan-

CAZZATI, G. B. VITALI (1632-92) Modena; syn tabilními a 2 fugovými rychlými větami, dále 3 
T. A. VrTALI (1663-1745) Modena, [nejistá] Ciac- partity s běžnými tanečními větami. Sonáty 
cona pro housle a b. C.; A. VERACINI (1690- a partity se navzájem střídají (řada tónin: g, h; a, 
1768); T. ALBlNONI (1671-1750); E. F. DALL'ABA- d; C, E). 
co (1675-1742), violoncellista, 24 houslových so- BACH píše polyfonicky a lineárně, akordy jsou 
nát; P. A. LOCATELLl (1695-1764), žák CORELLl- rozvinuty do linií a arpeggií a naopak v melodic-
HO, Capricci op. 3 (1733); především pak ké linii prosvítá skrytá polyfonie. Tak zůstávají 
ANTONIO VIVALDI (1678-1741, Benátky). Přináší v lineární variantě v double (př. B) zachovány 

nové možnosti techniky hry a figury, počítá s vel- hlavuí tóny melodie a důležité tóny harmonie. 
kým rozpětím levé ruky (12. poloha, př. C, ukáz- K 2. partitě d moll se připojuje známá Chaconne 
ky z koncertů). Jeho motivická invence je ryt- (s. 156). 
micky pregnantní, z hlediska funkční harmonie Po BACHOVI je nutno zmínit ještě TELEMANNA a je
jasná, dobře hratelná a koncertantní (srovuej ho Fantazie pro sólové housle (1735). 
s.326). 

K virtuózním skladatelům následujícího období pat
ří spolu s BONPORTlM, MANFREDlNIM, GEMINIA
NIM, SOMISEM a NARDINIM také G. TARTlNI 
(1692-1770, Padova): sonáta Ďáhlův trylek. 

Trylek, podle něhož je skladba pojmenována, se 
nachází na typicky polyfonním a barokně se
kvencujícím místě této sonáty (obr. D). 

Německo. Houslová hra v Německu v 17. stol. je 
méně virtuózní. Přejímá tradici písňových a taneč
ních variací, obsahuje programní skladby, canzony, 
sonáty. Typická je polyfonní hra (dvojhmaty). 

Francie. Houslovou tradici, především v orchest
rální podobě, zakládá LULLY, sám houslista. V 17. 
stol. pod vlivem suity a charakteristického umění 
clavecinistů má houslová literatura 18. stol. za vzor 
především VNALDlHO. Také ve Francii se píší soná
ty a koncerty, virtuos J.-P. GUlGNON (od 1725 
v Concerts spirituels);J.-J. MONDONVlLLE (jlageo
let; sonáty kol. 1735), J. AUBERT (také sonáty pro 
2 h. bez b. C.);JEAN-MARIE LECWR (1697-1764, 
na 50 sonát, 12 h. koncertů) studoval v Turíně ještě 
u CORELLlHO žáka SOMISE a zprostředkoval il. 
umění předklasické generaci (Gavinies). 
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Viola: v baroku temei' vyllradne orchestrdlnim 
nastrojem; v 17. stoleti jeste ruzne velikosti. 
Violoncello: continuory nastroj; s6love sonaty pi
se jako prvni D. GABRIELI (pi'ed 1680), koncerty 
G. JACCHINI (1701). J. S. BACH napsal v Kothenu 
6 suit pro s6love violoncello, 5. se scordaturou 
(C-G-d-g), 6. pro vc. s 5 strunami (+ e'). 

Komorni hudba 
je veskera hudba pro jednoho hrice nebo pro men
si s6listicka obsazeni, tedy dua, tria, kvarteta atd., 
v baroku pl'edevsim sonaty pro 1-2 melodicke na
stroje a basso continuo (obr. C, D). Tyto skladby za
caly vznikat kratce po roce 1600, kdy byl monodic
kY zpevni princip pl'enesen do instrument:ilni sazby 
(GABRIELI, MARINI, ROSSI). 
Hlavnim baroknim komornim druhem je triova 
sonata. Jeji sazba je tl'fhlasa (vetsinou 4 hrici). 
Ust:ilene obsazeni vrchnich hlasu: 2 housle (CO
RELLI, HANDEL), take 2 fletny, hoboje, violy nebo 
smfSene sestavy (obr. C; s. 148, obr. B). 
Pokud se triova sonata obsadi pocetneji (2 a vice 
nastroju v kazdem hlasu), meni se ze s6love ko
morni hudby na sborovou orchestr:ilni hudbu: sta
ne se z ni concerto (grosso). 
Triova sonata se vyvinula z benatske canzony, so
naty, sin/onie, vicedHnych utvaru jako rana Sona
ta a tre od G. P. CIMY (1610) a prvnf dochovana 
sonata pro housle nebo cink a b. c. je od MARINI
HO (obr. D). Ai okolo roku 1700 se vytvol'ily 2 bez
ne typy: chcimova akomorni sonata (s. 148 n.). 
Chrimova sonata pouziva varhany jako continuory 
nistroj (s violoncellem nebo fagotem). Pl'. C doku
mentuje vzneseny styl uvodnfho Grave. 
ARCANGELO CORELLI (1653-1713), Fusignano, 

od 1671 mm, zvel'ejnil12 chrimovYch a 12 ko
mornich sonat op. 1-4 (1681, 1685, 1689, 
1694), dale 12 houslorych sonat op. 5 (1700); 
12 concerti grossi op. 6 (postum 1714). Co
RELLIHO styl je sirokodechy, vznosny, vyvazeny. 
Barokne kolosalnfch uCinku docHii tim, ze ob
sazoval chr:imove sonaty a concerti grossi az 
150 smycci. 

Triove sonaty psali mj. BUXTEHUDE (op. 1, 2), 
HANDEL (op. 2, 3), BACH (Hudebn{ obetina), 
PERGOI.ESI (tl'ivete), SAMMARTINI. 

Vrchni hlasy, zejm. v pomalych vetach, byly boha
te zdobeny (pl'. E: QUANTZ: Pokus 0 navod ... ) . 

Dechove nastroje 
Fletna: baroko rna v oblibe mekkY, pastoralnf, ale 
take ohebne virtu6zni zvuk zobcorych fleten lflute 
a bec, fl. douce). Existuje bohata literatura, pl'e
devsim sonaty a koncerty (VIVALDI, TELEMANN, 
BACH, HANDEL). V 18. stol. vsak st:ile vice pl'evla
da vYraznejsi pl'icna fletna lfl. d'Allemagne), kte
ra v rimci citoveho stylu od cca 1750/60 zobco
vou fletnu zcela vytlacuje. Skoly hry na pl'icnou 

fletnu od HOTTETERRA (1707) a J. J. QUANTZE 
(Versuch einer Anweisung die FlOte traversiere 
zu spielen - Pokus 0 navod, jak hrat na pficnou 
fletnu, Berlin 1752, obr. E) dokazujf vysokou 
hracskou a hudebni uroven. K ryznamnym milov
niki'Im pi'icne fletny patl'i pruskY kral BEDRICH 
VELIKY. 
Hoboj je zastoupen cetn9mi s61y v orchestrilni 
hudbe, ale take v komorni hudbe baroka. 
Cink, spfSe v pocetnejsfch seskupenfch, v pozdnim 
baroku je nahrazen lesnfm rohem. 
Pozouny jsou k dispozici v ceiE~m sboru (S, A, T, 
B), uplatnuji se pouze ve vetsfch ans:imblech. 
Trubka zna v baroku dva zpusoby hry: zvukove osl
niry v orchestru, v tutti i v s6lu, ve fanfirich a kon
certech, a vedle toho jemny zvuk napodobujfcf zpev, 
jako je tomu napi'. v mnoha skladbach PRAETORIO
vYCH a SCHEIDTOvYCH. 
Fagot, continuory nistroj, v orchestru nebo v men
sfch ans:imblech (obr. A). 
Lesni roh, 10veckY roh, neni uZlvan jako s610ry na
stroj, od LuLLYHO dob v orchestru (1664). 

Kana ansamblova seskupeni 
V 17. stoleti, jez je vi'Ibec ranym stadiem instru
ment:ilni hudby, se jeste objevuji velmi rozmanita 
ansamblova seskupeni a neexistujf zadne normy 
pro obsazenf. TypickY pi'iklad nabizi SCHUTZ ve 
srych Symphoniae sacrae podle benatskeho vzoru 
(GABRIEL!). Na zaklade b. c. hraji nastroje kon
certantne s6listicky. Vyjadi'ujf zde text, napi'. 4 po
zouny smutek pi'i nai'ku Mi flli Absalom (obr. A, 
c.13). 

Veini trubaci 
S6listickY dechory ansambl se v renesanci a baro
ku vyuzfval pro tzv. odtrubovani nebo veini 
hudbu. Odtroubenf byl ukol vezneho, pozdeji 
mestskYch hudebniki'I. Zminovany jsou p{§fa/y, za
ki'ivene rohy, cinky, salmaje (Trevir 1593), po
zouny (Lipsko 1670, 1694). Znely sign:ily, fanfary, 
chorily, tanecni kusy a veznf sonaty. Hr:ilo se v ur
citjich hodinach, ve 3, 11, 19, v sobotu ve 13 hodin 
(Halle 1571), 10 hodin (Lipsko 1670). V tehdej
sfm tichu bylo velmi pusobive, kdyz "hlasite pozou
ny troubily z veze duchovnf pfsen" (KUHNAU 
1700). Dochoviny jsou mj. chor:ilni bicinia od 
WANNEMACHERA (1553), Hora decima (1670) 
a Funjstimmige blasende Musik (1685) od 
J. CHR. PEZELA. 

Chor:ilni sazba pro 2 cinky a 3 pozouny (A, T, B) 
nebo odpovidajicf smyccove obsazeni (origin:ilni 
vydini) pochazf z Hora decima (obr. B). 

G. REICHE, BACHUv trumpetista, napsal 24 neue 
Quatrizinien (1696). Jeste BEETHOVEN kompo
noval3 Equale (od voces aequales, tzn. stejne hla
sy nebo nastroje) pro 4 pozouny ke svatku Vsech 
svatjich 1812 pro trubace v Linci. 
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Viola: v baroku téměř vynradně orchestrálním 
nástrojem; v 17. století ještě různé velikosti. 
Violoncello: continuový nástroj; sólové sonáty pí
še jako první D. GABRIELI (před 1680), koncerty 
G. ]ACCHlNI (1701). J. S. BACH napsal v Kothenu 
6 suit pro sólové violoncello, 5. se scordaturou 
(C-G-d-g), 6. pro vc. s 5 strunami (+ e'). 

Komorní hudba 
je veškerá hudba pro jednoho hráče nebo pro men
ší sólistická obsazení, tedy dua, tria, kvarteta atd., 
v baroku především sonáty pro 1-2 melodické ná
stroje a basso continuo (obr. C, D). Tyto skladby za
čaly vznikat krátce po roce 1600, kdy byl monodic
ký zpěvní princip přenesen do instrumentální sazby 
(GABRIELI, MARINl, ROSSI). 
Hlavním barokním komorním druhem je triová 
sonáta. Její sazba je tříhlasá (většinou 4 hráči). 
Ustálené obsazení vrchních hlasů: 2 housle (CO
RELLI, HANDEL), také 2 flétny, hoboje, violy nebo 
smíšené sestavy (obr. C; s. 148, obr. B). 
Pokud se triová sonáta obsadí početněji (2 a více 
nástrojů v každém hlasu), mění se ze sólové ko
morní hudby na sborovou orchestrální hudbu: sta
ne se z ní concerto (grosso). 
Triová sonáta se vyvinula z benátské canzony, so
naty, sinfonie, vícedHných útvarů jako raná Sona
ta a tre od G. P. CIMY (1610) a první dochovaná 
sonáta pro housle nebo cink a b. c. je od MARINI
HO (obr. D). Až okolo roku 1700 se vytvořily 2 běž
né typy: chrámová a komorní sonáta (s. 148 n.). 
Chrámová sonáta používá varhany jako continuový 
nástroj (s violoncellem nebo fagotem). Př. C doku
mentuje vznešený styl úvodního Grave. 
ARCANGELO CORELLI (1653-1713), Fusignano, 

od 1671 Řím, zveřejnil 12 chrámových a 12 ko
morních sonát op. 1-4 (1681, 1685, 1689, 
1694), dále 12 houslových sonát op. 5 (1700); 
12 concerti grossi op. 6 (postum 1714). Co
RELLlHO styl je širokodechý, vznosný, vyvážený. 
Barokně kolosálních účinků docHil tím, že ob
sazoval chrámové sonáty a concerti grossi až 
150 smyčci. 

Triové sonáty psali mj. BUXTEHUDE (op. 1, 2), 
HANDEL (op. 2, 3), BACH (Hudební obětina), 
PERGOI.ESI (třívěté), SAMMARTlNI. 

Vrchní hlasy, zejm. v pomalých větách, byly boha
tě zdobeny (př. E: QUANTZ: Pokus o návod ... ) . 

Dechové nástroje 
Flétna: baroko má v oblibě měkký, pastorální, ale 
také ohebně virtuózní zvuk zobcových fléten lfIúte 
Ci bec, fl. douce). Existuje bohatá literatura, pře
devším sonáty a koncerty (VIVALDI, TELE MANN , 
BACH, HANDEL). V 18. stol. však stále více převlá
dá výraznější příčná flétna lfI. ďAllemagne), kte
rá v rámci citového stylu od cca 1750/60 zobco
vou flétnu zcela vytlačuje. Školy hry na příčnou 

flétnu od HOTTETERRA (1707) a]. J. QUANTZE 
(Versuch einer Anweisung die PlOte traversiere 
zu spielen - Pokus o návod, jak hrát na příčnou 
flétnu, Berlín 1752, obr. E) dokazují vysokou 
hráčskou a hudební úroveň. K významným milov
níkům příčné flétny patří pruský král BEDŘICH 
VELIKÝ. 
Hoboj je zastoupen četnými sóly v orchestrální 
hudbě, ale také v komorní hudbě baroka. 
Cink, spíše v početnějších seskupeních, v pozdním 
baroku je nahrazen lesním rohem. 
Pozouny jsou k dispozici v celém sboru (S, A, T, 
B), uplatňují se pouze ve větších ansámblech. 
Trubka zná v baroku dva způsoby hry: zvukově osl
nivý v orchestru, v tutti i v sólu, ve fanfárách a kon
certech, a vedle toho jemný zvuk napodobující zpěv, 
jako je tomu např. v mnoha skladbách PRAETORIO
VÝCH a SCHEIDTOVÝCH. 
Fagot, continuový nástroj, v orchestru nebo v men
ších ansámblech (obr. A). 
Lesní roh, lovecký roh, není užíván jako sólový ná
stroj, od LuLLYHO dob v orchestru (1664). 

Raná ansámblová seskupení 
V 17. století, jež je vůbec raným stádiem instru
mentální hudby, se ještě objevují velmi rozmanitá 
ansámblová seskupení a neexistují žádné normy 
pro obsazení. Typický příklad nabízí SCHDTZ ve 
svých Symphoniae sacrae podle benátského vzoru 
(GABRIEL!). Na základě b. c. hrají nástroje kon
certantně sólisticky. Vyjadřují zde text, např. 4 po
zouny smutek při nářku Mi jití Absalom (obr. A, 
č.13). 

Věžní trubači 
Sólistický dechový ansámbl se v renesanci a baro
ku využíval pro tzv. odtrubování nebo věžní 
hudbu. Odtroubení byl úkol věžného, později 
městských hudebníků. Zmiňovány jsou píšťaly, za
křivené rohy, cinky, šalmaje (Trevír 1593), po
zouny (Lipsko 1670, 1694). Zněly signály, fanfáry, 
chorály, taneční kusy a věžní sonáty. Hrálo se v ur
čitých hodinách, ve 3, 11, 19, v sobotu ve 13 hodin 
(Halle 1571), 10 hodin (Lipsko 1670). V tehdej
ším tichu bylo velmi působivé, když "hlasité pozou
ny troubily z věže duchovní píseň" (KUHNAU 
1700). Dochovány jsou mj. chorální bicinia od 
WANNEMACHERA (1553), Hora decima (1670) 
a Punfstimmige blasende Musik (1685) od 
J. CHR. PEZELA. 

Chorální sazba pro 2 cinky a 3 pozouny (A, T, B) 
nebo odpovídající smyčcové obsazení (originální 
vydání) pochází z Hora decima (obr. B). 

G. REICHE, BACHŮV trumpetista, napsal 24 neue 
Quatrizinien (1696). Ještě BEETHOVEN kompo
noval3 Equale (od voces aequales, tzn. stejné hla
sy nebo nástroje) pro 4 pozouny ke svátku Všech 
svatých 1812 pro trubače v Linci. 
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V 17. stol. vznilci spolu se samostatoou instr. hudbou 
take orchestr. Spolecna hra vetSiho poctu nistroju 
nebyla di'ive tolik svazovana pravidly (viz s. 265). Ta
ke v ranem baroku udivali skladatele vetsinou pouze 
hlasove polohy (S, A atd.). Teprve v prubehu 17. stol. 
pracovali s typick)lmi technickjmi moinostmi 
a zvukovjmi barvami prcsne udanych nistroju. 
Pojem orchestr je pro oznaceni instrumentalism po
ulit teprve v 18. stol. (MATTHESON, 1713, srov. s. 65). 
PRAETORIUS (I 619) uziva termin chorus instru
mentalis, LoLLY symphonie, Italove concerto, v pi'i
pade vetSiho obsazeni concerto grosso. Jakozto usta
lene ansambly existovaly: 
- soubor trumpet, 5hl., u dvora, lovy, vileena weni 

(poW trubaci), slavnosti; 
- sbor lesnich robU, u dvora, na lovech atd.; 
- hobojovj sbor, 12 hobojism u fro dvora; 
- sbor pozounil, S, A, T, B, predevsim pro chrimo-

you hudbu; 
- anglickY consort (s. 265). 
Ansambl trubaeu tvoi'ilo 5-7 hracu v pi'islusnych 
polohach fady pi'irozenych t6nil (obr. A): 2 v hlubo
ke poloze s okttivou (basso, u SPEERA hruby, zi'idka 
tez 0 oktivu nizsi ztikladni t6n jako hrubj a nejisty) 
a s kvintou (vulgano), vzhledem k chybejicim daI
sim tanum v teto oblasti hrili oba dlouhe prodlevy 
(line hlasy), obcas zesileny 2 tympany: odtud ladeni 
tympanu do tOniky a dominanty a jejich tradicni pi'i
slusnost ke skupine zesru. Nisleduji str. hllli>)' (alto 
e basso) s moinostmi trojzvukil, dile bohatSi quin
ta nebo principal jako hl. hlas, nad nim 1-2 trubky 
ve vysoke poloze (clarino) s uplnou diatonickou 
skdlou. Pouze principal (sonata) byl notovan, vSech
ny ostatoi hlasy se improvizovaly (pi'. A). 

MONTEVERDI poulil takovou trompetovou vetu, 
pravdepodobne fanfaru domu GONZAGU, v toccate 
k opei'e Oifeo (pl'. A, srov. S. 275, 302). 

Nastrojove zmeny, utvarenf orchestru 
Baroko usiluje 0 vYraz citu a proto diva pi'ednost na
strojum se schopnosti tohoto vYrazu a s dynarnick)lmi 
moznostmi; starsi nistroje jsou odpovidajicim zpuso
bern pi'estavovany. 
HI. nistrojem se stavaji housle; flexibilnejsi violoncel
lo vytlacuje gambu s jejimi nepoddajnYmi praZci; ho
bOj, fletoa, lesni roh jsou nyni zvukove plnCjsi (viz 
S. 51 nn.). 
Z:iklad baroknfho orchestru tvori b. C. a smycce, 
k nimz popi'. pi'istupuji dalsi nistroje. Baroko opousti 
ostre barvy a jasne linie renesancmlIo ansimblu 
a misto toho vytvan orchestr jako zvukove teleso 
s moinostmi rejsti'ikovtini (s. 292, obr. C) a jemne
ho odstiiiovtin{. Barokni orchestr se objevuje jako 
- dvomf orchestr, reprezentace (recepce, slavnos

ti), zabava (hudba k hostinim, tanec), dvomi ope
ra, dvorni kaple; pocet hudebmKi'I podle financ
nich moznosti a zilib dvora (vetSinou maly), v pi'i
pade potreby rozsiren posilarni z okoli; casta je 

dvoji role sluzebnictva: dvorni zahradnik hraje 
v orchestru na fagot; hudebnici jsou slouZicimi 
(v livreji, jeste HAYDN jako kapelm'k na urovni slu
zebneho personilu). 

- opemf orchestr vei'ejnych opernich divadel, veli
kost die moznosti. 

- chramovY orchestr mest a kongregaci, v pi'ipade 
potreby rozsii'en (amatei'i). 

Dile sem pati'i collegium musicum, studentskY 
a mestimskY okruh (casto v prostorach kavaren) 
a v mestskYch sluzbach zamestnani mestSti pistci 
a vyskolenf housliste. 
S it. hudbou, predevsim s operou, se rozsii'il do Evro
py take it. provozovaci styl. Nove impulsy pak pi'ine
sl LoLLY se svYm orch. obsazenim a hracskou discip
linou. Fr. dvUr si mohl dovolit st:i!y soubor 24 smyccu 
(violons du roi), k tomu 12 hobojism (viz ryse), tru
baee a hOrnisty, ktei'i se ve sve sluzbe sti'idali. 
LULLYHO orchestralnf sazba byla 5hl. Casto zapsal 
jen to nejpodstatnejsi: vrchni hlas a bas. Stredni hlasy 
psali jeho pomocnici. Vnejsi hlasy byly obsazeny od
povidajicim zpusobem ve vetSim, stfedni v mensim 
poctu (obr. B). 
Ve zbytku Evropy se uplatiiovala 4hl. orch. sazba s 2 
rovnocennYmi vrchnimi hlasy a s b. C. Viola tvoi'ila yY
pill (obr. B). Ke smyccove sazbe bylypi'idavany dechy 
na zpilsob varh. rejsti'ikil: hrily spolecne se smycci 
v odpovidajicich polohich (colla parte), zejmena ho
boje s 1. a 2. houslemi a fagoty s b. C. Ze stare trum
petove vety (obr. A) se v orchestru udrZely vysoke 
polohy klarin, neboli 1. a 2. trubka (colla parte 
s 1. a 2. houslemi), event. 3. trubka v altove poloze, 
navic 2 tympany (tonika a dominanta, viz ryse). K to
mu pi'istupuji jeste pozouny (casto jako cely sbor) 
a lesni rohy. 
V pozdnim baroku pi'ibylo vypsanych, casto koncer
tantoich dechovYch hlasu. 
Vetsina dmkacich nistroju renesance v 17. stol. vymi
zela, aZ na cembalo a loutou pro prov:idCni b. C. 

Ve Francii bylo od dob LULLYHO v oblibe zcela ur
cite sti'idtini rejsti'ikil (barva, dynarnika): 5hl. or
chestr se sti'idal s 3hl. dechovou vetou (trio 2 ho
boju a 1 fagotu, typicke pro 2. menuet, po kterem 
se opet opakoval1. menuet). 

Pro srovnani prehledy orch. hracu v nekterych 
centrech: 
Berlin: 11 h., 2 vly, 5 vc./kb. 4 hob., 3 fag.; 
Hamburk: 8 h., 3 vly, 3 vC., 3 kb.; po 5: hob., fl., fag.; 
LondYn (HANDEL): po 6 h. (1./2.),3 vly, 3 vC., 2 kb.; 
4 hob., 4 fag.; 2 les. r., 2 tr., 2 tymp. 
BACH pi'edal rade mesta lipsko standardni plan "na
leZite zaopati'ene chrimove hudby", ktera poti'ebova
la vedle vokalism tez instrumentalisty. Obsazeni, ktere 
mel k dispozici, bylo chabe: nekolik milo profesio
nilnich hudebmKi'I a par z:ikil. BACHOVY skrovne po
zadavky na pocet hudebnickYch mist odrazejf typickY 
stay nouze a BACHOVY spory s mestskou radou 
(obr. C). 

BAROKO I Orchestr I I počátky a přehled 321 

V 17. stol. vzniká spolu se samostatoou instr. hudbou 
také orchestr. Společná hra většího počtu nástrojů 
nebyla dříve tolik svazována pravidly (viz s. 265). Ta
ké v raném baroku udávali skladatelé většinou pouze 
hlasové polohy (S, A atd.). Teprve v průběhu 17. stol. 
pracovali s typickými technickými možnostmi 
a zvukovými barvami přesně udaných nástrojů. 
Pojem orchestr je pro označení instrumentalistů po
užit teprve v 18. stol. (MATTHESON, 1713, srov. s. 65). 
PRAETORlUS (I 619) užívá termín chorus instru
mentalis, LUUY symphonie, Italové concerto, v pří
padě většího obsazení concerto grosso. Jakožto ustá
lené ansámbly existovaly: 
- soubor trumpet, 5hl., u dvora, lovy, válečná tažení 

(polní trubači), slavnosti; 
- sbor lesních rohů, u dvora, na lovech atd.; 
- hobojový sbor, 12 hobojistů u fr. dvora; 
- sbor pozounů, S, A, T, B, především pro chrámo-

vou hudbu; 
- anglický consort (s. 265). 
Ansámbl trubačů tvořilo 5-7 hráčů v příslušných 
polohách řady přirozených tónů (obr. A): 2 v hlubo
ké poloze s oktávou (basso, u SPEERA hrubý, zřídka 
též o oktávu nižší základní tón jako hrubý a nejistý) 
a s kvintou (vulgano), vzhledem k chybějícím dal
ším tónům v této oblasti hráli oba dlouhé prodlevy 
(líné hlasy), občas zesíleny 2 tympány: odtud ladění 
tympánů do toniky a dominanty a jejich tradiční pří
slušnost ke skupině žesťů. Následují stř. hllli>)' (alto 
e basso) s možnostmi trojzvuků, dále bohatší quin
ta nebo principal jako hl. hlas, nad ním 1-2 trubky 
ve vysoké poloze (clarino) s úplnou diatonickou 
škálou. Pouze principal (sonata) byl notován, všech
ny ostatoí hlasy se improvizovaly (př. A). 

MONTEVERDI použil takovou trompetovou větu, 
pravděpodobně fanfáru domu GONZAGŮ, v toccatě 
k opeře Oifeo (př. A, srov. s. 275, 302). 

Nástrojové změny, utváření orchestru 
Baroko usiluje o výraz citu a proto dává přednost ná
strojům se schopností tohoto výrazu a s dynamickými 
možnostmi; starší nástroje jsou odpovídajícím způso
bem přestavovány. 
Hl. nástrojem se stávají housle; flexibilnější violoncel
lo vytlačuje gambu s jejími nepoddajnými pražci; ho
boj, flétoa, lesní roh jsou nyní zvukově plnější (viz 
s. 51 nn.). 
Základ barokního orchestru tvoří b. c. a smyčce, 
k nimž popř. přistupují další nástroje. Baroko opouští 
ostré barvy a jasné linie renesančmno ansámblu 
a místo toho vytváří orchestr jako zvukové těleso 
s možnostmi rejstříkování (s. 292, obr. C) a jemné
ho odstiňování. Barokní orchestr se objevuje jako 
- dvorní orchestr, reprezentace (recepce, slavnos

ti), zábava (hudba k hostinám, tanec), dvorní ope
ra, dvorní kaple; počet hudebmKů podle finanč
ních možností a zálib dvora (většinou malý), v pří
padě potřeby rozšířen posilami z okolí; častá je 

dvojí role služebnictva: dvorní zahradník hraje 
v orchestru na fagot; hudebníci jsou sloužícími 
(v livreji, ještě HAYDN jako kapelm'k na úrovni slu
žebného personálu). 

- operní orchestr veřejných operních divadel, veli
kost dle možností. 

- chrámový orchestr měst a kongregací, v případě 
potřeby rozšířen (amatéři). 

Dále sem patří collegium musicum, studentský 
a měšfunský okruh (často v prostorách kaváren) 
a v městských službách zaměstnaní městští pištci 
a vyškolení houslisté. 
S il. hudbou, především s operou, se rozšířil do Evro
py také it. provozovací styl. Nové impulsy pak přine
sl LULLY se svým orch. obsazením a hráčskou discip
línou. Fr. dvůr si mohl dovolit stálý soubor 24 smyčců 
(violons du roi), k tomu 12 hobojistů (viz výše), tru
bače a hornisty, kteří se ve své službě střídali. 
LULLYHO orchestrální sazba byla 5hl. Často zapsal 
jen to nejpodstatnější: vrchní hlas a bas. Střední hlasy 
psali jeho pomocníci. Vnější hlasy byly obsazeny od
povídajícím způsobem ve větším, střední v menším 
počtu (obr. B). 
Ve zbytku Evropy se uplatňovala 4hl. orch. sazba s 2 
rovnocennými vrchními hlasy a s b. c. Viola tvořila vý
plň (obr. B). Ke smyčcové sazbě byly přidávány dechy 
na způsob varh. rejstříků: hrály společně se smyčci 
v odpovídajících polohách (colla parte), zejména ho
boje s 1. a 2. houslemi a fagoty s b. c. Ze staré trum
petové věty (obr. A) se v orchestru udržely vysoké 
polohy klarin, neboli 1. a 2. trubka (colla parte 
s 1. a 2. houslemi), event. 3. trubka v altové poloze, 
navíc 2 tympány (tonika a dominanta, viz výše). K to
mu přistupují ještě pozouny (často jako celý sbor) 
a lesní rohy. 
V pozdním baroku přibylo vypsaných, často koncer
tantoích dechových hlasů. 
Většina drnkacích nástrojů renesance v 17. stol. vymi
zela, až na cembalo a loutou pro provádění b. c. 

Ve Francii bylo od dob LULLYHO v oblibě zcela ur
čité střídání rejstříků (barva, dynamika): 5hl. or
chestr se střídal s 3hl. dechovou větou (trio 2 ho
bojů a 1 fagotu, typické pro 2. menuet, po kterém 
se opět opakovalI. menuet). 

Pro srovnání přehledy orch. hráčů v některých 
centrech: 
Berlín: 11 h., 2 vly, 5 vc./kb. 4 hob., 3 fag.; 
Hamburk: 8 h., 3 vly, 3 vc., 3 kb.; po 5: hob., fl., fag.; 
Londýn (HANDEL): po 6 h. (1./2.),3 vly, 3 vc., 2 kb.; 
4 hob., 4 fag.; 2 les. r., 2 tr., 2 tymp. 
BACH předal radě města lipsko standardní plán "ná
ležitě zaopatřené chrámové hudby", která potřebova
la vedle vokalistů též instrumentalisty. Obsazení, které 
měl k dispozici, bylo chabé: několik málo profesio
nálních hudebmKů a pár žáků. BACHOVY skrovné po
žadavky na počet hudebnických míst odrážejí typický 
stav nouze a BACHOVY spory s městskou radou 
(obr. C). 
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BAROKO / Orchestr II / druhy; suita, balet 323 

Druhy orchestraln! hudby se zpocatku vyvijely 
jen pozvolna. Z opery, baletu, tance vyrostly prede
hra, opernf sinfonie, ritornel, lance a suity, a ta
ke skladby s programnim obsahem (RAMEAU). 
V chramu hral orchestr k pozdvihovani a prijimani 
(canzony, sinfonie, sonaty). Ve svetskYch prosto
rach znel orchestr pri slavnostnich shromazdenich 
(intrada), k tanci, k zabave. Konkretne: 
- canzon da sonar, imitacni zpracovani hlavniho 

motivu vokruni canzony (chanson), casem se 
z neho stava fugovana veta; 

- concerto ("spolecna hra"), nejprve zpev a na
stroje, pote koncertantni princip nad bassem 
continuem (324 n.); 

- intrada (lat. intrare, vstoupit), kratka otevirad 
a uvozovaci skladba ohlasujici pnchod osobnos
ti, zacatek divadelniho predstaveni, opery, bale
tu, s tympany a trubkami ("tus", toccata); 

- ritornello, predehry, mezihry a dohry vetsinou 
ke zpevu; 

- sinfonia, symphonia ("harmonickY sou
zvuk"), souhrnny nazev pro skladby se zpevem 
a nastroji (GABRIEL!, SCHUTZ) nebo pouze in
strumentruni, bez pevne formy (s. 153). V 17. 
stol. se vyvijeji henatska a neapolska opernf 
sinfonie (s. 136). Take triove sonaty pro or
chestr a vstupni casti suit se nazYvaji sinjonia. 

- sonata ("souznen!"), volna instrumentruni 
skladba (namisto vokalni kantaty; s. 149). 

Orchestraln! suita. Tanecni sbirky pro instru
mentrun! soubor a orchestr jsou urceny pro dvor
skou zabavu a strue sirsi mesfanske publikum 
(mnoho tisku). It. a fr. kompozice se pfitom jevi 
jako umelectejsi a angl. a nem. jako "lidovejsi" 
(spfse akordicke vety namisto polyfonni imitace). 
Stylisticky maji tyto vety blizko k dobovYm vokru
nim nebo smiSenJ'm tiskum (tanei5nf pfsne, 
S. 257). 4-5hl. skladba ponech;iva otevreny pro
blem obsazeni, pricemz je treba pocitat s violami 
v ruznych poloMch (housle, violy, gamby), zobco
vYmi fietnami, cinky, drnkadmi nastroji atd. Pri
klad: 

VALENTIN HAUSSMANN, Neue 5st. Paduanen 
und Galliarden auff Instrumenten, fornehm
lich auffVio/en lieblich zu gebrauchen, Norim
berk 1604. 

Bezne je vytvareni dvojic tancu pomaly-rychly 
(s. 151), oblibene jsou tanecni cykly. 
J. H. SCHEIN, Banchetto musicale, Lipsko 1617, 
obsahuje 20 petihl. suit s poradim vet jako na 
obr. A, k tomu dalsi intrtidy a paduany. SCHEIN za
meiiuje poi'adi courante a allemande, ale suitu za
cina pomalu a uzavira ji rychle (obr. A). 5 casti hu
debne propojuje tim, ze "si navzajem prijemne od
povidaji v tonu a invenci", tzn. ze vsechny casti suity 
jsou napsany ve stejne t6nine a uZivaji obdobny hu
debni materiru (angl. vliv, W. BRADE ad.). 

PAUL PEUERL, Newe Padouan, Intrada, Diintz 
unnd Galliarda, Norimberk 1611. V techto ctyr
vetYch suitach se nachazeji stare dvojice tancu, 
tonina zustava stejna, stejne jako tematicka sub
stance, casto ovsem pouze v obou uvodnich ve
tach (variacnf suita, pl'. C). 

Nemecti skladatele orchestrrunich suit: 
do r. 1635: HASSLER, HAUSSMANN, STADEN, 

SCHEIN, SCHEIDT; 
do r. 1680: s uvodem (sinfonia) HAMMERSCHMIDT, 

SCHOP, ROSENMULLER; 
do r. 1740: fro vliv (ouvertura): KUSSER, ERLEBACH, 

MUFFAT, TELEMANN, BACH, HANDEL. 

Francouzsky balet a ouverturova suita. Francie 
pestuje predevsim balet. 
Balet zacina ouverturou a naslednJ'm recitativem, 
v nemz je pozdraveno publikum a naznacen vetsi
nou alegorickY nebo heroickY obsah kusu (obr. B). 
Nasleduje vlastni balet: sled scen s dialogy, zpevem 
a tancem. Kazda scena se nazYva entree (vjstup 
hlavni postavy). VelkY tanec (grand ballet) s ucas
ti vsech postav i publika vse uzavira. 
Krome techto baletu existovalo mnoho tanei5nfch 
a baletnich vloiek ve fr. operach. 
Francouzska orchestraln! suita navazuje na 
oba druhy: u dvora bylo v oblibe opakovani baletni 
hudby z oper a baletu bez tance pri slavnostech 
a zabavach u dvora i mimo nej. Fr. orchestralni su
ita vetsinou postrada ustrueny sled tancu alleman
de-courante-sarabande-gigue, bezny v loutno
vYch a cembalovYch suitach; zacina fr. ouvertu
rou a po ni nasleduji stylizovane akturuni fr. tance 
jako air, gavotte, bourree, menuet a netanecni 
casti jako prelude,passacaille, chaconne. Hlavni
mi autory byli lOLLY a RAMEAU. 

Pozdn! obdob! 
J. S. KUSSER (1660-1727) uvedl jako prvni fro ou
verturovou suitu, take nazYvanou jednoduse Ou
vertiire, do Nemecka (6 suit "suivant la methode 
franc;oise", 1682). VYznamnJ'm se stalo Flori/egi
um G. MUFFATA, 2 sV. (1695/98), 4-5hl., fr. zpusob 
zpracovani smyccove sazby. 

BACH zkomponoval 4 orch. suity (Ouvertiiren) 
pro lipske Collegium musicum, 2. pro koncer
tantni pricnou fietnu, 3. a 4. se slavnostnimi tym
pany a trubkami (obr. D). ZnamyAir je soucasti 
3. suity (srovnej S. 150). 

HANDELOVA Vodnf hudba obsahuje 3 suity rozdil
nych tonin a obsazeni (obr. D), byla zkomponovana 
pro 3 kralovske plavby JIiUHO 1. na Temzi (s cca 50 
hudebniky na jedne lodi, podle Daily Courant 
z 19. cervence 1717; viz S. 331). HANDELOVAHud
ba k obilostroji byla pri premiere pod sirJ'm nebem 
obsazena velmi pocetne (12 hoboju pro vrchni 
hlas; obr. D), pozdeji na koncerte jiz obvykle. 
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Druhy orchestrální hudby se zpočátku vyvíjely 
jen pozvolna. Z opery, baletu, tance vyrostly přede
hra, operní sinfonie, ritornel, tance a suity, a ta
ké skladby s programním obsahem (RAMEAU). 
V chrámu hrál orchestr k pozdvihování a přijímání 
(canzony, sinfonie, sonáty). Ve světských prosto
rách zněl orchestr při slavnostních shromážděních 
(intráda), k tanci, k zábavě. Konkrétně: 
- canzon da sonar, imitační zpracování hlavního 

motivu vokální canzony (chanson), časem se 
z něho stává fugovaná věta; 

- concerto ("společná hra"), nejprve zpěv a ná
stroje, poté koncertantní princip nad bassem 
continuem (324 n.); 

- intráda (lat. intrare, vstoupit), krátká otevírací 
a uvozovací skladba ohlašující příchod osobnos
tí, začátek divadelního představení, opery, bale
tu, s tympány a trubkami ("tuš", toccata); 

- ritornello, předehry, mezihry a dohry většinou 
ke zpěvu; 

- sinfonia, symphonia ("harmonický sou
zvuk"), souhrnný název pro skladby se zpěvem 
a nástroji (GABRIEL!, SCHOTZ) nebo pouze in
strumentální, bez pevné formy (s. 153). V 17. 
stol. se vyvijejí henátská a neapolská operní 
sinfonie (s. 136). Také triové sonáty pro or
chestr a vstupní části suit se nazývají sinfonia. 

- sonáta ("souznění"), volná instrumentální 
skladba (namísto vokální kantáty; s. 149). 

Orchestrální suita. Taneční sbírky pro instru
mentální soubor a orchestr jsou určeny pro dvor
skou zábavu a stále širší měšťanské publikum 
(mnoho tisků). ll. a fr. kompozice se přitom jeví 
jako umělečtější a angl. a něm. jako "lidovější" 
(spíše akordické věty namísto polyfonní imitace). 
Stylisticky mají tyto věty blízko k dobovým vokál
ním nebo smíšeným tiskům (taneční písně, 
s. 257). 4-5hl. skladba ponechává otevřený pro
blém obsazení, přičemž je třeba počítat s violami 
v různých polohách (housle, violy, gamby), zobco
vými flétnami, cinky, drnkacími nástroji atd. Pří
klad: 

VALENTIN HAUSSMANN, Neue 5st. Paduanen 
und Galliarden auff /nstrumenten, fornehm
lich auffVio/en lieblich zu gebrauchen, Norim
berk llí04. 

Běžné je vytváření dvojic tanců pomalý-rychlý 
(s. 151), oblíbené jsou taneční cykly. 
J. H. SCHEIN, Banchetfo musicale, Lipsko 1617, 
obsahuje 20 pětihl. suit s pořadím vět jako na 
obr. A, k tomu další intrády a paduany. SCHEIN za
měňuje pořadí courante a allemande, ale suitu za
číná pomalu a uzavírá ji rychle (obr. A). 5 částí hu
debně propojuje tím, že "si navzájem příjemně od
povídají v tónu a invenci", tzn. že všechny části suity 
jsou napsány ve stejné tónině a užívají obdobný hu
dební materiál (angi. vliv, W. BRADE ad.). 

PAUL PEUERL, Newe padouan, /ntrada, Diintz 
unnd Galliarda, Norimberk 1611. V těchto čtyř
větých suitách se nacházejí staré dvojice tanců, 
tónina zůstává stejná, stejně jako tematická sub
stance, často ovšem pouze v obou úvodních vě
tách (variační suita, př. C). 

Němečtí skladatelé orchestrálních suit: 
do r. 1635: HASSLER, HAUSSMANN, STADEN, 

SCHEIN, SCHEIDT; 
do r. 1680: s úvodem (sinfonia) HAMMERSCHMlDT, 

SCHOP, ROSENMOLLER; 
do r. 1740: fr. vliv (ouvertura): KUSSER, ERLEBACH, 

MUFFAT, TELEMANN, BACH, HANDEL. 

Francouzský balet a ouverturová suita. Francie 
pěstuje především balet. 
Balet začíná ouverturou a následným recitativem, 
v němž je pozdraveno publikum a naznačen větši
nou alegorický nebo heroický obsah kusu (obr. B). 
Následuje vlastní balet: sled scén s dialogy, zpěvem 
a tancem. Každá scéna se nazývá entrée (výstup 
hlavní postavy). Velký tanec (grand ballet) s účas
tí všech postav i publika vše uzavírá. 
Kromě těchto baletů existovalo mnoho tanečních 
a baletních vložek ve fr. operách. 
Francouzská orchestrální suita navazuje na 
oba druhy: u dvora bylo v oblibě opakování baletní 
hudby z oper a baletů bez tance při slavnostech 
a zábavách u dvora i mimo něj. Fr. orchestrální su
ita většinou postrádá ustálený sled tanců alleman
de-courante-sarabande-gigue, běžný v loutno
vých a cembalových suitách; začíná fr. ouvertu
rou a po ní následují stylizované aktuální fr. tance 
jako air, gavotfe, bourrée, menuet a netaneční 
části jako prélude,passacaille, chaconne. Hlavní
mi autory byli LULLY a RAMEAU. 

Pozdní období 
J. S. KUSSER (1660-1727) uvedl jako první fr. ou
verturovou suitu, také nazývanou jednoduše Ou
vertiire, do Německa (6 suit "suivant la méthode 
franc;oise", 1682). Významným se stalo Flori/egi
um G. MUFFATA, 2 sv. (1695/98), 4-5hl., fr. způsob 
zpracování smyčcové sazby. 

BACH zkomponoval 4 orch. suity (Ouvertiiren) 
pro lipské Collegium musicum, 2. pro koncer
tantní příčnou flétnu, 3. a 4. se slavnostními tym
pány a trubkami (obr. D). Známý Air je součástí 
3. suity (srovnej s. 150). 

HANDELOVA Vodní hudba obsahuje 3 suity rozdíl
ných tónin a obsazení (obr. O), byla zkomponovaná 
pro 3 královské plavby JIŘÍHO 1. na Temži (s cca 50 
hudebníky na jedné lodi, podle Daily Courant 
z 19. července 1717; viz s. 331). HANDELOVAHud
ba k ohňostroji byla při premiéře pod širým nebem 
obsazená velmi početně (12 hobojů pro vrchní 
hlas; obr. O), později na koncertě již obvykle. 
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BAROKO / Orchestr III / concerto grosso 325 

Concerto se stava teprve v polovine 17. stoleti 
cistYm, typicky baroknim instrumentalnim dru
hem (s. 123). Jiz v ranych canzonach, sonatach, 
sinfoniich se misty vyskytovalo sti'iWini celeho an
samblu (tutti) se skupinami s6lisru (soli, concer
tino). Fr. hudba mela v oblibe sti'idani rejsti'iku 
ceIeho orchestru s dechovjm triem, pi'edevsim 2 
hob. (fl.), fag. (s. 321). Oboji vedlo ke vzniku con
certina se smycci nebo dechy. 
Centry koncertantniho instrumentaIniho stylu byly 
Modena, Bologna a Benatky. Stary, vicesborory 
koncertantni styl (bez s6listil) se vyvinul v nove 
concerto grosso (vice s6listu) a s6lory koncert 
(jeden s6lista). Skladatele: 
ALESSANDRO STRADELLA (1644-82); LORENZO 
GREGORI (poprve oznaceni concerto grosso, 1698). 
ARCANGELO CORELLI (1653-1713), od 1682 con
certi grossi v Rime (take triove sonaty sborove, 
s. 319). Jeho 12 concertigrossi op. 6 (tisk 1714) 
platily za bezne kusy (concertino: 2 housle, vc.). 
Formalne nasleduje 8 koncertil chramove sonaty 
(c. 8: Vanocni koncert) a 4 koncerty komorni so
naty (s. 149). 

Pi'. A doklada typickou strukturu CORELLIHO 
concerta grossa: concertino (1. h., 2. h., vc: 
"concertato") a tutti ("ripieno") hraji ze stej
neho partu. Sti'idani tutti-soli je ve skladbe na
znaceno (s. 122, obr. A). Nejdillezitejsi jsou oba 
vrchni hlasy a bas lfaktura triove sonaty). Vio
la vypliiuje harmonii v tutti, pauzuje stejne jako 
kb. (a cemb.) v concertinu (zde neni gb. cislo
van; nekdy bYva ale notovan, napi'. v HANDELOVE 
op. 6). Sti'idani se tYka jak tempa, tak take cha
rakteru: po zavaZnem adagiovem useku (tutti) 
nasleduje ziva pasaz v allegru s imitacemi typic
rych smyccovych kratryeh motivil v obou hous
lich a s figuracemi v basu. Hudba pilsobi velkole
PYm, citove pi'esvedCivYm, energicrym a jasnYm 
dojmem. 

DaIe: TORELLI, ALBINONI, MANFREDINI, GEMINlA
NI, LOCATELLI, A. SCARLATTI a pi'edevsim 
ANTONIO VIVALDI (s. 327); namisto CORELLIHO 

castYch sti'idani vet a temp piSe VIVALDI delSf, 
vyvazene vety; pi'es 90 koncertantnich sinfonif 
(vicesborove, bez s(1) a concerti grossi, 81 kon
certil pro 2 a vice s6listil. 

Concerti grossi podle it. vzoru vznikaji v 1. pol. 
18. stol. v cele Evrope, mj. HANDELOVY 10ndYnske 
op. 3 (6 koncertil, 1733, tzv. "hobojove") a op. 6 
(12 koncertil, 1739), concertinovZdytvon2 h. a vc. 
Instrumentalni koncerty znely take v chramu: pi'i 
pi'ichodu a odchodu, pi'i pi'ijimani, 0 Vanodch (va
nocni koncerty, koncerty u jeslicek). V prilbehu 
17. stol. nahradily starsi chramove sonaty, canzony 
a sinfonie. Celkove si baroko oblibilo pocetna obsa
zenf. TORELLI provadel sve koncerty v boloiiskem 
chramu S. Petronio se 120, CORELLI v Rime v pala
ci svedske kralovny KRISTINY dokonce se 150 hu-

debniky (s. 319). InstrumentaIni koncerty byly pro
vozovany take pi'ed oratorii nebo mezi jejich akty 
(HANDEL). Vedle smyccil davali Italove v concertu 
grossu pi'ednost hobojilm, trubkam a lesnim ro
bUm, Nemci fletnam, hobojilm a fagotilm. 
Take 6 Braniborskych koncertu J. S. BACHA 
jsou concerti grossi (Concerts avec plusieurs 
instruments, Koncerty s vice nastroji) , veno
vany 1721 markrabeti CHRISTIANOVI LUDWIGOVI 
Z BRANDENBURGU, ktery si je u BACHA objednal. 
Odrazeji praxi kiithenske dvorni kapely v dobe BA
CHOVA pilsobeni (1717 az 23), s pi'iblizne 17 hu
debniky (BACH: vIa nebo cemb.). 
C. I, F dur, pro zvlastni pi'ileZitost; zesilene obsaze

ni: violino piccolo (0 tercii vYs), 210vecke rohy, 
3 hob.; 1. veta pilvodne jako sinfonia bez violino 
pice. (1713) mj. tez jako uvod ke kantate BWV 
52 (1726). Motivy lovecrych rohil s trojzvuky 
a repeticemi t6nil zabarvuji celou vetu (pi'. B). 
I. koncert je komponovan ve starem stylu: bez 
skutecnych s6listil koncertuji vsechny nastroje 
ve skupinach (sborech) nebo jednotlive jako 
v benatske sinfonii. Koncert bYva proto i'azen 
k vicesborovjm nebo skupinovjm koncertiim 
(koncertantnim sinjoniim). 2. vetu utvareji 
s61. hoboj a s61. housle a jemne doprovazejid 
tutti (piano sempre; BACHOVY interpretacni po
kyny jsou jinak vzacne). - Poi'adi vet kombinuje
it. concerto a menuetjr. suity, jenz je rozsii'en 
o 3 tance s promenlivou zvukovou barevnosti 
(obr. B). 

C. II, F dur, concerto grosso s neobvyklYm con
certinem: trp., fl., hob., h. (trp. in Fve velmi vy
soke poloze: clarina, vysoke c' zni jeste vYse: f, 
viz pi'. B); prosti'edniveta bez trp. a tutti; posled
ni jako koncertantni fuga ("fanfarove" tema 
pi'. B). 

C. III, G dur, skupinovj koncert, bez dechil, 
smycce rozdelene do 3 skupin nad b. C. Misto 
prosti'edni vety pouze frygicka kadence ze 2 akor
dil s korunou (adagio, a molllH dur) s moznos
ti improvizace cembalisty nebo koncertniho 
mistra (1. h.). 

C. IV, G dur, concerto grosso s virtu6zne koncer
tantnimi houslemi a 2 zobcovYmi fletnami jako 
concertinem (od BACHA take uprava v F dur 
s cembalem misto housli). 

C. V, D dur, concerto grosso s houslemi, pi'icnou 
fletnou a cembalem jako concertinem; na cem
balo, tehdy novY nastroj od markrabete CHRIS
TIANA z Bedina, hral sam BACH. CembalovY 
part zde natolik dominuje (s610va kadence), ze 
toto concerto grosso smeruje k s6lovemu kon
certu. 

C. VI, B dur, skupinovy koncert, bez decbU 
a housH, ve starych temnych zvukovYch barvach 
s delenYmi violami a gambami (knize LEOPOLD 
Z ANHALT-KOTHENU hraI na gambu). 

BAROKO / Orchestr III / concerto grosso 325 

Concerto se stává teprve v polovině 17. století 
čistým, typicky barokním instrumentálním dru
hem (s. 123). Již v raných canzonách, sonátách, 
sinfoniích se místy vyskytovalo střídání celého an
sámblu (tutti) se skupinami sólistů (soli, concer
tino). Fr. hudba měla v oblibě střídání rejstříků 
celého orchestru s dechovým triem, především 2 
hob. (fl.), fag. (s. 321). Obojí vedlo ke vzniku con
certina se smyčci nebo dechy. 
Centry koncertantního instrumentálního stylu byly 
Modena, Bologna a Benátky. Starý, vícesborový 
koncertantní styl (bez sólistů) se vyvinul v nové 
concerto grosso (více sólistů) a sólový koncert 
(jeden sólista). Skladatelé: 
ALESSANDRO STRADELLA (1644-82); LORENZO 
GREGORl (poprvé označení concertogrosso, 1698). 
ARCANGELO CORELU (1653-1713), od 1682 con
certi grossi v Římě (také triové sonáty sborově, 
s. 319). Jeho 12 concertigrossi op. 6 (tisk 1714) 
platily za běžné kusy (concertino: 2 housle, ve.). 
Formálně následuje 8 koncertů chrámové sonáty 
(č. 8: Vánoční koncert) a 4 koncerty komorní so
náty (s. 149). 

Př. A dokládá typickou strukturu CORELLlHO 
concerta grossa: concertino (1. h., 2. h., ve: 
"concertato") a tutti ("ripieno") hrají ze stej
ného partu. Střídání tutti-soli je ve skladbě na
značeno (s. 122, obr. A). Nejdůležitější jsou oba 
vrchní hlasy a bas (faktura triové sonáty). Vio
la vyplňuje harmonii v tutti, pauzuje stejně jako 
kb. (a cemb.) v concertinu (zde není gb. číslo
ván; někdy bývá ale notován, např. v HANDELOVĚ 
op. 6). Střídání se týká jak tempa, tak také cha
rakteru: po závažném adagiovém úseku (tutti) 
následuje živá pasáž v allegru s imitacemi typic
kých smyčcoVých krátkých motivů v obou hous
lích a s figuracemi v basu. Hudba působí velkole
pým, citově přesvědčivým, energickým a jasným 
dojmem. 

Dále: TORELU, ALBINONI, MANFREDINI, GEMINlA
NI, LOCATELU, A. SCARLATTl a především 
ANTONIO VIVALDI (s. 327); namísto CORELUHO 

častých střídání vět a temp píše VIVALDI delší, 
vyvážené věty; přes 90 koncertantních sinfonií 
(vícesborové, bez sól) a concerti grossi, 81 kon
certů pro 2 a více sólistů. 

Concerti grossi podle il. vzoru vznikají v 1. pol. 
18. stol. v celé Evropě, mj. HANDELOVY londýnské 
op. 3 (6 koncertů, 1733, tzv. "hobojové") a op. 6 
(12 koncertů, 1739), concertino vždy tvoří 2 h. a ve. 
Instrumentální koncerty zněly také v chrámu: při 
příchodu a odchodu, při přijímání, o Vánocích (vá
noční koncerty, koncerty u jesliček). V průběhu 
17. stol. nahradily starší chrámové sonáty, canzony 
a sinfonie. Celkově si baroko oblíbilo početná obsa
zení. TORELU prováděl své koncerty v boloňském 
chrámu S. Petronio se 120, CORELU v Římě v palá
ci švédské královny KRlSTlNY dokonce se 150 hu-

debníky (s. 319). Instrumentální koncerty byly pro
vozovány také před oratorii nebo mezi jejich akty 
(HANDEL). Vedle smyčců dávali Italové v concertu 
grossu přednost hobojům, trubkám a lesním ro
hům, Němci flétnám, hobojům a fagotům. 
Také 6 Braniborských koncertů J. S. BACHA 
jsou concerti grossi (Concerts avec plusieurs 
instruments, Koncerty s více nástroji), věno
vány 1721 markraběti CHRISTIANOVI LUDWIGOVI 
Z BRANDENBURGU, který si je u BACHA objednal. 
Odrážejí praxi kothenské dvorní kapely v době BA
CHOVA působení (1717 až 23), s přibližně 17 hu
debníky (BACH: vla nebo cemb.). 
Č. I, F dur, pro zvláštní příležítost; zesílené obsaze

ní: violino piccolo (o tercii výš), 2 lovecké rohy, 
3 hob.; 1. věta původně jako sinfonia bez víolino 
pice. (1713) mj. též jako úvod ke kantátě BWV 
52 (1726). Motivy loveckých rohů s trojzvuky 
a repeticemí tónů zabarvují celou větu (př. B). 
I. koncert je komponován ve starém stylu: bez 
skutečných sólistů koncertují všechny nástroje 
ve skupinách (sborech) nebo jednotlivě jako 
v benátské sinfonii. Koncert bývá proto řazen 
k vícesborovým nebo skupinovým koncertům 
(koncertantním sinfoniím). 2. větu utvářejí 
sól. hoboj a sól. housle a jemně doprovázející 
tutti (piano sempre; BACHOVY interpretační po
kyny jsou jinak vzácné). - Pořadí vět kombinuje
it. concerto a menuetfr. suity, jenž je rozšířen 
o 3 tance s proměnlivou zvukovou barevností 
(obr. B). 

e. II, F dur, concerto grosso s neobvyklým con
certinem: trp., fl., hob., h. (trp. in Fve velmi vy
soké poloze: clarina, vysoké c' zní ještě výše: fl, 
viz př. B); prostřední věta bez trp. a tutti; posled
ní jako koncertantní fuga ("fanfárové" téma 
př. B). 

Č. III, G dur, skupinový koncert, bez dechů, 
smyčce rozdělené do 3 skupin nad b. c. Místo 
prostřední věty pouze frygická kadence ze 2 akor
dů s korunou (adagio, a molllH dur) s možnos
tí improvízace cembalisty nebo koncertního 
mistra (1. h.). 

Č. IV, G dur, concerto grosso s virtuózně koncer
tantními houslemi a 2 zobcovými flétnamí jako 
concertinem (od BACHA také úprava v F dur 
s cembalem místo houslí). 

Č. V, D dur, concerto grosso s houslemi, příčnou 
flétnou a cembalem jako concertinem; na cem
balo, tehdy nový nástroj od markraběte CHRIS
TIANA z Berlína, hrál sám BACH. Cembalový 
part zde natolik dominuje (sólová kadence), že 
toto concerto grosso směřuje k sólovému kon
certu. 

Č. VI, B dur, skupinový koncert, bez dechů 
a houslí, ve starých temných zvukových barvách 
s dělenýmí víolami a gambami (kníže LEOPOLD 
Z ANHALT-KOTHENU hrál na gambu). 
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BAROKO I Orchestr IV I solovY koncert 327 

Z concerta grossa a paralelne s nim se v posledni 
ti'etine 17. stoleti vyviji solovY koncert. V 17. sto
leti bylo beznou praxi nechat hrat obtizna mista in
strument:i1nich skladeb solisty, pi'edevsim v chra
movem orchestru, kde casto ucinkovali amateri 
(TORELLI, pi'edmluva k op. 8, 1709). 
Vznikaji dvojkoncerty (2 soliste, duetorym zpiiso
bern), trojkoncerty i etyi'koncerty. 
Rane sol. koncerty pochazeji z pera TOMASA ALBI
NONIHO (1671-1750), Benatky, Sinjonie e con
certi, op. 2 (kol. 1700); GIUSEPPE TORELLIHO 
(1658-1709), Bologna, op. 8 (1709), C. 1-6 con
certi grossi, e. 7-12 virtuozni sol. koncerty; pi'ede
vsim ale 
Antonio Vivaldi (1678--1741), Benatky, 1703 

knezske sveceni (il prete rosso, "rysary knez" 
pro barvu vlasii), 1703-40 uCitel housli a diri
gent orchestru v sirotCinci Ospedale della Pieta 
v Benatkach; okolo 770 skladeb, z toho 46 oper, 
ale pi'edevsim 477 koncertu pro riizne nastroje 
(443 dochovanych), mj. pro housle (228), vio
lu d'amore (6), vc. (27), pi'icnou jl. (13), 
zohc.jl. (3), hob. (I2),fag. (38), mandolinu 
(1); dvojkoncerty: 2 h. (25), h. + vc. (4), 2 
hoh. (3),2 les. r. (2), nekolik pro 2 vC., violu 
d'amore + loutnu, 2 mandoliny, 2pf.jl., hob. 
+ jag., 2 trp.; koncerty pro 3 a vice nastrojii 
a komorni koncerty, na nichz se solisticky po
dI1eji vsechny nastroje. 

VIVALDI vytvoi'il ti'ivete schema koncertu, pi'evzal 
prvky operni arie (!amen to jako vzor pro pomale 
vety), zdokonalil techniku hry (12. poloha, nove 
druhy smykii; palcory hmat u violoncella). 
PiSe rozsahle, pi'ehledne a virtuozni krajni vety, fi
gurace rostouci z povahy nastroje, kratka, sekvenc
ne zalozena temata, pocita s improvizaci a zdobe
nim (s. 82, obr. D). Velmi znamy je jeho op. 3 L'est
ro armonico (Hud. inspirace), psany od 1700, 
tisk 1711: 12 concerti grossi, dvojkoncerty a solove 
koncerty pro h. (al 4) a vc. (BACH pi'epracoval 6 
techto koncertii pro cembalo nebo varhany) . 

Ve Ctveru rocnich dob (c. 1-4 z 12 housl. kon
certii op. 8, kol. 1725) na 4 sonety (od VIVALDI
HO?) popisuje 1. sonet pi'ichod jara, bubl:ini po
tiiekii, sumeni vetru (zejlretti), boui'ku a zpev 
ptakii. V tomto koncertu liei oM prvni tutti-mys
lenky (pokalde 6 taktii) radostne pocity na po
eatku jara; obe se vraceji jako ritornely (R 1 
a R 2) a mezi ne jsou vkladany programni sceny, 
dI1em jako solove, dI1em jako tutti-epizody. Tim
to zpiisobem se bez obtizi spojuji program a Cis
te hudebni ritornelova forma (obr. A). 

Vsechny 4 koncerty pi'inaseji mnozstvi riiznych na
Iad a obrazii. 

Pomala veta Zimy liei scenu u krbu: Passar al 
juoco i di quieti e contentilMentre !a pioggia 
juor bagna ben cento (Proiit u ohne poklidne 
a radostne dny I Zatimco venku vse smaci 

dest) (pi'. A). Prosta melodie v trojzvucich vyjad
i'uje pohodu (h. solo), pizzicata desfove kapky 
(h. I1II), lezici ton ticho (via), rovnomernost 
a harmonie generalbasu svet spocivajici v Bozich 
rukou. 

Typ it. soloveho koncertu se rozsii'il do cele Evropy. 
Skladatele: 
MANFREDINI, DALL'ABACO, MARCELLO, VERACINI, 
VITALI, ALBERTI, TESSARINI, BONPORTI, LOCATEL
LI, PERGOLESI, TARTINI; 
BOISMORTIER a LECLAIR ve Francii; 
PISENDEL (VIVALDIHO zak, Drazaany), TELEMANN, 
GRAUN aj. v Nemecku. 

J. S. Bach pi'epracoval16 koncertu (mj. 10 VIVAL
DIHO h. koncertii) pro cembalo nebo varhany, aby 
si osvojil nory hud. druh. Pozdeji napsal houslove 
koncerty, zeasti tez pi'epracovane pro cembalo: 2 h. 
koncertyina (BWV 1041) aE (BWV 1042) advoj
koncert pro 2 h. in d (BWV 1043). Zkomponoval 
take prvui cembalove koncerty: 7 pro 1 cembalo, 
3 pro 2, 2 pro 3,1 pro 4 (vsechny 1727-37) . 
BACH zastira VIVALDIHO priizraenost hustYm kon
trapunktickYm pi'edivem, motivickYmi imitacemi, 
rozdelenim ritornelil atd. Prohlubuje hudebni ob
sah: jeho hudba piisobi oproti it. mene jasne a me
ne vzletne, je vsak myslenkove bohata, fantasticka, 
vzrusujici. 

Ritornel v 1. vete h. koncertu E dur (obr. C, 
t. 1-11) obsahuje 6 motivii (a-e, u VIVALDIHO 
1-2), orchestr a solista se rozmanite a nepravi
delne sti'idaji. Prosti'edni veta vypada jako arie 
nad chaconnovYm basem; finale je "i'etezove" 
rondo (s. 108, obr. B). 

Baroko nerozlisuje pi'isne mezi cembalovYm a var
hannim koncertem (varhanni koncerty se omezuji 
pi'evazne na manualovou hru, it. zpiisob). 

G. F. Handel uvadel od 1735 varhanni koncerty 
mezi jednotl. akty svYch oratorii. Obh'bene byly jeho 
improvizace a zdobeni sol (ve varh. hlasu je mnoho 
mist ad lib.). Napsal 2 x 6 koncertii pro cemb. ne
bo varhany op. 4 (I738) a op. 7 (I 740/51). 
HANDEL pouzival varh. pozitiv it. typu (bez pedalu). 
Koncerty maji 3-4 vety. Rychle vety jsou fugovane 
nebo maji ritornelovou formu: dialogick:i struktura 
teto formy je pi'itom obmeiiovana rozdrobenim na 
male clanky (caste sti'idani tutti-solo po 2 taktech) 
a improvizaci (obr. B). 

Utvai'eni temat piisobi italsky: hI. tema A ve 
4. koncertu s jednoduchYmi trojzvuk)'mi figurami, 
hrave, vese\e (jako sbor v opei'eAlcina je opati'e
no textem: Questo e il cielo di contenti - Toto je 
nebe blaienjch). K tomu se dobi'e hodi trylkova 
epizoda pi'ipominajici ptaei svitoi'eni (tema B). 

Koncert op. 4,3 rna sborove Finale (meziaktni hud
ba k Trionfiir; op. 4,6 byl piivodne ureen pro harfu 
(Alexandetjeast) . 
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Z concerta grossa a paralelně s ním se v poslední 
třetině 17. století vyvíjí sólový koncert. V 17. sto
letí bylo běžnou praxí nechat hrát obtížná místa in
strumentálních skladeb sólisty, především v chrá
movém orchestru, kde často účinkovali amatéři 
(TORELLI, předmluva k op. 8, 1709). 
Vznikají dvojkoncerty (2 sólisté, duetovým způso
bem), trojkoncerty i čtyřkoncerty. 
Rané sól. koncerty pocházejí z pera TOMASA ALBI
NONIHO (1671-1750), Benátky, Sinfonie e con
certí, op. 2 (kol. 1700); GIUSEPPE TORELLlHO 
(1658-1709), Bologna, op. 8 (1709), č. 1-6 con
certi grossi, č. 7-12 virtuózní sól. koncerty; přede
vším ale 
Antonio Vivaldi (1678--1741), Benátky, 1703 

kněžské svěcení (jl prete rosso, "ryšavý kněz" 
pro barvu vlasů), 1703-40 učitel houslí a diri
gent orchestru v sirotčinci Ospedale della Pieta 
v Benátkách; okolo 770 skladeb, z toho 46 oper, 
ale především 477 koncertů pro různé nástroje 
(443 dochovaných), mj. pro housle (228), vio
lu ďamore (6), ve. (27), příčnou jl. (13), 
zohc.jl. (3), hob. (I2),fag. (38), mandolínu 
(1); dvojkoncerty: 2 h. (25), h. + ve. (4), 2 
hoh. (3),2 les. r. (2), několik pro 2 ve., violu 
ďamore + loutnu, 2 mandolíny, 2 př. jl., hob. 
+ fag., 2 trp.; koncerty pro 3 a více nástrojů 
a komorní koncerty, na nichž se sólisticky po
dnejí všechny nástroje. 

VIVALDI vytvořil třívěté schéma koncertu, převzal 
prvky operní árie (famento jako vzor pro pomalé 
věty), zdokonalil techniku hry (12. poloha, nové 
druhy smyků; palcový hmat u violoncella). 
Píše rozsáhlé, přehledné a virtuózní krajní věty, fi
gurace rostoucí z povahy nástroje, krátká, sekvenč
ně založená témata, počítá s improvizací a zdobe
ním (s. 82, obr. D). Velmi známý je jeho op. 3 L'est
ro armonico (Hud. inspirace), psaný od 1700, 
tisk 1711: 12 concerti grossi, dvojkoncerty a sólové 
koncerty pro h. (až 4) a vc. (BACH přepracoval 6 
těchto koncertů pro cembalo nebo varhany) . 

Ve Čtveru ročních dob (č. 1-4 z 12 housl. kon
certů op. 8, kol. 1725) na 4 sonety (od VIVALDI
HO?) popisuje 1. sonet příchod jara, bublání po
tůčků, šumění větru (zefiretti), bouřku a zpěv 
ptáků. V tomto koncertu líčí obě první tutti-myš
lenky (pokaždé 6 taktů) radostné pocity na po
čátku jara; obě se vracejí jako ritornely (R 1 
a R 2) a mezi ně jsou vkládány programní scény, 
dnem jako sólové, dnem jako tutti-epizody. Tím
to způsobem se bez obtíží spojují program a čis
tě hudební ritornelová forma (obr. A). 

Všechny 4 koncerty přinášejí množství různých ná
lad a obrazů. 

Pomalá věta Zimy líčí scénu u krbu: Passar al 
fuoco i di quietí e contenti/Mentre fa pioggia 
fuor bagna ben cento (Prožít u ohně poklidné 
a radostné dny / Zatímco venku vše smáčí 

déšt) (př. A). Prostá melodie v trojzvucích vyjad
řuje pohodu (h. sólo), pizzicata dešťové kapky 
(h. I1II), ležící tón ticho (vla), rovnoměrnost 
a harmonie generálbasu svět spočívající v Božích 
rukou. 

Typ iL sólového koncertu se rozšířil do celé Evropy. 
Skladatelé: 
MANFREDINI, DALL'ABACO, MARCELLO, VERACINI, 
VITALI, ALBERTI, TESSARINI, BONPORTI, LOCATEL
LI, PERGOLESI, TARTlNI; 
BOISMORTlER a LECLAIR ve Francii; 
PISENDEL (VIVALDIHO žák, Drážďany), TELEMANN, 
GRAUN aj. v Německu. 

J. S. Bach přepracoval 16 koncertů (mj. 10 VIVAL
DIHO h. koncertů) pro cembalo nebo varhany, aby 
si osvojil nový hud. druh. Později napsal houslové 
koncerty, zčásti též přepracované pro cembalo: 2 h. 
koncerty in a (BWV 1041) aE (BWV 1042) advoj
koncert pro 2 h. in d (BWV 1043). Zkomponoval 
také prvuí cembalové koncerty: 7 pro 1 cembalo, 
3 pro 2, 2 pro 3,1 pro 4 (všechny 1727-37) . 
BACH zastírá VIVALDIHO průzračnost hustým kon
trapunktickým předivem, motivickými imitacemi, 
rozdělením ritornelů atd. Prohlubuje hudební ob
sah: jeho hudba působí oproti iL méně jasně a mé
ně vzletně, je však myšlenkově bohatá, fantastická, 
vzrušující. 

Ritornel v 1. větě h. koncertu E dur (obr. C, 
I. 1-11) obsahuje 6 motivů (a-e, u VIVALDIHO 
1-2), orchestr a sólista se rozmanitě a nepravi
delně střídají. Prostřední věta vypadá jako árie 
nad chaconnovým basem; finale je "řetězové" 
rondo (s. 108, obr. B). 

Baroko nerozlišuje přísně mezi cembalovým a var
hanním koncertem (varhanní koncerty se omezují 
převážně na manuálovou hru, iL způsob). 

G. F. Handel uváděl od 1735 varhanní koncerty 
mezi jednotl. akty svých oratorií. Obh'bené byly jeho 
improvizace a zdobení sól (ve varh. hlasu je mnoho 
míst ad lib.). Napsal 2 x 6 koncertů pro cemb. ne
bo varhany op. 4 (I738) a op. 7 (I 740/51). 
HANDEL používal varh. pozitiv iL typu (bez pedálu). 
Koncerty mají 3-4 věty. Rychlé věty jsou fugované 
nebo mají ritornelovou formu: dialogická struktura 
této formy je přitom obměňována rozdrobením na 
malé články (časté střídání tutti-sólo po 2 taktech) 
a improvizací (obr. B). 

Utváření témat působí italsky: hl. téma A ve 
4. koncertu s jednoduchými trojzvukými figurami, 
hravé, veselé (jako sbor v opeře Alcina je opatře
no textem: Questo e il cielo di contenti - Toto je 
nebe blažených). K tomu se dobře hodi trylková 
epizoda připomínající ptačí švitoření (téma B). 

Koncert op. 4,3 má sborové Finale (meziaktní hud
ba k Triot/fotr; op. 4,6 byl původně určen pro harfu 
(Alexandetfeast) . 
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JOHANN SEBASTIAN BACH 
*21. 3. 1685 v Eisenachu, t 28. 7. 1750 v Lipsku, 
pochazi z hudebnickeho rodu (16. stol.), nauCil se 
podle "i'emeslne" tradice hrat na smyccove a de
chove nastroje (otec mestskjim hudebnikem v Eise
nachu); latinska skola v Eisenachu; jako sirotek 
odesel 1695 k bratrovi JOH. CHRISTOPHOVI (var
hanik v Ohrdrufu); od 1700 skola pi'i chr:imu sv. 
Michala v Liineburgu. 
Varhanik v ArnstadtuIMiihlhausenu 1703-08 
1703 houslistou na rymarskem dvoi'e, od podzimu 
1703 varhanikem v Arnstadtu (Neue Kirche); 
1705/06 (i'ijen-unor) pesky za Buxtehudem do 
Liibecku, pote rozepi'e v Arnstadtu ("v chor:ilu de
lal mnoho podivnych variaci, michal do nej mnoho 
nezvyklych tonu, az z toho byli vei'ici zmateni"); od 
1707 varhanikem v Miihlhausenu (St. Blasien), 
tam spor pietistu a ortodoxnich ohledne chram. 
hudby (pietiste vystupovali proti chram. hudbe); 
1707 svatba se sesti'enici MARII BARBAROU 
(1684-1720),7 deti, mj. W. FRIEDEMANN (*1710) 
a CARL PHILIPP EMANUEL (*1714). - BACH pi'e
vzal stare formy duchovni vok. hudby (kantaty: du
chovni koncerty) a varh. hudby (canzony ad.), 
ktere vsak svou fantazii a pi'esvedcivosti ryrazu 
v mnoha ohledech pi'ekonal. 
Dvorni varhanik ve VYmaru 1708-17 
1708 se stal dvomim varhanikem a komomim hra
cern (housle, cembalo) ve VYmaru, 1714 koncertnim 
mistrem; kantaty, varh. skladby; testovani varhan. Je
likoz zde nebyl povysen na kapelm'ka, dal vYPoveo. 
Dvorni kapelnik v Kothenu 1717-23 
Nejvyssi postaveni, dobre pracovni moznosti ve 
sluzbach knizete LEOPOLDA (mil jsem laskaveho 
a hudby stejne milovneho jako znateho kniiete; 
domnival jsem se, ie u nebo zustanu ai do konce 
iivota, dopis 1730); m:ilo chram. hudby, mnoho 
hudby svetske: Invence, Dobie temperovanj kla
vir I, suity, sonaty, partity, (Braniborskej koncerty, 
ouvertury, cca 40 svetskYch kantat. - 1721 se ozenil 
s ANNOU MAGDALENOU (1701-1760), 7 dcer a 6 
synu, mj.JOH. CHRISTIAN (*1735). Po boku druhe 
("amuzicke") knezny "u i'eceneho knizete zajem 
o hudbu ponekud ochabl". BACH odesel do Lipska 
(moznost studia pro syny). 
Kantor u sv. Tomase v Lipsku 1723-50 
a) Tvurci obdobi do 1740. BACH byl kantorem 
a directorem musices v hlavnich mestskYch koste
lich: pokles z pozice dvomiho kapelnika, proto se 
BACH zpocdtku vubec necbtel stdt z kapelnika 
kantorem (dopis 1730); bohata tvUrci cinnost, 
pi'edevsim duchovni hudba. Dita: kantaty, oratoria, 
paSije, Klavieriibungen, koncerty, casti Mse h moll 
pro drazdanskeho kurfii'ta (1733, proto 1736 titul 
dvorniho kapelnika), varhanni skladby. 
b) Pozdni dilo. Umelecke a zaroven didakticke 
kompozice, kontrapunkticky komplikovane, cyklic
ky uzavi'ene, obsahove zavazne: 
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- Goldbergovy variace (1742, viz s. 312); 
-Dobie temperovanj klavir II (1742); 
- Ktinonicke variace (1746-47, viz s. 311); 
- Hudebni oMtina (1747); 
- dokonceniMse h moll (1748); 
- pozdni kanony a varhanni chor:ily; 
- Umenifugy (1745-50), nedokoncene. 
BACH nepohlizel na svou tvorbu romanticky jako na 
rykon genia, nYbd jako na i'emeslne umeni, podlo
zene pili, nasazenim, moznosti ucit se i vyncovat ji
ne a pevne zakotvene v celku sveta, jehoz osou je 
Bilh. Jeho duchovni a svetska fila proto nejsou 
v protikladu, ale spoCivaji na stejnem zaklade (viz 
citat s. 101; caste uziti parodie). BACH pi'ijal tradi
ce, ktere sahaji az k nizozemske a sti'edoveke poly
fonii, a naplnil je baroknim patosem a afektem. 
Kontrapunkticke umeni, chromaticka harmonie, 
hudebni i'ec pina symbolickYch v9znamu a velka 
"ucenost" BACHA nakonec izolovaly od modemich 
doborych proudu, hlasajicich pi'irozenost. Teprve 
19. stol. BACHA znovn "objevilo". 
"udebni obetina: tema mel Majne dat BACHOVI 
k improvizaci FRIEDRICH II. pi'i navsteve Postupimi 
(1747; typicke prvky: trojzvuk, dominantni napeti, 
chromatickY sestup a kadence: nasazeni, vrchol, vy
zneni). Toto tema je zakladem vsech casti. Ricercar 
je zde ryznamny jako akrostichon Regis Iussu Can
ti~ Et Reliqua Canonica Arte Resoluta. V racim 
kanonu zni hlas zaroven odpi'edu i odzadu. Canon 
per tonos stoupa v kazdem opakovani 0 ton rys 
(symbol stoupajici kr:ilovske slavy). 
Umeni fugy: Dochovaly se BACHOv rukopis a prv
ni vydani. BACH jeste zkontroloval tisk do c. 11, 
provedl pi'itom zmeny ve fugach a jejich poi'adi 
(nova koncepce cyklu). Kontrapunkticka obtiznost 
stoupa od jednoduche fugy pi'es fugy v protipohybu 
(comes v inverzi, viz obr. C) az k zrcadlovYm fugam 
(fuga b vznika z fugy a uplnym zrcadlovYm pohy
bern). Stupiiovdni vykazuji i jednotl. skupiny, napi'. 
metricke hodnoty 3 fug v protipohybu (pi'. kp. 6; 
srov. menzur:ilni kanon s. 118, obr. E). Zaver tvon 
ctyi'nasobna fuga C. 20. Je pi'erusena po 3. ditu, po
te, co v kp. zazni b-a-c'-h (via). Zi'ejme zde byla 
planovana kombinace vsech temat se zjednoduse
nYm puv. tvarem tematu (symbol spaseni), jez na
stupuje klidne, vyvazene a bez chromatickeho na
peti (ne jako b-a-c-b, symbol pro hi'ich a utrpeni) 
hI. tematu (pi'. C: hI. tema 1. i'adek, pi'evrat 2., pu
vodni tvar 3.). C. PH. E. BACH pi'ipojil na tomto 
miste BACHOv posledni chor:il (text Wenn wir in 
hochsten Noten sein, s. 270, A). 
Dila dochovana v rukopisech, resp. opisech, m:ilo 
vytisteno, polovina (1) ztracena; stare SV: Bachge
sellschaft (PH. SPITTA), 46 sV., Lipsko 1851-99; 
nove SV: Bach-Institut Giittingen a Bach-Archiv Lip
sko 1954 nn.; Bach-Werke-Verzeichnis (Seznam 
BachovYch del, BWV) od w. SCHMIED ERA, Lipsko 
1950. 

JOHANN SEBASTlAN BACH 
*21. 3. 1685 v Eisenachu, t 28. 7. 1750 v Lipsku, 
pochází z hudebnického rodu (16. stol.), naučil se 
podle "řemeslné" tradice hrát na smyčcové a de
chové nástroje (otec městským hudebníkem v Eise
nachu); latinská škola v Eisenachu; jako sirotek 
odešel 1695 k bratrovi JOH. CHRISTOPHOVI (var
haník v Ohrdrufu); od 1700 škola při chrámu sv. 
Michala v Liineburgu. 
Varhaník v Arnstadtu/Miihlhausenu 1703-08 
1703 houslistou na výmarském dvoře, od podzimu 
1703 varhaníkem v Arnstadtu (Neue Kirche); 
1705/06 (říjen-únor) pěšky za Buxtehudem do 
Liibecku, poté rozepře v Arnstadtu ("v chorálu dě
lal mnoho podivných variací, míchal do něj mnoho 
nezvyklých tónů, až z toho byli věřící zmateni"); od 
1707 varhaníkem v Miihlhausenu (St. Blasien), 
tam spor pietistů a ortodoxních ohledně chrám. 
hudby (pietisté vystupovali proti chrám. hudbě); 
1707 svatba se sestřenicí MARIí BARBAROU 
(1684-1720),7 dětí, mj. W. FRIEDEMANN (*1710) 
a CARL PHlLIPP EMANUEL (*1714). - BACH pře
vzal staré formy duchovní vok. hudby (kantáty: du
chovní koncerty) a varh. hudby (canzony ad.), 
které však svou fantazií a přesvědčivostí výrazu 
v mnoha ohledech překonal. 
Dvorní varhaník ve Výmaru 1708-17 
1708 se stal dvorním varhaníkem a komorním hrá
čem (housle, cembalo) ve Výmaru, 1714 koncertním 
mistrem; kantáty, varh. skladby; testování varhan. Je
likož zde nebyl povysen na kapelm'ka, dal výpověď. 
Dvorní kapelník v Kothenu 1717-23 
Nejvyšší postavení, dobré pracovní možnosti ve 
službách knížete LEOPOLDA (měl jsem laskavého 
a hudby stejně milovného jako znalého knížete; 
domníval jsem se, že u něbo zůstanu až do konce 
života, dopis 1730); málo chrám. hudby, mnoho 
hudby světské: Invence, Dobře temperovaný kla
vír I, suity, sonáty, partity, (Braniborske') koncerty, 
ouvertury, cca 40 světských kantát. - 1721 se oženil 
s ANNOU MAGDALENOU (1701-1760), 7 dcer a 6 
synů, mj. JOH. CHRISTIAN (*1735). Po boku druhé 
("amúzické") kněžny "u řečeného knížete zájem 
o hudbu poněkud ochabl". BACH odešel do Lipska 
(možnost studia pro syny). 
Kantor u sv. Tomáše v Lipsku 1723-50 
a) Tvůrčí období do 1740. BACH byl kantorem 
a directorem musices v hlavních městských koste
lích: pokles z pozice dvorního kapelníka, proto se 
BACH zpočátku vůbec necbtěl stát z kapelníka 
kantorem (dopis 1730); bohatá tvůrčí činnost, 
především duchovní hudba. Díla: kantáty, oratoria, 
pašije, Klavieriibungen, koncerty, části Mše h moll 
pro dráž&mského kurfiřta (1733, proto 1736 titul 
dvorního kapelníka), varhanní skladby. 
b) Pozdní dílo. Umělecké a zároveň didaktické 
kompozice, kontrapunkticky komplikované, cyklic
ky uzavřené, obsahově závažné: 
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- Goldbergovy variace (1742, viz s. 312); 
-Dobře temperovaný klavír II (1742); 
- Kánonické variace (1746-47, viz s. 311); 
- Hudební obětina (1747); 
- dokončení Mše h moll (1748); 
- pozdní kánony a varhanní chorály; 
- Uměnífugy (1745-50), nedokončené. 
BACH nepohlížel na svou tvorbu romanticky jako na 
výkon génia, nýbrž jako na řemeslné umění, podlo
žené pílí, nasazením, možností učit se i vyučovat ji
né a pevně zakotvené v celku světa, jehož osou je 
Bůh. Jeho duchovní a světská díla proto nejsou 
v protikladu, ale spočívají na stejném základě (viz 
citát s. 10 1; časté užití parodie). BACH přijal tradi
ce, které sahají až k nizozemské a středověké poly
fonii, a naplnil je barokním patosem a afektem. 
Kontrapunktické umění, chromatická harmonie, 
hudební řeč plná symbolických významů a velká 
"učenost" BACHA nakonec izolovaly od moderních 
dobových proudů, hlásajících přirozenost. Teprve 
19. stol. BACHA znovn "objevilo". 
Hudební obětina: téma měl údajně dát BACHOVI 
k improvizaci FRIEDRICH II. při návštěvě Postupimi 
(1747; typické prvky: trojzvuk, dominantní napětí, 
chromatický sestup a kadence: nasazení, vrchol, vy
znění). Toto téma je základem všech částí. Ricercar 
je zde významný jako akrostichon Regis Iussu Can
lio Bt Reliqua Canonica Arte Resoluta. V račím 
kánonu zní hlas zároveň odpředu i odzadu. Canon 
per tonos stoupá v každém opakování o tón výš 
(symbol stoupající královské slávy). 
Umění fugy: Dochovaly se BACHŮV rukopis a prv
ní vydání. BACH ještě zkontroloval tisk do Č. ll, 
provedl přitom změny ve fugách a jejich pořadí 
(nová koncepce cyklu). Kontrapunktická obtížnost 
stoupá od jednoduché fugy přes fugy v protipohybu 
(comes v inverzi, viz obr. C) až k zrcadlovým fugám 
(fuga b vzniká z fugy a úplným zrcadlovým pohy
bem). Stupňování vykazují i jednot!. skupiny, např. 
metrické hodnoty 3 fug v protipohybu (př. kp. 6; 
srov. menzurální kánon s. 118, obr. E). Závěr tvoří 
čtyřnásobná fuga Č. 20. Je přerušena po 3. dílu, po
té, co v kp. zazní b-a-c'-h (vla). Zřejmě zde byla 
plánována kombinace všech témat se zjednoduše
ným pův. tvarem tématu (symbol spasení), jež na
stupuje klidně, vyváženě a bez chromatického na
pětí (ne jako b-a-c-b, symbol pro hřích a utrpení) 
hl. tématu (př. C: hl. téma 1. řádek, převrat 2., pů
vodní tvar 3.). C. PH. E. BACH připojil na tomto 
místě BACHŮV poslední chorál (text Wenn wir in 
h6chsten N6ten sein, s. 270, A). 
Díla dochována v rukopisech, resp. opisech, málo 
vytištěno, polovina (1) ztracena; staré SV: Bachge
sellschaft (PH. SPITTA), 46 sv., Lipsko 1851-99; 
nové SV: Bach-Institut Gottingen a Bach-Archiv lip
sko 1954 nn.; Bach-Werke-Verzeichnis (Seznam 
Bachových děl, BWV) od W. SCHMIEDERA, Lipsko 
1950. 
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GEORG FRIEDRICH HANDEL 
*23.2.1685 v Halle, t 14.4. 1759 v Londyne; rodi
na lekare; latinska skola; uci! se u FR. W. ZACHO
WA, varhanika v hallske Marktkirche. Studium pray 
v Halle, zaroveii varhanikem v (reformovanem) d6-
mu a zameckem kostele. 
Hamburk 1703-06. Halle a povolaru varhanika byly 
pro HANDELA pi'ilis tesne. Roku 1703 odesel k ham
burske opere, zpocatku jako houslista, od 1704 cem
balista. J. MATTHESON (spolecna cesta k BUXTEHU
DEMU 1703) pozdeji soudil, ze HANDEL byll!jlnikaji
cim varhanikem, lepSim net Kuhnau, podivinsky 
hralJugy a kontrapunkty bez pfipral!jl; ale dfiv, net 
prisel do hambursM opery, toho vMil velmi mdlo 
o melodii (1740). Na rozdi! od kontrapunktu stredo
nemeckYch protestantskYch kantorU se zde jedna 
o novou, velkorysou melodiku it. beicanta, kterou se 
chtel HANDEL naucit v It:ilii (opery viz s. 277). 
Italie 1706-10. Zacatek cesty koncem r. 1706: 
- Florencie: v dome MEDICE]fJ; Rodrigo (1707); 
- Rim (1707/08): v basnicke akademii Arcadia, 

ke ktere patri take PASQUINI, A. SCARLATTI 
a CORELLI, provadi CORELLI HANDELOVO orato
rium Trionjo del tempo; 

- Neapol (1708): ant. mytologie vproslunent'kra
jine; pro svatbu vevody Alvity HANDEL komponu
je serenatu Aci, Galatea e Polifemo, v niz pre
souva namet od sici!ske Etny do blizkosti Vesuvu; 

- Benatky (1709): velkY uspech opery Agrippina; 
nikdo pry nikdy pfedtim neslysel vsechny sily 
harmonie a melodie, svazane navzajem tak 
tesne a tak silne (MAINWARINGIMATTHESON, 
1761). 

HannoverlLondyn 1710-12. STEFFANI zprostred
kovava HANDELOVI r. 1710 misto kapelru'ka v Han
noveru. Jeste 1710 cestuje skiadatel pres Diisseldorf 
do Londl'na, kde jeho opera Rinaldo vyvolala poco 
1711 nadseni, a HANDEL u cembala byl nazvan Orfe
em naseho stoletf. Vraci se do Hannovern, ale jiz na 
podzim 1712 zUstava definitivne v Londl'ne. 
Londyn 1712-19. Zacina obdobi slavy (opery viz 
s. 285). U prilezitosti Utrechtskeho mirn zni v ka
tedrale sv. Pavia HANDELOVO UtrechtsM Te Deum 
aJubilate (1713, jen instrnmentalistu bylo 150) ja
ko produkt narodni hudby v purcellovske sborove 
tradici. 1714 se stava hannoverskY kurfirt anglic
kYm kralem (GEORG I.). HANDEL pro neho kom
ponuje Vodni hudbu pro slavnostni plavby na Te
mzi: suityF (l715?), D (1717) aG (1736?). 

Menuet C. 7 prinasi velkorysou trojzvukovou me
lodiku lesnich roM, s imitacemi, paralelnim ve
denim hlasu a kratkYmi periodami: vse prehled
ne a jasne (pl'. B, srovnej s. 323). 

VEVODA z CHANDOSU zve HANDELA na zamek Can
non blizko Londl'na (1717-1720). Zde vzuika mj. 
8 kiavirnich suit, sborove zalmy (Chandos Ant
hems), Acis and Galatea (prepr.) a Esther 
(1. anglo oratorium, 1718, rozsireno 1732). 
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Londyn 1719-28. Velke operni obdobi na Royal 
Academy ojMusic (s. 319). HANDELOVY opery se 
hraji po cele Evrope. 
Ke kornnovaci JIiUHO II. 1727 vzuikaji 4 Koruno
varni anthemy (narodni proslulost). Roku 1728 
bankrot Knilovske akademie. 
Londyn 1728-41. NadaIe 1-2 it. opery do roka 
(s. 285); oratoria, mj. Deborah (1733, S. 291); 
1737 zachvat mrtvice, lazeiiska kUra v CacMch; 
koncerty (s. 325); Odanasv. Cecilii (1739). 

Opera Xerxes vykazuje typickou vYstavbu opery 
seria a semiseria, tzu. radu scen (obr. A, horni 
cisla) slozenych z recitatim a arif v ruzuych t6ni
nach a afektech, jedne sinfonie a maleho poctu 
sboru: 3 jednani s 53 hud. cisly. - Slavne Largo 
(Larghetto) lici antickeho hrdinu v pastoraInim 
F dur, sirokem rytmu, jednoduche harmonii 
a velkem gestu (pl'. A). 

Londyn 1741-51. HANDEL se po 40 it. operach 
zcela obraci k anglo oratoriu, ktere se setkava 
s jeste vetsim ohlasem: hudebne ozivuje ang!. sbo
rovou tradici, obsahove se blizi puritanstvi, poli
ticky se ve vyvolenem lidu Izraele odrazi Anglie jako 
svetova velmoc. -Mesias (Messiah), 1741, zapo
cat 22. 8. a dokoncen po 24 dnech, zakiidi tuto 
handelovskou oratorni tradici s jejimi slavnostnimi 
koncertnimi produkcemi. 

Prostota a velikost se v Mesiasovi spojuji k neoby
cejnemu uCinu. Po fro ouverture v temnem e moll 
navozuje teHor v nekolika maIo t6nech nad do
provodem, ktery jej podpira, pocit bezpeci a spa
sy. It. beicanto zvitezi!o nad anglo stylem (pl'. C). 

HANDEL napsal pres 20 6d a oratorif (s. 291). DaIe 
6 varh. koncertu (s. 327), DettingensM Te Deum 
(1743) k vitezstvl Jirfho II. nad Francouzi u Dettin
genu nad Mohanem a Hudbu k ohftostroji (1749), 
pro londl'nskou narodnf slavnost k uzavfeni casske
ho mlrn. 
Londyn 1751-59. Pozdni obdobi jiz charakteri
zuje klid. Roku 1757 jeste HANDEL prepracovava 
sve d.I1o z mladi: Trionjo (angl., S. 291). 1757 
oslepl, zemrel1759 a byl jako vysoce vazena osob
nost pohrben ve Westminsterskem opatstvl. 
Evropsky vzdelany HANDEL zapusobil ve svetove 
metropoli Londyne na svobodnou a osvicenou mes
fanskou spolecnost predevsim svYroi oratorii. Aris
tokratickY duch opery seria zUstai V mesfanskem 
oratoriu zachovan, ale stal se prostsfm, srozumi
telnejsfm, byl dopJnen velkYmi sbory: humanni 
obsah ve velM forme pro velM publikum. HAN
DELOVO oratorium se tak bez prernseni konti
nuity stava vzorem pro kiasicismus a romantismus, 
zatfmco jeho opery ad. byly znovu oZiveny aZ ve 
20. stoletf. 
SV od S. ARNOLDA, 36 SV., Londl'n 1787-97; SV od 
FR. CHRYSANDERA, 99 SV., Lipsko 1858-1902; nove SV 
od nove HANDELoVY spolecnosti Halle 1955 nn.; dile 
katalog del od B. BASEITA (HWJ!), Lipsko, 1978 nn. 

GEORG FRIEDRICH HANDEL 
*23.2.1685 v Halle, t 14.4. 1759 v Londýně; rodi
na lékaře; latinská škola; učil se u FR. W. ZACHO
WA, varhaníka v hallské Marktkirche. Studium práv 
v Halle, zároveň varhaníkem v (reformovaném) dó
mu a zámeckém kostele. 
Hamburk 1703-06. Halle a povolání varhaníka byly 
pro HANDELA příliš těsné. Roku 1703 odešel k ham
burské opeře, zpočátku jako houslista, od 1704 cem
balista. J. MATTHESON (společná cesta k BUXTEHU
DEMU 1703) později soudil, že HANDEL byll!Jlnikají
cím varhaníkem, lepším než Kuhnau, podivínsky 
hrál.fugy a kontrapunkty bez přípral!Jl; ale dřív, než 
přišel do hamburské opery, toho věděl velmi málo 
o melodii (1740). Na rozdíl od kontrapunktu středo
německých protestantských kantoru se zde jedná 
o novou, velkorysou melodiku il. belcanta, kterou se 
chtěl HANDEL naučit v Itálii (opery viz s. 277). 
Itálie 1706-10. Začátek cesty koncem r. 1706: 
- Florencie: v domě MEDlCEJŮ; Rodrigo (1707); 
- Řím (1707/08): v básnické akademii Arcadia, 

ke které patří také PASQUlNI, A. SCARLATTI 
a CORELU, provádí CORELU HANDELOVO orato
rium Trionfo del tempo; 

- Neapol (1708): ant. mytologie vprosluněné kra
jině; pro svatbu vévody Alvity HANDEL komponu
je serenatu Aci, Galatea e Polifemo, v níž pře
souvá námět od sicilské Etny do blízkosti Vesuvu; 

- Benátky (1709): velký úspěch opery Agrippina; 
nikdo prý nikdy předtím neslyšel všechny síly 
harmonie a melodie, svázané navzájem tak 
těsně a tak silně (MAINWARINGIMATTHESON, 
1761). 

HannoverlLondýn 1710-12. STEFFANI zprostřed
kovává HANDELOVI r. 1710 místo kapelm'ka v Han
noveru. Ještě 1710 cestuje skladatel přes Diisseldorf 
do Londýna, kde jeho opera Rinaldo vyvolala poč. 
1711 nadšení, a HANDEL u cembala byl nazván Orfe
em našeho století. Vrací se do Hannoveru, ale již na 
podzim 1712 zůstává definitivně v Londýně. 
Londýn 1712-19. Začíná období slávy (opery viz 
s. 285). U příležitosti Utrechtského míru zní v ka
tedrále sv. Pavla HANDELOVO Utrechtské Te Deum 
aJubilate (1713, jen instrumentalistů bylo 150) ja
ko produkt národní hudby v purcellovské sborové 
tradici. 1714 se stává hannoverský kurfiřt anglic
kým králem (GEORG I.). HANDEL pro něho kom
ponuje Vodní hudbu pro slavnostní plavby na Te
mži: suityF (17151), D (1717) aG (17361). 

Menuet č. 7 přináší velkorysou trojzvukovou me
lodiku lesních rohů, s imitacemi, paralelním ve
dením hlasů a krátkými periodami: vše přehled
né a jasné (př. B, srovnej s. 323). 

VÉVODA Z CHANDOSU zve HANDELA na zámek Can
non blízko Londýna (1717-1720). Zde vzniká mj. 
8 klavírních suit, sborové žalmy (Chandos Ant
hems), Acis and Galatea (přepr.) a Esther 
(1. angl. oratorium, 1718, rozšířeno 1732). 
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Londýn 1719-28. Velké operní období na Royal 
Academy ofMusic (s. 319). HANDELOVY opery se 
hrají po celé Evropě. 
Ke korunovaci JIŘÍHO II. 1727 vznikají 4 Koruno
vační anthemy (národní proslulost). Roku 1728 
bankrot Královské akademie. 
Londýn 1728-41. Nadále 1-2 il. opery do roka 
(s. 285); oratoria, mj. Deborah (1733, s. 291); 
1737 záchvat mrtvice, lázeňská kúra v Cáchách; 
koncerty (s. 325); Óda na sv. Cecílii (1739). 

Opera Xerxes vykazuje typickou výstavbu opery 
seria a semiseria, tzn. řadu scén (obr. A, horní 
čísla) složených z recitativů a árií v různých tóni
nách a afektech, jedné sinfonie a malého počtu 
sborů: 3 jednání s 53 hud. čísly. - Slavné Largo 
(Larghetto) líčí antického hrdinu v pastorálním 
F dur, širokém rytmu, jednoduché harmonii 
a velkém gestu (př. A). 

Londýn 1741-51. HANDEL se po 40 il. operách 
zcela obrací k angl. oratoriu, které se setkává 
s ještě větším ohlasem: hudebně oživuje angl. sbo
rovou tradici, obsahově se blíží puritánství, poli
ticky se ve vyvoleném lidu Izraele odráží Anglie jako 
světová velmoc. -Mesiáš (Messiah), 1741, zapo
čat 22. 8. a dokončen po 24 dnech, zakládá tuto 
handelovskou oratorní tradici s jejími slavnostními 
koncertními produkcemi. 

Prostota a velikost se v Mesiášovi spojují k neoby
čejnému účinu. Po fr. ouvertuře v temném e moll 
navozuje teHor v několika málo tónech nad do
provodem, který jej podpírá, pocit bezpečí a spá
sy. ll. belcanto zvítězilo nad angl. stylem (př. C). 

HANDEL napsal přes 20 ód a oratorií (s. 291). Dále 
6 varh. koncertů (s. 327), Dettingenské Te Deum 
(1743) k vítězství Jiřího II. nad Francouzi u Dettin
genu nad Mohanem a Hudbu k ohňostroji (1749), 
pro londýnskou národní slavnost k uzavření cášské
ho míru. 
Londýn 1751-59. Pozdní období již charakteri
zuje klid. Roku 1757 ještě HANDEL přepracovává 
své rulo z mládí: Trionfo (angl., s. 291). 1757 
oslepl, zemřel 1759 a byl jako vysoce vážená osob
nost pohřben ve Westminsterském opatství. 
Evropsky vzdělaný HANDEL zapůsobil ve světové 
metropoli Londýně na svobodnou a osvícenou měš
ťanskou společnost především svými oratorii. Aris
tokratický duch opery seria zůstal Ý měšťanském 
oratoriu zachován, ale stal se prostším, srozumi
telnějším, byl doplněn velkými sbory: humánní 
obsah ve velké formě pro velké publikum. HAN
DELOVO oratorium se tak bez přerušení konti
nuity stává vzorem pro klasicismus a romantismus, 
zatímco jeho opery ad. byly znovu oživeny až ve 
20. stoletÍ. 
SV od S. ARNOLDA, 36 SV., Londýn 1787-97; SVod 
FR. CHRYSANDERA, 99 SV., Lipsko 1858-1902; nové SV 
od nové HANDELOVY společnosti Halle 1955 no.; dále 
katalog děl od B. BASElTA (HWJ!), Lipsko, 1978 no. 
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Pod pojmem klasicismus rozumime v hudebni 
historii obdobi a styl ti'i velk)lch videiisk)lch mistru 
HAYDNA, MOZARTA a BEETHOVENA (v{deiiskj kla
sicismus). Pojmenovani epochy, k nemuz doslo po 
BEETHOVENOvE smrti, bylo podniceno dokonalos
ti obrazu hudebni vety, vysostnYm humanitnim ob
sahem a ideillem krasy pi'edevsim hudby MOZAR
TOVY. - Pojem klasickj znamena obecne tolik co 
vzorovy, pravdivy, krasny, naplneny soumernosti 
a harmonii, pi'itom jednoduchl' a srozumitelny. Sily 
citu a rozumu, ale take obsah a forma nalezaji rov
novahu v utvai'eni umeleckeho dI1a. vysledek je 
nadeasoVY. WINCKELMANN nazval klasickjm umeni 
antiky, na nemz ve shode s ideilly sve doby obdivo
val "vznesenou prostotu a tichou velikost" (1755). 

Osvicenstvi a prirozenost 
18. stoleti je obdobim osvicenstvi, skrze nez elovek 
pomoci rozumu a kritickeho usudku dospiva k sa
mostatnosti a zralosti (KANT). Osvicenstvi vede 
k rozbiti starych poi'adkU a k nove pi'edstave dilstaj
nosti, svobody a stesti eloveka; tj. mj. 
- k vyhiaseni lidsk)lch prav (USA, 1776 nn.); 
- k rozbiti stare stavovske spoleenosti fr. revoluci 

(1789); 
- ke zruseni nevolnictvi; volani po nabozenske to-

leranci; sekularizaci. 
Na misto dvorske kultury, jejimiz centry a zaroveii 
misty provozovani hudby byly kostel a zamek, na
stupuje postupne kultura mest'anska se soukromYm 
domem, salonem, kavarnou, sillem (bez centra; 
SEDLMAYR, Verlust der Milte, "Ztrata sti'edu"). 
Vira v (rozumove) schopnosti eloveka s sebou 
pi'inasi optimistickou vizi pokroku. DIDEROT 
a D'ALEMBERT vydavaji Encyklopedie ou diction
naire raisonne des sciences, des arts et des meti
ers (Encyklopedie neboli vy1dadovy slovnik ved, 
umeni a i'emesel, Pai'iZ 1751-72) jakozto zaklad 
tehdejsiho obecneho vedeni lidstva. ROUSSEAU sem 
napsal cast hudebnich hesel. 
Proti baroknimu zivotnimu stylu, nabubi'elosti, pa
tosu, ceremoniillnosti a vyumelkovanosti se stavi 
touha po jednoduchosti a pi'irozenosti. ROUSSEAU 
formuluje tuto kritiku kultury roku 1750 ve sve 
pi'edstave prvotniho blazeneho stavu lidstva zijiciho 
mravne a svobodne (s. 379). V tomto smyslu je mi
nena vyzva zpet k pfirode. Do "pi'irody" je zahrnu
ta take antika, nebor ta jeste vei'ila v uskuteeneni 
vsech humanitnich ideillil (GOETHE). Jelikoz se ne
dochovaly temei' zadne prameny anticke hudby, 
mohla se na antiku orientovat vsechna umeIecka 
odvetvi prave s vYjimkou hudby. 
Pi'edmetem uctivani se stal take lid (mirod) a jeho 
jednoduche zivotni formy (HERDER, Stimmen 
der Volker in Liedern, "Hlasy narodil v pisnich", 
1778 n.) . 
Pohled na pilvod a vyvoj ueinil hlavnim tematem 18. 
stoleti vYcbovu v teorii i praxi (LESSING, SCHIL-
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LER; PESTALOZZI), ve vychovnych romanech (VOL
TAIRE, GOETHE), ei v hudebnich ueebnicfch 
(C. PH. E. BACH, QUANTZ, L. MOZART).Jako pi'iro
zenl' a nezkaZenl' se vsak jevi pi'edevsim tvilrei elo
vek, umelec, genius (origindlni genius). Jde 
o vysloven{ nevyslovitelnjch vecf (LAVATER), 
o prapuvodni s{fu a tvofivou schopnost (HER
DER), 0 umeni jako zjeveni, hudbu a poezii jako 
hlas pfirody (HAMANN). Genius opovrhuje ueenos
ti (barokniho) umeni a jeho pravidly jako pi'ek:iZ
kou a falesnou oporou: "homersk)l b:isnfk je odvr
huje" (Young). 
V nove mestanske budebni kulture s domacf 
a salonni hudbou, vei'ejnYm koncertem a operou, 
anonymnim publikem, nakladateli a hudebni kriti
kou se musf hudebnik prosadit jako svobodnj 
ume/ec. 

Hranice epocb 
Pi'echod od baroka ke klasicismu (BACH tl750) 
probiha ve vice vrstv:ich. Nove proudy zaefnajf ko
lem roku 1730 fr. galantnim stylem a it. novjm 
t6nem v opei'e buffa, sonate a sinfonii. Formuji 
hud. rokoko jako pi'edklasick)l styl kol. 1750/60 
a vedou pi'es Empfindsamkeit (citovj sloh) a hu
debni Sturm und Drang (boui'e a vzdor) ke klasi
cismu. 
BEETHOVENOVOU smrti 1827 by mohi klasicisml 
konei~ ovsem v teta dohe zde jiz davno pilsobi roma! 
ticke proudy (WEBER tl826, SCHUBERT tl828). 
Galantni slob je spiSe kompozienim stylem ll! Z 
oznaeenim epochy. Vznikl jako protiklad k ueen~
mu, kontrapunkticky pnsne vypracovanemu a p -
Iyfonne vdzanemu stylu (BACH, HANDEL) jiz v p) 
zdnim baroku jako volnj kompozicni styl, pi'ede
vSlm pro cembalo a komorni hudbu (COUPERlN, 
D. SCARLATTI, TELEMANN). Je pilvabny, lehce srozu
mitelnya zabavny, a obraci se proto spiSe na amatery 
nez na znalce, upi'ednostiiuje zpevnou melodiku, 
ki'ehkou ornamentiku, uvolnenl' doprovod bez pev
neho poetu hlasu a pi'ehiedne formy (tance). 
Cit0vY slob slavi proti baroknimu afektu a patosu 
bezprosti'edni vyjadi'eni osobniho citu v souhiasu 
s obecnYmi dobovymi proudy let 1740-80, k nimz 
patn anglo vliv YOUNGOVA svetobolu a touhy po smr
ti (Night Thoughts, 1742 nn.), STERNEHO noveho 
hiasu citu (Sentimental journey, 1768), ale take 
KLOPSTOCKOVY obrazy duse (Messias, 1748 nn.) 
a podnety LESSINGA, HAMANNA a HERDERA. - Patn 
sem dille mannheimslci skola a jejf vyrazove ma
nyry i neobyeejny vzlet (vzdechy, rakety), GOSSEC, 
SCHOBERT a BECK v Pai'izi, ale pi'edevsim 
C. PH. E. BACH se svou zcela osobitou hudebni i'eef. 
Videiislci skola zaujfma vYjimecne postaveni tim, 
ze spojuje vazne a zabavne (MONN, WAGENSEIL, raul' 
HAYDN), zatimco berlinslci skola a jeji barokni 
tradice pi'edvadi skolometstvi, vzddleni od pfirody 
a tizkostlivlf zdpoleni s umifnim (SCHUBART, 177 5). 

Pod pojmem klasicismus rozumíme v hudební 
historii období a styl tří velkých vídeňských mistrů 
HAYDNA, MOZARTA a BEETHOVENA (vídeňský kla
sicismus). Pojmenování epochy, k němuž došlo po 
BEETHOVENOVĚ smrti, bylo podníceno dokonalos
tí obrazu hudební věty, výsostným humanitním ob
sahem a ideálem krásy především hudby MOZAR
TOVY. - Pojem klasický znamená obecně tolik co 
vzorový, pravdivý, krásný, naplněný souměrností 
a harmonií, přitom jednoduchý a srozumitelný. Síly 
citu a rozumu, ale také obsah a forma nalézají rov
nováhu v utváření uměleckého rula. Výsledek je 
nadčasový. WINCKELMANN nazval klasickým umění 
antiky, na němž ve shodě s ideály své doby obdivo
val "vznešenou prostotu a tichou velikost" (1755). 

Osvícenství a přirozenost 
18. století je obdobím osvícenství, skrze něž člověk 
pomocí rozumu a kritického úsudku dospívá k sa
mostatnosti a zralosti (KANT). Osvícenství vede 
k rozbití starých pořádků a k nové představě důstoj
nosti, svobody a štěstí člověka; tj. mj. 
- k vyhlášení lidských práv (USA, 1776 nn.); 
- k rozbití staré stavovské společnosti fr. revolucí 

(1789); 
- ke zrušení nevolnictví; volání po náboženské to-

leranci; sekularizaci. 
Na místo dvorské kultury, jejímiž centry a zároveň 
místy provozování hudby byly kostel a zámek, na
stupuje postupně kultura měšťanská se soukromým 
domem, salonem, kavárnou, sálem (bez centra; 
SEDLMAYR, Verlust der Mitte, "Ztráta středu"). 
Víra v (rozumové) schopnosti člověka s sebou 
přináší optimistickou vizi pokroku. DIDEROT 
a D'ALEMBERT vydávají Encyklopédie ou diction
naire raisonné des sciences, des arts et des méti
ers (Encyklopedie neboli vy1dadový slovník věd, 
umění a řemesel, Paříž 1751-72) jakožto základ 
tehdejšího obecného vědění lidstva. ROUSSEAU sem 
napsal část hudebních hesel. 
Proti baroknímu životnímu stylu, nabubřelosti, pa
tosu, ceremoniálnosti a vyumělkovanosti se staví 
touha po jednoduchosti a přirozenosti. ROUSSEAU 
formuluje tuto kritiku kultury roku 1750 ve své 
představě prvotního blaženého stavu lidstva žijícího 
mravně a svobodně (s. 379). V tomto smyslu je mí
něna výzva zpět k přírodě. Do "přírody" je zahrnu
ta také antika, neboť ta ještě věřila v uskutečnění 
všech humanitních ideálů (GOETHE). Jelikož se ne
dochovaly téměř žádné prameny antické hudby, 
mohla se na antiku orientovat všechna umělecká 
odvětví právě s výjimkou hudby. 
Předmětem uctívání se stal také lid (národ) a jeho 
jednoduché životní formy (HERDER, Stimmen 
der Volker in Liedern, "Hlasy národů v písních", 
1778 n.) . 
Pohled na původ a vývoj učinil hlavním tématem 18. 
století výchovu v teorii i praxi (LESSING, SCHlL-
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LER; PESTALOZZI), ve výchovných románech (VOL
TAIRE, GOETHE), či v hudebních učebnicích 
(e. PH. E. BACH, QUANTZ, L. MOZART). Jako přiro
zený a nezkažený se však jeví především tvůrčí člo
věk, umělec, génius (originální génius). Jde 
o vyslovení nevyslovitelných věcí (LAVATER), 
o prapůvodní s{fu a tvořivou schopnost (HER
DER), o umění jako zjevení, hudbu a poezii jako 
hlas přírody (HAMANN). Génius opovrhuje učenos
tí (barokního) umění a jeho pravidly jako překáž
kou a falešnou oporou: "homérský básník je odvr
huje" (Young). 
V nové měštanské hudební kultuře s domácí 
a salonní hudbou, veřejným koncertem a operou, 
anonymním publikem, nakladateli a hudební kriti
kou se musí hudebník prosadit jako svobodný 
umělec. 

Hranice epoch 
Přechod od baroka ke klasicismu (BACH tl750) 
probíhá ve více vrstvách. Nové proudy začínají ko
lem roku 1730 fr. galantním stylem a il. novým 
tónem v opeře buffa, sonátě a sinfonii. Formují 
hud. rokoko jako předklasický styl kol. 1750/60 
a vedou přes Empfindsamkeit (citový sloh) a hu
dební Sturm und Drang (bouře a vzdor) ke klasi
cismu. 
BEETHOVENOVOU smrtí 1827 by mohl klasicismt 
konči~ ovšem v této době zde již dávno působí roma! 
tické proudy (WEBER tl826, SCHUBERT tl828). 
Galantní sloh je spíše kompozičním stylem ll! Z 
označením epochy. Vznikl jako protiklad k učen~
mu, kontrapunkticky přísně vypracovanému a p -
lyfonně vázanému stylu (BACH, HANDEL) již v p) 
zdním baroku jako volný kompoziční styl, přede
vším pro cembalo a komorní hudbu (eoUPERlN, 
D. SCARLATTI, TELEMANN). Je půvabný, lehce srozu
mitelný a zábavný, a obrací se proto spíše na amatéry 
než na znalce, upřednostňuje zpěvnou melodiku, 
křehkou ornamentiku, uvolněný doprovod bez pev
ného počtu hlasů a přehledné formy (tance). 
Citový sloh staví proti baroknímu afektu a patosu 
bezprostřední vyjádření osobního citu v souhlasu 
s obecnými dobovými proudy let 1740-80, k nimž 
patří ang!. vliv YOUNGOVA světobolu a touhy po smr
ti (Night Thoughts, 1742 nu.), STERNEHO nového 
hlasu citu (Sentimentaljourney, 1768), ale také 
KLOPSTOCKOVY obrazy duše (Messias, 1748 nn.) 
a podněty LESSINGA, HAMANNA a HERDERA. - Patří 
sem dále mannheimská škola a její výrazové ma
nýry i neobyčejný vzlet (vzdechy, rakety), GOSSEC, 
SCHOBERT a BECK v Paříži, ale především 
e. PH. E. BACH se svou zcela osobitou hudební řečí. 
Vídeňská škola zaujímá výjimečné postavení tím, 
že spojuje vážné a zábavné (MONN, WAGENSElL, raný 
HAYDN), zatímco berlínská škola a její barokní 
tradice předvádí školometství, vzdálení od přírody 
a úzkostlivé zápolení s uměním (SCHUBART, 1775). 
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Osvobozujicf se clovek se projevuje ve vsech oblas
tech soucasne. V roce 1781, prvnfm vrcholu klasi
cismu, vznikajf HAYDNOVY smyccove kvartety 
op. 33, MOZARTUv Onos ze Serailu, SCHILLEROVI 
Loupeinici, )(ANTOVA Kritika Cisteho rozumu. 
V renesanci pronikly do hudby duch a dech, v baro
ku lidske afekty; v klasicismu to bylo lidske jedninf, 
gesto, bezprosti'edni projev schopnosti: zive reagu
jfcf city a bdely rozum, vse vyvazene v intuitivni 
celistvosti, ktera tihne k objektivite. 

Fiordiligi vyjadi'uje velkYmi skoky, akcenty a dra
matickYmi pauzami vaseii a velikost duse (k sym
bolum vetrii a boufe, pi'. A). Vok:ilni charakter 
vykazujf i nastroje (KV 467), ktere temei' hovofi: 
na figury vzdechu v klavfru se taze soprin 
"ty vzdycMs?" (KV 505, psano pro NANCY STO
RACE, MOZARTOVU Zuzanku, a jeho samotneho; 
pi'. A). 

Novj ton v hudbe jiz neni pateticky dustojny, ale ra
dostne pi'irozeny (vice dur nez moll). Od smisene
ho vkusu (QUANTZ 1752) smei'uje klasicismus 
k nadnarodni hudbe z evropskYch prvkU (primarne 
instrument:ilni) jakozto k univerz:ilni i'eci lidstva. 

Ma fee je srozumitelna celtfmu svetu (HAYDN). 
KlasickYmi idealy jsou prostota a jednoduchost; 
tema pl'. B pusobf jako lidova pfseii, klasicky vy
vazene v melodii (2 takty nahoru, 2 takty dolu) , 
rytmu (kroky, zastaveni) i harmonii. Ve variacfch 
se pak ukazuje bohatstvi napadu, dovednost 
a historicke vedomi, ktere se za tim vsfm skfYya: 
od barokni polyfonie (4. variace) aZ k temei' ro
manticky znejicfm harmonickYm disonancfm 
(koda). 

Klasicka je rovnez ide:ilni podoba hudby, ktera se 
vymaiiuje z ucelovosti a sluzebnosti tance, zabavy, 
slavnostni okrasy a chramu, aniz by se stala izolo
vanou specialitou pro znalce. Hudba pozveda sebe 
samu i cloveka na vyssi stupeii. lejf veskrze du
chovni podstata mohla v sobe nest narocny etickY 
obsah. Hudba vrcholneho klasicismu se stala vj
znamuplnou a oslovovala vsechny lidi. Duch a cit 
pritom zustaly stejne vyvazene jako obsah a forma, 
i kdyz pocfnaje BEETHOVENEM do hudby pronikla 
poeticka kvalita. Teprve romantismus presunul 
duraz na mimohudebni obsah (problemjorma -
obsah v 19. stoleti). Klasicismus rovnez trval na Uf

citem omezeni prosti'edku ve strukture, harmonii, 
instrumentaci a tak d:ile. I zde prekrocili ramec 
teprve romantikove. 

BEETHOVEN podduje v zasade klasicke t6niny 
(pouze hornf oblast kvintoveho kruhu), zaroveii 
vsak rad vyhledava i vzd:ilenejsf, napr. terciove 
pribuzne t6niny jako kontrast (vzdy s navratem). 
V prostrednfch vetkh klavirnfch koncertU, tez 
ke konci v zaverecnych vetkh (jsou to vesmes 
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ronda) zaroveii duchaplne a rytmicky prekvapive 
obmeiiuje tema, aniz by porusil formu (pl'. C; jiz 
MOZART, KV 451). 

Definice hudby 
V obdobf racionalismu plati, ze hudba je stejne tak 
vMou jako umenim a rna sva pravidla (MATTHE
SON 1739, Marpurg 1750), ze je harmonicka 
a krasna: Hudba je umeni kombinovat zvuky 
zpusobem pfijemnym pro ucho (ROUSSEAU 1768; 
pfijemne pro usi, MOZART 1782, viz s. 425). Ob
dobi citovosti pi'inasi definice smerujicf k roman
tismu: hudba vyjadi'uje vasne a city (AVISON 1752, 
SULZER 1771, KOCH 1802), podnecuje fantazii 
a otevira cestu k vznesenosti (MICHAELIS 1795). 
Namfsto dosavadnfch obrazu a myru se objevuji rov
nez pokusy 0 racion:ilni teoreticke uchopeni puvo
du hudby: jakozto fee citu se hudba vracf zpet k sa
motne i'eci (ROUSSEAU, HERDER). 

Hudebni estetika 
Plat6nske uceni 0 tom, ze v hudbe se vyjevuje mira, 
cislo a fad a tudfz objektivita, plati st:ile jako za
klad. Ke klasickemu ide:ilu krasy patn harmonie. 
Tomu odpovida take HEGELUv novoplat6nskY po
jem smysloveho zddni idejiv krase. Duchovnf ob
sah a vnejsi tvar se ztotoziiujf, smyslove uchopitelny 
charakter krasy je ve sve podstate duchovni povahy. 
TvUrci clovek, umelec tvorf jako soucast pnrody, 
napodobuje ji (teone napodoby). Hudebnfk tak ci
ni pfimo tim, ze napodobuje zvuky prfrody (pro
gramni hudba, u ROUSSEAUA musique imitative), 
a nepfimo tfm, ze napodobuje tvUrcf princip pnro
dy (svebytna neboli absolutni hudba, musique na
turelle). Pi'irozeny vYraz pi'itom casto vyzadoval 
umelecktf zkrasleni. 

V Onosu ze Serailu prekracuje Osminuv hnev 
veskery pofadek, miru a zamer (MOZART). Ne
nf tudfz mozna realisticka napodoba, pouze na
podoba idealizovana, nebor ... ani nejprudSi 
vasne nesmeji byt nikdy vyjadfeny odpudive 
a hudba ma zustat stale hudbou a ani na nej
straSlivejSich mistech nesmi uraiet sluch, 
nybri mu lahodit ... (dopis otci z 26. 9. 1781, 
pre!. FR. BARTOS). 

Na jedne strane se ide:ilem pi'irozenosti argumen
tuje proti vyumelkovanosti a zmatenosti baroka, 
jez zatemnuje pfirozenou krasu, ve vire, ze kra
su dava umeni teprve prfroda (SCHEIBE 1740). 
Na druhe strane platf, ze pi'froda v sobe nezahrnu
je vsech, co zaklada krasu a vysokY narok umenf 
(BAUMGARTEN 1752). Umelec a hudebnik prevy
suji pi'frodu vy1>erem a usporadinim podle estetic
kYch zakonu. 

Osvobozující se člověk se projevuje ve všech oblas
tech současně. V roce 1781, prvním vrcholu klasi
cismu, vznikají HAYDNOVY smyčcové kvartety 
op. 33, MOZARTŮV Onos ze Serailu, SCHILLEROVI 
Loupežníci, KANTOVA Kritika čistého rozumu. 
V renesanci pronikly do hudby duch a dech, v baro
ku lidské afekty; v klasicismu to bylo lidské jednání, 
gesto, bezprostřední projev schopností: živě reagu
jící city a bdělý rozum, vše vyvážené v intuitivní 
celistvosti, která tíhne k objektivitě. 

Fiordiligi vyjadřuje velkými skoky, akcenty a dra
matickými pauzami vášeň a velikost duše (k sym
bolům větrů a bouře, př. A). Vokální charakter 
vykazují i nástroje (KV 467), které téměř hovoří: 
na figury vzdechů v klavíru se táže soprán 
"ty vzdycháš?" (KV 505, psáno pro NANCY STO
RACE, MOZARTOVU Zuzanku, a jeho samotného; 
př. A). 

Nový tón v hudbě již není pateticky důstojný, ale ra
dostně přirozený (více dur než moll). Od smíšené
ho vkusu (QUANTZ 1752) směřuje klasicismus 
k nadnárodní hudbě z evropských prvků (primárně 
instrumentální) jakožto k univerzální řeči lidstva. 

Má řeč je srozumitelná celému světu (HAYDN). 
Klasickými ideály jsou prostota a jednoduchost; 
téma př. B působí jako lidová píseň, klasicky vy
vážené v melodii (2 takty nahoru, 2 takty dolů), 
rytmu (kroky, zastavení) i harmonii. Ve variacích 
se pak ukazuje bohatství nápadů, dovednost 
a historické vědomí, které se za tím vším skrývá: 
od barokní polyfonie (4. variace) až k téměř ro
manticky znějícím harmonickým disonancím 
(koda). 

Klasická je rovněž ideální podoba hudby, která se 
vymaňuje z účelovosti a služebnosti tance, zábavy, 
slavnostní okrasy a chrámu, aniž by se stala izolo
vanou specialitou pro znalce. Hudba pozvedá sebe 
samu i člověka na vyšší stupeň. Její veskrze du
chovní podstata mohla v sobě nést náročný etický 
obsah. Hudba vrcholného klasicismu se stala vý
znamuplnou a oslovovala všechny lidi. Duch a cit 
přitom zůstaly stejně vyvážené jako obsah a forma, 
i když počínaje BEETHOVENEM do hudby pronikla 
poetická kvalita. Teprve romantismus přesunul 
důraz na mimohudební obsah (problém forma -
obsah v 19. století). Klasicismus rovněž trval na ur
čitém omezení prostředků ve struktuře, harmonii, 
instrumentaci a tak dále. I zde překročili rámec 
teprve romantikové. 

BEETHOVEN podržuje v zásadě klasické tóniny 
(pouze horní oblast kvintového kruhu), zároveň 
však rád vyhledává i vzdálenější, např. terciově 
příbuzné tóniny jako kontrast (vždy s návratem). 
V prostředních větách klavírních koncertů, též 
ke konci v závěrečných větách (jsou to vesměs 
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ronda) zároveň duchaplně a rytmicky překvapivě 
obměňuje téma, aniž by porušil formu (př. C; již 
MOZART, KV 451). 

Definice hudby 
V období racionalismu platí, že hudba je stejně tak 
vědou jako uměním a má svá pravidla (MATTHE
SON 1739, Marpurg 1750), že je harmonická 
a krásná: Hudba je umění kombinovat zvuky 
způsobem příjemným pro ucho (ROUSSEAU 1768; 
příjemné pro uši, MOZART 1782, viz s. 425). Ob
dobí citovosti přináší definice směřující k roman
tismu: hudba vyjadřuje vášně a city (AVISON 1752, 
SULZER 1771, KOCH 1802), podněcuje fantazii 
a otevírá cestu k vznešenosti (MICHAELIS 1795). 
Namísto dosavadních obrazů a mýtů se objevují rov
něž pokusy o racionální teoretické uchopení půvo
du hudby: jakožto řeč citu se hudba vrací zpět k sa
motné řeči (ROUSSEAU, HERDER). 

Hudební estetika 
Platónské učení o tom, že v hudbě se vyjevuje míra, 
číslo a řád a tudíž objektivita, platí stále jako zá
klad. Ke klasickému ideálu krásy patří harmonie. 
Tomu odpovídá také HEGELŮV novoplatónský po
jem smyslového zdání idejí v kráse. Duchovní ob
sah a vnější tvar se ztotožňují, smyslově uchopitelný 
charakter krásy je ve své podstatě duchovní povahy. 
Tvůrčí člověk, umělec tvoří jako součást přírody, 
napodobuje ji (teorie nápodoby). Hudebník tak či
ní přímo tím, že napodobuje zvuky přírody (pro
gramní hudba, u ROUSSEAUA musique imitative) , 
a nepřímo tím, že napodobuje tvůrčí princip příro
dy (svébytná neboli absolutní hudba, musique na
turelle). Přirozený výraz přitom často vyžadoval 
umělecké zkrášlení. 

V Onosu ze Serailu překračuje Osminův hněv 
veškerý pořádek, míru a záměr (MOZART). Ne
ní tudíž možná realistická nápodoba, pouze ná
podoba idealizovaná, neboť ... ani nejprudší 
vášně nesmějí být nikdy vyjádřeny odpudivě 
a hudba má zůstat stále hudbou a ani na nej
strašlivějších místech nesmí urážet sluch, 
nýbrž mu lahodit ... (dopis otci z 26. 9. 1781, 
přel. FR. BARTOŠ). 

Na jedné straně se ideálem přirozenosti argumen
tuje proti vyumělkovanosti a zmatenosti baroka, 
jež zatemňuje přirozenou krásu, ve víře, že krá
su dává umění teprve příroda (SCHEIBE 1740). 
Na druhé straně platí, že příroda v sobě nezahrnu
je všech, co zakládá krásu a vysoký nárok umění 
(BAUMGARTEN 1752). Umělec a hudebník převy
šují přírodu vy1>ěrem a uspořádáním podle estetic
kých zákonů. 
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V obdobi klasicismu proziva clovek sebe sarna jako 
jednajicibo jedince (Na pocdtku byl Gin, GOETHE: 
Faust), ktery prociiuje a utvari okamzik, a to dra
maticky, nikoli epicky (s. 350, obr. B). Svet zaZiva 
vpad vedomi casu (GEBSER). Odtud vsude nove 
gesto, nova intenzita, jez je vzapeti zrejma: 

srov. zacatek Vdnocnfho oratoria a Mali nocnf 
hudby (kvartovY skok, ale zcela novY rytmus); 
viz take prvnich 5 tonu predehry k Figarove 
svatM. 

Nove vedomi casu meni kvalitu veskereho dusevni
ho a telesneho prozivani a klade nove na misto sta
reho: 
- zanika barokni b. c., komplikovana harmonie, 

polyfonie; 
- vse spociva nyni v melodii, dokonce i harmonie; 

prave v melodii se projevuje Clovek, jednoduse 
a pi'irozene; 

- stylizovany jednotny afekt a rytmus uvolnuji mis
to kontrastu, a to i na nejmensi plose (diskonti
nuita hudebni vety). 

Struktura a kvality utvareni 
MOZARTOVA pozdni sonata C dur KV 545 razi no
you hudebni i'ec vzorovYm zpusobem a zaroven 
v klasickem omezeni prostredku (viz obr.). Vse se 
tu zda by! navzajem spi'izneno, jedno vychazi z dru
Mho, a pi'itom je vse prozai'eno st:ile nOvYmi napa
dy, kontrasty, st:ile novYm zivotem. 

Oba uvodni motivy v I. 1 a 2 tvori samostatny, vy
hraneny tvar s vlastnim impulsem a villi (proto 
pomlka), stejne jako jejich kontrastujici varianty 
v I. 3 a 4. Oba vytvai'eji 1. tema pomoci symetrie, 
kontrastu, kadence v C dur a "koberce" dopro
vodnych osmin; k nemu jsou prii'azeny behy 
(I. 5 nn.). Druhe tema kontrastuje s prvnim: se
stupnj trojzvuk, rychki vYmena nad sestndcti
nami. Pi'id:inim arpeggii a trylkove epizody 
(bravurni kadencnf perioda, GALEAZZI 1796) 
vznik:i nejblizsi vyssi jednotka: expozice. - Pro 
klasicismus je typicka motivickd nebo tematic
kd prdce v provedeni. MOZART k tomu casto 
pouziva motivy z kody expozice nebo z pi'idavkU 
k tematum, tak jako zde. Na rozd.I1 od barokni 
kontrapunkticke motivicke prace se zde jedna 
o kontrasty charakteru, rozmanitost myslenek, 
pi'ekvapeni, dramaticnost a vYraz, vse v celistvem 
tvaru, bez zlomu. Formove jednotky se st:ile zvet
suji: take provedeni a repriza tvori takovou jed
notku, ta spolu s expozici 1. vetu a tato pak 
s ostatnimi vetami celou sonatu (s pi'ib9vajici 
provazanosti u pozdnibo MOZARTA, pozdnibo 
HAYDNA a u BEETHOVENA). 

Casove proiivani 
Celek je uchopitelny v pi'edstave, ve vzpomince 
posluchace a v tvilrcim umyslu skladatele nebo in
terpreta. Skladatele klasicismu vicekrat dosvedcuji, 

ze maji skladbu pred zaps:inim v hlave jako ce
lek, tzn. bez casoveho prubehu, nazorne, ale nikoli 
jako strnulou architekturu nebo konstrukci (jako 
obr. s. 336), nYbri Zivouci. 
Klasicismus pi'inasi novY zpusob proziv:ini a ztvar
neni casu. Skrze normu casoveho prubehu, jez je 
duchovne ust:ilena v metru (modernf takt, viz 
znacky v barevnem poli nad notami), vznika v po
sluchaci casovY prostor, naplneny urcitYm ocekava
nim. Skladatel pak tuto normu neust:ile prolamuje 
individu:ilnimi rytmickYmi tvary konkretne znejici 
hudby (noty v barevnem polO a jeji vnitrne kon
trastni podobou jako takovou (t6novj diskurs, 
RIEMANN). 
Namisto stareho kracejicibo gener:ilbasu pulsuji 
nyni v basu nebo ve sti'ednim hlasu temei' neust:ile 
osminy nebo sestnactiny, jez zpi'itomnuji metrickou 
normu a zryraznuji pohyb. Cas se zde poprve vedo
me jevi jako niternost, dynamika, energie, napeti, 
pohyb, motorika (GEBSER), neboli jako promenli
va intenzita na pozadi smyslove zprosti'edkovane 
a vniti'ne dotvai'ene normy, taktu. Tomu odpovida 
uplne nove vztazeni pojmu prostor a cas k subjek
tivnimu nazir:ini (poprve KANT 1770). 

Podivejme se v teto souvislosti, jak hrave a pi'i
tom nanejvYs komplikovane MOZART na vrcho
lech kombinuje metra, rytmy, motivy a pohyb 
(pi'. I. 22). Struktura hud. vety se stava zna
menim nove duchovni svobody cloveka (GEOR
GIADES). 

Fonny a druhy 
Oblibe se tesi menuet ve svem taki'ka telesne syme
trickem utvai'eni (tanecni kroky), zaroven je pru
bii'skYm kamenem pro skladatele (s. 396). Do 
centra se dostava sondtovd forma ve sve dramatic
nosti a ztvarneni protikladnych charakteru, a to ja
ko prvni veta v komorni hudbe a symfonii, i jako fi
nale (jinak vetsinou ronda). Termin sondtovd for
ma se objevuje teprve cca od roku 1840, stejne tak 
jako terminyexpozice (z teorie dramatu), prove
denf (motivickd prdce) a reprfza (di'ive: kaZde 
opakov:ini). Misto 0 1. a 2. tematu se hovoi'ilo 
o motivech (GALEAZZI 1796), nebo 0 matei'skjch, 
hlavnfch a vedlejSfch myslenkdch (REJCHA 1826). 
KlasickYm kompozicnim principem je permanentni 
variace (jednota a rozmanitost). Ta vytv:ii'i take 
v sonatove forme mnohdy vice nez 2 temata. 

Vokalni hudba - instrumentalni hudba 
V chramove hudbe a v opere dovadi klasicismus 
novou individualitu Cloveka (zpevni hlas) k plne
mu lesku (sola) a k vseobjimajici harmonii (an
sambly). K tomu pi'istupuje ciste instrument:ilni 
hudba, pi'edevsim smyccovY kvartet. - Vzorem pro 
nastroje je JidskY hlas: vyhledavana je schopnost 
vYrazu, proto obliba klarinetu, housli a kladivko
veho klaviru. 
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V období klasicismu prožívá člověk sebe sama jako 
jednajícího jedince (Na počátku byl čin, GOETHE: 
Faust), který prociťuje a utváří okamžik, a to dra
maticky, nikoli epicky (s. 350, obr. B). Svět zažívá 
vpád vědomí času (GEBSER). Odtud všude nové 
gesto, nová intenzita, jež je vzápětí zřejmá: 

srov. začátek Vánočního oratoria a Malé noční 
hudby (kvartový skok, ale zcela nový rytmus); 
viz také prvních 5 tónů předehry k Figarově 
svatbě. 

Nové vědomí času mění kvalitu veškerého duševní
ho a tělesného prožívání a klade nové na místo sta
rého: 
- zaniká barokní b. c., komplikovaná harmonie, 

polyfonie; 
- vše spočívá nyní v melodii, dokonce i harmonie; 

právě v melodii se projevuje člověk, jednoduše 
a přirozeně; 

- stylizovaný jednotný afekt a rytmus uvolňují mís
to kontrastu, a to i na nejmenší ploše (diskonti
nuita hudební věty). 

Struktura a kvality utváření 
MOZARTOVA pozdní sonáta C dur KV 545 razí no
vou hudební řeč vzorovým způsobem a zároveň 
v klasickém omezení prostředků (viz obr.). Vše se 
tu zdá být navzájem spřízněno, jedno vychází z dru
hého, a přitom je vše prozářeno stále novými nápa
dy, kontrasty, stále novým životem. 

Oba úvodní motivy v t. 1 a 2 tvoří samostatný, vy
hraněný tvar s vlastním impulsem a vůlí (proto 
pomlka), stejně jako jejich kontrastující varianty 
v t. 3 a 4. Oba vytvářejí 1. téma pomocí symetrie, 
kontrastu, kadence v C dur a "koberce" dopro
vodných osmin; k němu jsou přiřazeny běhy 
(t. 5 nn.). Druhé téma kontrastuje s prvním: se
stupný trojzvuk, rychlá výměna nad šestnácti
nami. Přidáním arpeggií a trylkové epizody 
(bravurní kadenční perioda, GALEAZZI 1796) 
vzniká nejbližší vyšší jednotka: expozice. - Pro 
klasicismus je typická motivická nebo tematic
ká práce v provedení. MOZART k tomu často 
používá motivy z kody expozice nebo z přídavků 
k tématům, tak jako zde. Na rozd.I1 od barokní 
kontrapunktické motivické práce se zde jedná 
o kontrasty charakterů, rozmanitost myšlenek, 
překvapení, dramatičnost a výraz, vše v celistvém 
tvaru, bez zlomů. Formové jednotky se stále zvět
šují: také provedení a repríza tvoří takovou jed
notku, ta spolu s expozicí 1. větu a tato pak 
s ostatními větami celou sonátu (s přibývající 
provázaností u pozdního MOZARTA, pozdního 
HAYDNA a u BEETHOVENA). 

Casové prožívání 
Celek je uchopitelný v představě, ve vzpomínce 
posluchače a v tvůrčím úmyslu skladatele nebo in
terpreta. Skladatelé klasicismu vícekrát dosvědčují, 

že mají skladbu před zapsáním v hlavě jako ce
lek, tzn. bez časového průběhu, názorně, ale nikoli 
jako strnulou architekturu nebo konstrukci (jako 
obr. s. 336), nýbrž živoucí. 
Klasicismus přináší nový způsob prožívání a ztvár
nění času. Skrze normu časového průběhu, jež je 
duchovně ustálena v metru (moderní takt, viz 
značky v barevném poli nad notami), vzniká v po
sluchači časový prostor, naplněný určitým očekává
ním. Skladatel pak tuto normu neustále prolamuje 
individuálními rytmickými tvary konkrétně znějící 
hudby (noty v barevném poli) a její vnitřně kon
trastní podobou jako takovou (tónový diskurs, 
RlEMANN). 
Namísto starého kráčejícího generálbasu pulsují 
nyní v basu nebo ve středním hlasu téměř neustále 
osminy nebo šestnáctiny, jež zpřítomňují metrickou 
normu a zvýrazňují pohyb. Cas se zde poprvé vědo
mě jeví jako niternost, dynamika, energie, napětí, 
pohyb, motorika (GEBSER), neboli jako proměnli
vá intenzita na pozadí smyslově zprostředkované 
a vnitřně dotvářené normy, taktu. Tomu odpovídá 
úplně nové vztažení pojmů prostor a čas k subjek
tivnímu nazírání (poprvé KANT 1770). 

Podívejme se v této souvislosti, jak hravě a při
tom nanejvýš komplikovaně MOZART na vrcho
lech kombinuje metra, rytmy, motivy a pohyb 
(př. t. 22). Struktura hud. věty se stává zna
mením nové duchovní svobody člověka (GEOR
GIADES). 

Formy a druhy 
Oblibě se těší menuet ve svém takřka tělesně syme
trickém utváření (taneční kroky), zároveň je pru
bířským kamenem pro skladatele (s. 396). Do 
centra se dostává sonátová forma ve své dramatič
nosti a ztvárnění protikladných charakterů, a to ja
ko první věta v komorní hudbě a symfonii, i jako fi
nale (jinak většinou ronda). Termín sonátová for
ma se objevuje teprve cca od roku 1840, stejně tak 
jako termíny expozice (z teorie dramatu), prove
dení (motivická práce) a repríza (dříve: každé 
opakování). Místo o 1. a 2. tématu se hovořilo 
o motivech (GALEAZZI 1796), nebo o mateřských, 
hlavních a vedlejších myšlenkách (REJCHA 1826). 
Klasickým kompozičním principem je permanentní 
variace (jednota a rozmanitost). Ta vytváří také 
v sonátové formě mnohdy více než 2 témata. 

Vokální hudba - instrumentální hudba 
V chrámové hudbě a v opeře dovádí klasicismus 
novou individualitu člověka (zpěvní hlas) k plné
mu lesku (sóla) a k všeobjímající harmonii (an
sámbly). K tomu přistupuje čistě instrumentální 
hudba, především smyčcový kvartet. - Vzorem pro 
nástroje je lidský hlas: vyhledávána je schopnost 
výrazu, proto obliba klarinetu, houslí a kladívko
vého klavíru. 
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Opera seria je vdind, velka italska opera 18. stol., 
kterou razila neapolska skola. V jejim centru stoji 
hudba: it. pevecka kultura belcanta. Jako barokni 
druh opera seria navzdory vsem reformam v klasi
cismu zanik:i. Je operou stareho rezimu (ancien 
regime), maskou a zabavou, leskem a oslavou aris
tokracie: 
- alegorie, myslenkove bohatstvi a iluzivnost, pred

vadeni mor:ilky (spravedlnosti, velkomyslnosti), 
ale i vasne a lasky; 

- anticka mytologie, vznesene namety, vzd:ilene od 
soucasnosti (opera buffa: kazdodenni zivot); 

- hrdinstvi a patos, jednotlive osudy, monology 
(s610ve arie) , virtuozita, okazalost, ustalene typy 
misto charakteri'!. 

Hlavnim libretistou je METASTASIO (s. 28I): umne 
vycizelovane deje s maxim:ilne 6 postavami 
(s. 340), intrikami a stastnYm koncem. 
Recitativ, v libretu velmi diilezil)i, je zhudebnovan 
jen zbezne, zeasti je dokonce improvizovan primo 
na scene (secco s doprovodem cembala a cella). 
Paradnimi hudebnimi cisly opery jsou arie. Opera 
seria ustrnula jako sled seen, budovanych st:ile stej
nym zpiisobem (obr. B): dialogy zhudebnene jako 
recitativy a v zavern jakesi shrnuti, prinasejici urcil)i 
afekl. To je pak zhudebneno jako arie (podobne 
jako ch6r i'ecke tragedie, CALZABIGI). 

Recitativ secco zhudebiiuje text podle urCitYch 
pravidel a formuli, ktere znal i basnik (META
STASIO vymyslel sve recitativy tak, ze sedel 
u cembala a zpival): vetne cleny jsou oddeleny 
pomlkami, prizvuene slabiky pi'ipadaji na tezke 
taktove doby, pocet slabik ureuje pocet t6nii, 
caste repetice t6nii a male intervaly prozrazuji 
blizkost reci, vetne Cleny jsou k sobe melodicky 
a harmonicky vztazeny, napi'. i forti (statecnO, 
i viti (zbabelO jako pohyb nahoru a dolii a jako 
dominanta a tonika, stejne tak i vincitori (vite
zovej, i vinti (poraieni, pi'. B). Tim je dana to
n:ilni "tekavost" recitativu, mooulujiciho od arie 
k arii (s. 330, obr. A). 

Arie uzaviraji sceny, zpevak po nich vetsinou opou
sli jeviSte; pokaZde miize nasledovat potlesk a pi'i
padne opakovani zavereeneho dilu arie. Dramatic
ka navaznost je druhorada. - V zavern opery zazni
va sbor nebo ans:imbl s6listii, na zacatku neapolsk:i 
operni sinfonie (s. 135). 
Kolem poloviny stoleti je opera seria podrobovana 
st:ile vetsi kritiee z noveho pohledu pi'irozenosti, 
jednoduehosti a svobodneho vYrazu citu. Na operu 
seria osti'e utoci jiz B. MARCELLO (II teatro alia 
moda, Benatky 172 I) a stejne tak hrabe F. ALGA
ROTTI (Saggio sopra l'opera in musica, Livorno 
1755): 

Opera se musi vratit ke svYm z:ikladnim princi
piim, pi'edevsim k pi'irozenosti. Pi'iroda zname
na totez co antika (s. 333), proto i nad:ile antic
ke namety. 

GLUCKOVA operni reforma ukazuje stejnYm sme
rem: k pl'irozene dramatienosti (viz s. 347). Akcni 
arie (s dejem, aria di azione) nebo arie s bohatYm 
textem (aria parlante) pi'inasi ovsem jiz LEO: 

Andromaca hovol'i hnevive a s odporem k vra
hovi, ktery se chysta zabit jejiho synka, a naopak 
se obraci nezne a s laskou k synkovi. Tato zmena 
n:ilady a postoje je vyjadi'ena hudebne (obr. A): 
prudke sti'id:ini temp; dramaticke a pateticke 
odmlky (fermaty); sti'idani dynamiky:f-pp; pro
meny melodiky: pateticke kvinty a oktavy proti 
terciovYm a sekundovYm vzdechiim; zmena t6ni
ny a doprovodu. 

Tento princip kontrastu pak z dramaticke oblasti 
pronika do hudby, vcetne hudby ciste instrument:il
ni, a spoluvytvai'i hud. i'ec klasicismu. 
Proti dramatickemu priibehu deje stoji jeste repe
ticni forma arie da capo (s. 110). LEO st:ile jeste 
barokne typicky stylizuje vniti'ni a vnejsi pohyb do 
uzavi'eneho obrazu, neboli cisla (obr. A). ViidCim 
skladatelem opery seria je 
JOHANN ADOLF HASSE (1699-1783), Hamburk, 
Neapol, od 1733 v DraZ<fanech; Didone 1742, Soli
mana 1758; jeho manzelkou byla zpevacka FAUSTI
NABoRDONI. 

HASSEHO patetick:i arie (obr. D) jeste ukazuje 
barokni postoj. Zpevak umne a s pi'esvedcivYm 
vYrazem zdobi nekolik m:ilo dlouhyeh not (no
zicky nahorn). HILLER podava vzor tohoto ume
ni ozdob, jez bylo r. 1778 jiz zastarale: harmonii 
ozvlastnuje disonantnimi priitahy (t. 16, 18), 
melodii zdobi synkopami (t. 17) a teckovanim 
(t. 18) a linii pi'etezuje a nahrazuje behy 
(I. 16 n.) a figurami (t. 18). 

Moderni dramatickY spad rna JOMMELLIHO ree. 
accompagnato z opery Fetonte. Phaeton v tomto 
monologu zjiStuje, ze cernosskY knize Orcana chce 
unest jeho milou Lybii. Z pocatecniho klidu pi'e
chazi az k zui'ivosti (Ach! Prober se konecne ze sve 
netecnosti! VzhUru!). JOMMELLI stupnuje odpov!
dajicim zpiisobem tempo, impulsivne meni dynami
ku, stav! proti sobe zpevni partie bez doprovodu 
a ciste orchestr:ilni vstupy nebo dramaticke akordy. 
Nejdiilezitejsimi skladateli opery seria jsou: LEO, 
PORPORA, PERGOLESI, HANDEL; d:ile HASSE, JOM
MELLI, GLUCK, TRAETTA; pozdeji GALUPPI, PICCIN
NI, PAISIELLO, MOZART. 

MOZARTOVY opery seria: Mitridate, re di Ponto 
(Milan 1770),Ascanio in Alba (Milan 1771),/1 
sogno di Scipione (Salcburk 1772), Lucio Si/Ia 
(Milan 1772), II re pastore (Saleburk 1775), 
Idomeneo, re di Creta (Mnichov 178 I), La cle
menza di rito (Praha, 6. z:il'i 1791, u pi'ilezitos
ti korunovace LEOPOLDA II. ceskYm kr:ilem; 
MOZARTOVA posledni opera, doba vzniku cerve
nec/srpen 1791). 
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Opera seria je vážná, velká italská opera 18. stol., 
kterou razila neapolská škola. V jejím centru stojí 
hudba: il. pěvecká kultura belcanta. Jako barokní 
druh opera seria navzdory všem reformám v klasi
cismu zaniká. Je operou starého režimu (ancíen 
régime) , maskou a zábavou, leskem a oslavou aris
tokracie: 
- alegorie, myšlenkové bohatství a iluzívnost, před

vádění morálky (spravedlnosti, velkomyslnosti), 
ale i vášně a lásky; 

- antická mytologie, vznešené náměty, vzdálené od 
současnosti (opera buffa: každodenní život); 

- hrdinství a patos, jednotlivé osudy, monology 
(sólové árie), virtuozita, okázalost, ustálené typy 
místo charakteru. 

Hlavním libretistou je METASTASIO (s. 281): umně 
vycizelované děje s maximálně 6 postavami 
(s. 340), intrikami a šťastným koncem. 
Recitativ, v libretu velmi důležitý, je zhudebňován 
jen zběžně, zčásti je dokonce improvizován přímo 
na scéně (secco s doprovodem cembala a cella). 
Parádními hudebními čísly opery jsou árie. Opera 
seria ustrnula jako sled scén, budovaných stále stej
ným způsobem (obr. B): dialogy zhudebněné jako 
recitativy a v závěru jakési shrnutí, přinášející určitý 
afekt. To je pak zhudebněno jako árie (podobně 
jako chór řecké tragédie, CALZABIGI). 

Recitativ secco zhudebňuje text podle určitých 
pravidel a formulí, které znal i básník (META
STASIO vymýšlel své recitativy tak, že seděl 
u cembala a zpíval): větné členy jsou odděleny 
pomlkami, přízvučné slabiky připadají na těžké 
taktové doby, počet slabik určuje počet tónů, 
časté repetice tónů a malé intervaly prozrazují 
blízkost řeči, větné členy jsou k sobě melodicky 
a harmonicky vztaženy, např. i forti (statečnO, 
i vili (zbabělO jako pohyb nahoru a dolů a jako 
dominanta a tonika, stejně tak i vincitori (vítě
zové), i vinti (poražení, př. B). Tím je dána to
nální "těkavost" recitativu, modulujícího od árie 
k árii (s. 330, obr. A). 

Árie uzavírají scény, zpěvák po nich většinou opou
ští jeviště; pokaždé může následovat potlesk a pří
padné opakování závěrečného dílu árie. Dramatic
ká návaznost je druhořadá. - V závěru opery zazní
vá sbor nebo ansámbl sólistů, na začátku neapolská 
operní sinfonie (s. 135). 
Kolem poloviny století je opera seria podrobována 
stále větší kritice z nového pohledu přirozenosti, 
jednoduchosti a svobodného výrazu citu. Na operu 
seria ostře útočí již B. MARCELLO (II teatro alla 
moda, Benátky 172 1) a stejně tak hrabě F. ALGA
ROTT! (Saggio sopra l'opera in musica, Livorno 
1755): 

Opera se musí vrátit ke svým základním princi
pům, především k přirozenosti. Příroda zname
ná totéž co antika (s. 333), proto i nadále antic
ké náměty. 

GWCKOVA operní reforma ukazuje stejným smě
rem: k přirozené dramatičnosti (viz s. 347). Akční 
árie (s dějem, aria di azione) nebo árie s bohatým 
textem (aria parlante) přináší ovšem již LEO: 

Andromaca hovoří hněvivě a s odporem k vra
hovi, který se chystá zabít jejího synka, a naopak 
se obrací něžně a s láskou k synkovi. Tato změna 
nálady a postoje je vyjádřena hudebně (obr. A): 
prudké střídání temp; dramatické a patetické 
odmlky (fermáty); střídání dynamiky:f-pp; pro
měny melodiky: patetické kvinty a oktávy proti 
terciovým a sekundovým vzdechům; změna tóni
ny a doprovodu. 

Tento princip kontrastu pak z dramatické oblasti 
proniká do hudby, včetně hudby čistě instrumentál
ní, a spoluvytváří hud. řeč klasicismu. 
Proti dramatickému průběhu děje stojí ještě repe
tiční forma árie da capo (s. 110). LEO stále ještě 
barokně typicky stylizuje vnitřní a vnější pohyb do 
uzavřeného obrazu, neboli čísla (obr. A). Vůdčím 
skladatelem opery seria je 
JOHANN ADOLF HASSE (1699-1783), Hamburk, 
Neapol, od 1733 v Drážďanech; Didone 1742, Soli
mano 1758; jeho manželkou byla zpěvačka FAUST!
NA BORDONI. 

HASSEHO patetická árie (obr. D) ještě ukazuje 
barokní postoj. Zpěvák umně a s přesvědčivým 
výrazem zdobí několik málo dlouhých not (no
žičky nahoru). HILLER podává vzor tohoto umě
ní ozdob, jež bylo r. 1778 již zastaralé: harmonii 
ozvláštňuje disonantními průtahy (I. 16, 18), 
melodii zdobí synkopami (I. 17) a tečkováním 
(I. 18) a linii přetěžuje a nahrazuje běhy 
(t. 16 n.) a figurami (I. 18). 

Moderní dramatický spád má JOMMELLIHO rec. 
accompagnato z opery Fetonte. Phaeton v tomto 
monologu zjišťuje, že černošský kníže Orcana chce 
unést jeho milou Lybii. Z počátečního klidu pře
chází až k zuřivosti (Ach! Prober se konečně ze své 
netečnosti! Vzhůru!). JOMMELLI stupňuje odpoví
dajícím způsobem tempo, impulsivně mění dynami
ku, staví proti sobě zpěvní partie bez doprovodu 
a čistě orchestrální vstupy nebo dramatické akordy. 
NejdůleŽitějšími skladateli opery seria jsou: LEO, 
PORPORA, PERGOLESI, HANDEL; dále HASSE, JOM
MELLI, GWCK, TRAETTA; později GALUPPI, PICCIN
NI, PAISIELLO, MOZART. 

MOZARTOVY opery seria: Mitridate, re di Ponto 
(Milán 1770),Ascanio in Alba (Milán 1771),// 
sogno di Scipione (Salcburk 1772), Lucio Silla 
(Milán 1772), II re pastore (Salcburk 1775), 
Idomeneo, re di Creta (Mnichov 1781), La cle
menza di Tito (Praha, 6. září 1791, u příležitos
ti korunovace LEOPOLDA II. českým králem; 
MOZARTOVA poslední opera, doba vzniku červe
nec/srpen 1791). 
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Opera buffa (it. komickd opera) je celovecerni, 
mesianskY, lehkY protejsek k opere seria, mileziei 
rovnez k neapolske skole. Jestlize opera seria 
vladne pribliZne v letech 1720-1780, opera buffa 
se vyviji po casnem uspechu PERGOLESIHO inter
mezza La serva padrona (I 733) od poloviny sto
leti predevsim diky GALUPPIMU a PICCINIMU az 
k viidcimu opernimu druhu klasicismu. Jako hu
dehnf komedie je opera buffa svou podstatou 
spjata s predklasickou a klasickou hudbou. Vr
choli u Mozarta a konCi Donizettim v letech 
1830/40. 

PredchUdci opery buffa 
Opere buffa historicky predch:izeji: 
- komicke sceny a postavy (parti huffe) ve vaz

nych operach 17. stol., predevsim v Benatkich 
(srovnej s. 276, obr. B); 

- komicki intermedia (intermezzi) jako vesela 
odlehceni mezi akty opery a cinohry; 

- neapolska komedie s hudbou, v dialektu, s mes
ianskYmi, fraSkovitYmi namety z kazdodenniho 
zivota, s typy commedie dell'arte a parodi! ope
ry seria. Zde vznikl nory neapolskY styl buffo, 
slavna je PERGOLESIHO La serva padrona. 

Take PERGOLESIHO intermezzo Livietta e Tracollo 
(Neapol 1734) vykazuje tento nory styl: pohyb 
a afekt jsou zprvu jeste jednotne a tudiz zcela ba
rokni. Smyslove zivouei (nikoliv uz barokne ucene 
a symbolicke) ztvarneni textu ale vzapeti zpusobi 
pronikavou zmenu obou. 

Livietta se nemuze nadechnout, proto zpiva 
v kratkYch rykricich, prerusovanych pomlkami: 
Ti placa! (Upokoj se!) Addio! Addio! Tomu od
povida klidny, rovnomerny pohyb. Pote nahle 
prich:izi zvolani: Tracollo mio! se zmenou gesta, 
jez je nyni velke a rozmachle. Proto se zmeni ta
ke hudba: plna orchestr:ilni sazba, ligatu9' pres 
2 takty, velke gesto v oktavovem skoku f'-f , har
monicka zmena: vyboceni pres mimoton:ilni do
minantu C dur do dominanty F dur, harmonicky 
ozvlastnene alteracemi - sniZenou kvintou ges 
a nonou des' jako typicky neapolskYmi obraty 
slouzieimi stupiiovani ryrazu (srov. neapolski 
sexta, s. 98). Toto vse potom prevezme citovj 
sloh (obr. B). 

Hudba nab9va jakesi te/esnosti a odpovida herec
kemu gestu, ktere zrcadli vniti'ni a vnejsi pohyb. 

Namety oper buffa 
jsou brany z kaZdodenniho zivota (viz ryse, sluha, 
lazebnik atd.), komicke az jim ave sentiment:ilni. 
Vedle toho zde hraje roli commedia dell' arte. 

Commedia dell' arte je komicko-burleskni im
provizovana komedie ze 16. stoleti, pricemz po
radi scen a obsah byly pevne stanoveny, avsak 

v jednotlivostech bylo provedeni ponech:ino na 
hereich, vetsinou primo spatra. 
Postavy jsou typoyYmi charaktery, hraji ve st:ile 
stejne masce a kostYmu. Patri k nim Pulcinella, 
Harlekfn, Pantalone a Brighella, Isahella, Ko
lombfna, kapitdn Spavento, dottore (iekar, 
pravnik) a predevsim dvojice pana a sluhy: 
Magnifico a Zanni (saSek; Don Giovanni a Le
porello). 

Teprve GOLDONI v libretu jednotlive typy individua
lizoval a ucinil z nich zivouei charaktery s jemne 
odstinenYmi a smiSenYmi rysy. 
Opera buffa pouZiva hovorovou rec, casto dialekty, 
utrZky cizich reci (iatiny), citaty, parodie, hbite par
lando, kYch:ini, zivani, koktani. 

Ve scene z PAISIELLOVA Lazebnika Figaro oma
mil oba Bartolovy sluhy. Ti proto nemohou Bar
tolovi souvisle vysvetlit, co se prihodilo. Tato sce
na je vtipna a vicevrstevna. Hudba ji kopiruje 
a dava ji pritom nove rozmery. 
Svegliato (it. svegliarsi = probudit se) ziva na 
dlouhou notu Ah!, v orchestru k tomu zni pro
dlevy. Giovinetto (it. mladicek) kYch:i na pred
takti, s machnutim na cit (hepcf!), pote s opako
vanYm nasazenim e (3 osminy, oddelene poml
kami). Bartolova rychla brebentiva otazka 6, co 
je to za zpev! je umistena presne do taktu. Or
chestr k tomu prinasi nerv6zni osminory pohyb 
(pl'. C). 

Standardniobsazeni 
Libretista i skladatel v opere buffa stejne jako 
predtim v opere seria museli poCitat s kombinaei 
postav a predstavitelu, ktera byla k dispozici temer 
ve vsech divadlech. Dokonce i pocet a typy ari! by
Iy b:isnikovi predem dany. Opera seria citala vetsi
nou 6 postav, a to prevazne vysoke hlasy. Jeste 
S. MATTEI popisuje v roce 1781 techto 6 typu 
v opere seria jako 4 zenske hlasy (nebo kastrati), 
1 tenor (krdl a podobnel a 1 vetsinou hlubokY 
hlas (poslednf part, postava od krdlovskeho dvo
ra). Tornu odpovida MOZARTOV plan roli v Titovi 
(obr. A). 
V intermediu vystupuji vetSinou pouze 2 postavy v re
alisticky prirozene hlasove poloze (sopran, bas). 
Opera buffa pocit:i se 7 (nebo 6) postavami v pi'iro
zene poloze, bez kastratu. 
Napr. MOZART sestavuje pro svou nedokoncenou 
operu buffa Lo sposo deluso (1783) seznam osob se 
4 mun a 3 zenami, pi'icemz muzi jsou zcasti jako 
smiSene charaktery mezi komickYm a vaZnYm obo
rem (mezzo carattere). Cos/fan tutte rna 6 osob, 
Don Giovanni zahrnuje role opery seria a rna osm 
predstavitelu (komtura a Masetta zpival v Praze jeden 
a tYZ zpevik). 
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Opera buffa (it. komická opera) je celovečerní, 
měšťanský, lehký protějšek k opeře seria, náležící 
rovněž k neapolské škole. Jestliže opera seria 
vládne přibližně v letech 1720-1780, opera buffa 
se vyvíjí po časném úspěchu PERGOLESIHO inter
mezza La serva padrona (I 733) od poloviny sto
letí především díky GALUPPIMU a PICCINIMU až 
k vůdčímu opernímu druhu klasicismu. Jako hu
dehní komedie je opera buffa svou podstatou 
spjatá s předklasickou a klasickou hudbou. Vr
cholí u Mozarta a končí Donizettim v letech 
1830/40. 

Předchůdci opery buffa 
Opeře buffa historicky předcházejí: 
- komické scény a postavy (parti huffe) ve váž

ných operách 17. stol., především v Benátkách 
(srovnej s. 276, obr. B); 

- komická intermédia (intermezzi) jako veselá 
odlehčení mezi akty opery a činohry; 

- neapolská komedie s hudbou, v dialektu, s měš
ťanskými, fraškovitými náměty z každodenního 
života, s typy commedie dell'arte a parodií ope
ry seria. Zde vznikl nový neapolský styl buffo, 
slavná je PERGOLESIHO La serva padrona. 

Také PERGOLESIHO intermezzo Livietta e Tracollo 
(Neapol 1734) vykazuje tento nový styl: pohyb 
a afekt jsou zprvu ještě jednotné a tudíž zcela ba
rokní. Smyslově živoucí (nikoliv už barokně učené 
a symbolické) ztvárnění textu ale vzápětí způsobí 
pronikavou změnu obou. 

Livietta se nemůže nadechnout, proto zpívá 
v krátkých výkřicích, přerušovaných pomlkami: 
Ti placa! (Upokoj se!) Addio! Addio! Tomu od
povídá klidný, rovnoměrný pohyb. Poté náhle 
přichází zvolání: Tracollo mio! se změnou gesta, 
jež je nyní velké a rozmáchlé. Proto se změní ta
ké hudba: plná orchestrální sazba, ligatu9' přes 
2 takty, velké gesto v oktávovém skoku f'-f , har
monická změna: vybočení přes mimotonální do
minantu C dur do donůnanty F dur, harmonicky 
ozvláštněné alteracemi - sníženou kvintou ges 
a nonou des' jako typicky neapolskými obraty 
sloužícími stupňování výrazu (srov. neapolská 
sexta, s. 98). Toto vše potom převezme citový 
sloh (obr. B). 

Hudba nabývá jakési tělesnosti a odpovídá herec
kému gestu, které zrcadlí vnitřní a vnější pohyb. 

Náměty oper buffa 
jsou brány z každodenního života (viz výše, sluha, 
lazebník atd.), komické až jímavě sentimentální. 
Vedle toho zde hraje roli commedia delľarte. 

Commedia dell' arte je komicko-burleskní im
provizovaná komedie ze 16. století, přičemž po
řadí scén a obsah byly pevně stanoveny, avšak 

v jednotlivostech bylo provedení ponecháno na 
hercích, většinou přímo spatra. 
Postavy jsou typovými charaktery, hrají ve stále 
stejné masce a kostýmu. Patří k nim Pulcinella, 
Harlekýn, Pantalone a Brighella, Isahella, Ko
lombína, kapitán Spavento, dottore (lékař, 
právník) a především dvojice pána a sluhy: 
Magni.fico a Zanni (šašek; Don Giovanni a Le
porello). 

Teprve GOLDONI v libretu jednotlivé typy individua
lizoval a učinil z nich živoucí charaktery s jemně 
odstíněnými a smíšenými rysy. 
Opera buffa používá hovorovou řeč, často dialekty, 
útržky cizích řečí (latiny), citáty, parodie, hbité par
lando, kýchání, zívání, koktání. 

Ve scéně z PAISIELLOVA Lazebníka Figaro omá
mil oba Bartolovy sluhy. Ti proto nemohou Bar
tolovi souvisle vysvětlit, co se přihodilo. Tato scé
na je vtipná a vícevrstevná. Hudba ji kopíruje 
a dává jí přitom nové rozměry. 
Svegliato (jt. svegliarsi = probudit se) zívá na 
dlouhou notu Ah!, v orchestru k tomu zní pro
dlevy. Giovinetto (jt. mladíček) kýchá na před
taktí, s máchnutím na ci! (hepčí!), poté s opako
vaným nasazením e (3 osminy, oddělené poml
kami). Bartolova rychlá brebentivá otázka ó, co 
je to za zpěv! je umístěna přesně do taktu. Or
chestr k tomu přináší nervózní osminový pohyb 
(př. C). 

Standardní obsazení 
Libretista i skladatel v opeře buffa stejně jako 
předtím v opeře seria museli počítat s kombinací 
postava představitelů, která byla k dispozici téměř 
ve všech divadlech. Dokonce i počet a typy árií by
ly básníkovi předem dány. Opera seria čítala větši
nou 6 postav, a to převážně vysoké hlasy. Ještě 
S. MATTEJ popisuje v roce 1781 těchto 6 typů 
v opeře seria jako 4 ženské hlasy (nebo kastráti), 
1 tenor (král a podobnel a 1 většinou hluboký 
hlas (poslední part, postava od královského dvo
ra). Tomu odpovídá MOZARTŮV plán rolí v Titovi 
(obr. A). 
V intermédiu vystupují většinou pouze 2 postavy v re
alisticky přirozené hlasové poloze (soprán, bas). 
Opera buffa počítá se 7 (nebo 6) postavanů v přiro
zené poloze, bez kastrátů. 
Např. MOZART sestavuje pro svou nedokončenou 
operu buffa Lo sposo deluso (1783) seznam osob se 
4 muži a 3 ženanů, přičemž muži jsou zčásti jako 
smíšené charaktery mezi konůckým a vážným obo
rem (mezzo carattere). CoslJan tufte má 6 osob, 
Don Giovanni zahrnuje role opery seria a má osm 
představitelů (komtura a Masetta zpíval v Praze jeden 
a týž zpěvák). 
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KLASICISMUS / Opera III / opera buffa 2: Mozart 343 

Tradice druhU 
V divadle existujf od dob antiky tyto druhy, llfeene 
obsahem, formou a scenou: 
- tragedie: osudy vladaru; versova forma; palae, 

chram, sloupovi. 
- komedie: rodinne pribehy; pr6za; dum, ulice, tr

liSte. 
- satira: venkovsk)i zivot, pastordla; zpev; les, jes-

kyne, morske pobrezi. 
PozdejSf historie zpracovava historicka temata 
(SHAKESPEARE). Opera vychazf z pastoraly (Dajne, 
Oifeo) , pozdeji je protejskem tragedie a historie 
v opere seria a komedie v opere buffa. 

Duch pospolitosti a aos3mbl 
V opere buffa se vyskytujf recitativy, pfsne, male 
a vetsf arie. Typick)im zoakem druhu vsak nejsou ty
to s610ve zpevy, nYbr'i ansambly a finale. 
Podstata opery buffa jakono komedie pospolitosti vy
ch:izf vsmc v{cehlase hudbe. Na divadle hovon posta
vypouze po sobe (dialog), ale v opere muzevice osob 
zpfvat soueasne (ansdmbl). V ansamblu zaznivajf roz
dilne charaktery a presto vytvarejf harmonii a jednotu. 
Toto vicehlase spolecenstvi, po nemz se obeas ztrad 
srozumitelnost reCi, odpovida take eiste hud. principu 
instrumentilnf hudby. Takto se v 18. stol. navzajem 
ovlivilujf opera buffa a instrumentilnf hudba a vedou 
k hudebni gestice klasicismu. 

MOZARTOVA Figarova svatba obohacuje satiric
ko-revoluenf riz sve literarnf pi'edlohy 0 Iyricke 
prvky i 0 plastietejsf charakterokresbu. MOZART 
libreto inscenuje. 
Kdyz mfsto Cherubfna pi'ekvapive vystoupf z po
kojiku Zuzanka, odriZi hudba veskere vnejsf 
i vniti'nf denf: zlost hrabete se projevuje prudk)i
mi, sestupn9mi 3hl. figurami. Jeho udiv nad Zu
zankou promlouva z pomlk, nahle zdrobnelych 
gest, obratu melodickeho pohybu v p. Zmenu 
a to, co znamena, odrazf modulace. Zuzaneino 
B dur pi'evamje nad Es dur hrabete. Zuzanka tri
umfuje vskrytu a tise, puvabne a taneene. Hudba 
hovofi do ticha mfsto nf jeste predtim, nez ona sa
rna s pi'edstiranou nevinnostf pozdravi (obr. B). 
V Donu Giovannim MOZART dokonce vrsf na 
sehe cele ansambiy: v taneenf scene hrajf v du
myslnem metrickem a rytmickem vrstvenf sou
easne 3 orchestry 3 rozoe tance, n:ilezejid 3 
spoleeensk)im vrstvam (obr. A). 

Finale 
Opera buffa je Cfm d:il vice dramatizovana: finale se 
prodluzuji. Vetsina oper rna 2 finale, kteri ale trvajf 
priblizne etvrtinu celkoveho casu. DA PONTE nazYva 
finale dramatem v dramatu, v nemz musf vystoupit 
vsechny postavy a zpfvat v ansambiu. Tak vznika 
dramaticke crescendo s dovedne rozmfsten9mi ri
tardandy. Skladatele zhudebnuji finale odpovidaji
dm zpusobem jako proud dram. hudby, zaroven se 

vsak pokousejf dat celemu finale nadi'azenou Ciste 
hud. formu. Nejjednodussi je vaudeville (s. 348), 
bohatsi a kontrastnejsi retezove finale, vrcholne 
komplikovane rondove finale (poprve u PICCINNI
HO: Buona figliuola, 1760; proslule je 2. finale 
z MOZARTOVY Figarovy svatby, viz s. 130, obr. B). 

Skladatele opery buffa 
LEONARDO VINCI (1690-1730), Neapol, Lo cecato 

jauzo (1719, v neapolskem dialektu). 
LEONARDO LEO (1694-1744), Neapol. 
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-36), Nea

pol (s. 281); opera buffa Lo jrate 'nnamorato 
(Zarnilovany milich, Neapo11732, komedie v dia
lektu), La serva padrona (Sluika pani, inter
mezzo, vkladano do jeho opery seria Il prigio
nier superbo, Neapoi1733, svetovY uspech, mj. 
Pai'iZ 1746 a 1752, viz s. 379); Livietta e Tracol-
10 (intermezzo k opere seria Adriano in Siria, 
Neapoi1734) . 

BAWASSARE GALUPPI (1706-85), Benatky, 
1741-43 LondYo, od 1748 kapeinikem u sv. 
Marka v Benatkach, 1765-68 Petrohrad; spolu
praee s GOWONIM - II mondo della luna (Svet 
na Mesici, Benatky 1750, tento namet take u PIC
CINNIHO, HAYDNA, PAlSIELLA), II filosojo di 
campagna (VesnickjfilosoJ, Benatky 1754). 
GALUPPIHO bemitsk)i styl pusobi vice barokne 
a zemite, styl nove neapolske generace je svezi 
a akeni: 

NICCOLO ]OMMELLI (1714-74), Neapol, 'lak LEA, 
mj. 1753-68 ve Stuttgartu. 

NICCOLO PICCINNI (1728-1800), Neapol, 'lak LEA; 
La cecchina ossia La buona figliuola (Rfm 
1760, text GOWONI); I viaggiatori (Neapol 
1774); od 1776vParizi (s. 347). 

GIOVANNI PAlSIELLO (1740-1816), Neapol; Il bar
biere di Siviglia (Lazebnik sevillskj, Petrohrad 
1782), La Molinara (Mlyndrka, Neapol 1788), 
Nina (1789). 

PASQUALE ANFOSSI (1727-97), Neapoi, Rfm; La fin
ta giardiniera (Nepravd zahradniee, Rfm 1774). 

DOMENICO CIMAROSA (1749-1801), Neapol, Vi
den; II matrimonio segreto (Tajne manielstvi, 
Viden 1792). 

Mozartovy opery buffa 
Lafinta sempliee. OPera buffa (Viden 1769); La 
finta giardiniera. Dramma gioeoso (Mnichov 
1775); L' oea del Cairo (1783, fragment); Lo sposo 
deluso (1783, fragment); 
Le nozze di Figaro. OPera buffa (Viden 1786), text 

LoRENZO DA PONTE (podle BEAUMARCHAISE, 
Bldznivj den, 1784); 

II dissoluto punito ossia II Don Giovanni. Dramma 
gioeoso per musiea (Praha 1787), text DA PONTE; 

COS! jan tutte ossia La seuola degli amanti. Ope
ra buffa (Viden 1790), text DA PONTE. 
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Tradice druhů 
V divadle existují od dob antiky tyto druhy, určené 
obsahem, formou a scénou: 
- tragédie: osudy vladařů; veršová forma; palác, 

chrám, sloupoví. 
- komedie: rodinné příběhy; próza; dům, ulice, tr

žiště. 
- satira: venkovský život, pastorála; zpěv; les, jes-

kyně, mořské pobřeží. 
Pozdější historie zpracovává historická témata 
(SHAKESPEARE). Opera vychází z pastorály (Dafne, 
Oifeo) , později je protějškem tragédie a historie 
v opeře seria a komedie v opeře buffa. 

Duch pospolitosti a ansámbl 
V opeře buffa se vyskytují recitativy, písně, malé 
a větší árie. Typickým znakem druhu však nejsou ty
to sólové zpěvy, nýbrž ansámbly a finale. 
Podstata opery buffa jakožto komedie pospolitosti vy
chází vstříc vícehlasé hudbě. Na divadle hovoří posta
vyponze po sobě (dialog), ale v opeře může více osob 
zpívat současně (ansámbl). V ansámblu zaznívají roz
dilné charaktery a přesto vytvářejí harmonii a jednotu. 
Toto vícehlasé společenství, při němž se občas ztrácí 
srozumitelnost řeči, odpovídá také čistě hud. principu 
instrumentální hudby. Takto se v 18. stol. navzájem 
ovlivňují opera buffa a instrumentální hudba a vedou 
k hudební gestice klasicismu. 

MOZARTOVA Figarova svatba obohacuje satiric
ko-revoluční ráz své literární předlohy o lyrické 
prvky i o plastičtější charakterokresbu. MOZART 
libreto inscenuje. 
Když místo Cherubína překvapivě vystoupí z po
kojíku Zuzanka, odráží hudba veškeré vnější 
i vnitřní dění: zlost hraběte se projevuje prudký
mi, sestupnými 3hl. figurami. Jeho údiv nad Zu
zankou promlouvá z pomlk, náhle zdrobnělých 
gest, obratu melodického pohybu v p. Změnu 
a to, co znamená, odráží modulace. Zuzančino 
B dur převažuje nad Es dur hraběte. Zuzanka tri
umfuje vskrytu a tiše, půvabně a tanečně. Hudba 
hovoří do ticha místo ní ještě předtím, než ona sa
ma s předstíranou nevinností pozdraví (obr. B). 
V Donu Giovannim MOZART dokonce vrší na 
sehe celé ansámbly: v taneční scéně hrají v dů
myslném metrickém a rytmickém vrstvení sou
časně 3 orchestry 3 různé tance, náležející 3 
společenským vrstvám (obr. A). 

Finale 
Opera buffa je čím dál více dramatizována: finale se 
prodlužují. Většina oper má 2 finale, která ale trvají 
přibližně čtvrtinu celkového času. DA PONTE nazývá 
finale dramatem v dramatu, v němž musí vystoupit 
všechny postavy a zpívat v ansámblu. Tak vzniká 
dramatické crescendo s dovedně rozmístěnými ri
tardandy. Skladatelé zhudebňují finale odpovídají
cím způsobem jako proud dram. hudby, zároveň se 

však pokoušejí dát celému finale nadřazenou čistě 
hud. formu. Nejjednodušší je vaudeville (s. 348), 
bohatší a kontrastnější řetězové finak, vrcholně 
komplikované rondové finale (poprvé u PICCINNI
HO: Buona figliuola, 1760; proslulé je 2. finale 
z MOZARTOVY Figarovy svatby, viz s. 130, obr. B). 

Skladatelé opery buffa 
LEONARDO VINCI (1690-1730), Neapol, Lo cecato 

fauzo (1719, v neapolském dialektu). 
LEONARDO LEO (1694-1744), Neapol. 
GIOVANNI BATTlSTA PERGOLESI (1710-36), Nea

pol (s. 281); opera buffa Lo frate 'nnamorato 
(Zamilovaný mnich, Neapol 1732, komedie v dia
lektu), La serva padrona (Služka paní, inter
mezzo, vkládáno do jeho opery seria Jl prigio
nier superbo, Neapol 1733, světový úspěch, mj. 
Paříž 1746 a 1752, viz s. 379); Livietta e Tracol-
10 (intermezzo k opeře seria Adriano in Siria, 
Neapol 1734) . 

BAWASSARE GALUPPI (1706-85), Benátky, 
1741-43 Londýn, od 1748 kapelníkem u sv. 
Marka v Benátkách, 1765-68 Petrohrad; spolu
práce s GOWONIM - II mondo della luna (Svět 
na Měsíci, Benátky 1750, tento námět také u PIC
CINNIHO, HAYDNA, PAlSIELLA), II filosofa di 
campagna (Vesnickýfilosoj, Benátky 1754). 
GALUPPIHO benátský styl působí více barokně 
a zemitě, styl nové neapolské generace je svěží 
a akční: 

NICCOLO JOMMELLI (1714-74), Neapol, žák LEA, 
mj. 1753-68 ve Stuttgartu. 

NICCOLO PICCINNI (1728-1800), Neapol, žák LEA; 
La cecchina ossia La buona figliuola (Řím 
1760, text GOWONI); I viaggiatori (Neapol 
1774); od 1776 v Paříži (s. 347). 

GIOVANNI PAlSIELLO (1740-1816), Neapol; Jl bar
biere di Siviglia (Lazebník sevillský, Petrohrad 
1782), La Molinara (Mlynářka, Neapol 1788), 
Nina (1789). 

PASQUALE ANFossI (1727-97), Neapol, Řím; La fin
ta giardiniera (Nepravá zahradnice, Řím 1774). 

DOMENICO ClMAROSA (1749-1801), Neapol, Ví
deň; II matrimonio segreto (Tajné manželství, 
Vídeň 1792). 

Mozartovy opery buffa 
Lafinta semplice. Opera buffa (Vídeň 1769); La 
finta giardiniera. Dramma giocoso (Mnichov 
1775); L' oca del Cairo (1783, fragment); Lo sposo 
deluso (1783, fragment); 
Le nozze di Figaro. Opera buffa (Vídeň 1786), text 

LoRENZO DA PONTE (podle BEAUMARCHAISE, 
Bláznivý den, 1784); 

II dissoluto punito ossia II Don Giovanni. Dramma 
giocoso per musica (Praha 1787), text DA PONTE; 

Cosi fan tutte ossia La scuola degli amanti. Ope
ra buffa (Vídeň 1790), text DA PONTE. 
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Velkli opera 
V polovine sloleli je vliv slare velke opery, Ij. Irage
die Iyrique a opera-ballel, jesle silny. Vellci opera 
sloji proti jinak vlidnouci ilalske opefe seria (Iepr
ve u pozdniho RAMEAUA se objevuji arie da capo) 
jakoz i proti nove opere buffa. Slejne jako opera se
ria je i ona reprezenlativnim umenim arislokracie: 
opera vysokeho stylu s hrdinsk)'mi namety z mytolo
gie a hislorie, vzdruena od vsedniho dne, a prolo 
nadherna, zabavna, racionrune umefena v zobraze
ni vasne, kontliktu a rozfeseni, plna vice ei mene 
vyprazdneneho palosu. 
PafiZ mela fadu opernich domu, ktere jiz svou 
rystavbou s sirok)'mi foyery a schodisli poskytovaly 
bohale dekorovane spoleenosti pfflezitost k pfedve
deni. 

Operni dum v Palais Royal byl olevfen roku 
1770 a jiz v roce 1781 znovu vyhorel. Obr. A vy
chazi z rytiny od BENARDA 0772 v Encyklope
dii). Proslor jevisle, ve srovnaui s ilalsk)'mi 
opernimi domy nezvykle hlubok)', slouzil na
kladne yYprave. 

Vedle velke opery jakozto opery slareho rezimu 
(ancien regime) naslupuje kolem roku 1750 oblf
bena, mest'anslci: 

Opera comique 
Odrazi aklualni mest'anske lalky z kazdodenniho 
zivota a pomery na venkove. Vedle komick)'ch 
a satirick)'ch rysii pi'ibYvajf i momenty zavaZnejsf, 
pozdeji lez romanticke. Opera comique nebyla 
hrana v budove Grand opera, nybrZ do roku 1752 
pouze na IrZiStich v Saint-Germain a SainI-Laurent. 
Pozdeji zfskala svoji vlastnf budovu. Vedle SEDAI
NA a MARMONTELA byl hlavnfm b:isnfkem CHAR
LES SIMON FAVART 0710-1792), klery vyvinul 
charakleristicke librelo jako proliklad ke Come
die melee d'ariettes, neboli slare komedii se 
chansony. 
Opera comique seslava z mluvenych dialogu 
a hudby, predevsim pisni (ariettes). 

Refrenova piseil Colelty je vyslavena jednoduse 
se solovYm i sbororym opakovanim refrenu a 2 
solorymi slokami Coletty (1. a 2. kuplel). Prost;! 
melodie se vzdava koloralur a obtiznych skokii, 
prinasf jednoduchou harmonii a pastorruni 6/8 
takl (pl'. B). 
CistY slrofick)' air je piseil Annelty (pl'. C). 

K lomu sbory, ansambly, finale, lance, programni 
inslrumenlruni Cfsla (bourka aj.). 
Zvlastnoslf jsou vaudevilly: refrenove pisne na zna
me melodie, liStene v rozsahlych sbirkach a zpivane 
v mnoha komediich. Pi'ibliZne od roku 1765 bylo 
komponovano slrue vetsi mnozstvi nOvYch melodii. 
Dlouho zustalo bezne spojil na konci opery comi
que vsechny zpevaky ve vaudevillu. KaZdy zazpival 
jednu sloku a vsichni dohromady refren, ktery vel-

sinou obsahoval moraIni ponaueeni (podobne ne
meck)' singspiel, viz MOZART, s. 348). 

Spor buffonistii 
1752 doslo v Pai'izi u prileziloSli provedeni PERGO
LESIHO La serva padrona italsk)'mi opernimi spo
leenoslmi k Izv. sporu buffonisru (querelle des bouf 
fons). Mestanske prOSlrem bylo v Ie dobe nalolik 
zrale, ze bylo Ireba jen lakovehoto podnetn, aby se 
doopravdy uvedl do pohybu vYv0j opery comique. 
Stoupenci francouzske opery, arislokrale, Iramcio
nalisle a pralele RAMEAUA se postavili proli pokro
kove smyslejicim milovrn'kiim italske opery buffa, 
predevsim proti ROUSSEAUOVI, GRIMMOVI a DI
DEROTOVI. Mladsi generace zde naSla dlouho hle
danou prirozenost a bezprOSlredne vyjadreny cit 
namisto stare vyumelkovanosti a stylizace. 
ROUSSEAU pole napsal jeste roku 1752 intermezzo 
Le devin du village (Vesniekj vestee). Tolo dilko 
se zamerne nesnazi 0 vysoke umeni, nYbd je paslO
rruni s jednoduchYmi charaktery a dejem, s mluve
nYmi Cinohernimi dialogy (na miste recitativii) 
a pisnemi (na miste ariO. 

Dokumentuje snahu 0 jednoduchosl a priroze
nosl melodiky, doprovodu a vYstavby pisni 
(obr. B) a inslrumenlrunich efsel, nebot' od in
strumenlruni hudby ROUSSEAU vyzadoval, aby 
byla prijemna na poslech a lehlci (ni force, ni 
baroque, ani nucena, ani baroknO. Le devin du 
village se dockal mnoha napodobenf (MOZAR
TOY Bastien a Bastienka). 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 0712-78), kritik spo
lecnosti a kultury, b:isnfk a hudebnfk, na soulezni 
olazku dijonske akademie, zda kultura a pokrok 
polepsily lidstvo, napsal prosluly Diseours sur les 
sciences et les arts (Rozprava 0 vedach a umenich, 
1750, oceneno). Rozvinul zde myslenku 0 st'ast
nem, prirozenem prvolnim stavu lidstvi, jeste ne
rozbilem vedou a kulturou, z nehoz odvodil ideruy 
prirozenOSli s vysok)'mi etick)'mi hodnotami, jako je 
nevinnost, clnosl, svoboda ald. ROUSSEAUOVA kriti
ka soucasnosti smerovala k revoluci, jeho unik do 
historie a do snu vsak pfipravoval take iracionalitu 
romantismu. 
ROUSSEAU napsal hudebnf hesla do Encyklopedie 
(vydavana 1751 nn.). 0 ne se pak opira jeho Dieti
onnaire de musique (Hudebni slovnfk, 1768). 
Ve svYch Lettres sur fa musique franfaise (Listy 
o francouzske hudbe, 1753) tvrm, ze francouzsk)' ja
zyk neni vhodny pro umeleck)' zpev. Jeho Pyg
malion (Lyon 1770) s mluvenYm textem podmalo
vanYm hudbou je prvnim melodramem (mono
dram) 18. sloleti. 
Dalsi skladatele opery comique: E. R. DUNI, 
F. A. PHILIDOR; P.-A. MONSIGNY (1729-1817) -
jednoducha melodika a diferencovana orchestrruni 
sazba (pl'. D). 
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Velká opera 
V polovině století je vliv staré velké opery, tj. tragé
die lyrique a opéra-ballet, ještě silný. Velká opera 
stojí proti jinak vládnoucí italské opeře seria (tepr
ve u pozdního RAMEAUA se objevují árie da capo) 
jakož i proti nové opeře buffa. Stejně jako opera se
ria je i ona reprezentativním uměním aristokracie: 
opera vysokého stylu s hrdinskými náměty z mytolo
gie a historie, vzdálená od všedního dne, a proto 
nádherná, zábavná, racionálně uměřená v zobraze
ní vášně, konfliktu a rozřešení, plná více či méně 
vyprázdněného patosu. 
Paříž měla řadu operních domů, které již svou 
výstavbou s širokými foyery a schodišti poskytovaly 
bohatě dekorované společnosti příležitost k předve
dení. 

Operní dům v Palais Royal byl otevřen roku 
1770 a již v roce 1781 znovu vyhořel. Obr. A vy
chází z rytiny od BÉNARDA (1772 v Encyklope
dii). Prostor jeviště, ve srovnání s italskými 
operními domy nezvykle hluboký, sloužil ná
kladné výpravě. 

Vedle velké opery jakožto opery starého režimu 
(ancien régime) nastupuje kolem roku 1750 oblí
bená, měšťanská: 

Opéra comique 
Odráží aktuální měšťanské látky z každodenního 
života a poměry na venkově. Vedle komických 
a satirických rysů přibývají i momenty závažnější, 
později též romantické. Opéra comique nebyla 
hrána v budově Grand op éra, nýbrž do roku 1752 
pouze na tržištích v Saint-Germain a Saint-Laurent. 
Později získala svoji vlastní budovu. Vedle SEDAI
NA a MARMONTELA byl hlavním básníkem CHAR
LES SIMON FAVART 0710-1792), který vyvinul 
charakteristické libreto jako protiklad ke Comé
die melée ďariettes, neboli staré komedii se 
chansony. 
Opéra comique sestává z mluvených dialogů 
a hudby, především písní (ariettes). 

Refrénová píseň Coletty je vystavěna jednoduše 
se sólovým i sborovým opakováním refrénu a 2 
sólovými slokami Coletty (1. a 2. kuplet). Prostá 
melodie se vzdává koloratur a obtížných skoků, 
přináší jednoduchou harmonii a pastorální 6/8 
takt (př. B). 
Čistý strofický air je píseň Annetty (př. C). 

K tomu sbory, ansámbly, finale, tance, programní 
instrumentální čísla (bouřka aj.). 
Zvláštností jsou vaudevilly: refrénové písně na zná
mé melodie, tištěné v rozsáhlých sbírkách a zpívané 
v mnoha komediích. Přibližně od roku 1765 bylo 
komponováno stále větší množství nových melodií. 
Dlouho zůstalo běžné spojit na konci opéry conú
que všechny zpěváky ve vaudevillu. Každý zazpíval 
jednu sloku a všichni dohromady refrén, který vět-

šinou obsahoval morální ponaučení (podobně ně
mecký singspiel, viz MOZART, s. 348). 

Spor buffonistů 
1752 došlo v Paříži u příležitosti provedení PERGO
LESIHO La serva padrona italskými opernínú spo
lečnostnú k tzv. sporu buffonisru (querelle des bouf 
fons). Měšťanské prostředí bylo v té době natolik 
zralé, že bylo třeba jen takovéhoto podnětn, aby se 
doopravdy uvedl do pohybu vývoj opéry conúque. 
Stoupenci francouzské opery, aristokraté, tradício
nalisté a přátelé RAMEAUA se postavili proti pokro
kově smýšlejícím milovrnmm italské opery buffa, 
především proti ROUSSEAUOVI, GRlMMOVI a DI
DEROTOVi. Mladší generace zde našla dlouho hle
danou přirozenost a bezprostředně vyjádřený cit 
namísto staré vyumělkovanosti a stylizace. 
ROUSSEAU poté napsal ještě roku 1752 intermezzo 
Le devin du village (VesniCký věštec). Toto dílko 
se záměrně nesnaží o vysoké umění, nýbrž je pasto
rální s jednoduchými charaktery a dějem, s mluve
nými činoherními dialogy (na místě recitativů) 
a písněmi (na místě árií). 

Dokumentuje snahu o jednoduchost a přiroze
nost melodiky, doprovodu a výstavby písní 
(obr. B) a instrumentálních čísel, neboť od in
strumentální hudby ROUSSEAU vyžadoval, aby 
byla příjemná na poslech a lehká (ni forcé, ni 
baroque, ani nucená, ani barokní). Le devin du 
village se dočkal mnoha napodobení (MOZAR
TŮV Bastien a Bastienka). 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 0712-78), kritik spo
lečnosti a kultury, básník a hudebník, na soutěžní 
otázku dijonské akademie, zda kultura a pokrok 
polepšily lidstvo, napsal proslulý Discours sur les 
scíences et les arts (Rozprava o vědách a uměních, 
1750, oceněno). Rozvinul zde myšlenku o šťast
ném, přirozeném prvotním stavu lidství, ještě ne
rozbitém vědou a kulturou, z něhož odvodil ideály 
přirozenosti s vysokými etickými hodnotami, jako je 
nevinnost, ctnost, svoboda atd. ROUSSEAUOVA kriti
ka současnosti směřovala k revoluci, jeho únik do 
historie a do snu však připravoval také iracionalitu 
romantismu. 
ROUSSEAU napsal hudební hesla do Encyklopedie 
(vydávána 1751 nn.). O ně se pak opírá jeho Dicti
onnaire de musique (Hudební slovník, 1768). 
Ve svých Lettres sur ta musique franfaise (Listy 
o francouzské hudbě, 1753) tvrdí, že francouzský ja
zyk není vhodný pro umělecký zpěv. Jeho Pyg
malion (Lyon 1770) s mluveným textem podmalo
vaným hudbou je prvním melodramem (mono
dram) 18. století. 
Další skladatelé opéry comique: E. R. DUNI, 
F. A. PHILIDOR; P.-A. MONSIGNY (1729-1817) -
jednoduchá melodika a diferencovaná orchestrální 
sazba (př. D). 
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Spor buffonistu roku 1752 konCi vypovezenim ital
ske opernf spoleenosti z Pai'fze. Stara francouzska 
opera sice zvitezila, ale co do oblibenosti a zivot
nosti zaostavala za novou francouzskou opera co
mique. Teprve v 70. letech se dfky GLUCKOVI do
ekala noveho rozmachu. 

Gluckova operni reforma 
postihla shodne jak strnulost francouzske velke 
opery, tak take italske opery seria, z nfz GLUCK vy
chazel. Svou reformu zahajil ve Vfdni spoleene s in
tendantem hrabetem DURAZZEM a basnfkem CAL
ZABIGIM. 
V navaznosti na antiku, resp. florentskou cameratn 
(srov. ALGAROTTI, s. 339) psal CALZABIGI drama
ticke texty s pi'ehlednYm dejem, jasnou vYstavbou 
a pi'esvedeivYmi myslenkami. Rozhodujfci hudebni 
inovace: 
- hudba se podi'izuje textu a ryrazu dusevniho 

i vnejsiho deni; 
- hudba charakterizuje postavy a situace. Ne

stojf zde sarna pro sebe jako beIcanto, ale lief 
to, co se podobd pravde (pi'edmluva k Donu 
juanovi); 

- stroficke nebo prokomponovane pisne na miste 
arie da capo. GLUCK chce by! jednoduchy a pi'i
rozeny (nova napodoba pi'irody). Krasa se nema 
ukazovat na nespravnem mfste (kritika pevec
rych manyr a falesneho patosu); 

- dramaticky utvii'eny recitativ accompagnato do
provazeny smyecovYm orchestrem nahrazuje re
citativ secco; 

- sbor se zapojuje do deje, podobne jako v antic
kern dramatu; 

- take balet se podili aktivne, jako sbor, pantomi
rna, nebo jako tanec (obr. A); 

- pi'edehra souvisi s dejem a nestojf tedy uz pi'ed 
operou jako nezavazny instrnmentaInf kus; 

- nadaIe uz nemajf existovat zadne "narodnf" styly, 
nYbd hudba rna by! internacionaInf. Objevnji se 
v nf nejrozmanitejsf prvky: benatske italske 
accompagnato a arioso, francouzsry balet 
a francouzska pantomima, anglicka a nemecka 
pfseii, francouzsry chanson a vaudeville atd.; 
a to nikoli jako pestra smesice, nYbd jako novY 
klasicry celek. 

GLUCK a CALZABIGI zaCinaji s baletem Le festin 
de Pierre (Kilmenna hostina, Don juan, 1761; 
s. 422, obr. B). Nasledovaly it. opery Otfeo ed Euri
dice (1762, azione teatrale),Alceste (1767), Pa
ride ed Elena (1 770) . 
Pi'ekladatel, upravovatel a zprosti'edkovatel do 
Francie je markYz LE BLANC DU ROULLET, fran
couzsry diplomat ve Vidni. Pro Pam vznikly opery: 
OrpMe (Pam 1774) a Alceste (1776), obojinepa
trne pozmenene pi'eklady puvodnfch italsrych ver
zf; lphigenie en Aulide (1774), Armide (1777, text 

QUINAULT) ,Iphigenie en Tauride (1779), Echo et 
Narcisse (1779). 
Pro Pai'iZ menf GLUCK italsry altovY part Otfea na 
tenorovY (ve smyslu pi'irozenosti). Nektera efsla 
pi'ipojuje nove, celkove rozvrzenf vsak zustava za
chovino, pi'edevsfm zavereeny francouzsky ovlivne
ny balet (obr. A). Stejne jako Otfeo MONTEVERDI
HO, take GLUCKOv OrpMe konef idylicky, nikoli 
tragicky. 

GLUCKOVA hudba je pIna dramatienosti a vrchol
neho patosu. Scena smrti Eurydiky (jejf definitiv
nf smrt pote, co se za nf Orfeus proti pi'ikazu 
ohJedne) pi'inasf pateticky teekovane rytmy, de
klamaci inspirovanou textem, pomlky pine nape
ti, vzrnseny orch. doprovod, ryraznou chromati
ku (zmensene dominantnf akordy A dur, D dur 
k tonice g moll, klasicke tonine utrpeni a smrti), 
postupne umlknutf zpevu (pomlky, prodleva na 
jednom tonu, pi'. A). 
Zpusob, jakYm Orfeus projevuje zarmutek, je 
klasicry. Svilj nai'ek vyjadi'uje prostou pfsni, jejiz 
durova melodie bolest vysoce stylizuje (pi'. A). liz 
HANSLICK (1854) tvrdil, ze tato melodie by mo
hla vyjadi'ovat i nejvyssi stesti (napi'. k textu: Ach, 
nalezl jsem ji), a ze se tudiz pozveda nad speci
ficry projev bolesti nebo stesti a stava se ryzim 
hnutim duse. Mezi jednotlivYmi strofami naproti 
tomu zaznivaji Orfeovy vzdechy v recitativu 
accompagnato. 

GLUCKOVA pi'irozenost, hrdinsry ton a klasicry pa
tos pusobily na francouzske skladatele az do pocat
ku 19. stoleti. Roku 1774 doslo ke sporn gluckistu 
(v eele s ROUSSEAUEM) a piccinnistu, stoupencu 
it. beIcantove opery. PICCINNI sam si GLUCKA vazil, 
jeho opery dokazujf GLUcKOv vliv. 

A. E. M. GRETRY (1741-1813) rozsfi'il okrnh 
nametu 0 historicke latky, napi'. v opei'e Richard 
Coeur-de-Lion (Richard Lvi srdce, 1784), pi'i
cemz spojil prvky opera comique v jejf pi'irozene 
lidskosti s vysokYm patosem velke opery gIuc
kovskeho stylu. liz pi'edehra zaCina boui'livYmi 
figuracemi (pl'. B). 

Dalsi skladatele: LEMOINE, GOSSEC, CHERUBINI, 
PAER, MEHUL, LESUEUR, CArEL, BERTON, SPONTINI. 

Revolucni opera neholi opera hruzy 
liCi - vetsinou s prekvapivou zachranou - hruzy re
voluce, nesene puvodne vysokYmi ideaIy ctnosti, 
svobody a lidske dustojnosti. Vznikla kolem roku 
1800 z mesfanske aktualizace opera comique a vy
sokeho etickeho naroku velke opery. K charakteris
tickYm prvkilm, ktere se zde pravidelne objevujf, 
patrf: energicry pochodovY rytmus (elan terrible), 
vy1JUsna dynamika, sborova zvolinf, signaIy, fanfa
rove akordy, tremolo bubnu, hruza, patos, melo
dramaticke useky. Pi'IKlad: L. CHERUBINI, Les deux 
journees (Vodar, 1800, fideliovsry namet) . 
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Spor buffonistů roku 1752 končí vypovězením ital
ské operní společnosti z Paříže. Stará francouzská 
opera sice zvítězila, ale co do oblíbenosti a život
nosti zaostávala za novou francouzskou opéra co
mique. Teprve v 70. letech se díky GWCKOVI do
čkala nového rozmachu. 

Gluckova operní reforma 
postihla shodně jak strnulost francouzské velké 
opery, tak také italské opery seria, z níž GWCK vy
cházel. Svou reformu zahájil ve Vídni společně s in
tendantem hrabětem DURAZZEM a básníkem CAI.
ZABIGIM. 
V návaznosti na antiku, resp. florentskou cameratn 
(srov. ALGAROTTI, s. 339) psal CAI.ZABIGI drama
tické texty s přehledným dějem, jasnou výstavbou 
a přesvědčivými myšlenkami. Rozhodující hudební 
inovace: 
- hudba se podřizuje textu a výrazu duševního 

i vnějšího dění; 
- hudba charakterizuje postavy a situace. Ne

stojí zde sama pro sebe jako beIcanto, ale líčí 
to, co se podobá pravdě (předmluva k Donu 
juanovi); 

- strofické nebo prokomponované písně na místě 
árie da capo. GWCK chce být jednoduchý a při
rozený (nová nápodoba přírody). Krása se nemá 
ukazovat na nesprávném místě (kritika pěvec
kých manýr a falešného patosu); 

- dramaticky utvářený recitativ accompagnato do
provázený smyčcovým orchestrem nahrazuje re
citativ secco; 

- sbor se zapojuje do děje, podobně jako v antic
kém dramatu; 

- také balet se podílí aktivně, jako sbor, pantomi
ma, nebo jako tanec (obr. A); 

- předehra souvisí s dějem a nestojí tedy už před 
operou jako nezávazný instrumentální kus; 

- nadále už nemají existovat žádné "národní" styly, 
nýbrž hudba má být internacionální. Objevnjí se 
v ní nejrozmanitější prvky: benátské italské 
accompagnato a arioso, francouzský balet 
a francouzská pantomima, anglická a německá 
píseň, francouzský chanson a vaudeville atd.; 
a to nikoli jako pestrá směsice, nýbrž jako nový 
klasický celek. 

GWCK a CAI.ZABIGI začínají s baletem Le festin 
de Pierre (Kilmenná hostina, Don juan, 1761; 
s. 422, obr. B). Následovaly il. opery Otfeo ed Euri
dice 0762, azione teatrale),Alceste (767), Pa
ride ed Elena O 770) . 
Překladatel, upravovatel a zprostředkovatel do 
Francie je markýz LE BLANC DU ROULLET, fran
couzský diplomat ve Vídni. Pro Paříž vznikly opery: 
Orphée (Paříž 1774) a Alceste O 776), obojí nepa
trně pozměněné překlady původních italských ver
zí; lphigénie en Aulide (774), Armide 0777, text 

QUlNAULT) ,1phigénie en Tauride (1779), Echo et 
Narcisse (779). 
Pro Paříž mění GWCK italský altový part Otfea na 
tenorový (ve smyslu přirozenosti). Některá čísla 
připojuje nově, celkové rozvržení však zůstává za
chováno, především závěrečný francouzsky ovlivně
ný balet (obr. A). Stejně jako Otfeo MONTEVERDI
HO, také GwcKůV Orphée končí idylicky, nikoli 
tragicky. 

GWCKOVA hudba je plná dramatičnosti a vrchol
ného patosu. Scéna smrti Eurydiky (její definitiv
ní smrt poté, co se za ní Orfeus proti příkazu 
ohlédne) přináší pateticky tečkované rytmy, de
klamaci inspirovanou textem, pomlky plné napě
tí, vzrušený orch. doprovod, výraznou chromati
ku (zmenšené dominantní akordy A dur, D dur 
k tonice g moll, klasické tónině utrpení a smrti), 
postupné umlknutí zpěvu (pomlky, prodleva na 
jednom tónu, př. A). 
Způsob, jakým Orfeus projevuje zármutek, je 
klasický. Svůj nářek vyjadřuje prostou písní, jejíž 
durová melodie bolest vysoce stylizuje (př. A). Již 
HANSLlCK (1854) tvrdil, že tato melodie by mo
hla vyjadřovat i nejvyšší štěstí (např. k textu: Ach, 
nalezl jsem ji), a že se tudíž pozvedá nad speci
fický projev bolesti nebo štěstí a stává se ryzím 
hnutím duše. Mezi jednotlivými strofami naproti 
tomu zaznívají Orfeovy vzdechy v recitativu 
accompagnato. 

GWCKOVA přirozenost, hrdinský tón a klasický pa
tos působily na francouzské skladatele až do počát
ku 19. století. Roku 1774 došlo ke sporu gluckistů 
(v čele s ROUSSEAUEM) a piccinnistů, stoupenců 
il. beIcantové opery. PICCINNI sám si GWCKA vážil, 
jeho opery dokazují GwcKůV vliv. 

A. E. M. GRÉTRY 0741-1813) rozšířil okruh 
námětů o historické látky, např. v opeře Richard 
Coeur-de-Líon (Richard Lví srdce, 1784), při
čemž spojil prvky opéra comique v její přirozené 
lidskosti s vysokým patosem velké opery gluc
kovského stylu. Již předehra začíná bouřlivými 
figuracemi (př. B). 

Další skladatelé: LEMOINE, GOSSEC, CHERUBINI, 
PAER, MÉHUL, LESUEUR, CATEL, BERTON, SPONTINI. 

Revoluční opera neboli opera hrůzy 
líčí - většinou s překvapivou záchranou - hrůzy re
voluce, nesené původně vysokými ideály ctnosti, 
svobody a lidské důstojnosti. Vznikla kolem roku 
1800 z měšťanské aktualizace opéra comique a vy
sokého etického nároku velké opery. K charakteris
tickým prvkům, které se zde pravidelně objevují, 
patří: energický pochodový rytmus (élan terrible), 
vy1JUšná dynamika, sborová zvolání, signály, fanfá
rové akordy, tremolo bubnů, hrůza, patos, melo
dramatické úseky. PřIKlad: L. CHERUBINI, Les deux 
journées (Vodař, 1800, fideliovský námět) . 
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Italsk:i opera v Nemecku 
V 18. stol. pi'evlada v nemecke jazykove oblasti it. 
opera. Neexistuje zde zadny nemeckY protejsek 
k opei'e seria, pouze ojedinele pokusy (viz nize); 
protejsek opery buffa, singspiel, se vyviji teprve po
zdeji. To zpusobuje upadek (uzavreni) verejne ope
ry v obdobi cca 1720/30 do 1770/80, zatimco dvo
ry pestuji it. operu jako obHbeny druh zabavy. 
It. opery byly u dvora vetsinou hrany k urcitYm pi'i
leZitostem, k svatbam, narozeninam, uvitani hostu 
atd. Jednodussi a levnejsi bylo zazpivat holdovaci 
kantdtu, pi'ipadne ji scenicky provest jako serena
ta teatrale nebo serenata drammatica (druh ma
w opery). - Pro it. opery byli krome cestujicieh 
spolecnosti povoIavani it. skladatew (dvorni kapel
nici jako GALUPPI ve Stuttgartu nebo SAIlER! ve 
Vidni) a it. zpevdci, mene casto it. instrumentaliste. 
Take nem. skladatele samozi'ejme psali it. opery, 
zvlaste HASSE, GLUCK (s. 347), HAYDN, MOZART 
(srovnej s. 338 nn.). 

Nemeck:i velk:i opera 
Pro vaznou nem. operu typu it. opery seria, tzu. 
s nem. recitativy (seeeo) a ariemi, s antickYmi na
mety atd., ehybela pevecki kultura srovnatelna s it. 
belcantem; navic dvory nebyly v kulturnim ohledu 
nemeeke, nYbd spiSe franeouzske (BerHn) nebo 
italske (Videii). Pokusy: 
- A. SCHWEITZER, Alceste (vymar 1773), Rosa

munde (Mannheim 1780), oM libreta od 
CHR. M. WIELANDA. 

- I. HOLZBAUER, Gunther von Schwarzburg 
(Mannheim 1776), libreto A. KLEIN. 

Melodram 
ROUSSEAUOV melodram Pygmalion (Lyon 1770) 
napodobil v nem. jazyee SCHWEITZER (VYmar 
1772). Celovecerni melodram, zvany tez monodram 
(tam, kde slo 0 jednoho heree), byl vzacny, napi'. 
J. BENDA, Ariadne (Gotha 1775) aMedea (Lipsko 
1775). Castejsi jsou zato melodramatieke sceny 
(s. 350, B) . 

Singspiel 
Podnety pi'iehazejici z angl. ballad opera a fro opera 
comique byly zprosti'edkovany pi'eklady a kocovnYmi 
divad. spolecnostmi. COFFEYilv The Devil to Pay 
(Londyu 1731, po lebrdcM opere) nadehl nem. 
publikum jako Der Teufel ist los oder Die verwan
delten Weiber 1743 v BerHne (snad s orig. melodie
mi), dale 1752 v Lipsku ve WEISSOvE verzi (hudba 
STANDFUSS) a 1766 v BerHne (hudba HIllER). 
J. A. HIllER (I 728--1804), povaZovan za zaklada
tele nem. singspielu s mluvenfmi dialogy,pisnemi, 
malYmi driemi, ansdmbly, v zaveru s vaudevillem. 
S. se slliva m6dou. Dokonce i GoETHE piSe libreta jako 
Erwin und Elmire, "veselohru se zpevy" (I 773174, 
obsahuje Das Veilchen), nebo Der Zauberjlote 

2. Teil (Kouzelne jlitny 2. dt1, 1794). Dalsi ski.: 
J. BENDA (Der Dotjjahrmarkt, VesnickY jannark, 
1775; Romeo und}ulie, 1776); J. ANDRE (Entfoh
rung,Onos, 1781); C. G. NEEFE (;tdelheid von Welt
heim, Adelka z Weltheimu, 1780); J. F. REICHARDT 
(;tmors Guckkasten, Kukatko lasky, 177 3) . 
Ve Vidni, kde JOSEF II. zaloZii 1778 Ndrodni sing
spiel a slavnostne ho otevrel UMLAUFFOvYMI 
Bergknappen (Haviff), vznika svebytna tradice. Ve 
vid. singspielu nezpivali cinoherci, ale operni zpe
vacL To umoziiovalo vysokou hud. uroveii. Namety 
byly smesicemi pohadek, zazrakU, kouzel, sentimen
tality, komiky, idealismu. Skladatele: HAYDN (Der 
krumme Teufel, 1758), GLUCK, VRANICKY, MOLLER, 
DITTERSDORF (Doktor und Apotheker, 1786). 

Mozartovy singspiely 
- Bastien und Bastienne (Bastien a Bastienka, 

1768), libreto podle FAVARTOvYCH Les amours 
de Bastien et Bastienne, 1753 (parodie na 
ROUSSEAUOV Le devin du village), pi'eklad 
WEISKERN. 

- seen. hudba ke GEBLEROvE hi'e Thamos, Konig 
in Agypten (I773/79; nejedna se 0 singspiel). 

- Zaide (I 779), text SCHACHTNER, fragment. 
- Die Entfohrung aus dem Serail (Onos ze serai-

lu), Nationaltheater 1782, text STEPHANIE m' 
(podle BRETZNERA), na dobove obHbeny tured 
name!: Belmonte se spolu se svYm sluhou Pedn'· 
lem pokousi osvobodit svou nevestu Konstanei a j. 
ji komornou Blonde ze zajeti paSi Selima a straZt..' 
jeho haremu Osmina. To se nepovede; presto ji:r 
ale paSa misto pomsty velkoryse odpousti. 

Prudke sti'idani pi na malych ploehach v ouvertu 'e 
pusobi velmi komieky (s. 134). Ke klasickemu 01'

chestru pi'ibYvaji v Onosu: pikola, 2 klarinety, 2 ba
set. rohy, bici nastroje (tureckd hudba, obr.) 
Pro MOZARTA musi by! poezie poslusnou dcerou 
hudby, a rovnez to, co je ve skutecnosti osklive, se 
musi stat krasnYm, tzu. hudbou (s. 335). 

Gesto a vniti'ni obsah tematu kratke arie Blondy 
c. 12 prozrazuje bHzkost vokaIni a instr. hudby 
v klasicismu: rozeznavame v nem totiz ron dove 
tema z tletnoveho koncertu (1778, pi'iklad). 

Koloraturni me Konstance Martern aller Arten je 
vystavena ve velkem neapolskem opernim stylu. Do 
nem. singspielu vlastne nepati'i, byla vsak stejne ja
ko vse ostatni urcena pro konkretni videiiske pev
ee, zde venovdna hbitemu hrdlu (sopranistky) 
Cavalieri (MOZART). 

Zaverecny vaudeville hlasa klas. humanitni ideal. 
Zly Osmin je vyhnan (all. assai, viz obr.) a pote 
zazari kvartet s6listu (andante sost.) v nicim ne
zkalene harmonii: melodie se ztraci v cis!ych 
souzvucieh nad basy, ktere diky pomlkim ztratily 
veskerou tizL Zduehovnela smyslovost teto hudby 
dava zazuit ideaInimu obsahu v temer nadpo
zemske krase (pi'iklad). 
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Italská opera v Německu 
V 18. stol. převládá v německé jazykové oblasti it. 
opera. Neexistuje zde žádný německý protějšek 
k opeře seria, pouze ojedinělé pokusy (viz níže); 
protějšek opery buffa, singspiel, se vyvíjí teprve po
zději. To způsobuje úpadek (uzavření) veřejné ope
ry v období cca 1720/30 do 1770/80, zatímco dvo
ry pěstují it. operu jako obHbený druh zábavy. 
It. opery byly u dvora většinou hrány k určitým pří
ležitostem, k svatbám, narozeninám, uvítání hostů 
atd. Jednodušší a levnější bylo zazpívat holdovací 
kantátu, případně ji scénicky provést jako serena
ta teatrale nebo serenata drammatíca (druh ma
lé opery). - Pro it. opery byli kromě cestujících 
společností povoláváni it. skladatelé (dvorní kapel
níci jako GAWPPI ve Stuttgartu nebo SAIIER! ve 
Vídni) a it. zpěváci, méně často it. instrumentalisté. 
Také něm. skladatelé samozřejmě psali it. opery, 
zvláště HASSE, GWCK (s. 347), HAYDN, MOZART 
(srovnej s. 338 nn.). 

Německá velká opera 
Pro vážnou něm. operu typu it. opery seria, tzn. 
s něm. recitativy (secco) a áriemi, s antickými ná
měty atd., chyběla pěvecká kultura srovnatelná s it. 
belcantem; navíc dvory nebyly v kulturním ohledu 
německé, nýbrž spíše francouzské (BerHn) nebo 
italské (Vídeň). Pokusy: 
- A. SCHWEITZER, Alceste (Výmar 1773), Rosa

munde (Mannheim 1780), obě libreta od 
CHR. M. WIELANDA. 

- I. HOLZBAUER, Giintber von Schwarzburg 
(Mannheim 1776), libreto A. KLEIN. 

Melodram 
ROUSSEAUŮV melodram Pygmalíon (Lyon 1770) 
napodobil v něm. jazyce SCHWEITZER (Výmar 
1772). Celovečerní melodram, zvaný též monodram 
(tam, kde šlo o jednoho herce), byl vzácný, např. 
J. BENDA, Ariadne (Gotha 1775) aMedea (Lipsko 
1775). Častější jsou zato melodramatické scény 
(s. 350, B) . 

Singspiel 
Podněty přicházející z angl. ballad opera a fr. opéra 
comique byly zprostředkovány překlady a kočovnými 
divad. společnostmi. COFFEYŮV The Devil to pay 
(Londýn 1731, po lebrácké opeře) nadchl něm. 
publikum jako Der Teufel ist los oder Die verwan
delten Weiber 1743 v BerHně (snad s orig. melodie
mi), dále 1752 v Lipsku ve WEISSOVĚ verzi (hudba 
STANDFUSS) a 1766 v BerHně (hudba HlII.ER). 
J. A. HIllER CI 728--1804), považován za zaklada
tele něm. singspielu s mluvenými dialogy, písněmi, 
malými áriemi, ansámbly, v závěru s vaudevillem. 
S. se stává módou. Dokonce i GoETHE píše libreta jako 
Erwin und Elmire, "veselohru se zpěvy" (I 773174, 
obsahuje Das Veilchen), nebo Der Zaubeiflote 

2. Teil (Kouzelné flétny 2. dt1, 1794). Další skl.: 
J. BENDA (Der Dotjjahrmarkt, Vesnický jannark, 
1775; Romeo undjulíe, 1776); J. ANDRÉ (Entfoh
rung, Únos, 1781); C. G. NEEFE (;tdelheid von Welt
beim, Adélka z Weltheimu, 1780); J. F. REICHARDT 
(;tmors Guckkasten, Kukátko lásky, 177 3) . 
Ve Vídni, kde JOSEF II. založil 1778 Národní sing
spiel a slavnostně ho otevřel UMLAUFFOVÝMI 
Bergknappen (Havíři), vzniká svébytná tradice. Ve 
víd. singspielu nezpívali činoherci, ale operní zpě
váci. To umožňovalo vysokou hud. úroveň. Náměty 
byly směsicemi pohádek, zázraků, kouzel, sentimen
tality, komiky, idealismu. Skladatelé: HAYDN (Der 
krumme Teufel, 1758), GWCK, VRANICKÝ, MOLLER, 
DITTERSDORF (Doktor und Apotheker, 1786). 

Mozartovy singspiely 
- Bastien und Bastienne (Bastíen a Bastíenka, 

1768), libreto podle FAVARTOVÝCH Les amours 
de Bastíen et Bastíenne, 1753 (parodie na 
ROUSSEAUŮV Le devin du víllage), překlad 
WEISKERN. 

- scén. hudba ke GEBLEROVĚ hře Thamos, Konig 
in Agypten (I773/79; nejedná se o singspiel). 

- Zaide (I 779), text SCHACHTNER, fragment. 
- Die Entfohrung aus dem Serail (Únos ze serai-

lu), Nationaltheater 1782, text STEPHANlE m' 
(podle BRETZNERA), na dobově obHbený tured 
námět: Belmonte se spolu se svým sluhou Pedrľ· 
lem pokouší osvobodit svou nevěstu Konstanci a j. 
jí komornou Blonde ze zajetí paši Selima a stráže.: 
jeho harému Osmina. To se nepovede; přesto jh 
ale paša místo pomsty velkoryse odpouští. 

Prudké střídání pf na malých plochách v ouvertu 'e 
působí velmi komicky (s. 134). Ke klasickému or
chestru přibývají v Únosu: pikola, 2 klarinety, 2 ba
set. rohy, bicí nástroje (turecká hudba, obr.) 
Pro MOZARTA musí být poezie poslušnou dcerou 
hudby, a rovněž to, co je ve skutečnosti ošklivé, se 
musí stát krásným, tzn. hudbou (s. 335). 

Gesto a vnitřní obsah tématu krátké árie Blondy 
č. 12 prozrazuje bHzkost vokální a instr. hudby 
v klasicismu: rozeznáváme v něm totiž rondové 
téma z flétnového koncertu (1778, příklad). 

Koloraturní árie Konstance Martern alter Arten je 
vystavěna ve velkém neapolském operním stylu. Do 
něm. singspielu vlastně nepatří, byla však stejně ja
ko vše ostatní určena pro konkrétní vídeňské pěv
ce, zde věnována hbitému hrdlu (sopranistky) 
Cavalieri (MOZART). 

Závěrečný vaudeville hlásá klas. humanitní ideál. 
Zlý Osmin je vyhnán (all. assai, viz obr.) a poté 
zazáří kvartet sólistů (andante sost.) v ničím ne
zkalené harmonii: melodie se ztrácí v čistých 
souzvucích nad basy, které díky pomlkám ztratily 
veškerou tíži. Zduchovnělá smyslovost této hudby 
dává zaznít ideálnímu obsahu v téměř nadpo
zemské kráse (příklad). 
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Mozartovy singspiely (pokr.): 
- Der Schauspieldirektor (Divadelni i'editel, Vi

den 1786), text G. STEPHANIE m!. 
- Die Zauberjlate (Kouzelnd J7etna, Viden 1791), 

text E. SCHIKANEDER. 
I pi'es eizokrajny namet je Kouzelnd j7etna prvni 
velkou nemeekou operou (Velkd opera ve 2 ak
tech), singspieloveho razu v mluvenyeh dialozich 
a buffo-partiich. Text ie smesici pohidky, kouzel, 
fraSky a idealismu. Pronikaji sem ideje zednai'stvi 
(SCHIKANEDER a MOZART byli deny stejne zednai'
ske 16ze). Zedndfi (dodnes cinna tajna organizaee 
s humanitnim poslanim) buduji stesti lidstva: kult 
cloveka a pi'atelstvi s mnoha rituily a symboly (na
pi'. troji pokiepini) . 

TAMINO rna zaehrinit Paminu, deeru Kralovny 
noci unesenou Sarastrem, pi'icemz mu pomahaji 
pruvodci: kouzelna fletna a ptacnik Papageno 
s Panovou fletnou a zvonkohrou. Tamino vsak 
nachizi u Sarastra moudrost a humanitu, k nimz 
se pak spolu s Paminou tez pi'ihlasi. 

Behem kompozice Kouzelne fletny roku 1791 se ve 
Vidni objevila podobna opera s kouzelnYm name
tern: Kaspar der Fagottist oder die Zauberzither. 
Mozna, ze pote MOZART a SCHIKANEDER svou ope
ru zmenili (teorie zlomu v mozartovske literatui'e) , 
neboi zde existuji rozpory: 

1. akt, ktery byl jiz hotovY, zustal zachovan; ve 
2. aktu se z dobre KriIovny noci stava zla kriIov
na, ze zleho Sarastra dobry knez; 3 pacholata 
zpocatku pati'i ke KriIovne noci, pozdeji (bez 
oduvodneni) k Sarastrovi; Pamina je na zacatku 
unesena, pozdeji zachrdnena; Monostatos, jako 
moui'enin symbol zla, pi'echazi od Sarastra ke 
KriIovne noci; Tamino se dobrovolne pi'ihlaSuje 
k Sarastrovi, stejne tak i Papageno. 
Proti teorii zlomu hovoi'i skutecnost, ze v pohad
kove a kouzelne opei'e nemusi bY. vse logicke. 
Obrat k dobru v Sarastrove i'iSi svetia se zda bY. 
od sameho pocatku cilem ideilniho lidstvi. Ti'i 
pacholata jsou ve sve cistote posly dobra, poma
haji Taminovi bez ohledu na to, ze ktere strany 
pi'ichazeji. Naproti tomu KriIovna noci musi tra
gicky zahynout, neboi na rozdil od Sarastrova 
svetieho, osvieeneho lidstvi pi'edstavuje stary i':id 
s jinYmi a nyni uz zlYmi mei'itky, jako je krevni 
msta atd. Na konci stoji idealni lidskY par v ideal
nim svete (obr.). 

Hudba charakterizuje postavy a situace ruznYmi sty-
10yYmi prosti'edky: pisnove utvary, Iyricke arie, ko
loraturni arie (KriIovnu noci charakterizuje stari, 
aristokraticka opera seria), reeitativy acc., ansamb
Iy, sbory, dramaticka finale. 
Na mnoha mistech rozeznavame symbolicke obsa
hy. Cislo 3 zazniva jako znak zednarstvi i sekularizo
vane pi'edstavy bozske Trojice ve 3 slavnostnich 
akordech pi'edehry i ve slunecnim zpevu 3 pacholat 
(3hl. sazba, 3b). 

Tento slunecni zpev pusobi svou pisnove jedno
duehou melodii, slavnostnim a pi'itom lehkYm 
kracejicim rytmem a prostou periodicitou jako 
klasickj choril (pi'. A). 

Ozbrojenci naopak vyjadi'uji starobylost a pi'isnost 
napisu ve starych stylech: 
- melodii tvoi'i luterskY choril (Ach Gatt vom 

Himmel sieh darein) v pevnych oktavach (na 
zpusob organa); 

- doprovod je barokni: kracejici bas podobny ge
nerilbasu, kp. imitace, figury vzdechu vyjadi'ujici 
uzkost a stisnenost. 

MOZART pi'esahuje ve sve kiasicke hudbe idealistic
kY obsah textu. Opera a jeji nadsene pi'ijeti (ktere
ho se MOZART jeste dozil) zustaly ojedinele. 
Nasledovala i'ada jednoduchych videnskYch singspielu 
(s pohidkovYmi a kouzelnYmi motivy) a v 19. stol. 
videnska opereta. 
Naproti tomu dalsi velkou nem. operu ovliviiuje fr. 
revolucni opera a opera hruzy: 
BEETHOVEN, Fidelia, text J. F. SONNLEITHNER, 
1. verze Viden 1805, 3 akty (pi'edehra viz s. 388), 
bez uspechu; 2. v. Viden 1806, zkracena, 2 akty, 
pouze 2 pi'edstaveni; 3. v. Viden 1814, textova revi
ze rezisera TREITSCHKEHO, 2 akty, velkY uspech. 
Jako pi'edloha poslouzilo fro libreto J. N. BOUILLY
HO, Leonore au l'amour conjugal (Leonora aneb 
manzelska laska), zhudebnene mj. P. GAVEAUXEM, 
PafiZ 1798 a F. PAEREM, Drazoany 1804. Opera se 
sice odehriva v 18. stol., zrcadli vsak i atmosferu 
napoleonskYch vilek. 

Pizarro chce zavraZdit nepravem vezneneho Flo
restana, cemuz se snaZi zabrinit Florestanova ze
na Leonora, pi'estrojena za zalai'nikova pomoc
nika Fidelia. V posledni chvl1i pi'inasi zachranu 
pi'ichod spi'izneneho guvernera (signil trubek). 
Opera je zakoncena hymnem na svobodu a man
zelskou lasku. 

Take BEETHOVEN ve sve hudbe misi ruzne stylove 
prosti'edky (krome mluveneho dialogu z tradice 
singspielu). Ve vezenske scene se objevuje melo
dram: 

Leonora rna pom:ihat Roccovi pi'i kopini Flore
stanova hrobu. Hudba navozuje hruzyplnou situ
aci, ilustruje rezijni pokyny (napi'. Leonoi'ino 
chveni pomoci dvaati'icetin) a dialog (pi'. B). 

Stejne jako v MOZARTOVE Kouzelne J7etne i zde se 
hudba syYm vYrazem, pohybem a harmonii stavi za 
ideilne pojatou lidskost. 

Kdyz napi'. Leonora uvolnuje Florestanova 
pouta, zpiva pi'eryvane, v hlubokem pohnuti 
nad akordy orchestru, tvoi'icimi uplnou harmo
nickou kadenci; orchestr zde pi'ejima temer 
vildci roli a prosti'ednictvim melodickeho citatu 
z rane BEETHOVENOVY kantaty hlasa vzestup 
lidstva z temnot ke svetiu nove osvicene huma
nity (pi'. B). 
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Mozartovy singspiely (pokr.): 
- Der Schauspieldirektor (Divadelní ředitel, Ví

deň 1786), text G. STEPHANIE ml. 
- Die ZauberflOte (Kouzelná flétna, Vídeň 1791), 

text E. SCHlKANEDER. 
I přes cizokrajný námět je Kouzelná flétna první 
velkou německou operou (Velká opera ve 2 ak
tech), singspielového rázu v mluvených dialozích 
a buffo-partiích. Text je směsicí pohádky, kouzel, 
frašky a idealismu. Pronikají sem ideje zednářství 
(SCHlKANEDER a MOZART byli členy stejné zednář
ské lóže). Zednáři (dodnes činná tajná organizace 
s humanitním posláním) budují štěstí lidstva: kult 
člověka a přátelství s mnoha rituály a symboly (na
př. trojí poklepání) . 

TAMINO má zachránit Paminu, dceru Královny 
noci unesenou Sarastrem, přičemž mu pomáhají 
průvodci: kouzelná flétna a ptáčník Papageno 
s Panovou flétnou a zvonkohrou. Tamino však 
nachází u Sarastra moudrost a humanitu, k nimž 
se pak spolu s Paminou též přihlásí. 

Během kompozice Kouzelné flétny roku 1791 se ve 
Vídni objevila podobná opera s kouzelným námě
tem: Kaspar der Fagottist oder die Zauberzither. 
Možná, že poté MOZART a SCHlKANEDER svou ope
ru změnili (teorie zlomu v mozartovské literatuře) , 
neboť zde existují rozpory: 

1. akt, který byl již hotový, zůstal zachován; ve 
2. aktu se z dobré Královny noci stává zlá králov
na, ze zlého Sarastra dobrý kněz; 3 pacholata 
zpočátku patří ke Královně noci, později (bez 
odůvodnění) k Sarastrovi; Pamina je na začátku 
unesena, později zachráněna; Monostatos, jako 
mouřenín symbol zla, přechází od Sarastra ke 
Královně noci; Tamino se dobrovolně přihlašuje 
k Sarastrovi, stejně tak i Papageno. 
Proti teorii zlomu hovoří skutečnost, že v pohád
kové a kouzelné opeře nemusí být vše logické. 
Obrat k dobru v Sarastrově říši světla se zdá být 
od samého počátku cílem ideálního lidství. Tři 
pacholata jsou ve své čistotě posly dobra, pomá
hají Taminovi bez ohledu na to, ze které strany 
přicházejí. Naproti tomu Královna noci musí tra
gicky zahynout, neboť na rozdíl od Sarastrova 
světlého, osvíceného lidství představuje starý řád 
s jinými a nyní už zlými měřítky, jako je krevní 
msta atd. Na konci stojí ideální lidský pár v ideál
ním světě (obr.). 

Hudba charakterizuje postavy a situace různými sty
lovými prostředky: písňové útvary, lyrické árie, ko
loraturní árie (Královnu noci charakterizuje stará, 
aristokratická opera seria), recitativy acc., ansámb
ly, sbory, dramatická finale. 
Na mnoha místech rozeznáváme symbolické obsa
hy. Číslo 3 zaznívá jako znak zednářství i sekularizo
vané představy božské Trojice ve 3 slavnostních 
akordech předehry i ve slunečním zpěvu 3 pacholat 
(3hl. sazba, 3b). 

Tento sluneční zpěv působí svou písňově jedno
duchou melodií, slavnostním a přitom lehkým 
kráčejícím rytmem a prostou periodicitou jako 
klasický chorál (př. A). 

Ozbrojenci naopak vyjadřují starobylost a přísnost 
nápisu ve starých stylech: 
- melodii tvoří luterský chorál (Ach Gott vom 

Himmel sieh darein) v pevných oktávách (na 
způsob organa); 

- doprovod je barokní: kráčející bas podobný ge
nerálbasu, kp. imitace, figury vzdechů vyjadřující 
úzkost a stísněnost. 

MOZART přesahuje ve své klasické hudbě idealistic
ký obsah textu. Opera a její nadšené přijetí (které
ho se MOZART ještě dožil) zůstaly ojedinělé. 
Následovala řada jednoduchých vídeňských singspielů 
(s pohádkovými a kouzelnými motivy) a v 19. stol. 
vídeňská opereta. 
Naproti tomu další velkou něm. operu ovlivňuje fr. 
revoluční opera a opera hrůzy: 
BEETHOVEN, Fidelio, text J. F. SONNLElTHNER, 
1. verze Vídeň 1805, 3 akty (předehra viz s. 388), 
bez úspěchu; 2. v. Vídeň 1806, zkrácená, 2 akty, 
pouze 2 představení; 3. v. Vídeň 1814, textová revi
ze režiséra TREITSCHKEHO, 2 akty, velký úspěch. 
Jako předloha posloužilo fr. libreto J. N. BOUILLY
HO, Léonore ou l'amour conjugal (Leonora aneb 
manželská láska), zhudebněné mj. P. GAVEAUXEM, 
Paříž 1798 a F. PAEREM, Drážďany 1804. Opera se 
sice odehrává v 18. stoL, zrcadlí však i atmosféru 
napoleonských válek. 

Pizarro chce zavraždit neprávem vězněného Flo
restana, čemuž se snaží zabránit Florestanova že
na Leonora, přestrojená za žalářníkova pomoc
níka Fidelia. V poslední chvl1i přináší záchranu 
příchod spřízněného guvernéra (signál trubek). 
Opera je zakončena hymnem na svobodu a man
želskou lásku. 

Také BEETHOVEN ve své hudbě mísí různé stylové 
prostředky (kromě mluveného dialogu z tradice 
singspielu). Ve vězeňské scéně se objevuje melo
dram: 

Leonora má pomáhat Roccovi při kopání Flore
stanova hrobu. Hudba navozuje hrůzyplnou situ
aci, ilustruje režijní pokyny (např. Leonořino 
chvění pomocí dvaatřicetin) a dialog (př. B). 

Stejně jako v MOZARTOVĚ Kouzelné flétně i zde se 
hudba svým výrazem, pohybem a harmonií staví za 
ideálně pojatou lidskost. 

Když např. Leonora uvolňuje Florestanova 
pouta, zpívá přerývaně, v hlubokém pohnutí 
nad akordy orchestru, tvořícími úplnou harmo
nickou kadenci; orchestr zde přejímá téměř 
vůdčí roli a prostřednictvím melodického citátu 
z rané BEETHOVENOVY kantáty hlásá vzestup 
lidstva z temnot ke světlu nové osvícené huma
nity (př. B). 
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Skenováno pro studijní účely

Vychodiskem pro oratorium obdobi klasicismu je 
kolem roku 1750 it. oratorium neapolske skoly, 
HANDELOvO ang!. oratorium a nem. sentiment:i.lni 
oratorium obdobi citovosti (RAMLER). 

Italske oratorium 
METASTASIOVA idea oratoria jakozto duchovni ope
ry k sobe tesne vaze stylovY yYvoj opery a oratoria. 
It. oratorium je urceno pro solove zpeviky a temer 
beze sboru. Ziklad tvori biblickf text, ktery je 
predveden stejne jako dej opery v recitativu secco; 
jako arie da capo pak zaznivaji vlozene uvahy (ne
boli volne versovane strofy). 
Vsichni skladatele italske, resp. neapolske opery pi
si proto take odpovfdajici it. oratoria, pi'icemz se 
take pl'imerene prihlizi k nastupujicimu svezimu 
stylu buffy. Oratoria jsou zapotrebi v adventni 
a postni dobe, kdy opera nehr:i.la, pricemz zvlistni 
postaveni zde mi velikonocni pasijove oratorium ve 
Svatem ljidnu. 
K prvni skupine skladatelu it. oratoria patri 
]. A. HASSE v Drazaanech (Pellegrini al sepolcro, 
Poutnici u hrobu, 1742, a mnoho dalSich). 
Ke generaci klasiki't se rad!: N. PICCINNI (pozdni di-
10 Giornata, 1792), F. L. GASSMANN (La Betulia li
berata, text METASTASIO, Videii 1772 k zahijeni 
koncertu Tonktinstlersozietat), J. HAYDN (II ritor
no di Tobia, Nivrat TobiiSuv, Videii 1775), G. PAI
SIELLO, A. SAllER!, W. A. MOZART (La Betulia li
berata, Padova 1771), F. SEYDELMANN ad. 

Nemecke oratorium 
Stejne jako v opere projevuje se i v oratoriu okolo 
1750 duch nove doby. Kritizuje se barokni strnulost 
a hledi se novi jednoduchost, citovost, pfirozenost. 
Pro libreto to znameni potlacit predem dany biblic
kY text ve prospech vlastnich myslenek a pociti't. No
vi basnicki generace se vydivi za osvicenou, samo
statnou a citlivou interpretku kfestanske verouky 
i ceJeho sveta. Velkeho ohlasu dosihl KLOPSTOC
KOv Mesias (1748-73). V paSijovYch oratoriich jiz 
nejsou smrt a zmrtvYchvstini predvideny s barokni 
velikosti, nYbrZ novou citovosti, od TELEMANNOVA 
Seliges Erwagen des Leidens und Sterbens Jesu 
(1728) aZ k RAMLEROVEAuferstehung und Him
melfahrt Jesu ve zhudebneni C. PH. E. BACHA 
(1787) a F. ZELTERA (1808). 

Nejslavnejsim se stalo RAMLEROVO oratorium 
Der Tod Jesu OeziSova smrt) zhudebnene 
GRAUNEM (Berlin 1755, viz s. 135). Pasije jsou 
rozdeleny do 6 obrazu s uzavrenymi hudebnimi 
cisly, budovanych obdobne jako I. obraz 
(obr. A): biblickY text je vypriven (recitativ), 
4h!. sbor a obec veficich se ucastni se zniml'mi 
chor:i.ly (c. 1). Nisleduje sborovi fuga (c. 2), 
pote recitativ accompagnato, v nemz se vyprivf 
biblickY text (c. 3). RAMLEROVY meditativni 
vsuvky tvof! irie a dueta. Kazdy obraz je zakon-
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cen bisni pro 4h!. sbor a verici, napr. I. obraz 
uzavfri Wen hab ich sonst als dich allein 
(Koho jineho mim nez jen tebe) na melodii 
Nun ruhen aIle Walder (Kdyz vsechny lesy spo
cinou). 
Sborovi fuga ze IV. obrazu, dvojiti fuga s tematy 
Christus hat uns ein Vorbild gelassen (Kristus 
nim zanechal priklad) a auf daft wir sollen 
nachfolgen seinen Fuftstapfen (abychom ni
sledovali jeho slepeje) byla standardnim kusem 
18. a 19. stoleti. Kontrapunkticki struktura je 
barokni, avsak temata jiz vykazuji jednoduchost 
noveho stylu (pl'. A). 

Vedle beznych vinocnich, paSijovYch a velikonoc
nich bib!. pribehu se objevuji dalsi, jako HERDE
ROVO Kindheit Jesu (jeiisovo detstvt) a Aufer
weckung Lazarus (Lazarovo vzki'isemj. V nove 
svebytnosti oratorni tematiky se ziroveii ukazuje 
proces osvicenske sekularizace. K temto novYm te
matum patri: konec sveta, stvoreni, liceni pf!rody, 
idyla. Provedeni techto oratorii se cistecne vyma
iiuji z chrimove vizanosti a ziskivaji koncertni cha
rakter (naopak bylo ojedinele zakizino uvedeni 
HAYDNOVA Stvoreni v kostele). ]ejich obsahovi 
hloubka je na druhe strane pozvedi nad konfesijni 
hranice smerem ke kfestanske, ale tolerantni svet
ske zboznosti. 
Oratorium obdobi klasicismu vrcholi v HAYDNOVE 
Stvoreni a jeho Rocnich dobdch (srovnej s. 133). 
HAYDN zazi! v Londl'ne velki provedeni HANDELO
VAMesiase ve Westminsterskem opatstvi. Z Anglie si 
do Vidne privezl text Stvoreni, napsany puvodne 
pro HANDELA (podle MILTONOVA Paradise lost), 
ktery mu pak preloZiI VAN SWIETEN (srovnej 
s. 397). HAYDN spojuje handelovskou oratorni tra
dici (sbory, fugy, monumentalita) s vyzr:i.lou hudeb
ni reci klasicismu, na jejimz rozvoji se sim pod.t1el 
zejmena ve svYch symfoniich. Hudebni temata jsou 
plasticki, svezi a klasicky krasna. Text a obsah jsou 
zhudebneny nipadite a zive. 

Nihle vpadajici C dur v zil'ive vzestupnych pl
nych akordech (ff po sepotu sboru) je napr. ob
razem stvoreni svetla. Orchestr lici tonomalebne 
celou radu mist, napr. vYchod slunce nebo jed
notlivi zvirata: kritke, charakteristicke useky 
v pestrem sledu tonin (obr. B). 

V idealismu klasicky chipane vfry klade HAYDN na 
vrchol stvoreni cloveka a lidskY pir, jenz je vernl'm 
obrazem Bozim: 

Odenj do dustojnosti a vznesenosti, 
obdarovanj krasou, silou a odvahou, 
proti nebi vzpi'imenj stojf Clovek, 
mui a kral prirody. 

Do pozadi obou techto HAYDNOvYCH velkYch uspe
chu ustupuji ostatni dobovi oratoria, mezi nimi 
i BEETHOVENOv Christus am Otberge (Kristus na 
hore Olivetsktf, 1803). Teprve romantismus pri
chizi s necim zcela novYm. 

Východiskem pro oratorium období klasicismu je 
kolem roku 1750 it. oratorium neapolské školy, 
HANDELOVO angl. oratorium a něm. sentimentální 
oratorium období citovosti (RAMLER). 

Italské oratorium 
METASTASIOVA idea oratoria jakožto duchovní ope
ry k sobě těsně váže stylový vývoj opery a oratoria. 
II. oratorium je určeno pro sólové zpěváky a téměř 
beze sboru. Základ tvoří biblický text, který je 
předveden stejně jako děj opery v recitativu secco; 
jako árie da capo pak zaznívají vložené úvahy (ne
boli volně veršované strofy). 
Všichni skladatelé italské, resp. neapolské opery pí
ší proto také odpovídající it. oratoria, přičemž se 
také přiměřeně přihlíží k nastupujícímu svěžímu 
stylu buffy. Oratoria jsou zapotřebí v adventní 
a postní době, kdy opera nehrála, přičemž zvláštní 
postavení zde má velikonoční pašijové oratorium ve 
Svatém týdnu. 
K první skupině skladatelů it. oratoria patří 
J. A. I1ASSE v Drážďanech (Pellegrini al sepolcro, 
Poutníci u hrobu, 1742, a mnoho dalších). 
Ke generaci klasiků se řadí: N. PICCINNI (pozdní dí
lo Giornata, 1792), F. L. GASSMANN (La Betulia li
berata, text METASTASIO, Vídeň 1772 k zahájení 
koncertů Tonktinstlersozietat), J. I1AYDN (ll ritor
no di Tobia, Návrat Tobiášův, Vídeň 1775), G. PAI
SIELLO, A. SAUERI, W. A. MOZART (La Betulia li
berata, Padova 1771), F. SEYDELMANN ad. 

Německé oratorium 
Stejně jako v opeře projevuje se i v oratoriu okolo 
1750 duch nové doby. Kritizuje se barokní strnulost 
a hledá se nová jednoduchost, citovost, přirozenost. 
Pro libreto to znamená potlačit předem daný biblic
ký text ve prospěch vlastních myšlenek a pocitů. No
vá básnická generace se vydává za osvícenou, samo
statnou a citlivou interpretku křesťanské věrouky 
i celého světa. Velkého ohlasu dosáhl KLOPSTOC
KOv Mesiáš (1748-73). V pašijových oratoriích již 
nejsou smrt a zmrtvýchvstání předváděny s barokní 
velikostí, nýbrž novou citovostí, od TELEMANNOVA 
Seliges Erwiigen des Leidens und Sterbens lesu 
(1728) až k RAMLERovĚAuferstehung und Him
melfahrt lesu ve zhudebnění C. PH. E. BACHA 
(1787) a F. ZELTERA (1808). 

Nejslavnějším se stalo RAMLEROVO oratorium 
Der Tod lesu Oežíšova smrt) zhudebněné 
GRAUNEM (Berlín 1755, viz s. 135). Pašije jsou 
rozděleny do 6 obrazů s uzavřenými hudebními 
čísly, budovaných obdobně jako I. obraz 
(obr. A): biblický text je vyprávěn (recitativ), 
4hl. sbor a obec věřících se účastní se známými 
chorály (č. 1). Následuje sborová fuga (č. 2), 
poté recitativ accompagnato, v němž se vypráví 
biblický text (č. 3). RAMLEROVY meditativní 
vsuvky tvoří árie a dueta. Každý obraz je zakon-
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čen básní pro 4hl. sbor a věřící, např. I. obraz 
uzavírá Wen hab ich sonst als dich allein 
(Koho jiného mám než jen tebe) na melodii 
Nun ruhen alte Wiilder (Když všechny lesy spo
Činou). 
Sborová fuga ze IV. obrazu, dvojitá fuga s tématy 
Christus hat uns ein Vorbild gelassen (Kristus 
nám zanechal příklad) a auf daft wir sollen 
nachfolgen seinen Puftstapfen (abychom ná
sledovali jeho šlépěje) byla standardním kusem 
18. a 19. století. Kontrapunktická struktura je 
barokní, avšak témata již vykazují jednoduchost 
nového stylu (př. A). 

Vedle běžných vánočních, pašijových a velikonoč
ních bibl. příběhů se objevují další, jako HERDE
ROVO Kindheit lesu (Ježíšovo dětstvO a Aufer
weckung Lazarus (Lazarovo vzkříšenO. V nové 
svébytnosti oratorní tematiky se zároveň ukazuje 
proces osvícenské sekularizace. K těmto novým té
matům patří: konec světa, stvoření, líčení přírody, 
idyla. Provedení těchto oratorií se částečně vyma
ňují z chrámové vázanosti a získávají koncertní cha
rakter (naopak bylo ojediněle zakázáno uvedení 
I1AYDNOVA Stvoření v kostele). Jejich obsahová 
hloubka je na druhé straně pozvedá nad konfesijní 
hranice směrem ke křestanské, ale tolerantní svět
ské zbožnosti. 
Oratorium období klasicismu vrcholí v I1AYDNOVĚ 
Stvoření a jeho Ročních dobách (srovnej s. 133). 
I1AYDN zažil v Londýně velká provedení HANDELO
vAMesiáše ve Westminsterském opatství. Z Anglie si 
do Vídně přivezl text Stvoření, napsaný původně 
pro HANDELA (podle MILTONOVA Paradise lost), 
který mu pak přeložil VAN SWlETEN (srovnej 
s. 397). I1AYDN spojuje handelovskou oratorní tra
dici (sbory, fugy, monumentalita) s vyzrálou hudeb
ní řečí klasicismu, na jejímž rozvoji se sám pod.t1el 
zejména ve svých symfoniích. Hudební témata jsou 
plastická, svěží a klasicky krásná. Text a obsah jsou 
zhudebněny nápaditě a živě. 

Náhle vpadající C dur v zářivě vzestupných pl
ných akordech (ff po šepotu sboru) je např. ob
razem stvoření světla. Orchestr líčí tónomalebně 
celou řadu míst, např. východ slunce nebo jed
notlivá zvířata: krátké, charakteristické úseky 
v pestrém sledu tónin (obr. B). 

V idealismu klasicky chápané víry klade I1AYDN na 
vrchol stvoření člověka a lidský pár, jenž je věrným 
obrazem Božím: 

Oděný do důstojnosti a vznešenosti, 
obdarovaný krásou, silou a odvahou, 
proti nebi vzpřímený stojí člověk, 
muž a král přírody. 

Do pozadí obou těchto I1AYDNOVÝCH velkých úspě
chů ustupují ostatní dobová oratoria, mezi nimi 
i BEETHOVENŮV Christus am Otberge (Kristus na 
hoře Olivetské, 1803). Teprve romantismus při
chází s něčím zcela novým. 
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Pi'edevsim v katolicke chramove hudbe obdobi 
klasicismu se na pozadi ki'esfunske viry prosazuje 
dobory optimistickji nihled na svet, ktery rozsii'uje 
horizont chrimoveho hudebnika a jeho stylu. MO
ZARTOVY mse se navenek hudebne nelisi od jeho 
oper, Benedictus z Mariazellske mse J. HAYDNA 
(1782) se dokonce vraci k irii z jeho opery buffa II 
mondo della luna (1777). Tento parodickji postup 
(jako u BACHA) odpovidi tradici chrimove hudby 
a ziroven nenalomenemu zivotnimu pocitu klasicis
mu. Clovek je naplnen ideily, jeho vlastni existence 
a svet jsou pro neho prodchnuty niboznou harmo
nil, ne vsak v cirkevnim smyslu, nYbd v konfesio
nilne zalozenem humanismu, jehoz ki'esfunskost je 
jeho vYrazem, nikoli ucelem 0 sobe. 
Teprve kdyz se v romantismu tento idealismus a vira 
v harmonii sveta vytrici, nastupuje kritika zivotni 
radosti a svetskosti klasicke chrimove hudby 
(s.429). 
Svetski zboznost klasicismu nechivi do chrimove 
hudby pi'irozenym zpusobem vplynout vsechny prv
ky, ktere slouzi vyjidi'eni kladneho zivotniho posto
je a nibozenskemu sebeuvedomeni. Proto onen jas 
a vroucnost klasicke chrimove hudby. Katolicki 
duchovni hudba pi'itom vyniki diky HAYDNOVI, 
MOZARTOVl a BEETHOVENOVl. 
Protestantska chramova hudba naopak zaosti
vi. Racionalismus, pietismus a privitni zboznost 
pi'iniseji po BACHOVI pouze bezryznamni dIla: 
k oziveni dochizi az v 19. stoleti (MENDELSSOHN, 
BRAHMS). Protestantski chrimovi hudba obdobi 
klasicismu zrcadli dobovou sentimentalitu. Jejimi 
centry jsou Berlin a Hamburk. Druhy: 
- duchovni pisen: nenirocne chordlnf vety; novj 

typ pfsne se sentimentilnimi texty C. F. GELLER
TA (Geistliche aden und Lieder, 1757), KLop
STOCKA aj.; skladatele: C. PH. E. BACH, HILLER, 
KITTEL ad.; 

- kantita: od konce baroka upadi; 
- oratorium: zustivi v oblibe (RAMLER, s. 352). 

Druhy katolicke chramove hudby 
Jednohl. gregoridnskf chordl nehraje v klasicismu 
velkou ulohu. Obcas se objevuji pokusy vclenit ho 
do vicehlase kompozice, ale postupuje se pi'itom 
znacne nehistoricky. 

Ve sve msi na Kvetnou nedeli (1794) pouzivi 
M. HAYDN choril jako melodii vrchniho hlasu 
a podkl:idi ji dobovYmi funkcnimi harmoniemi. 
Choril se takovemu zpracovini vzpiri, nebor je
ho cirkevni tonalita je urcena ciste melodicky. 
HAYDN nechivi zaznit i'adu "mimotonilnich" 
dominant k souzvukilm, ktere nekrouzi kolem 
zidne jednoznacne toniky. Expresivni chromati
ka vede k tvrdYm pi'icnostem a pi'ekvapivYm 
obratum. Nevhodni je take ziverecna kadence 
(VlI.) - D - T. 
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Choril se muze take promenit v klasicke tema: 
muze by! rytmizovan (1. 1-6) a sekvencne a ka
dencne rozsii'en do podoby klasickeho pi'edveti 
a zaveti (od 7. 1., pl'. B). 

Mse. Mse je centrilnim druhem vfcehlase chramo
ve hudby. Existuje ve 2 typech: 
- Missa brevis, krdtkd mse pro beznou nedeli, 

se vsemi castmi nebo take pouze s Kyrie a Gloria, 
i'idceji take s Credem; 

- Missa solemnis, slavnostnf mse pro zvlistni 
pi'ilezitosti, stile se vsemi cistmi. 

Oznaceni solemn is se vztahuje k deice, charakteru 
a vetSimu obsazeni (s. 356, obr. A). Pi'ivlastek so
lemnis mohou mit i jine druhy, napi'. vesperae so
lemnes. 
Missa brevis byla nemeckou specialitou. MOZART si 
roku 1776 stezoval PADRE MARTiNIMU, ze nemec
ki chrimova hudba se velmi lisi od italske (kde 
vesmes zaznivaly cele koncerty): uplna mse vcetne 
moteta a chrimove sonaty, dokonce i solemnis, 
smela trvat jen 3/4 hodiny. 

V dlouhych, textove bohatYch castech Gloria 
a Credo uZivaji skladatele zcasti vrstveni textu, 
takze je text liturgicky uplny, ale star! mu k to
mu jen milo taktu (pi'. A). Zato je tam, kde to 
jen trochu jde, zpracovan Ciste hudebne: Amen 
v HAYDNOvE varhanni msi je nezvykle dlouhe 
oproti samotnemu Gloria. Celkory rozvrh je vy
vazeny. Ziskany cas vyuzivi HAYDN k tomu, aby 
nechal v Benedictus volne koncertovat sop ran 
a varhany; varhanni s6lo dalo msi jeji nazev 
(obr.A). 

Moteto. Ve msi je umisteno po lekci (epiStole) 
jako moteto ke Graduate nebo po Credu jako mo
teto k ajJertoriu. Klasicismus zna dva velmi rozdIl
ne druhy: 
- sborove moteto (s orchestrem) na latinskji du

chovni text (stary nizozemskji motetory zpusob). 
ZnimYm pi'ikladem je MOZARTOVO Ave verum 
(KV 618, 1791 na Bozi telo): palestrinovskji styl 
v klasicizujicim rykladu. 

- italskd solovd kantdta na latinskji duchovni text 
se 2 ariemi, 2 recitativy a ziverecnym Alleluia. 
Pi'iklad: MOZARTOVO Exultate (KV 165, Milan 
1773) pro sopranistu (!) RAUZZINlHO. 

Chramova sonata: v klasicismu jednoveti sklad
ba (sonitovi veta, allegro), kteri byla hrina ke 
cteni (lekci) resp. ke Graduale (Sonata all' epi
stoIa). Obsazeni je stejne jako v barokni triove so
nite: 2 h., bas a varhany (napi'. MOZART KV 241, 
Salcburk 1776), pro slavnostnf mse i s dalsimi na
stroji (napi'. 2 hob., 2 trp. a tymp. v MOZARTOVE 
KV 278, 1777). 

Především v katolické chrámové hudbě období 
klasicismu se na pozadí křestanské víry prosazuje 
dobový optimistický náhled na svět, který rozšiřuje 
horizont chrámového hudebníka a jeho stylu. Mo
ZARTOVY mše se navenek hudebně neliší od jeho 
oper, Benedictus z Mariazellské mše J. HAYDNA 
(1782) se dokonce vrací k árii z jeho opery buffa II 
mondo della luna (1777). Tento parodický postup 
(jako u BACHA) odpovídá tradici chrámové hudby 
a zároveň nenalomenému životnímu pocitu klasicis
mu. Člověk je naplněn ideály, jeho vlastní existence 
a svět jsou pro něho prodchnuty nábožnou harmo
nií, ne však v církevním smyslu, nýbrž v konfesio
nálně založeném humanismu, jehož křestanskost je 
jeho výrazem, nikoli účelem o sobě. 
Teprve když se v romantismu tento idealismus a víra 
v harmonii světa vytrácí, nastupuje kritika životní 
radosti a světskosti klasické chrámové hudby 
(s. 429). 
Světská zbožnost klasicismu nechává do chrámové 
hudby přirozeným způsobem vplynout všechny prv
ky, které slouží vyjádření kladného životního posto
je a náboženskému sebeuvědomění. Proto onen jas 
a vroucnost klasické chrámové hudby. Katolická 
duchovní hudba přitom vyniká díky HAYDNOVI, 
MOZARTOVI a BEETHOVENOVI. 
Protestantská chrámová hudba naopak zaostá
vá. Racionalismus, pietismus a privátní zbožnost 
přinášejí po BACHOVI pouze bezvýznamná rula: 
k oživení dochází až v 19. století (MENDELSSOHN, 
BRAHMS). Protestantská chrámová hudba období 
klasicismu zrcadlí dobovou sentimentalitu. Jejími 
centry jsou Berlín a Hamburk. Druhy: 
- duchovní píseň: nenáročné chorální věty; nový 

typ písně se sentimentálními texty C. F. GELLER
TA (Geistliche Oden und Lieder, 1757), KLop
STOCKA aj.; skladatelé: C. PH. E. BACH, HILLER, 
K1TTEL ad.; 

- kantáta: od konce baroka upadá; 
- oratorium: zůstává v oblibě (RAMLER, s. 352). 

Druhy katolické chrámové hudby 
Jednohl. gregoriánský chorál nehraje v klasicismu 
velkou úlohu. Občas se objevují pokusy včlenit ho 
do vícehlasé kompozice, ale postupuje se přitom 
značně nehistoricky. 

Ve své mši na Květnou neděli (1794) používá 
M. HAYDN chorál jako melodii vrchního hlasu 
a podkládá ji dobovými funkčními harmoniemi. 
Chorál se takovému zpracování vzpírá, neboť je
ho církevní tonalita je určena čistě melodicky. 
HAYDN nechává zaznít řadu "mimotonálních" 
dominant k souzvukům, které nekrouží kolem 
žádné jednoznačné toniky. Expresivní chromati
ka vede k tvrdým příčnostem a překvapivým 
obratům. Nevhodná je také závěrečná kadence 
(Vll.) - D - T. 
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Chorál se může také proměnit v klasické téma: 
může být rytmizován (1. 1-6) a sekvenčně a ka
denčně rozšířen do podoby klasického předvětí 
a závětí (od 7. 1., př. B). 

Mše. Mše je centrálním druhem vícehlasé chrámo
vé hudby. Existuje ve 2 typech: 
- Missa brevis, krátká mše pro běžnou neděli, 

se všemi částmi nebo také pouze s Kyrie a Gloria, 
řidčeji také s Credem; 

- Missa solemnis, slavnostní mše pro zvláštní 
příležitosti, stále se všemi částmi. 

Označení solemnis se vztahuje k délce, charakteru 
a většímu obsazení (s. 356, obr. A). Přívlastek so
lemnis mohou mít i jiné druhy, např. vesperae so
lemnes. 
Missa brevis byla německou specialitou. MOZART si 
roku 1776 stěžoval PADRE MARTiNIMU, že němec
ká chrámová hudba se velmi liší od italské (kde 
vesměs zaznívaly celé koncerty): úplná mše včetně 
moteta a chrámové sonáty, dokonce i solemnis, 
směla trvat jen 3/4 hodiny. 

V dlouhých, textově bohatých částech Gloria 
a Credo užívají skladatelé zčásti vrstvení textu, 
takže je text liturgicky úplný, ale stačí mu k to
mu jen málo taktů (př. A). Zato je tam, kde to 
jen trochu jde, zpracován čistě hudebně: Amen 
v HAYDNOVĚ varhanní mši je nezvykle dlouhé 
oproti samotnému Gloria. Celkový rozvrh je vy
vážený. Získaný čas využívá HAYDN k tomu, aby 
nechal v Benedictus volně koncertovat soprán 
a varhany; varhanní sólo dalo mši její název 
(obr. A). 

Moteto. Ve mši je umístěno po lekci (epištole) 
jako moteto ke Graduale nebo po Credu jako mo
teto k OjJertoriu. Klasicismus zná dva velmi rozrul
né druhy: 
- sborové moteto (s orchestrem) na latinský du

chovní text (starý nizozemský motetový způsob). 
Známým příkladem je MOZARTOVO Ave verum 
(KV 618, 1791 na Boží tělo): palestrinovský styl 
v klasicizujícím výkladu. 

- italská sólová kantáta na latinský duchovní text 
se 2 áriemi, 2 recitativy a závěrečným Alleluia. 
Příklad: MOZARTOVO Exultate (KV 165, Milán 
1773) pro sopranistu (!) RAUZZINlHO. 

Chrámová sonáta: v klasicismu jednovětá sklad
ba (sonátová věta, allegro), která byla hrána ke 
čtení (lekci) resp. ke Graduale (Sonata alt' ePi
stola). Obsazení je stejné jako v barokní triové so
nátě: 2 h., bas a varhany (např. MOZART KV 241, 
Salcburk 1776), pro slavnostní mše i s dalšími ná
stroji (např. 2 hob., 2 trp. a tymp. v MOZARTOVĚ 
KV 278, 1777). 
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Druhy (pokr.) 
Nespory pati'i do offtcia, byly vsak slouzeny tt~z ve
rejne a proto obcas zhudebiioviny vicehlase (MON
TEVERDI, MOZART). Obsabuji 5 zahuu a Mag
nificat. 

MOZART napsal dvoje nespory, kterych si sam vy
soce cenil: Vesperae de Dominica (KV 321, 1779) 
a Vesperae solemnes de confessore (KV 339, 
1780). 

Litanie Oat. titania, titaniae) prosebny zpev (vY
chodniho puvodu, od 5.-7. stol. take na zapade) 
sestavajici ze zvolini predzpevaka a opakovanych 
sborovYch modtitebnich formuli, jako napr. Kyrie 
eleison, Ora pro nobis nebo Amen. Zname jsou ti
tanie LoretdnsM (marianske), titanie ke Vsem sva
tYm. Vicehlase zhudebnene titanie byly provideny 
pri poboznostech jako chramove koncerty. 

MOZART zhudebnil 4 litanie, mj. Loretinske 
KV 195 (1774) a litanie Nejsvetejsi svatosti 
KV 243 (1776) s 10 castmi, pi'icemz tema c. 2 
Panis vivus se znovu objevuje v Tuba mirum 
z jeho Requiem. 

Obsazeni (obr. A) 
Sbor: 4hl., stridaji se sborove a s610ve useky (stary 
barokni princip concerta), pricemz 4 s6liste bud' 
pocbazeji ze sboru (casto chlapci) nebo jsou zvlasf 
sjednani. Podle videiiske a salcburske tradice hraji 
se 3 spodnimi sborovYmi hlasy aitovY, tenorovY 
a basovY pozoun (pozouny colla parte jako podpo
ra a zvukova barva). Chybi v HAYDNOvYCH msich 
pro Eisenstadt a Mariazell (Cecilskd mse, obr. B). 
Vrchni hlasy jsou doprovazeny hoboji a smycci. 
S6lovi zpevaci: die potreby, napr. v HAYDNOvE 
male varhanni msi pouze s610vY sopran; vetsinou 
4 s6liste (kvartet). 
Orchestr: Zaklad tvori smycce. Bas (vc., kb., fag.) 
a varhany hraji spolu jako v b. c. V tzv. vfdeiisMm 
cbrdmovem triu chybi viola (triova sonata). Pi'i 
slavnostnich prileZitostech (solemn is ) se obsazeni 
rozsii'uje. Ve stare partiture jsou zpevni hlasy umis
teny hned nad (g.) basem, housle naopak zcela na
hore (jeste u MOZARTA). 

Ot:izky stylu 
It. operni skladatele prenesli neapolsky operni 
styl take do chram. hudby: prevaha hudby nad tex
tern, vyjadi'eni afektu, recitativ a arie, koncertantni 
nastroje, vse v co mozna nejvetsi casove rozloze 
Omena viz s. 338 nn.) 

HAYDNOVA Cecilskd mse (Missa Sanctae Caeci
liae) je stylove takovouto neapolskou opernf 
mSf. Sarnotne Gloria je slozeno z 8 kontrastnich 
sarnostatnych Cisel znacne delky (obr. B). 

Vedle toho vznikaji chram. skladby ve starem kon
trapunktickem stylu pod vedenim PADRE MARTI
NIHO (1706-84). Boloiiska Accademia filarmo-
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nica (zal. 1666), jiZvedl MARTINI, prijala po radne 
zkousce z kontrapunktu take ctrnactileteho Mo
ZARTA (1770). MARTINI vydal tez ucebnici kontra
punktu (Saggio di contrappunto, 1774). 
V jiznim Nemecku a Rakousku prevlada smiseny 
styl (stile misto). Na misto velkYch it. s610vYch 
useki't nastupuje sbor a s610vY kvartet. (iste hudeb
ni strinka sice pi'evaZuje, presto vsak je zde st:ile vi
ce zduraziiovin textovY obsab. 

Credo z MOZARTOVY Korunovacni mse ziskava 
svou formu skrze ciste hudebni prvek: ron dove 
se opakujici, uminenou figuru smyccu (obr. C). 
Na pi'fkladu Et incarnatus je mozno zretelne ro
zeznat mozartovskY pi'fstup k textu: padici alleg
ro se zastavi a kvartet s6listu ohlaSuje pomalYmi, 
prostYmi souzvuky Kristovo vteleni; temei' nezna
telne, v nepatrnem pohybu (chromatika) se 
uskutecni prekrasna modulace, znarneni prome
ny Boha v lidskou bytost. Pi'itom je obzvliSte zvY
raznena Maria (napeti na subdominante, melo
dickY vrcho!), jejimuz milostivemu, prede vsemi 
korunovanemu obrazu je mse venovana. Mo
ZART opakuje a utvrzuje slovo homo: vaznost to
hoto okarnziku n:ilezi Cloveku, jemu pripada no
va uslechtilost. 

Centra a skladatele 
Drfidany: HASSE; Mannheim: RiCHTER, HOLZ
BAUER, ABBE VOGLER (1749-1814); Salcburk: 
dvorni a chramovY kapelnik J. E. EBERLIN (1702 
az 1762), LEOPOLD MOZART (1719-1787), 
A. C. ADLGASSER (1729-1777); MICHAEL HAYDN 
(1737-1806, bratr JOSEPHA), W. A. MOZART 
(1756-1791). 
Videii: kapelnfk u sv. Stepana: GEORG REUTTER 
a jeho synJOHANN GEORG R. (1708-1772), FLO
RIAN L. GASSMANN (1729-1774), JOHANN GEORG 
ALBRECHTSBERGER (I736-1809, Grfindliche Ein
leitung zur Komposition, Zevrubny uvod do kom
pozice, 1790, BEETHOVENOV ucite!); dvorni ka
pelnik G. C. WAGENSEIL (1715-1777); HAYDN, 
MOZART, BEETHOVEN. 

Josefinske reformy, jez znarnenaly vpad raciona
lismu a pi'ednapoleonskeho procesu sekularizace, 
docasne ochromily bohatou videiiskou a rakouskou 
tradici chr:imove hudby. JOSEF II. vydal sva nanzeni 
1782. Obracela se proti tzv. "pIYtvini" (byly napr. sta
noveny pi11eZitosti, pi'i nichz smely by! v jednotlivYch 
kostelich uziviny trubky, i kotik jich smeIo by!) ave 
skolach zavedla namisto lat. mse nemeckj ndrodnf 
skolnf zpev (mesni kompozice v nemcine, jakoz i lu
terske chor:ily). Nemeckou titurgii psali jeste 
M. HAYDN a SCHUBERT. MOZART ve Vidni nedostal 
kvUli temto cisai'skYm nai'izenim zadnou ofici:ilni ob
jednavku na chr:imove dilo, J. HAYDN reagovall4le
tou odmlkou v tvorbe latinskYch msi. Po JOSEFOVI II. 
(t 1790) byla tato reforma opet zrusena (1796). 

Druhy (pokr.) 
Nešpory patří do offtcia, byly však slouženy též ve
řejně a proto občas zhudebňovány vícehlase (MON
TEVERDI, MOZART). Obsahují 5 žahuů a Mag
nificat. 

MOZART napsal dvoje nešpory, kterých si sám vy
soce cenil: Vesperae de Dominica (KV 321, 1779) 
a Vesperae solemnes de confessore (KV 339, 
1780). 

Litanie (lat. litania, litaniae) prosebný zpěv (vý
chodního původu, od 5.-7. stol. také na západě) 
sestávající ze zvolání předzpěváka a opakovaných 
sborových modlitebních formulí, jako např. Kyne 
eleison, Ora pro nobís nebo Amen. Známé jsou li
tanie Loretánské (mariánské), litanie ke Všem sva
tým. Vícehlase zhudebněné litanie byly prováděny 
při pobožnostech jako chrámové koncerty. 

MOZART zhudebnil 4 litanie, mj. Loretánské 
KV 195 (1774) a litanie Nejsvětější svátosti 
KV 243 (1776) s 10 částmi, přičemž téma Č. 2 
Panís vivus se znovu objevuje v Tuba mirum 
z jeho Requiem. 

Obsazení (obr. A) 
Sbor: 4hl., střídají se sborové a sólové úseky (starý 
barokní princip concerta), přičemž 4 sólisté buď 
pocházejí ze sboru (často chlapci) nebo jsou zvlášť 
sjednáni. Podle vídeňské a salcburské tradice hrají 
se 3 spodními sborovými hlasy altový, tenorový 
a basový pozoun (pozouny colla parte jako podpo
ra a zvuková barva). Chybí v HAYDNOVÝCH mších 
pro Eisenstadt a Mariazell (Cecilská mše, obr. B). 
Vrchní hlasy jsou doprovázeny hoboji a smyčci. 
Sóloví zpěváci: dle potřeby, např. v HAYDNOVĚ 
malé varhanní mši pouze sólový soprán; většinou 
4 sólisté (kvartet). 
Orchestr: Základ tvoří smyčce. Bas (vc., kb., fag.) 
a varhany hrají spolu jako v b. c. V tzv. vídeňském 
cbrámovém triu chybí viola (triová sonáta). Při 
slavnostních příležitostech (sotemnis) se obsazení 
rozšiřuje. Ve staré partituře jsou zpěvní hlasy umís
těny hned nad (g.) basem, housle naopak zcela na
hoře (ještě u MOZARTA). 

Otázky stylu 
!t. operní skladatelé přenesli neapolský operní 
styl také do chrám. hudby: převaha hudby nad tex
tem, vyjádření afektu, recitativ a árie, koncertantní 
nástroje, vše v co možná největší časové rozloze 
(jména viz s. 338 nn.) 

HAYDNOVA Cecilská mše (Missa Sanctae Caeci
liae) je stylově takovouto neapolskou operní 
mší. Samotné Gloria je složeno z 8 kontrastních 
samostatných čísel značné délky (obr. B). 

Vedle toho vznikají chrám. skladby ve starém kon
trapunktickém stylu pod vedením PADRE MARTI
NIHO (1706-84). Boloňská Accademia .filarmo-
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níca (zal. 1666), již vedl MARTINI, přijala po řádné 
zkoušce z kontrapunktu také čtrnáctiletého Mo
ZARTA (1770). MARTINI vydal též učebnici kontra
punktu (Saggio di contrappunto, 1774). 
V jižním Německu a Rakousku převládá smíšený 
styl (stite místo). Na místo velkých it. sólových 
úseků nastupuje sbor a sólový kvartet. Cistě hudeb
ní stránka sice převažuje, přesto však je zde stále ví
ce zdůrazňován textový obsah. 

Credo z MOZARTOVY Korunovační mše získává 
svou formu skrze čistě hudební prvek: rondově 
se opakující, umíněnou figuru smyčců (obr. C). 
Na příkladu Et incarnatus je možno zřetelně ro
zeznat mozartovský přístup k textu: pádící alleg
ro se zastaví a kvartet sólistů ohlašuje pomalými, 
prostými souzvuky Kristovo vtělení; téměř nezna
telně, v nepatrném pohybu (chromatika) se 
uskuteční překrásná modulace, znamení promě
ny Boha v lidskou bytost. Přitom je obzvláště zvý
razněna Maria (napětí na subdominantě, melo
dický vrchol), jejímuž milostivému, přede všemi 
korunovanému obrazu je mše věnována. MO
ZART opakuje a utvrzuje slovo homo: vážnost to
hoto okamžiku náleží člověku, jemu připadá no
vá ušlechtilost. 

Centra a skladatelé 
Dráždany: HASSE; Mannheim: RICHTER, HOLZ
BAUER, ABBÉ VOGLER (1749-1814); Salcburk: 
dvorní a chrámový kapelník J. E. EBERLIN (1702 
až 1762), LEOPOLD MOZART (1719-1787), 
A. C. ADLGASSER (1729-1777); MICHAEL HAYDN 
(1737-1806, bratr JOSEPHA), W. A. MOZART 
(1756-1791). 
Vídeň: kapelník u sv. Štěpána: GEORG REUTTER 
a jeho syn JOHANN GEORG R. (1708-1772), FLO
RIAN L. GASSMANN (1729-1774), JOHANN GEORG 
ALBRECHTSBERGER (I736-1809, GrUndlíche Ein
teitung zur Kompositíon, Zevrubný úvod do kom
pozice, 1790, BEETHOVENŮV učitel); dvorní ka
pelník G. C. WAGENSEIL (1715-1777); HAYDN, 
MOZART, BEETHOVEN. 

Josefinské reformy, jež znamenaly vpád raciona
lismu a přednapoleonského procesu sekularizace, 
dočasně ochromily bohatou vídeňskou a rakouskou 
tradici chrámové hudby. JOSEF II. vydal svá nařízení 
1782. Obracela se proti tzv. "plýtvání" (byly např. sta
noveny pň1ežitosti, při nichž směly být v jednotlivých 
kostelích užívány trubky, i kolik jich smělo být) a ve 
školách zavedla namísto lat. mše německý národní 
školní zpěv (mešní kompozice v němčině, jakož i lu
terské chorály). Německou liturgii psali ještě 
M. HAYDN a SCHUBERT. MOZART ve Vídni nedostal 
kvůli těmto císařským nařízením žádnou oficiální ob
jednávku na chrámové dílo, J. HAYDN reagoval 141e
tou odmlkou v tvorbě latinských mší. Po JOSEFOVI ll. 
(t 1790) byla tato reforma opět zrušena (1796). 
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Skenováno pro studijní účely

J. Haydn 
napsal mimo jine 14 mSi, 2 Te Deum, Stabat Mater 
(I 767), Die sieben letzten Worte (Sedm slov Vy
kupitelovYch, orchestrilni verze z roku 1785) pro 
kanovnika z Cadizu. Sedm slov Vykupitelovjch 
existuje take jako smyccovY kvartet (1787) a jako 
oratorium ve FRlEBERTOvE pi'epracovani (1796). 
VetSina chramove hudby vznikla pro Eisenstadt (Ester
hazu). 
Po smrti JOSEFA II. a po pobytu v Anglii zkompo
noval HAYDN sest velkYch pozdnich msi. Spojuje 
zde tradici chramove hudby (vYstavba, kontra
punkt), vliv velkych handelovskYch oratorii (sbo
ry, ucin) a univerzalni hudebni rec svYch pozdnich 
symfonii (orchestr, zvukove barvy, vYraz). Sbor, 
kvartet solistu a orchestr reprezentuji idealni lid
ske spolecenstvi. Mse (Hob. XXII: 9-14) nesou ty
to nazvy: 
- Paukenmesse: Missa in tempore belli, C dur 

(1796); 
- Heiligmesse: Missa S. Bernardi von Offida, 

B dur (1796); 
- NeL~onmesse: Missa in angustiis, d moll 

(1798), po NELSONOvE vitezstvi u Abukiru (fan
fary v Benedictus); 

- Theresienmesse, B dur (1799); 
- Schopfungsmesse, B dur (l80!); 
- Harmoniemesse, B dur (1802). 

W. A. Mozart 
komponoval chramovou hudbu temei' vYlucne 
v Salcburku a pro Salcburk. 20 msi, mezi nimi 
Spatzenmesse (Vrabef m§e) KV 220 (1775) 
a Kronungsmesse (Korunovaenl) KV 317 (I 779) , 
ve Vidni pouzeM§e c moll KV 427 (1782183: Kyrie, 
Gloria, Sanctus a Benedictus uplne, Credo frag
ment, Agnus chybi; neapolska operni mse s recitati
vy a ariemi, Kyrie a Gloria uzity v kantate Davidde 
penitente), dile Rekviem (viz nize). 
Ctvery litanie (1771-76), dvoje nespory (viz 
s. 357), moteta, chramove sonaty, oratorium, kan
taty, Zednai'ska smutecni hudba (sekularni) a dalSi 
kompozice. 
Take MOZART spojuje v chramove hudbe ruzne do
bove styly. Nabozenska vira je jakoby zbavena vseho 
institucionilniho, obraci se do nitra a - jako vse 
u MOZARTA - promenuje se v ryzi hudbu. 

Korunovaen{ m§e a Cosi fan tutte predstavuji 
vz:icny pi'ipad zesvets(ujici parodie. Kyrie z teto 
mse totiz MOZART pi'evzal do recitativu a arie Fi
ordiligi Come scoglio. Obraz sicily (scoglio) vy
jadi'uje myslenku na apostola Petra a jeho zradu 
a hudba Kyrie soucasne s nim nevedomou pros
bu Fiordiligi 0 smilovani a odpustenf jeji pozdej
si nevery. 

Requiem (KV 626, 1791) bylo objednano clovekem, 
ktereho MOZART neznal (poslem hrabete WALSEG
GA). MOZART zemi'el behem kompozice casti Lacri-
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mosa. Jeho z:!k SOSSMAYR dokoncil instrumentaci 
(podle MOZARTOVA particellu) a chybejici casti, pi'i
cemz - jak bYvalo bezne - v zaveru znovu pouZii 
hudbu Kyrie (obr. A, viz take s. 128, obr. C). 

Temne barvy (pozouny, basetove rohy), vazny 
charakter (d moll, napadna chromatika, pi'ipo
minka scen s komturem z Dona Giovanniho) 
a barokni prvky (fugovane a polyfonni useky) se 
v gestu a vYrazu dokonale poji s MOZARTOvYM 
pozdnim stylem. 
Kyrie jako dvojitdfuga pracuje s obema tematy 
Kyrie a Christe, pi'icemz temaKyrie cituje HAN
DELOVAMesid§e (sbor C. 22Jeho ranamijsme 
uzdraveni). Pozoun v Tuba mirum zni velmi 
pusobive. Party basetovYch roM v Recordare 
pi'ipominaji violove party, jez MOZART pi'ipsal 
do duetu Kde je, 6 smrti, osten tvuj v HANDE
LOvE MesidH V casti Lacrimosa zvolna stoupa 
z hloubky tonova !'ada d moll, zprvu prokl:idano 
pomlkami, pak v uzkYch chromatickYch krocich: 
obraz cloveka, obtizeneho hi'ichy, ktery vstava 
z hrobu k Poslednimu soudu. Na tomto miste 
konCi MOZARTDv rukopis, jsou to posledni tony, 
ktere zkomponoval (pl'. A). 

L. v. Beethoven 
napsal pouze 2 mse: C dur, op. 86 (1807) a Missa 
solemnis D dur, 0p,. 123 (1819-23) a dile oratori
urn Christus am Olberge (Kristus na hore Olivet
ske, 1803). 
Missa solemn is byla puv. zamyslena k uvedeni arci
vevody RUDOLFA na olomouckY arcibiskupsky sto
lec (1820). Motto, ktere stoji v cele: Od srdce -
necht' rovnei dojde k srdci ukazuje, jak zde BEET
HOVEN oslovuje lidstvo a svet (namisto barokniho 
k vetH sldve Boiti. 
BEETHOVEN vychazi z textoveho obsahu, ktery nove 
a osobite vyklada. Vzniklo tak mohutne dilo, srov
natelne s finale 9. symfonie, provadene koncertant
ne po castech jako hymny (premiera cell' mse: Pe
trohrad 1824, prvni provedeni v ramci bohosluzby 
1830 ve Varnsdorfu). BEETHOVEN dokonce uVaZo
val 0 pi'ekladu textu do nemciny. 
BEETHOVEN zde prejima tradice chramove hudby, 
napriklad sborove fugy na zaver Gloria a Creda, 
a zaroven je pi'ekracuje rozsahem, formou i obsa
hem. Dramaticke a programni useky na druhe stra
ne ozi'ejmuji deni: v Agnus Dei, ktere je nadepsano 
prosba za vnitfnf i vniJjH mir, temer jakoby zven
ci vpadaji vilecne trubky, pochodovY rytmus a va
lecna vrava, a alt "s uzkosti" - jakoby ve scenickem 
recitativu nad tremolem smyccu - prosi 0 mir: pro
zita a hudebne ztvarnena skutecnos!. 
BEETHOVENOVA interpretace useku Et homo fac
tus est je vyznanim viry v lidskou dustojnost, ktere 
znovu uskutecnuje a zpi'itomnuje v t6nech Bozi vte
leni v cloveka a pi'ipomina momenty vykoupeni 
a apoteozy ve Fideliovi. 

J. Haydn 
napsal mimo jiné 14 mší, 2 Te Deum, Stabat Mater 
(I 767), Díe síeben letzten Worte (Sedm slov Vy
kupitelových, orchestrální verze z roku 1785) pro 
kanovníka z Cádizu. Sedm slov Vykupitelových 
existuje také jako smyčcový kvartet (1787) a jako 
oratorium ve FRlEBERTOVĚ přepracování (1796). 
Většina chrámové hudby vznikla pro Eisenstadt (Ester
házu). 
Po smrti JOSEFA II. a po pobytu v Anglii zkompo
noval HAYDN šest velkých pozdních mší. Spojuje 
zde tradici chrámové hudby (výstavba, kontra
punkt), vliv velkých handelovských oratorií (sbo
ry, účin) a univerzální hudební řeč svých pozdních 
symfonií (orchestr, zvukové barvy, výraz). Sbor, 
kvartet sólistů a orchestr reprezentují ideální lid
ské společenství. Mše (Hob. XXII: 9-14) nesou ty
to názvy: 
- Paukenmesse: Míssa ín tempore bellí, C dur 

(1796); 
- Heiligmesse: Míssa S. Bernardí von Offida, 

B dur (1796); 
- NeL~onmesse: Míssa in angustiis, d moll 

(1798), po NELSONOVĚ vítězství u Abukiru (fan
fáry v Benedictus); 

- Theresíenmesse, B dur (1799); 
- Schopfungsmesse, B dur (l80!); 
- Harmoniemesse, B dur (1802). 

W. A. Mozart 
komponoval chrámovou hudbu téměř výlučně 
v Salcburku a pro Salcburk. 20 mší, mezi nimi 
Spatzenmesse (Vrabčí m§e) KV 220 (1775) 
a Kronungsmesse (Korunovačnf) KV 317 (I 779) , 
ve Vídni pouzeM§e c moll KV 427 (1782/83: Kyrie, 
Gloria, Sanctus a Benedictus úplné, Credo frag
ment, Agnus chybí; neapolská operní mše s recitati
vy a áriemi, Kyrie a Gloria užity v kantátě Davidde 
penitente), dále Rekviem (viz níže). 
Ctvery litanie (1771-76), dvoje nešpory (viz 
s. 357), moteta, chrámové sonáty, oratorium, kan
táty, Zednářská smuteční hudba (sekulární) a další 
kompozice. 
Také MOZART spojuje v chrámové hudbě různé do
bové styly. Náboženská víra je jakoby zbavena všeho 
institucionálního, obrací se do nitra a - jako vše 
u MOZARTA - proměňuje se v ryzí hudbu. 

Korunovační m§e a Cosi fan tufte představují 
vzácný případ zesvětšťující parodie. Kyrie z této 
mše totiž MOZART převzal do recitativu a árie Fi
ordiligi Come scoglio. Obraz skály (scoglio) vy
jadřuje myšlenku na apoštola Petra a jeho zradu 
a hudba Kyrie současně s ním nevědomou pros
bu Fiordiligi o smilování a odpuštění její pozděj
ší nevěry. 

Requiem (KV 626, 1791) bylo objednáno člověkem, 
kterého MOZART neznal (poslem hraběte WALSEG
GA). MOZART zemřel během kompozice části Lacri-
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mosa. Jeho žák SOSSMAYR dokončil instrumentaci 
(podle MOZARTOVA particellu) a chybějící části, při
čemž - jak bývalo běžné - v závěru znovu použil 
hudbu Kyrie (obr. A, viz také s. 128, obr. C). 

Temné barvy (pozouny, basetové rohy), vážný 
charakter (d moll, nápadná chromatika, připo
mínka scén s komturem z Dona Gíovanniho) 
a barokní prvky (fugované a polyfonní úseky) se 
v gestu a výrazu dokonale pojí s MOZARTOVÝM 
pozdním stylem. 
Kyríe jako dvojitáfuga pracuje s oběma tématy 
Kyríe a Christe, přičemž téma Kyrie cituje HAN
DELOvAMesiá§e (sbor č. 22Jeho ranamíjsme 
uzdraveni). Pozoun v Tuba mírum zní velmi 
působivě. Party basetových rohů v Recordare 
připomínají violové party, jež MOZART připsal 
do duetu Kde je, ó smrti, osten tvůj v HANDE
LOVĚ MesiáH V části Lacrímosa zvolna stoupá 
z hloubky tónová řada d moll, zprvu prokládáno 
pomlkami, pak v úzkých chromatických krocích: 
obraz člověka, obtíženého hříchy, který vstává 
z hrobu k Poslednímu soudu. Na tomto místě 
končí MOZARTŮV rukopis, jsou to poslední tóny, 
které zkomponoval (př. A). 

L. v. Beethoven 
napsal pouze 2 mše: C dur, op. 86 (1807) a Missa 
solemnís D dur, op,. 123 (1819-23) a dále oratori
um Christus am Olberge (Kristus na hoře Olivet
ské, 1803). 
Missa solemnis byla pův. zamýšlena k uvedení arci
vévody RUDOLFA na olomoucký arcibiskupský sto
lec (1820). Motto, které stojí v čele: Od srdce -
nechť rovněž dojde k srdci ukazuje, jak zde BEET
HOVEN oslovuje lidstvo a svět (namísto barokního 
k větH slávě Božf). 
BEETHOVEN vychází z textového obsahu, který nově 
a osobitě vykládá. Vzniklo tak mohutné dílo, srov
natelné s finale 9. symfonie, prováděné koncertant
ně po částech jako hymny (premiéra celé mše: Pe
trohrad 1824, první provedení v rámci bohoslužby 
1830 ve Varnsdorfu). BEETHOVEN dokonce uvažo
val o překladu textu do němčiny. 
BEETHOVEN zde přejímá tradice chrámové hudby, 
například sborové fugy na závěr Gloria a Creda, 
a zároveň je překračuje rozsahem, formou i obsa
hem. Dramatické a programní úseky na druhé stra
ně ozřejmují dění: v Agnus Dei, které je nadepsáno 
prosba za vnitřní i vnějH mír, téměř jakoby zven
čí vpadají válečné trubky, pochodový rytmus a vá
lečná vřava, a alt "s úzkostí" - jakoby ve scénickém 
recitativu nad tremolem smyčců - prosí o mír: pro
žitá a hudebně ztvárněná skutečnost. 
BEETHOVENOVA interpretace úseku Bt homo fac
tus est je vyznáním víry v lidskou důstojnost, které 
znovu uskutečňuje a zpřítomňuje v tónech Boží vtě
lení v člověka a připomíná momenty vykoupení 
a apoteózy ve Fideliovi. 
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1. berlinskli pisiiov:i skola 
Jeji vildei osobnosti je CHR. G. KRAUSE (1719-70), 
berlinskY pravnik, ktery odmital pi'ilis vysokY ume!. 
narok v pisni ve shode s dobovou touhou po jedno
duchosti a pi'irozenosti. KRAUSE vydal 2 sv. Oden 
mit Melodien (Ody s napevy, 1753/55). Zde vyzve
da jako vzor ve smyslu ROUSSEAUOVE fro ariettu 
(s. 300), jez je zamerne jednoducha, lid., urcena 
laikUm. Podstatna je melodie, doprovod je dru
hoi'adY. Skladateli v KRAUSEHO Oddch jsou 
C. PH. E. BACH, QUANTZ, GRAUN. Nasleduji Krause
ho Lieder der Deutschen mit Melodien (Pisne 
Nemcu s napevy, 4 sv., Berlin 1767/68). 

Jako pi'iklad z tt~to sbirky se nabizi GRAUNOVO 
Das Tdchterchen - das Sdhnchen (Dceruska -
syndcek), duet (ona - on) s nejjednodussi du
rovou melodikou, temei' bez napadu, s repetice
mi a jednoduchJ'm doprovodem (gb. se omezuje 
na kadeneni kroky, pi'. A). 

Hodnotnejsi jsou Geistliche Oden und Lieder 
(Duch. 6dy a pisne, 1758) C. PH. E. BACHA na GEL
LERTOVY texty. Zminit je ti'eba take NEEFEHO a je
ho Klopstocks Oden (1776) a Serenaden beim 
Klavier zu singen na HERDEROVY texty (1777) 
a HILLERA v Upsku s mest'ansky uhlazenJ'mi a senti
mentaInimi sbirkami Pisne pfdtelstvi a ldsky 
(1774), Pisne citlive duse (1784), Pisne moud
rosti a ctnosti (1790) aj. 

2. berlinskli pisiiov:i skola 
se stejnJ'm zamei'enim, pi'ece vsak castecne s ume
leck}1mi vYsledky. HERDEROVO pojeti lidove pisne 
a sbirky lidovYch pisni, jakoz i basne GOETHOVY 
a SCHILLEROVY inspirovaly mnoho hudebnfkU: 
JOH. ABRAHAM PETER SCHULZ (1747-1800), 

Pisne v ndrodnim tonu, 3 sv., (1782-90, viz 
S. 124, obr. D); take sbory se s6lyatd. 

JOH. FRIEDRICH REICHARDT (1752-1814) smero
val pi'edevsim ve zhudebneni GOETHOvYCH tex
tu k umel. pisni (melodika, klav. doprovod). 

CARL FRIEDRICH ZELTER (1758-1832), puv. ze
dnickY mistr; skladal sbory, pisne, balady; od 
1800 i'editel Berlinsktf pevecktf akademie 
(zal. 1791 FASCH), ziskal humanist. vzdelani, 
chtel realizovat vedu a umeni take v hudbe (hud. 
vfchova); provadel dila J. S. BACHA; 1809 zalo
Zil 1. nem. Liedertafel s 24 cleny (vzor: rytii'i 
okolo kraIe Artuse), poeatek tradice muzskYch 
sboru; MENDELSSOHNOV ucitel; pi'itel GOETHOV 
(korespondence) . 

Goethovo pojeti pisne. GOETHOvYM ideaIem je 
stroficka piseii. Jeji basnicka kvalita spociva v jed
note obsahu, naIady a formaIne uzavi'eneho poetic
keho tvaru. Hudebnfk nesmi tuto jednotu porusit 
tim, ze jednotlive strofy prokomponuje, nYbrl musi 
nalezt jedinou melodii, ktera Cini zadost jednote 
basne ve vsech strofach. Hudba rna baseii povznaset 
podobne jako plyn bal6n. 
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VzorovYm pi'ikladem takovehoto zhudebneni je 
ZELTEROV Krdl z Thule: mel odie je velmi zdai'ila, 
jednoducha, jimava a krasna (pi'. C, psana pro 
bas, ktery zaroveii obsahuje na zpusob general
basu celou harmonii). 

3. berlinskd pisiiovd skola (vcetne MENDELSSOH
NA) spada do 19. stoletf. 

K sv:ibske pisiiove skole pati'i CH. F. D. SCHU
BART (1739-91) aJ. R. ZUMSTEEG (1760-1802). 
Zvlastni postaveni zaujima CH. W. GLUCK: jeho po
zdni Klopstockovy ody a pisne (Videii 1785/86) 
vnaseji do drobne formy pisne s klavirem nadech 
anticke monumentality. 

Videiisk:i pisiiov:i tradice 
Skladatele videiiskeho ndrodniho singspielu 
(STEFFAN, HACKL, PARADIS, KRUFFT) vydavali take 
pisne, lehke, zertovne arietty i naIadove obrazky. 
HAYDN napsal 48 pisni, 57 kanonu, 133 4hl. pisni 
s klavirem, 445 uprav angl. lidovYch pisni pro zpev 
a klavir (s h. a vc. ad lib.). - Pod dojmem hymny 
God save the King, kterou slysel v Londyue, napsal 
1797 ve Vidni ohrozene vaIkou piseii Gott erhalte 
Franz den Kaiser, jez se s textem HOFFMANNA VON 
FALLERSLEBEN (1841, Deutschland, Deutschland 
uber alles) stala roku 1922 nemeckou narodni 
hymnou. 
MOZART. Nektere z jeho cca 30 pisni jsou obzvlasf 
zdai'ile, napi'. Abendempftndung (Vecerni ndlada, 
1787) nebo Das Veilchen (Fialka, 1785). 

Das Veilchen poch:izf z GOETHOVA singspielu Er
win und Elmire. MOZART zhudebiiuje strofickou 
baseii jako malou dramatickou scenu v 7 obra
zech s hudbou, ktera pri\bezne zrcadli dram. de
nf. Za prostou maskou pastYi'ske hry a personifi
kovaneho kvetu fialky se napliiuje tragickY osud. 
Pi'edehra a 1. strofa pi'edstavuji kvitek. Pote pi'i
ch:izf pastYi'ka (jasava t6nina D dur). Smutek 
a touha kvitku jsou v 5. a 6. obrazu vylieeny v arii 
(g moll- jako Pamina) a v pisni (B dur). Drama
tickY recitativ acc. pi'edvadi, jak je kvet poslapan 
(7. obraz, vrchol, koruna). V 8. obrazu pak v kla
sicko-idealistickem duchu promeiiuje po zpuso
bu arie jeho umirani (tragicke c moll, srov. smrt 
komtura) v radost (umirapro ni, G dur). Mo
ZART pi'ipojuje ke GOETHOVU textu svUj vlastni: 
ubohf kvitek (obr. B). 

BEETHOVEN napsal 91 pisni, mj. Adelaide 
(1795/96), a "pisiiovY kruh" An die ferne Geliebte 
(Vzddlene mite, 1816). V tomto prvnim vYznamnej
sim pisiiovem cyklu se v kaZde pisni meni charakter 
a t6nina. Jednotlive pisne jsou pak propojeny mo
dulujicimi pi'echody (obr. D). K dalsim cyklick}1m 
momentum pati'i opakovane uvedeni motivil a za
catku cyklu v zaveru. Styl techto umeIYch pisni 
ureuje vysokY a odusevnely t6n zpevniho hlasu a na
rocny klavirni part. 

1. berlínská písňová škola 
Její vůdčí osobností je CHR. G. KRAUSE (1719-70), 
berlínský právník, který odmítal příliš vysoký uměl. 
nárok v písni ve shodě s dobovou touhou po jedno
duchosti a přirozenosti. KRAUSE vydal 2 sv. Oden 
mit Melodien (Údy s nápěvy, 1753/55). Zde vyzve
dá jako vzor ve smyslu ROUSSEAUOVĚ fr. ariettu 
(s. 300), jež je záměrně jednoduchá, lid., určená 
laikům. Podstatná je melodie, doprovod je dru
hořadý. Skladateli v KRAUSEHO Odách jsou 
C. PH. E. BACH, QUANTZ, GRAUN. Následují Krause
ho Lieder der Deutschen mit Melodien (Písně 
Němců s nápěvy, 4 sv., Berlín 1767/68). 

Jako příklad z této sbírky se nabízí GRAUNOVO 
Das Tdchterchen - das Sdhnchen (Dceruška -
synáček), duet (ona - on) s nejjednodušší du
rovou melodikou, téměř bez nápadů, s repetice
mi a jednoduchým doprovodem (gb. se omezuje 
na kadenční kroky, př. A). 

Hodnotnější jsou GeistUche Oden und Lieder 
(Duch. ódy a písně, 1758) C. PH. E. BACHA na GEL
LERTOVY texty. Zmínit je třeba také NEEFEHO a je
ho Klopstocks Oden (1776) a Serenaden beim 
Klavier zu singen na HERDEROVY texty (1777) 
a HILLERA v Upsku s měšťansky uhlazenými a senti
mentálními sbírkami Písně přátelství a lásky 
(1774), Písně citlivé duše (1784), Písně moud
rosti a ctnosti (1790) aj. 

2. berlínská písňová škola 
se stejným zaměřením, přece však částečně s umě
leckými výsledky. HERDEROVO pojetí lidové písně 
a sbírky lidových písní, jakož i básně GOETHOVY 
a SCHILLEROVY inspirovaly mnoho hudebníků: 
JOH. ABRAHAM PETER SCHULZ (1747-1800), 

Písně v národním tónu, 3 sv., (1782-90, viz 
s. 124, obr. D); také sbory se sóly atd. 

JOH. FRIEDRICH REICHARDT (1752-1814) směřo
val především ve zhudebnění GOETHOVÝCH tex
tů k uměl. písni (melodika, klav. doprovod). 

CARL FRIEDRICH ZELTER (1758-1832), pův. ze
dnický mistr; skládal sbory, písně, balady; od 
1800 ředitel Berlínské pěvecké akademie 
(zal. 1791 FASCH), získal humanist. vzdělání, 
chtěl realizovat vědu a umění také v hudbě (hud. 
výchova); prováděl díla J. S. BACHA; 1809 zalo
žil 1. něm. Liedertafel s 24 členy (vzor: rytíři 
okolo krále Artuše), počátek tradice mužských 
sborů; MENDELSSOHNŮV učitel; přítel GOETHŮV 
(korespondence) . 

Goethovo pojetí písně. GOETHOVÝM ideálem je 
strofická píseň. Její básnická kvalita spočívá v jed
notě obsahu, nálady a formálně uzavřeného poetic
kého tvaru. Hudebník nesmí tuto jednotu porušit 
tím, že jednotlivé strofy prokomponuje, nýbrž musí 
nalézt jedinou melodii, která činí zadost jednotě 
básně ve všech strofách. Hudba má báseň povznášet 
podobně jako plyn balón. 
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Vzorovým příkladem takovéhoto zhudebnění je 
ZELTERŮV Král z Thule: melodie je velmi zdařilá, 
jednoduchá, jímavá a krásná (př. C, psána pro 
bas, který zároveň obsahuje na způsob generál
basu celou harmonii). 

3. berlínská písňová škola (včetně MENDELSSOH
NA) spadá do 19. století. 

K švábské písňové škole patří CH. F. D. SCHU
BART (1739-91) aj. R. ZUMSTEEG (1760-1802). 
Zvláštní postavení zaujímá CH. W. GWCK: jeho po
zdní Klopstockovy ódy a písně (Vídeň 1785/86) 
vnášejí do drobné formy písně s klavírem nádech 
antické monumentality. 

Vídeňská písňová tradice 
Skladatelé vídeňského národního singspielu 
(STEFFAN, HACKL, PARADIS, KRUFFT) vydávali také 
písně, lehké, žertovné arietty i náladové obrázky. 
HAYDN napsal 48 písní, 57 kánonů, 133 4hl. písní 
s klavírem, 445 úprav angl. lidových písní pro zpěv 
a klavír (s h. a vc. ad lib.). - Pod dojmem hymny 
God save the King, kterou slyšel v Londýně, napsal 
1797 ve Vídni ohrožené válkou píseň Gott erhalte 
Franz den Kaiser, jež se s textem HOFFMANNA VON 
FALLERSLEBEN (1841, Deutschland, Deutschland 
uber alles) stala roku 1922 německou národní 
hymnou. 
MOZART. Některé z jeho cca 30 písní jsou obzvlášť 
zdařilé, např. Abendempftndung (Večerní nálada, 
1787) nebo Das Veilchen (Fialka, 1785). 

Das Veilchen pochází z GOETHOVA singspielu Er
win und Elmire. MOZART zhudebňuje strofickou 
báseň jako malou dramatickou scénu v 7 obra
zech s hudbou, která průběžně zrcadlí dram. dě
ní. Za prostou maskou pastýřské hry a personifi
kovaného květu fialky se naplňuje tragický osud. 
Předehra a 1. strofa představují kvítek. Poté při
chází pastýřka (jásavá tónina D dur). Smutek 
a touha kvítku jsou v 5. a 6. obrazu vylíčeny v árii 
(g moll- jako Pamina) a v písni (B dur). Drama
tický recitativ acc. předvádí, jak je květ pošlapán 
(7. obraz, vrchol, koruna). V 8. obrazu pak v kla
sicko-idealistickém duchu proměňuje po způso
bu árie jeho umírání (tragické c moll, srov. smrt 
komtura) v radost (umírá pro ni, G dur). Mo
ZART připojuje ke GOETHOVU textu svůj vlastní: 
ubohý kvítek (obr. B). 

BEETHOVEN napsal 91 písní, mj. Adelaide 
(1795/96), a "písňový kruh" An die ferne GeUebte 
(Vzdálené milé, 1816). V tomto prvním významněj
ším písňovém cyklu se v každé písni mění charakter 
a tónina. Jednotlivé písně jsou pak propojeny mo
dulujícími přechody (obr. D). K dalším cyklickým 
momentům patří opakované uvedení motivů a za
čátku cyklu v závěru. Styl těchto umělých písní 
určuje vysoký a oduševnělý tón zpěvního hlasu a ná
ročný klavírní part. 
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Nory ton v hudbe 18. stoleti vytvai'i take nove druhy 
a struktury kIavirni hudby. To, co se hleda, je ryraz, 
ktery je kIaden do melodie. Doprovod je druhoi'a
dY. Namisto barokni polyfonie s nekolika rovno
pravnjrni hlasy je nyni vildci vrchni hlas nad homo
fonnim doprovodem s norymi rytmickjrni a moti
vid:ymi prvky v leve ruce. Harmonicka rozmanitost 
gener:iIbasu ustupuje v galantnim a virtuoznim 
stylu jednoduche harmonii. Teprve citovj sloh pi'i
nasi chromaticke vystupnovani. 

KladivkovY klavfr (Hammerklavier) 
Nory styl pi'inasf take pi'echod od cembala ke kIa
divkovemu kIaviru (vseobecne rozsii'en cca od 
1800). Navzdory tomu, ze jeste dlouho zilstavaji 
omezeny technicke moznosti jako repetice tonil, 
rovnomernost ;t spolehlivost mechaniky, plnost 
a barva zvnku, I¥ede forte-piano k novemu, kon
trastnimu a zivemu zpilsobu ryrazu a kuItui'e uhozu. 
Stava se hlavnim nastrojem kIasicismu a 19. stoleti 
(domaci muzicirovani, virtuozita). 
Stylory vjvoj vede take k rozdeleni varhanni a kIa
virni literatury. Varhany v kIasicismu naprosto ztra
ceji svilj ryzuam (neohebnost tonu, barokni plnost 
zvnku). Teprve 19. stoleti se k nim opet vraci. 

Galantnf a virtu6znf styl 
Ve Francii a It:iIii nedochazi okolo poloviny stoleti 
k zadnemu pi'elomu ve vjvoji hudby pro kIavesove 
nastroje, nYbd spise k pi'echodu od baroka pi'es 
rokoko ke kIasicis!llu. Pi'ispiva k tomu stejnou me
rou zivost a spontaneita opery buffa jako rozvoj osl
nive virtuozni instrument:iIni hry. Jiz v pozdnim ba
roku zde proti sobe stoji homofonne melodicke 
mysleni jiznich romanskjch narodil proti polyfonne 
harmonickemu mysleni severu Evropy. 

Typickjrn pi'ikiadem je 8 kIavirnich sonat Do
MENICA ALBERTIHO (cca 1710-1740, Benatky, 
Rim) v homofonnim stylu. K odlehcene melodi
ce se snadno zapamatovatelnjrn motivickjrn opa
kovanim v prave ruce hraje leva ruka (g.) basy 
bez akordil: F dur, C dur, d moll, F dur jsou 
ostatne jasne tak i tak. Dillezitj je naopak rytmic
kj prubeh: osminy, potom sestnactiny. (Gb.) 
akordy se objevuji od t. 4 arpeggiovane. Jako tzv. 
harjove nebo albertiovske basy se brzy vyskytu
ji temei' vsude (obr. A). Rytmicky jim odpovidaji 
tzv. murky (basova oktavova tremola). 

Jemny a nezny ton se objevuje v 51 sonatach B. GA
LUPPIHO 0706-85, viz s. 343). Maji 1-4 vety 
dvoudilne stavby a promenliveho charakteru, a jsou 
tak pokracovanim chramove sonaty (obr. B). GA
LUPPI zde kombinuje "citovou" melodiku a ki'ehke 
figurace se snadno hratelnou pseudopolyfonii 
(sti'edni hlas) nad kIidnjrn bas. zakiadem (pi'. B). 
VYraz a pohybory charakter jeho sonat jsou naplne-

ny bezprosti'ednim lidskjrn jednanim (GAIUPPI byl 
opernim skiadatelem). 

Cit0vY sloh 
Hrava rokokova ornamentika je zde nahrazena ex
presivni melodikou. Figury vzdechil, rychle sti'idani 
dur a moll ci vzd:iIene toniny pi'inaseji silny citory 
a fantazijni naboj. Vyri'Ista zde paralela lit. hnuti 
Sturm und Drang. Vildci osobnosti je 
CARL PHILIPP EMMANUEL BACH 0714-88), od 

1740 cembalistou FRIEDRICHA II. v Berline, 
od 1768 hudebnim i'editelem v Hamburku (po 
TELEMANNOVI); rozsahle dilo. 

Jeho sonaty jsou vetsinou ti'ivete (bez tancil), pi'i
cemz prvni veta se skiada z 1. dilu (expozice), 
sti'edniho dilu (jakesi provedeni) a reprizy. Jen ma
Iy pocet sonat vysel tiskem: 6 Pruskjch sondt 
(1742),6 Wurttembergskjch sondt (1744), 6 so
nat v Ndvodu (1753, viz nize), 6 Amdliinjch sondt 
se zmenenjrni reprizami (1760). 
Ronda a fantazie vysly ve sbirkach pro znalce a di
letanty (1779-1787). Pi'ehledna, casto symetricka 
vicedilnost ronda pi'inasi mnoho kontrastil, pi'i
cemz opakovani rondorych dilil jsou napadite ob
menovana (obr. C). Take samotna temata jsou 
plna vniti'niho neklidu. 

Srovnej napi'. "rozbeh a ryskok" v tematu 
A (pi'. C), synkopickj doprovod, dramaticke pi'e
ryvy a pomlky (t. 2 a 3, staccato), dynamicke ex
tremy a harmonicka zhusteni (zmensene akordy, 
takt 3 a 4). Sti'edni tema C je kontrastni (t. 36). 

Tato hudba je vysoce subjektivni. Skiadatel svou 
hudbou promlouva: tento "princip promluvy" 
(redendes Prinzip) se uplatnuje ve volnych usecich 
na zpilsob recitativu, pi'edevsim v rapsodicke forme 
fantazie (improvizace). 

BACH si stezuje, ze publikum vyzaduje fantazie, 
aniz by se staralo 0 to, zda je k tomu kIavirista 
v pi'islusnem okarnziku dostatecne disponovan 
nebo ne (1753). To jsou nove momenty: subjek
tivita a utvai'eni okamziku. 
Jedna z fantazii se dokonce jmenuje City 
C. Ph. E. Bacha (1787). Zacina ve vzd:iIene fis 
moll, ale jeste v pevnem taktu; pote proud citil 
rozbije pevne metrum: na 2 nasledujicich stra
nach neni jedina taktova cacao UZ notory zapis 
pilsobi extremne (pi'. D). 

C. PH. E. BACH se vymanil ze vzoru sveho otce (je
hoz si velmi vazi!) a vytvoi'il vlastni sty!. Jeho doba 
rozumela pod jmenem BACH prave jeho, nikoli JO
HANNA SEBASTIANA. Cennjrn dokumentem dobove 
hudby a interpretacni praxe je jeho ucebnice Ver
such uber die wahre Art, das Clavier zu spielen 
(Pokus 0 sprdvnj zpusob hry na klavir, 1753). 
Nasleduji ji kIavirni skoly G. S. WHLEINA (1765 aZ 
81), D. G. TVRKA (1789) aA. E. MDLLERA (1804). 
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Nový tón v hudbě 18. století vytváří také nové druhy 
a struktury klavírní hudby. To, co se hledá, je výraz, 
který je kladen do melodie. Doprovod je druhořa
dý. Namísto barokní polyfonie s několika rovno
právnými hlasy je nyní vůdčí vrchní hlas nad homo
fonním doprovodem s novými rytmickými a moti
vid:ými prvky v levé ruce. Harmonická rozmanitost 
generálbasu ustupuje v galantním a virtuózním 
stylu jednoduché harmonii. Teprve cítový sloh při
náší chromatické vystupňování. 

Kladívkový klavír (Hammerklavier) 
Nový styl přináší také přechod od cembala ke kla
dívkovému klavíru (všeobecně rozšířen cca od 
1800). Navzdory tomu, že ještě dlouho zůstávají 
omezeny technické možnosti jako repetice tónů, 
rovnoměrnost ;t spolehlivost mechaniky, plnost 
a barva zvuku, ~ede forte-piano k novému, kon
trastnímu a živému způsobu výrazu a kultuře úhozu. 
Stává se hlavním nástrojem klasicismu a 19. století 
(domácí muzicírování, virtuozita). 
Stylový vývoj vede také k rozdělení varhanní a kla
vírní literatury. Varhany v klasicismu naprosto ztrá
cejí svůj význam (neohebnost tónu, barokní plnost 
zvuku). Teprve 19. století se k nim opět vrací. 

Galantní a virtuózní styl 
Ve Francii a Itálii nedochází okolo poloviny století 
k žádnému přelomu ve vývoji hudby pro klávesové 
nástroje, nýbrž spíše k přechodu od baroka přes 
rokoko ke klasicis!llu. Přispívá k tomu stejnou mě
rou živost a spontaneita opery buffa jako rozvoj osl
nivě virtuózní instrumentální hry. Již v pozdním ba
roku zde proti sobě stojí homofonně melodické 
myšlení jižních románských národů proti polyfonně 
harmonickému myšlení severu Evropy. 

Typickým příkladem je 8 klavírních sonát Do
MENICA ALBERTlHO (cca 1710-1740, Benátky, 
Řím) v homofonním stylu. K odlehčené melodi
ce se snadno zapamatovatelným motivickým opa
kováním v pravé ruce hraje levá ruka (g.) basy 
bez akordů: F dur, C dur, d moll, F dur jsou 
ostatně jasné tak i tak. Důležitý je naopak rytmic
ký průběh: osminy, potom šestnáctiny. (Gb.) 
akordy se objevují od t. 4 arpeggiovaně. Jako tzv. 
harfové nebo albertiovské basy se brzy vyskytu
jí téměř všude (obr. A). Rytmicky jim odpovídají 
tzv. murky (basová oktávová tremola). 

Jemný a něžný tón se objevuje v 51 sonátách B. GA
LUPPIHO 0706-85, viz s. 343). Mají 1-4 věty 
dvoudílné stavby a proměnlivého charakteru, a jsou 
tak pokračováním chrámové sonáty (obr. B). GA
LUPPI zde kombinuje "citovou" melodiku a křehké 
figurace se snadno hratelnou pseudopolyfonií 
(střední hlas) nad klidným bas. základem (př. B). 
výraz a pohybový charakter jeho sonát jsou naplně-

ny bezprostředním lidským jednáním (GALUPPI byl 
operním skladatelem). 

Citový sloh 
Hravá rokoková ornamentika je zde nahrazena ex
presívní melodikou. Figury vzdechů, rychlé střídání 
dur a moll či vzdálené tóniny přinášejí silný citový 
a fantazijní náboj. Vyrůstá zde paralela lit. hnutí 
Sturm und Drang. Vůdčí osobností je 
CARL PHILIPP EMMANUEL BACH 0714-88), od 

1740 cembalistou FRIEDRICHA II. v Berlíně, 
od 1768 hudebním ředitelem v Hamburku (po 
TELEMANNOVI); rozsáhlé dílo. 

Jeho sonáty jsou většinou třívěté (bez tanců), při
čemž první věta se skládá z 1. dílu (expozice), 
středního dílu (jakési provedení) a reprízy. Jen ma
lý počet sonát vyšel tiskem: 6 Pruských sonát 
(1742),6 Wurttembergských sonát (1744), 6 so
nát v Návodu (1753, viz níže), 6 Amálíiných sonát 
se změněnými reprízami (1760). 
Ronda a fantazie vyšly ve sbírkách pro znalce a di
letanty (1779-1787). Přehledná, často symetrická 
vícedílnost ronda přináší mnoho kontrastů, při
čemž opakování rondových dílů jsou nápaditě ob
měňována (obr. C). Také samotná témata jsou 
plná vnitřního neklidu. 

Srovnej např. "rozběh a výskok" v tématu 
A (př. C), synkopický doprovod, dramatické pře
ryvy a pomlky (t. 2 a 3, staccato), dynamické ex
trémy a harmonická zhuštění (zmenšené akordy, 
takt 3 a 4). Střední téma C je kontrastní (t. 36). 

Tato hudba je vysoce subjektivní. Skladatel svou 
hudbou promlouvá: tento "princip promluvy" 
(redendes Prinzip) se uplatňuje ve volných úsecích 
na způsob recitativu, především v rapsodické formě 
fantazie (improvizace). 

BACH si stěžuje, že publikum vyžaduje fantazie, 
aniž by se staralo o to, zda je k tomu klavírista 
v příslušném okamžiku dostatečně disponován 
nebo ne (1753). To jsou nové momenty: subjek
tivita a utváření okamžiku. 
Jedna z fantazií se dokonce jmenuje City 
C. Ph. E. Bacha (1787). Začíná ve vzdálené fis 
moll, ale ještě v pevném taktu; poté proud citů 
rozbije pevné metrum: na 2 následujících stra
nách není jediná taktová čára. Už notový zápis 
působí extrémně (př. D). 

C. PH. E. BACH se vymanil ze vzoru svého otce (je
hož si velmi vážil) a vytvořil vlastní styl. Jeho doba 
rozuměla pod jménem BACH právě jeho, nikoli JO
HANNA SEBASTIANA. Cenným dokumentem dobové 
hudby a interpretační praxe je jeho učebnice Ver
such uber die wahre Art, das Clavier zu spielen 
(Pokus o správný způsob hry na klavír, 1753). 
Následují ji klavírní školy G. S. WHLEINA (1765 až 
8I), D. G. TVRKA (1789) aA. E. MŮLLERA (1804). 
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KLASICISMUS / Klavir II / doba Haydnova, Mozartova 365 

Na jihu, zvlaste ve Vidni, vznika osobitY styl s it. vli
vy: zabavny suitovY a divertiment0vY charakter ve vy
lehcene, brilantni klavirni sazbe. 
Georg Chr. Wagenseil (1715-77), FuxOV zak, 

dvorni skladatel a ucitel klaviru clem'! cisal'ske 
rodiny ve Vidni; tiskem vysly mj. Divertimenti 
pro cembalo (1753, 1761). Do svYch sonat pre
vzal menuet ze suity, vetsinou jako zaverecnou 
veselou vetu. 

J. Haydn slozil do r. 1795 pres 50 klav. sonat, k to
mu dalsi klav. kusy, variace atd. Prejima rUzne 
stylove vlivy, experimentuje v rovine techniky, 
formy i obsahu. 
Jeho rane sonaty nesou jeste nazev partity a pat
l'i se syYm menuetem jako posledni nebo pred
posledni vetou do videiiske tradice nenaroene 
cembalove hudby. Sonaty cca od roku 1770 zr
cadli citovost (mollove t6niny, volnejsi formy). 
V sonatach 80. let tusime vliv MOZARTOV (melo
dika). Pozdni sonaty cca od roku 1790 charakte
rizuje bohatstvi myslenek v ramci neust:ile ob
meiiovane sonatove formy. 

HAYDNOVO klavirni dI10 rna diky kompozieni mno
hotvarnosti, vytribene zpevne melodice i napa
ditemu a technicky dosti naroenemu pojednani na
stroje velike rozpeti (taki'ka mezi D. SCARLATTIM 
a BEETHOVENEM). 
JinJ'm smerem se ubira klavirni hra v Mannheimu 
a Parizi, ovlivnena orchestr:ilni tradici. 
Johann Schobert (cca 1740-67), WAGENSEILOV 

zak, od roku 1760 komorni cembalista u prince 
DE CONTIHO v Parizi. Vytvaff jakYsi symfonicky 
klavirni styl, ktery se vyznaeuje plnosti zvuku 
(basy, tercie, sexty) a umirnenou polyfonii 
(pH). 

Silny vliv na klavirni styl doby klasicismu mel 
Johann Christian Bach (1735-82), nejmladsi 

syn J. S. BACHA; po jeho smrti zil u C. PH. E. BA
CHA v Berline, 1756 odesel do Milana (jako ka
peJnik), studoval u PADRE MARTINIHO v Bolog
ni, konvertoval a 1760 se stal varhanikem v mi
ldnskem d6mu. Vedle chram. hudby vytvoril 
uspesne opery v italskem stylu. Od roku 1762 Zil 
v Londyni. Tam porada s gambistou C. F. ABE
LEM r. 1764 verejne koncerty (s. 427); napsal 
opery, oratoria, pres 90 sinfonii, koncerty, ko
morni, klavirni a chramove skladby (vliv na Mo
ZARTA, s. 391). 
Charakteristicke je BACHOVO zpevne allegro: Ii
bezna, italsky zabarvena melodika. V pl'. B doda
va predtakti a synkopa vzlet a lehkost melodii, 
jez je nesena pulsujicim doprovodem. 

W. A. Mozart byl jednim z nejlepsich klavirisru sve 
doby. Daval prednost kladivkovemu klaviru pred 
cembalem. Jako cvieebni a cestovni nastroj mu 
slouzil maly klavichord. 
MOZART byl znam syYmi improvizacemi. Kom
ponovane fantazie, variace, preludia, capriccia 

a zeasti dochovane kadence k jeho klavirnim kon
certum nam jeste dnes umoziiuji ueinit si 0 tom 
predstavu. 

Klav. skladby zahrnuji 18 sonat, 3 ronda, 3 fan
tazie, variace; sonaty a variace pro etyl'rueni 
klavir, sonatu pro 2 klaviry D dur (KV 448, 
1781: jako brilantni koncert), fugu c moll (KV 
426) aj. 

MOZART byl diky cestovani a literature obezna
men se vsemi dobovYmi klavirnimi styly. MOZAR
TOVI vlastnili napr. 12 svazkovou HAFFNEROVU 
sbirku klavirnich sonat (1760) obsahujici kompo
zice znamych italskYch skladatelu - SCARLATTIHO, 
SERINIHO, SAMMARTINIHO, PEROTTIHO, PES
CETTIHO, RUTINIHO, PAMPANIHO, GALUPPIHO 
atd. 
Prvnich 6 MOZARTOvYCH somit (KV 279-284, 
Salcburk a Mnichov 1774175) vykazuje vlivy suity, 
starsi typ techniky a inspiraci v HAYDNOVI, SCHO
BERTOVI a]. CHR. BACHOVI, jehoz zpivne alleg
ro MOZART sam v It:ilii zazil jakozto melodickY 
charakter. 

6 mannheimskfch resp. paHiskych sonat (KV 
309 n., 1777178, tamtez) pi'inasi mannheimske 
manyry. TypickY je jakoby orchestr:ilni zaeatek 
v unisonu a dynamicke kontrasty na malem pro
storu v KV 309 (pl'. C). Stredni veta puvabne cha
rakterizuje ROSU, dceru skladatele CANNABI
CHA. Sonatu uzavira hrave rondove Finale (pl'. C, 
srov. s tematem z pl'. B). 

3. skupina, opet 6 sonat, avsak se znaenJ'mi easovY
mi odstupy (KV 457, 533, 545, dodat. 135 a 138a, 
570, 576, 1784-89), odr:iZi tendenci k samostat
nosti kazde z techto sonat a MOZARTOVU vZrUstaji
ci z:ilibu v kontrapunkticke praci (predevsim v KV 
570 a 576). 
MOZARTOVY fantazie v sobe spojuji videiiskY styl 
a vystupiiovanou expresivitu C. PH. E. BACHA. 

Ve Fantazii d moll z r.1782 prekraeuji kadenene 
uvolnene epizody ramec vicedIlne a kontrastne 
zalozene formy. 
Pochmurny charakter uvodnich akordu, arpeg
giovanych na zpusob bachovskYch preludii 
(v pl'. D jsou oproti origin:ilu zeasti notovany 
v pJnych akordech), napliiuje barokni hru sou
zvukU romantickYm vYrazem, pi'edjima BEETHO
VENA a byl velmi obliben v 19. stoleti. 

Bolestnemu tematu d moll s figurami vzdechU venu
je MOZART velkY prostor, fantazii ale uzavira zadr
zovanJ'm, ale presto osvobodiyYm dur jako v opere: 
posluchaei pi'ece nemohou na konci zUstat v tragic
kern rozpolozeni. 
MOZART zkomponoval temer vsechny klavirni 
skladby, stejne jako houslove sonaty a klav. tria 
(s. 370) pro sebe jako interpreta. Nenavidel jak 
mechanickou virtuozitu (behy, tercie atd.), tak take 
pi'ilis rychlou hru. Vse smei'uje ke zpl'itomneni har
monickeho, bytostne zivoucfho ide:ilu kr:isy. 
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Na jihu, zvláště ve Vídni, vzniká osobitý styl s il. vli
vy: zábavný suitový a divertimentový charakter ve vy
lehčené, brilantní klavírní sazbě. 
Georg Chr. Wagenseil (1715-77), Fuxův žák, 

dvorní skladatel a učitel klavíru členů císařské 
rodiny ve Vídni; tiskem vyšly mj. Divertimenti 
pro cembalo (1753, 1761). Do svých sonát pře
vzal menuet ze suity, většinou jako závěrečnou 
veselou větu. 

J. Haydn složil do r. 1795 přes 50 klav. sonát, k to
mu další klav. kusy, variace atd. Přejímá různé 
stylové vlivy, experimentuje v rovině techniky, 
formy i obsahu. 
Jeho rané sonáty nesou ještě název partity a pat
ří se svým menuetem jako poslední nebo před
poslední větou do vídeňské tradice nenáročné 
cembalové hudby. Sonáty cca od roku 1770 zr
cadlí citovost (mollové tóniny, volnější formy). 
V sonátách 80. let tušíme vliv MOZARTŮV (melo
dika). Pozdní sonáty cca od roku 1790 charakte
rizuje bohatství myšlenek v rámci neustále ob
měňované sonátové formy. 

HAYDNOVO klavírní dno má díky kompoziční mno
hotvárnosti, vytříbené zpěvné melodice i nápa
ditému a technicky dosti náročnému pojednání ná
stroje veliké rozpětí (takřka mezi D. SCARLATTlM 
a BEETHOVENEM). 
Jiným směrem se ubírá klavírní hra v Mannheimu 
a Paříži, ovlivněná orchestrální tradicí. 
Johann Schobert (cca 1740-67), WAGENSEILŮV 

žák, od roku 1760 komorní cembalista u prince 
DE CONTlHO v Paříži. Vytváří jakýsi symfonický 
klavírní styl, který se vyznačuje plností zvuku 
(basy, tercie, sexty) a umírněnou polyfonií 
(př.A). 

Silný vliv na klavírní styl doby klasicismu měl 
Johann Christian Bach (1735-82), nejmladší 

syn J. S. BACHA; po jeho smrti žil u C. PH. E. BA
CHA v Berlíně, 1756 odešel do Milána (jako ka
pelník), studoval u PADRE MARTlNIHO v Bolog
ni, konvertoval a 1760 se stal varhaníkem v mi
lánském dómu. Vedle chrám. hudby vytvořil 
úspěšné opery v italském stylu. Od roku 1762 žil 
v Londýně. Tam pořádá s gambistou C. F. ABE
LEM r. 1764 veřejné koncerty (s. 427); napsal 
opery, oratoria, přes 90 sinfonií, koncerty, ko
morní, klavírní a chrámové skladby (vliv na Mo
ZARTA, s. 391). 
Charakteristické je BACHOVO zpěvné allegro: lí
bezná, italsky zabarvená melodika. V př. B dodá
vá předtaktí a synkopa vzlet a lehkost melodii, 
jež je nesena pulsujícím doprovodem. 

W. A. Mozart byl jedním z nejlepších klavíristů své 
doby. Dával přednost kladívkovému klavíru před 
cembalem. Jako cvičební a cestovní nástroj mu 
sloužil malý klavichord. 
MOZART byl znám svými improvizacemi. Kom
ponované fantazie, variace, preludia, capriccia 

a zčásti dochované kadence k jeho klavírním kon
certům nám ještě dnes umožňují učinit si o tom 
představu. 

Klav. skladby zahrnují 18 sonát, 3 ronda, 3 fan
tazie, variace; sonáty a variace pro čtyřruční 
klavír, sonátu pro 2 klavíry D dur (KV 448, 
1781: jako brilantní koncert), fugu c moll (KV 
426) aj. 

MOZART byl díky cestování a literatuře obezná
men se všemi dobovými klavírními styly. MOZAR
TOVI vlastnili např. 12 svazkovou HAFFNEROVU 
sbírku klavírních sonát (1760) obsahující kompo
zice známých italských skladatelů - SCARLATTlHO, 
SERINIHO, SAMMARTlNIHO, PEROTTlHO, PES
CETTlHO, RUTlNIHO, PAMPANIHO, GALUPPIHO 
atd. 
Prvních 6 MOZARTOVÝCH sonát (KV 279-284, 
Salcburk a Mnichov 1774175) vykazuje vlivy suity, 
starší typ techniky a inspiraci v HAYDNOVI, SCHO
BERTOVI a]. CHR. BACHOVI, jehož zpěvné alleg
ro MOZART sám v Itálii zažil jakožto melodický 
charakter. 

6 mannheimských resp. pařížských sonát (KV 
309 n., 1777178, tamtéž) přináší mannheimské 
manýry. Typický je jakoby orchestrální začátek 
v unisonu a dynamické kontrasty na malém pro
storu v KV 309 (př. C). Střední věta půvabně cha
rakterizuje ROSU, dceru skladatele CANNABI
CHA. Sonátu uzavírá hravé rondové Finale (př. C, 
srov. s tématem z př. B). 

3. skupina, opět 6 sonát, avšak se značnými časový
mi odstupy (KV 457, 533, 545, dodat. 135 a 138a, 
570, 576, 1784-89), odráží tendenci k samostat
nosti každé z těchto sonát a MOZARTOVU vzrůstají
cí zálibu v kontrapunktické práci (především v KV 
570 a 576). 
MOZARTOVY fantazie v sobě spojují vídeňský styl 
a vystupňovanou expresivitu C. PH. E. BACHA. 

Ve Fantazii d moll z r.l782 překračují kadenčně 
uvolněné epizody rámec vícedI1né a kontrastně 
založené formy. 
Pochmurný charakter úvodních akordů, arpeg
giovaných na způsob bachovských preludií 
(v př. D jsou oproti originálu zčásti notovány 
v plných akordech), naplňuje barokní hru sou
zvuků romantickým výrazem, předjímá BEETHO
VENA a byl velmi oblíben v 19. století. 

Bolestnému tématu d moll s figurami vzdechů věnu
je MOZART velký prostor, fantazii ale uzavírá zadr
žovaným, ale přesto osvobodivým dur jako v opeře: 
posluchači přece nemohou na konci zůstat v tragic
kém rozpoložení. 
MOZART zkomponoval téměř všechny klavírní 
skladby, stejně jako houslové sonáty a klav. tria 
(s. 370) pro sebe jako interpreta. Nenáviděl jak 
mechanickou virtuozitu (běhy, tercie atd.), tak také 
příliš rychlou hru. Vše směřuje ke zpřítomnění har
monického, bytostně živoucího ideálu krásy. 
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KLASICISMUS / Klavir III / doba Beethovenova 367 

Znami Idavirni virtuosove a sldadatele: 
J. w. HAsSLER (1747-1822) 
MUZIO CLEMENTI (1752-1832), od 1766 v Lon

dYne, tez naldadatel, 106 Idav. sonat, velmi cten 
BEETHOVENEM, mel mnoho zakU (CRAMER, 
FIELD), klavirni skola Gradus ad Parnassum 
(1817). 

IGNAZ PLEYEL (1757-1831), HAYDNOV zak, stavi-
tel Idaviru a obchodnik v Parizi. 

J. L. DuslK (1760-1812), Praha, LondYn, Pai'iZ atd. 
J. B. CRAMER (1771-1858), Mannheim, LondYn. 
JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778-1837), Videii, 

od 1819 ve Vymaru, MOZARTOV zak. 
JOHN FIELD (1782-1837), Nocturnes (1812 nn.). 
ERIES (1784-1838), BEETHOVENOV zak. 
E KUHIAU (1786-1832), Kodaii. 
CARL CZERNY (1791-1857), BEETHOVENOV Hk, 

velke mnozstvi etud. 

Ludwig van Beethoven 
byl jiz ve sve dobe vyhlasenYm pianistou, improviza
torem a sldadatelem Idavirnich kompozic. jeho vY
razova vlile a Idav. styl podstatne ovlivnily Idav. hru 
19. stoleti. 
Improvizace:fantazie - volne formy; kadence ke 

Idav. koncertum; variace - podle jednotl. typu 
(s. 156) i daleko mimo jejich ramec, tema casto 
na prani. - Mnohe z toho preslo i do kompozic, 
nekdy naprosto zretelne, jako napr. Sonata qua
si una fantasia (op. 27). Sve kadence ke kon
certum BEETHOVEN zapisoval. 

Kompozice: 32 sonat; klav. sldadby - ronda, tan
ce, Pro Eli§ku (1810); Bagately op. 33 (1802), 
op. 119 (1820121), op. 126 (1823); 22 variaci 
(krome variaci v sonatach), zvl: 

Variace Eroica Es dur, op. 35 (1802), 15 variaci 
a fuga. Toto tema se objevuje 4krat: 
- v kontratanci (Contretanz) c. 7 pro orchestr 

(1800-01); 
- ve finale baletu Die GeschOpfe des Prometheus 

(Stvoreni Prometheova) op. 43, (1801); zde je 
zrejmy heroicko-poetickY obsah tematu; 

- ve variacfch op. 35 (viz vYse; str. 432, pr. B); 
- v zaverecne vete symfonie Eroica (1803; s. 421). 
32 variacf c moll (1806), chaconna nad osmitak
tovYm tematem. 
33 variaci na valeik A. Diabelliho op. 120 
(1819- 23); DIABELLI jako naldadatel vydal sbir
ku variaci na vlastni tema od ruznych sldadatelU 
(tez od SCHUBERTA), BEETHOVEN vsak dalece 
prekrocil puv. podnet a vytvofil rozsahly cyldus 
(rna charakter pozdniho dila). 

Mimohudebni obsah 
BEETHOVENOVA tvUrci fantazie je Ciste hudebni, ale 
casto je podnicena mimohudebne. V Idav. tvorbe 
odpovida vicemene oblasti ciste hudby, napr. Sonata 
op. 2 C. 1 a jeji Idasicka forma (s. 106, obr. C; 

s. 148, obr. C). Mimohudebni prvky se naproti 
tomu objevuji nap!'. v Sonate op. 31 c. 2 z obdobi 
"nove cesty" (1802), jez zde muze poslouzit jako 
priklad toho, jak mimohudebni obsah spolu s ciste 
hud. myslenim vytvarejf novY, individuilni tvar. 

Na SCHINDLEROV dotaz po kliCi k sonatam 
op. 31, 2 a op. 57 pry BEETHOVEN odpovedel: 
Pi'eetete si fen Shakespearovu Bouri! Odtud ne
se op. 31,2 nazev Boure, sonata op. 57 vsak by
la nazvanaAppassionata. 

BEETHOVENOVA odpovea se odvolava na obecny 
mimohudebni obsah, na poetickou ideu v hudbe, 
nikoli na speciilni program. 
Hudebni tvar sonaty pripomina jen vzdilene sonato
YOU formu (s pozdejsfmi pojmy expozice, provedeni 
a repriza). Prekvapuje zde naopak velke mnozstvi 
kontrastujicich myslenek (motivli), ktere vsak spo
lu variacne souviseji. Vsude vladne Idasicka jednota 
myslenek. Ovodnf Largo odpovida sice tradici dru
hu, vzapeti ji vsak promenuje (antiteze largo - al
legro). Novinkou je take opakovani Larga v ramci 
prvni vety sonaty v podobe volnych, fantazijnich vlo
zek. To podtrhuje jeho vYznam; uvodni Largo take 
skutecne in nuce obsahuje celou sonatu. 
BEETHOVEN zde exponuje motivicko-tematickY ma
teriil. Vzestupny sextovY motiv 1 se znovu objevuje 
v hI. myslence 3. Kontrastujfci a korespondujfcf 
motiv 2 svou ctvrt'ovou radou s predtaktfm urcuje 
2. dil hI. myslenky 3 (I. 22: krouzeni kolem tonu a' 
jako melod. osy). Ale take osminovY rytmus s pred
taktim z motivu 2 se znovu objevuje v motivu 4 v te
matickem okruhu II (v dominantnf oblasti, quasi 
2. tema, krouzeni kolem osoveho tonu jako dopro
vod). Take motivy 5, 6 a 7 vykazuji spojitost s uvo
dem (viz pr., sextovY motiv, pultonovY obal). To pla
Ii dokonce pro hI. motivy II. a Ill. vety (c. 8, 9, 10: 
sextove struktury a tvrdosijne opakovane "obalova
ni" osoveho melodickeho tonu). efm tesnejsf je tato 
souvislost, tfm silnejsi je uCin zvlastniho mfsta, jez 
prekracuje hranice instrumentilni sonatove formy: 

Pred nastupem vlastnf reprizy, neboli v precho
dovem useku, smerujicim ke zlomu, zazniva in
strumentdlni recitativ. Zde se onen mimohu
debni aspekt vyjevuje obzvlast zretelne: to, co se 
pozveda z akordu pod pedilem, je takfka lidskj 
hlas, sice bez textu, ale jako by zde temer byl text 
pritomen (pr. I. 143 nn.). 

Samotny instr. recitativ neni od dob C. PH. E. BACHA 
zadnou novinkou (s. 363), BEETHOVEN zde ovsem 
jeho zapojenim stupiiuje dramaticnost Idasicke so' 
natove vety a nech:iva tak jeji charaktery vystoupit 
do popredf "vYmiuvnYm zpusobem". 
Odkaz na SHAKESPEAROVU Bouri jako na autentic
kY klic k dilu prokazuje onen dramatickY moment 
take sldadatelovYmi slovy. Hudba ovsem oslovuje 
fantazii dramatickYm zpusobem i tehdy, kdyz poslu
chac tuto souvislost nezna. 
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Známí klavírní virtuosové a skladatelé: 
J. w. HAsSLER (1747-1822) 
MuZIO CLEMENT! (1752-1832), od 1766 v Lon

dýně, též nakladatel, 106 klav. sonát, velmi ctěn 
BEETHOVENEM, měl mnoho žáků (CRAMER, 
FIELD), klavírní škola Gradus ad Parnassum 
(1817). 

IGNAZ PLEYEL (1757-1831), HAYDNŮV žák, stavi-
tel klavírů a obchodník v Paříži. 

J. L. DusíK (1760-1812), Praha, Londýn, Paříž atd. 
J. B. CRAMER (1771-1858), Mannheim, Londýn. 
JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778-1837), Vídeň, 

od 1819 ve Výmaru, MOZARTŮV žák. 
JOHN FIELD (1782-1837), Nocturnes (1812 nn.). 
F. R1ES (1784-1838), BEETHOVENŮV žák. 
F. KUHlAU (1786-1832), Kodaň. 
CARL CZERNY (1791-1857), BEETHOVENŮV žák, 

velké množství etud. 

Ludwig van Beethoven 
byl již ve své době vyhlášeným pianistou, improvizá
torem a skladatelem klavírních kompozic. Jeho vý
razová vůle a klav. styl podstatně ovlivnily klav. hru 
19. století. 
Improvizace:fantazie - volné formy; kadence ke 

klav. koncertům; variace - podle jednotl. typů 
(s. 156) i daleko mimo jejich rámec, téma často 
na přání. - Mnohé z toho přešlo i do kompozic, 
někdy naprosto zřetelně, jako např. Sonata qua
si una fantasia (op. 27). Své kadence ke kon
certům BEETHOVEN zapisoval. 

Kompozice: 32 sonát; klav. skladby - ronda, tan
ce, Pro Elišku (1810); Bagately op. 33 (1802), 
op. 119 (1820/21), op. 126 (1823); 22 variací 
(kromě variací v sonátách), zvl: 

Variace Eroica Es dur, op. 35 (1802), 15 variací 
a fuga. Toto téma se objevuje 4krát: 
- v kontratanci (Contretanz) č. 7 pro orchestr 

(1800-01); 
- ve finale baletu Die GeschOpfe des Prometheus 

(Stvoření Prométheova) op. 43, (1801); zde je 
zřejmý heroicko-poetický obsah tématu; 

- ve variacích op. 35 (viz výše; str. 432, př. B); 
- v závěrečné větě symfonie Eroica (1803; S. 421). 
32 variací c moll (1806), chaconna nad osmitak
tovým tématem. 
33 variací na valčík A. Diabelliho op. 120 
(1819- 23); DIABELLI jako nakladatel vydal sbír
ku variací na vlastní téma od různých skladatelů 
(též od SCHUBERTA), BEETHOVEN však dalece 
překročil pův. podnět a vytvořil rozsáhlý cyklus 
(má charakter pozdního díla). 

Mimohudební obsah 
BEETHOVENOVA tvůrčí fantazie je čistě hudební, ale 
často je podnícena mimohudebně. V klav. tvorbě 
odpovídá víceméně oblasti čisté hudby, např. Sonáta 
op. 2 č. 1 a její klasická forma (s. 106, obr. C; 

s. 148, obr. C). Mimohudební prvky se naproti 
tomu objevují např. v Sonátě op. 31 č. 2 z období 
"nové cesty" (1802), jež zde může posloužit jako 
příklad toho, jak mimohudební obsah spolu s čistě 
hud. myšlením vytvářejí nový, individuální tvar. 

Na SCHINDLERŮV dotaz po klíči k sonátám 
op. 31, 2 a op. 57 prý BEETHOVEN odpověděl: 
Přečtěte si jen Shakespearovu Bouři! Odtud ne
se op. 31,2 název Bouře, sonáta op. 57 však by
la nazvánaAppassionata. 

BEETHOVENOVA odpověď se odvolává na obecný 
mimohudební obsah, na poetickou ideu v hudbě, 
nikoli na speciální program. 
Hudební tvar sonáty připomíná jen vzdáleně sonáto
vou formu (s pozdějšími pojmy expozice, provedení 
a repríza). Překvapuje zde naopak velké množství 
kontrastujících myšlenek (motivů), které však spo
lu variačně souvisejí. Všude vládne klasická jednota 
myšlenek. Úvodní Largo odpovídá sice tradici dru
hu, vzápětí ji však proměňuje (antiteze largo - al
legro). Novinkou je také opakování Larga v rámci 
první věty sonáty v podobě volných, fantazijních vlo
žek. To podtrhuje jeho význam; úvodní Largo také 
skutečně in nuce obsahuje celou sonátu. 
BEETHOVEN zde exponuje motivicko-tematický ma
teriál. Vzestupný sextový motiv 1 se znovu objevuje 
v hl. myšlence 3. Kontrastující a korespondující 
motiv 2 svou čtvrťovou řadou s předtaktím určuje 
2. díl hl. myšlenky 3 (I. 22: kroužení kolem tónu a' 
jako melod. osy). Ale také osminový rytmus s před
taktím z motivu 2 se znovu objevuje v motivu 4 v te
matickém okruhu II (v dominantní oblasti, quasi 
2. téma, kroužení kolem osového tónu jako dopro
vod). Také motivy 5, 6 a 7 vykazují spojitost s úvo
dem (viz př., sextový motiv, půltónový obal). To pla
tí dokonce pro hl. motivy II. a III. věty (č. 8, 9, 10: 
sextové struktury a tvrdošíjně opakované "obalová
ní" osového melodického tónu). Čím těsnější je tato 
souvislost, tím silnější je účin zvláštního místa, jež 
překračuje hranice instrumentální sonátové formy: 

Před nástupem vlastní reprízy, neboli v přecho
dovém úseku, směřujícím ke zlomu, zaznívá in
strumentální recitativ. Zde se onen mimohu
dební aspekt vyjevuje obzvlášť zřetelně: to, co se 
pozvedá z akordu pod pedálem, je takřka lidský 
hlas, sice bez textu, ale jako by zde téměř byl text 
přítomen (př. I. 143 nn.). 

Samotný instr. recitativ není od dob C. PH. E. BACHA 
žádnou novinkou (s. 363), BEETHOVEN zde ovšem 
jeho zapojením stupňuje dramatičnost klasické soC 
nátové věty a nechává tak její charaktery vystoupit 
do popředí "výmluvným způsobem". 
Odkaz na SHAKESPEAROVU Bouři jako na autentic
ký klíč k dílu prokazuje onen dramatický moment 
také skladatelovými slovy. Hudba ovšem oslovuje 
fantazii dramatickým způsobem i tehdy, když poslu
chač tuto souvislost nezná. 
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Centr:ilni postaveni rna v BEETHOVENOvE tvorbe je
ho 32 klavirnfch sonat. Sledujme zde jejich yYvoj 
na vybranych prikladech: 
op_ 2, 1-3: bonnske skici, venovane HAYDNOVI, 
klasicke co do ctyi'vetosti a celkoveho tvaru 
(s. 106-148). Sonata c. 3 ukazuje BEETHOVENA ja
ko klavirniho virtuosa, v terciich, okiavach a sexta
kordorych pasazich, temer koncertni kadenci 
v 1. vete, romanticky vzd:ilenych t6ninach (2. veta: 
terciove E dur) a v brilantnich retezech trylkU v za
verecne vete. 
op. 13: c moll, dostaia nazev Patetickd jiz v orig. 
vydani (od skladatele samotneho?), predevsim kvU
Ii 1. vete a jejimu pomaiemu uvodu, v nemz je tec
kovany rytmus fro ouvertury - jakozto ztelesneni ba
rokniho patosu a dustojnosti - prenesen do klasic
kYch dimenzi. 
op. 14, 1-2: c. 1 BEETHOVEN upravil take jako 
smyccory kvartet (F dur, 1801-02). 
op. 26: V ramci hledani norych forem nahrazuje 
BEETHOVEN obvyklou 1. vetu sonaty variacemi. Na 
miste pomaie vety se nachazi znamy Marche funebre 
sulla morte d'un eroe (Smutecni pochod na smrt 
hrdiny). Klavir napodobuje zvuk orchestrn s tremo
Iy tympanu a fanfarami (BEETHOVEN tuto vetu 1815 
sam instrumentoval). 
op. 27, 1-2: Obe sonaty jsou oznaceny jako Sona
ta quasi una fantasia. Rostoud poti'eba ryrazu 
a fantazie zde pi'ekracuje klasickY form:ilni svet 
a ureuje smer novemu stoleti (doba vzniku: 
1800-1801). Charakteristicke je pojmenovani 
op. 27,2 Mondscheinsonate (Sonata mesieniho 
svitu), jehoz puvodcem je L. RELLSTAB, ktery si 
k t6num 1. vety predstavovai Vierwaldstiittske jeze
ro za mesicniho svitu, a tim spojil BEETHOVENO
vou sonatu s mimohudebni ideou. LISZT naryvai 
stredni vetu kvetinou mezi dvema propastmi, 
a existuji eetne spekulace 0 tom, ze BEETHOVEN 
v teto sonate liei nestastnou lasku ke sve zaece GIU
LIETTE GurCCIARDI, jiz je sonata venovana. BEET
HOVENOVA hudba ve skutecnosti podnecuje fantazii 
a poukazuje k jinYm, ostatne stezi pojmenovatelnym 
sferam. 1. veta jinak pripomina scenu smrti komtu
ra v MOZARTOvE Donu Giovannim sternei' stejny
mi akordy (rovnez trioly, alia breve). 
op. 31, 1-3 (veetne sonaty Boufe) viz S. 366 n. 
op. 57 (Appassionata): BEETHOVEN zde stupiiuje 
na nejvyssi mirn kompozieni rozmery a zvukove 
moznosti tehdejsiho klavirn. Opousti platne estetic
ke kategorie a zameiiuje tradieni krasu za nory 
drnh ryrazu. 

Srov. napi'. onu nejvyssi moznou zvukovou masu, 
ktera nahle vpada do uvodniho pp: tematicki Ii
nie i atmosfera je prudce pi'ervana sirokYmi vze
stupnYmi akordy f moll, jez postupuji synkopic
ky neklidne vilei basu (pl'. B). Zaroveii je vsak 
zajiStena souvislost: z protipohybu k pochmur
nemu, sestupnemu zaeatku 1. tematu (f moll) 
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vyrusta nezne, vzestupne 2. tema (As dur, dolce; 
pi'. B). 

op. 81 a (Les Adieux): patri k programnim sona
tam: rozlouceni v 1., nepfitomnost ve 2. a ndvrat 
ve 3. vete. Hlava tematu povstava z deklamace slov 
"Lebe wohl" (Sbohem), zapsanych nad notami (za
roveii 2hl. motiv postovskYch rohu). 2. v. je pojata 
jako jimary zaiozpev, 3. v. jako nova chu! do zivota. 
Sonata vznikaia ve v:ilecnych zmateich mezi kvet
nem 1809 a lednem 1810 behem evakuace eisarske 
rodiny z Vidne. Puv. nazev: Der Abschied (Rozlou
ceni; pi'eskrtnuto), podtitul: Das Lebewohl - am 
4ten Mai - gewidmet und aus dem Herzen ges
chrieben S. K H. (Sbohem - 4. kvetna - venovano 
a ze srdce pripsano Jeho Cisarske vysosti Itj. arcive
vodovi RUDOLFOVI; srov. Missa solemnis!). 

Poslednich 5 sonat, poeinaje op. 101 (1816), je 
zai'azovano do pozdnfho dila (obr. A). Vsechny 
pozdni sonaty tihnou k polyfonnimu mysleni. Jako 
krajni pripad se jevi velki sonata for das Ham
merklavier (pro kladivkory klavir, az do te doby 
uziva BEETHOVEN st:ile oznaeeni per it clavicem
balo) op. 106, ktera je po prvnich trech vetach 
symfonickYch rozmerU zakoneena velkou fugou. 
Tato fuga napliiuje kp. tradici doborym ryrazem 
a pretvai'i ji do nove podoby (con alcune licenze, 
"s nekterymi odchylkami"). Podobne postupuje 
BEETHOVEN v zaverecne fuze Sonaty op. 110 
s vlozenYm citatem z pomale vety. Stfedni veta 
op. 110 pi'edstavuje Klage-Rezitativ (nilek v po
dobe recitativu) s vlivy belcanta (messa di voce). 

Posledni sonata, op. 111, rna pouze 2 vety, sonato
vou vetu c moll s pomaiYm uvodem a fugovanYmi 
useky a variacni vetu C duro 

Zakladem variaei je nanejrys proste tema, ariet
ta, jez prinasi rovnez takfka pisiiove vrouei pro
mluvu, vyzpivanou v 9/16 taktu s mekce nasazuji
eim pi'edtaktim (pl'. C). 

Variace pi'echazeji jedna do drnhe bez prernseni. 
Prvni 3 realizuji princip stupiiovani ve vsech rovi
nach: v rovine tempa (pri zmenach taktu zustava os
mina zachovana jako zakladni doba), rytmu (teeko
van!), dynamiky, zvuku. 
Po vrcholu se ve 4. var. objevuje vrstveni zvuku v pp 
sternei' impresionistickYmi rysy, jez ohlasuje pri
chod nove epochy. K tomu se pi'idava pletivo 
melod. lini! (polyfonie). v kadenci mezi 4. a 5. va
riad prenasi BEETHOVEN tema v i'etezu trylkU do 
krajnich poloh (odstup 5 oktav mezi vrchnim hI. 
a basem) jako ryraz mezniho lidskeho eiteni a byti 
(pl'. C). 
Pruzracna a presto live gradujiei 5. var., jemne pi'e
divo trylkU v poslednich obmenach tematu a prosta 
koda sonatu uzaviraji. S ni zaroveii dospiva k zavern 
centralni hudebni druh klasicismu. 

Centrální postavení má v BEETHOVENOVĚ tvorbě je
ho 32 klavírních sonát. Sledujme zde jejich vývoj 
na vybraných příkladech: 
op_ 2, 1-3: bonnské skici, věnované HAYDNOVI, 
klasické co do čtyřvětosti a celkového tvaru 
(s. 106-148). Sonáta č. 3 ukazuje BEETHOVENA ja
ko klavírního virtuosa, v terciích, okiávách a sexta
kordových pasážích, téměř koncertní kadenci 
v 1. větě, romanticky vzdálených tóninách (2. věta: 
terciové E dur) a v brilantních řetězech trylků v zá
věrečné větě. 
op. 13: c moll, dostala název Patetická již v orig. 
vydání (od skladatele samotného?), především kvů
li 1. větě a jejímu pomalému úvodu, v němž je teč
kovaný rytmus fr. ouvertury - jakožto ztělesnění ba
rokního patosu a důstojnosti - přenesen do klasic
kých dimenzí. 
op. 14, 1-2: Č. 1 BEETHOVEN upravil také jako 
smyčcový kvartet (F dur, 1801-02). 
op. 26: V rámci hledání nových forem nahrazuje 
BEETHOVEN obvyklou 1. větu sonáty variacemi. Na 
místě pomalé věty se nachází známý Marche .funebre 
sulla morte ďun eroe (Smuteční pochod na smrt 
hrdiny). Klavír napodobuje zvuk orchestru s tremo
ly tympánů a fanfárami (BEETHOVEN tuto větu 1815 
sám instrumentoval). 
op. 27, 1-2: Obě sonáty jsou označeny jako Sona
ta quasi una fantasia. Rostoucí potřeba výrazu 
a fantazie zde překračuje klasický formální svět 
a určuje směr novému století (doba vzniku: 
1800-1801). Charakteristické je pojmenování 
op. 27,2 Mondscheinsonate (Sonáta měsíčního 
svitu), jehož původcem je L. RELLSTAB, který si 
k tónům 1. věty představoval Vierwaldstiittské jeze
ro za měsíčního svitu, a tím spojil BEETHOVENO
VOU sonátu s mimohudební ideou. LrSZT nazýval 
střední větu květinou mezi dvěma propastmi, 
a existují četné spekulace o tom, že BEETHOVEN 
v této sonátě líčí neštastnou lásku ke své žačce GlU
LlETTĚ GurCCIARDI, jíž je sonáta věnována. BEET
HOVENOVA hudba ve skutečnosti podněcuje fantazii 
a poukazuje k jiným, ostatně stěží pojmenovatelným 
sférám. 1. věta jinak připomíná scénu smrti komtu
ra v MOZARTOVĚ Donu Giovannim s téměř stejný
mi akordy (rovněž trioly, alla breve). 
op. 31, 1-3 (včetně sonáty Bouře) viz s. 366 n. 
op. 57 (Appassionata): BEETHOVEN zde stupňuje 
na nejvyšší míru kompoziční rozměry a zvukové 
možnosti tehdejšího klavíru. Opouští platné estetic
ké kategorie a zaměňuje tradiční krásu za nový 
druh výrazu. 

Srov. např. onu nejvyšší možnou zvukovou masu, 
která náhle vpadá do úvodního pp: tematická li
nie i atmosféra je prudce přervána širokými vze
stupnými akordy f moll, jež postupují synkopic
ky neklidně vůči basu (př. B). Zároveň je však 
zajištěna souvislost: z protipohybu k pochmur
nému, sestupnému začátku 1. tématu (f moll) 
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vyrůstá něžné, vzestupné 2. téma (As dur, dolce; 
př. B). 

op. 81 a (Les Adieux): patří k programním soná
tám: rozloučení v 1., nepřítomnost ve 2. a návrat 
ve 3. větě. Hlava tématu povstává z deklamace slov 
"Lebe wohl" (Sbohem), zapsaných nad notami (zá
roveň 2hl. motiv poštovských rohů). 2. v. je pojata 
jako jímavý žalozpěv, 3. v. jako nová chuť do života. 
Sonáta vznikala ve válečných zmatcích mezi květ
nem 1809 a lednem 1810 během evakuace císařské 
rodiny z Vídně. Pův. název: Der Abschied (Rozlou
čení; přeškrtnuto), podtitul: Das Lebewohl - am 
4ten Mai - gewidmet und aus dem Herzen ges
chrieben S. K H. (Sbohem - 4. května - věnováno 
a ze srdce připsáno Jeho Císařské výsosti Itj. arcivé
vodovi RUDOLFOVI; srov. Missa solemnis/). 

Posledních 5 sonát, počínaje op. 101 (1816), je 
zařazováno do pozdního díla (obr. A). Všechny 
pozdní sonáty tíhnou k polyfonnímu myšlení. Jako 
krajní případ se jeví velká sonáta for das Ham
merklavier (pro kladívkový klavír, až do té doby 
užívá BEETHOVEN stále označení per íl clavicem
balo) op. 106, která je po prvních třech větách 
symfonických rozměrů zakončena velkou fugou. 
Tato fuga naplňuje kp. tradici dobovým výrazem 
a přetváří ji do nové podoby (con alcune lícenze, 
"s některými odchylkami"). Podobně postupuje 
BEETHOVEN v závěrečné fuze Sonáty op. 110 
s vloženým citátem z pomalé věty. Střední věta 
op. 110 představuje Klage-Rezítatív (nářek v po
době recitativu) s vlivy belcanta (messa di voce). 

Poslední sonáta, op. 111, má pouze 2 věty, sonáto
vou větu c moll s pomalým úvodem a fugovanými 
úseky a variační větu C dur. 

Základem variací je nanejvýš prosté téma, ariet
ta, jež přináší rovněž takřka písňově vroucí pro
mluvu, vyzpívanou v 9/16 taktu s měkce nasazují
cím předtaktím (př. C). 

Variace přecházejí jedna do druhé bez přerušení. 
První 3 realizují princip stupňování ve všech rovi
nách: v rovině tempa (při změnách taktů zůstává os
mina zachována jako základní doba), rytmu (tečko
vání), dynamiky, zvuku. 
Po vrcholu se ve 4. var. objevuje vrstvení zvuku v pp 
s téměř impresionistickými rysy, jež ohlašuje pří
chod nové epochy. K tomu se přidává pletivo 
melod. linií (polyfonie). V kadenci mezi 4. a 5. va
riací přenáší BEETHOVEN téma v řetězu trylků do 
krajních poloh (odstup 5 oktáv mezi vrchním hl. 
a basem) jako výraz mezního lidského cítění a bytí 
(př. C). 
Průzračná a přesto živě gradující 5. var., jemné pře
divo trylků v posledních obměnách tématu a prostá 
koda sonátu uzavírají. S ní zároveň dospívá k závěru 
centrální hudební druh klasicismu. 
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Komomi hudba dostala svUj nazev podle mista, kde 
byla provozovana: nikoli chr:im nebo divadlo, nyJJrZ 
dvorslci "komora" (neboli komnata), k nu v prube
hu 18. stol. pnbYva take mestansk)i pokoj. Jeji obsa
zeni bylo vZdy solisticke. Od klasicismu se kom. hud
ba vymezuje rovnez vUci nove vznikajici koncertni 
hudbe pro sbor, orch. a velke publikum. Stejne jako 
v baroku se ve sve podstate obraci k uzkemu kruhu 
znald! a milovm1ill hudby. Proto take kom. styl dovo
luje vice propracovanosti a umlnf ... nei styl diva
delni (QUANTZ 1752). - Sol. literatura se obvykle do 
kom. hudby nepocita, nebot ji chybi ona pnznacna 
kom. vzdjemnost. 

Housle 
ItliIie rna v 18. stol. Zivou houslovou tradici, jez se vy
znacuje vzrustajici virtuozitou, typiclqimi nastroj0vYnll 
figuracemi a lahodnou melodikou. Existuji cele gene
race ziki! jako G. TARTINI (tI 770, Padova) -
p. NARDINI (1722-93: solove sonaty, capriccia) -
A. loLLI (1730-1802) nebo piemontskd houswvd 
skola: G. B. SOMIS (tI763, Turin) - G. G. PUGNANI 
(1731-98, Turin) - G. B. VIOm (1755-1824, Tu
rin, Londyu, Panz). - Velmi vlivny byl F. GEMINIANI 
(1680-1762, Lucca) a jeho houslova skola The Art 
of Playing on the Violin (Umeni houslove hry, Lon
dyu 1751, fro Pai'iZ 1752, nem. Videii 1785) obsahuji
ci mj. systematiclci cviceni ruznych druhu smykU. 
Francie_ Panz se v obdobi klasicismu stava centrem 
housl. hry dJky cetnYm koncerti'Im a diky konzervato
n, zalozene r. 1795. VUdci osobnosti houslove hry: 
J.J. MONDONVILLE (1711-72), flazolet; 
PIERRE GAVINIEs (1728-1800), od 1796 na konzer

vaton; jeho Vingt-quatre matinees (1800) plati 
za standardni etudy; 

G. B. VIOTTI (viz ryse) vzbuzoval pozomost od svYch 
koncertnich vystoupeni v sezone 1782/83; 

p. RODE (1774-1830), VIOTTIHO zak, 24 capriccii 
ve vsech toninach; 

R. KREUTZER (1766-1831), pusobil ve Versailles 
ana konzervatofi, proslula didakticlci dilaMetho
de de viown (1803, s RODEM a BAIJ,LOTEM), 
a 40 Etudes ou caprices (kol. 1807); BEETHO
VEN mu venoval Sonatu op. 47. 

Pro u!vareni stylu modemi houslove hry byl take du
lezit)ivynilez TOURTEOVA smycce (s. 40, obr. B), kte
ry umoziioval pruznou smyccovou techniku. 
NemeckolRakousko: v 18. stol. pfichazeli do zap. 
Evropy housliste z Cech - FRANZ (FRANTISEK) 
BENDA (1709-86), bratr autora singspielu GEOR
GA OIRIHO) BENDY, od 1733 v kapele FRIEDRI
CHA II. v Neuruppinu a BerlinI'; rovnez JOHANN 
STAMITZ OAN STAMIC), Mannheim (s. 415) a jeho 
synove CARL a ANTON. V Salcburku napsal LEO
POLD MOZART (1719-87) svUj Versuch einer 
Griindlichen Violinschule (Dukladny navod k hou
slove hfe, 1756), ktery zprostfedkovaval stars. it. 
houslovou techniku (TARTINI, loCATELLI). 

Cetne jsou houslove kompozice 1- Haydna: sonaty 
pro h. a klavir; dua pro 2 h., h.!vlu nebo h.lvc.; tria 
pro 2 h.lvc.; aj. 
W_ A. Mozart zkomponoval jiZ 1762-66 16 sonat 
pro klavir a housle, KV 6 nn. (jeho prvni tistene 
skladby: op. I, Pai'iz 1764). Klavirni part dominuje, 
podle dobovYch zvyklosti doprovazel otec LEOPOLD 
sveho syna na housle. Jsou to vlastne klav. (resp. cem
balove) sonaty s houslemi ad libitum: Sonates pour 
Ie clavecin qui peuvent se jouer avec l'accompag
nement de violon (v op. III dokonce h. nebojl. a vc. 
ad lib., obr. A). Typicke jsou HOLLMANDELOVY sona
ty op. 6 pro klav. a h. ad lib. (1782) a op. 9 pro 
h. oblige (1787). Roku 1778 venoval MOZART 
v Mannheimu falcke kurfii'tce 6 sondt pro cembalo 
nebo klav{r s doprovodem housli, KV 301-306). 

Housle zde jeste hraji casto colla parte s p. r. kla
viru, obcas doprovazeji ve spodnich sextach (pl'. B, 
t. 30), nebo dopJiiuji doprovodl. ruky (t. 35), oba 
nastroje vsak take casto vytvafeji rovnocenne duo. 

V pozdejsich MOZARTOvYCH sonatach shledav:ime 
stile vetsi zrovnopravneni ci "soupefeni" obou parti'I, 
stejne tak jako tHmuti k polyfonii (KV 454, 526). Mo
ZART napsal take dueta pro housle a violu (G dur 
a B dur, KV 423,424; 1783), vesmes tnveta, stejne ja
ko h. a klav. somity. 
Beethoven zkomponoval 10 h. sonat pro dva rovno
privne partnery: op. 12 (D, A, Es, 1797-98), op. 23 (a, 
1800), op. 24 (F, 180l,jarni), op. 30 (A, c, G, 1802), 
op. 47 (A, 1803, Kreutzerova) , op. 96 (G, 1812). 

Pomaly uvod Kreutzerovy sonaty zacina velkYm 
h. solem, jemuz odpovida solovY klavir: orch. 
plnost zvnku (pl'. C); jako ve velMm koncertu 
(BEETHOVEN). 

Z BEETHOVENOVA pera pochazi duet c moll mit 
2 obligaten Augengliisern (se 2 obI. brylemi) pro 
violu a vc. (1798). 

Violoncello 
se v 2. pol. 18. stol. vymanilo z gb. role a vyvinulo se 
v solovY nastroj. Mezi violoncellisty vynikaji: 
LUIGI BOCCHERINI (1743-1805), Lucca, Madrid; 

muoho skladeb pro FRIEDRICHA WILHELMA II. 
v Berline. Dile: 

JEAN loUiS DUPORT (1749-1819), Panz, mj. vc. 
skola Essai sur Ie doigter du viowncelle et Ia 
conduite de l'archet (Pojednani 0 vc. prstokladu 
a vedeni smycce, 1770). 

JEAN PIERRE DUPORT (1741-1818), bratr pl'edesle
ho, 1. violoncellista u berlinskeho dvora. 

BEETHOVENOVY sonaty op. 5, 1-2 in Fag (1796) 
jsou venovany J. P. DUPORTOVI. 

Vc. se zde jeste castecne vaze na klavirni bas, SUVI;

renne si vsak pohriva s jeho jednotl. tony a pokra
cuje samostatne dile (pl'. D). 

BEETHOVEN napsal pro ve. variace, dille sonaty 
op. 69 A dur (1807), op. 102, 1-2 v CaD (1815), 
posledni s finilni fugou. 
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Komorní hudba dostala svůj název podle místa, kde 
byla provozována: nikoli chrám nebo divadlo, nýbrž 
dvorská "komora" (neboli komnata), k nÍŽ v průbě
hu 18. stol. přibývá také měšťanský pokoj. Její obsa
zení bylo vždy sólistické. Od klasicismu se kom. hud
ba vymezuje rovněž vůči nově vznikající koncertní 
hudbě pro sbor, orch. a velké publikum. Stejně jako 
v baroku se ve své podstatě obrací k úzkému kruhu 
znalců a milovmKů hudby. Proto také kom. styl dovo
luje více propracovanosti a umění ... než styl diva
delní (QUANTZ 1752). - Sól. literatura se obvykle do 
kom. hudby nepočítá, neboť jí chybí ona příznačná 
kom. vzájemnost. 

Housle 
Itálie má v 18. stol. živou houslovou tradici, jež se vy
značuje vzrůstající virtuozitou, typickými nástrojovýnů 
figuracemi a lahodnou melodikou. Existují celé gene
race žáků jako G. TARTlNI (ti 770, Padova) -
p. NARDINI (1722-93: sólové sonáty, capriccia) -
A. LOLU (1730-1802) nebo piemontská housÚJvá 
škola: G. B. SOMIS (tI763, Turín) - G. G. PUGNANI 
(1731-98, Turín) - G. B. VIOTTI (1755-1824, Tu
rín, Londýn, Paříž). - Velmi vlivný byl F. GEMINIANI 
(1680-1762, Lucca) a jeho houslová škola The Art 
oj Playing on the Violin (Umění houslové hry, Lon
dýn 1751, fr. Paříž 1752, něm. Vídeň 1785) obsahují
cí mj. systematická cvičení různých druhů smyků. 
Francie_ Paříž se v období klasicismu stává centrem 
housl. hry díky četným koncertům a díky konzervato
ři, založené r. 1795. Vůdčí osobnosti houslové hry: 
].J. MONDONVILLE (1711-72), tlažolet; 
PIERRE GAVINIEs (1728-1800), od 1796 na konzer

vatoři; jeho Vingt-quatre matinées (1800) platí 
za standardní etudy; 

G. B. VIOTTI (viz výše) vzbuzoval pozornost od svých 
koncertních vystoupení v sezoně 1782/83; 

p. RODE (1774-1830), VIOTTlHO žák, 24 capriccií 
ve všech tóninách; 

R. KREurZER (1766-1831), působil ve Versailles 
a na konzervatoři, proslulá didaktická díla Métho
de de vioÚJn (1803, s RODEM a BAIJ.LOTEM), 
a 40 Etudes ou caprices (kol. 1807); BEETHO
VEN mu věnoval Sonátu op. 47. 

Pro utváření stylu moderní houslové hry byl také dů
ležitývynález TOURTEOVA smyčce (s. 40, obr. B), kte
rý umožňoval pružnou smyčcovou techniku. 
NěmeckolRakousko: v 18. stol. přicházeli do záp. 
Evropy houslisté z Cech - FRANZ (FRANTlSEK) 
BENDA (1709-86), bratr autora singspielů GEOR
GA QIŘÍHO) BENDY, od 1733 v kapele FRIEDRI
CHA II. v Neuruppinu a Berlíně; rovněž JOHANN 
STAMITZ QAN STAMIC), Mannheim (s. 415) a jeho 
synové CARL a ANTON. V Salcburku napsal LEO
POLD MOZART (1719-87) svůj Versuch einer 
Griindlichen Violinschule (Důkladný návod k hou
slové hře, 1756), který zprostředkovával starší il. 
houslovou techniku (TARTlNI, LoCATELLI). 

Cetné jsou houslové kompozice 1- Haydna: sonáty 
pro h. a klavír; dua pro 2 h., h./vlu nebo h./vc.; tria 
pro 2 h./ve.; aj. 
W_ A. Mozart zkomponoval již 1762-66 16 sonát 
pro klavír a housle, KV 6 nn. (jeho první tištěné 
skladby: op. I, Paříž 1764). Klavírní part dominuje, 
podle dobových zvyklostí doprovázel otec LEOPOLD 
svého syna na housle. Jsou to vlastně klav. (resp. cem
balové) sonáty s houslemi ad libitum: Sonates pour 
/e clavecin qui peuvent se jouer avec l'accompag
nement de violon (v op. III dokonce h. nebofl. a vc. 
ad lib., obr. A). Typické jsou HOLLMANDELOVY soná
ty op. 6 pro klav. a h. ad lib. (1782) a op. 9 pro 
h. obligé (1787). Roku 1778 věnoval MOZART 
v Mannheimu falcké kurfiřtce 6 sonát pro cembalo 
nebo klavír s doprovodem houslí, KV 301-306). 

Housle zde ještě hrají často colla parte s p. r. kla
víru, občas doprovázejí ve spodních sextách (př. B, 
I. 30), nebo doplňují doprovod 1. ruky (I. 35), oba 
nástroje však také často vytvářejí rovnocenné duo. 

V pozdějších MOZARTOVÝCH sonátách shledáváme 
stále větší zrovnoprávnění či "soupeření" obou partů, 
stejně tak jako tHmutí k polyfonii (KV 454, 526). Mo
ZART napsal také dueta pro housle a violu (G dur 
a B dur, KV 423,424; 1783), vesměs třívětá, stejně ja
ko h. a klav. sonáty. 
Beethoven zkomponoval 10 h. sonát pro dva rovno
právné partnery: op. 12 (D, A, Es, 1797-98), op. 23 (a, 
1800), op. 24 (F, 1801,]arní), op. 30 (A, c, G, 1802), 
op. 47 (A, 1803, Kreutzerova) , op. 96 (G, 1812). 

Pomalý úvod Kreutzerovy sonáty začíná velkým 
h. sólem, jemuž odpovídá sólový klavír: orch. 
plnost zvuku (př. C); jako ve velkém koncertu 
(BEETHOVEN). 

Z BEETHOVENOVA pera pochází duet c moll mit 
2 obligaten Augengliisern (se 2 obl. brylemi) pro 
violu a vc. (1798). 

Violoncello 
se v 2. pol. 18. stol. vymanilo z gb. role a vyvinulo se 
v sólový nástroj. Mezi violoncellisty vynikají: 
LUlGI BOCCHERlNI (1743-1805), Lucca, Madrid; 

mnoho skladeb pro FRIEDRICHA WILHELMA II. 
v Berlíně. Dále: 

JEAN LoUlS DUPORT (1749-1819), Paříž, mj. vc. 
škola Essai sur /e doigter du vioÚJncel/e et Ia 
conduite de l'archet (Pojednání o ve. prstokladu 
a vedení smyčce, 1770). 

JEAN PIERRE DUPORT (1741-1818), bratr předešlé
ho,!. violoncellista u berlínského dvora. 

BEETHOVENOVY sonáty op. 5, 1-2 in F a g (1796) 
jsou věnovány]. P. DUPORTOVI. 

Ve. se zde ještě částečně váže na klavírní bas, SUV!;

rénně si však pohrává s jeho jednot!. tóny a pokra
čuje samostatně dále (př. D). 

BEETHOVEN napsal pro ve. variace, dále sonáty 
op. 69 A dur (1807), op. 102, 1-2 v CaD (1815), 
poslední s finální fugou. 
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KLASICISMUS / Komorni hudba II / klav. trio, klav. kvartet 373 

Klavirni trio 
Klavirni trio pro klavir, housle a violoncello zauji· 
rna v komorni hudbe s klavirem standardni posta· 
veni. K pi'edchUdcum tohoto trioveho obsazeni 
pati'i v baroku houslova nebo fletnova sonata sob· 
ligatnim cembalem. V pozadi stoji triova sonata 
(s. 148, obr. B). Klasicke klavirni trio vsak vycM
zi bezprosti'edne z klavfrni sonaty, kterou bylo 
mozno ad libitum rozsii'it na duo nebo trio, v nemz 
hra!y housle s pravou rukou a violoncello s levou 
rukou. 

HAYDNOVA prvni klavfrni tria (50. leta) se jeste 
nazfvaji Clavier-Sonaten mit Begleitung einer 
V. und Vc. (Klav. sonaty s doprovodem housli 
a vcella; srovnej s. 370, obr. A). 

Violoncello bylo na tuto roli zvykle z genera!basu. 
Dlouho take spoluuCinkovalo kviili posfleni zvuku 
Oeste u MOZARTA), nebot' basy tehdejsfho klaviru 
byly siaM. Teprve BEETHOVEN pi'isuzuje violoncel
lu a houslim uplnou sarnostatnost. 
To, ze bezprostrednim pi'edchUdcem je prave kla
virni sonata (nikoli barokni triova sonata), se pro
jevuje take v ti'ivetosti klav. tria, teprve u BEETHO
VENA je ctyrvete (s. 148, obr. A). 
Velke mnozstvi takovYchto klavirnich sonat s dopro
vodem ad libitum napsali pi'edklasicti autoi'i jako 
TOESCH!, RICHTER, SCHOBERT, L. MOZART Ci 
BACHOVI synove, pi'edevsim C. PH. E. BACH. 

41 klavfrnich tril J. HAYDNA (tez s fl.) svedci 
o velkem vYvoji, ale i tak pozdni trio jako napi'. 
G dur Hob. XV: 24 (1795) zcasti jeste vaze hous
Ie na p. r. a violoncello na 1. r. klavfru (pi'. A). 

HAYDNOVA rana tria jsou svYm charakterem jeste 
pi'evazne urcena k zabave: mila a napadita diverti
menta, odpovfdajici jihonemecko-rakouske tradici. 
I pozdejsi tria jeste vykazuji mnohe z techto rysu. 
Klav. tria W. A. MOZARTA vznikala s vYjimkou diver
timenta KV 254 (1776) ve Vidni: 1783 fragment 
d moll (KV 442); 1786 tria G dur, B dur (KV 496, 
502); 1788 tria E dur, C dur, G dur (KV 542, 548, 
564); jistou kuriozitou je Kegelstattske ("kuzelko
ve") trio pro klarinet, violu a klavfr Es dur (KV 498; 
1786, udajne vzniklo pi'i hYe v kuielky) . 
MOZARTOVO oznaceni Terzette naznacuje rovno
pravne postaveni nastroju, ve skutecnosti vsak vede 
Idavir (MOZART psal tato tria pro sebe jako pianis
tu, vetsinou pro vystoupeni v kruhu mecenasu 
a prate!). 
BEETHOVEN dava utvaru klav. tria novou dimenzi. 
Prvni 3 tria vydal jako op. 1 (1800) teprve pote, co 
je ve Vidni casto hra!. Zdanlive neskromny titul Vel
kd tria vycMzi z fro oznaceni Grand trio, v nemz je 
zahrnuto velke, virtuozni gesto, u BEETHOVENA pak 
take smerovani od zabavnosti k umelecky zavaZne 
hudbe. 

Op. 1, c. 3 c moll nese rysy drarnatickeho napeti. 
Ze vsech ranych BEETHOVENOvYCH del se nejvf
ce vzdaluje HAYDNOVU vzoru. 

Trio op. 11 B dur (1789) zkomponoval BEETHO
VEN pro klarinet, jehoz part vsak pi'epracoval take 
pro housle. Po dlouhe odmlce vznikaji tria D dur 
a Es dur op. 70 (1808), pi'edstavujicf novY stu
pen smyslu pro zvukovou slozku, sousti'edenosti 
kompozicni prace a presvedcivosti umelecke vY
povedi. 

Op. 70,1 zacina r:iznYm unisonem (ff, stacc.) , 
ktere se rozpina pi'es 3 oktavy (4 hlasove polo
hy) od kontra A do f' (obr. B). Na vrcholu pi'e
bira vedeni cello (s610). BEETHOVENOVA idea 
smeruje ke zniterneni zvuku a navozeni vniti'ni 
dimenze hudebnfho deni primo v jednotlivem 
tonu. Vyrazova a harmonick:i promena (z d moll 
do B durlE dur) a pi'echod k tematu dolce se 
odehrava jeste v ramci celloveho tonu fl. Kon
trast mezi 1. a 2. tematem v sobe obsahuje do
konce jiz sarno hlavni tema. Harmonicka uroven 
dominanty, jez je obvykla pro 2. tema, je dosaze
na temei' jako koda tt~to sevi'ene expozice teprve 
v t. 43. Tema dolce pi'ednaseji smyccove nastro
je, nejprve kazdy zvlast a potom spolu v okta
vach (t. 7 nn.). Kontrastni 4hlasou kontrapunk
tickou praci housH, violoncella, prave a leve ru
ky klaviru pi'edvadi rovnez zacatek provedeni 
(pl'. B). 

Trio sestava ze ti'i casti. Nazev Geistertrio (Trio du
chU) souvisi s tlumenYmi tremoly ve sti'ednim d.tlu. 
E. T. A. HOFFMANN napsal na toto trio nadsenou re
cenzi (ArnZ 3. 3. 1813): 

(toto trio) respektuje rozdilnj charakter 
vsech 3 nastroju, dosahuje nejvysS{ umelecke 
urovne, jakoito Cista instrumentalni hudba 
neomezovana slovy otevira nekonecnj pro
star pro jantazii, a proto je tYPicky roman
ticM 

14 BEETHOVENOvYCH klavirnich tril a variaci vr
choli v triu B dur, op. 97, venovanem arcivevodovi 
RUDOLFOVI (1811). Rozmer, fantazie a ryraz jeho 
4 vet pi'edjimaji velk:i klavfrni tria 19. stoleti 
(s. 450, obr. D). 

Klavirni kvartety 
rozsii'uji klavirni trio 0 violu. V klavfrnich kvarte
tech C. PH. E. BACHA Ize nekdy housle zarnenit 
za fletnu. MOZARTOVY klav. kvartety vznikly pro 
HOFFMEISTEROVU subskripcni koncertni radu, 
ale HOFFMEISTER nakonec shledal Kvartet g moll 
(KV 478; 1785) pro pUblikum pi'fliS tezkYm. Kvar
tet Es dur (KV 493; 1786) MOZART tudiz nepsal na 
zak:izku, nYbrZ pro vlastni produkci u hrabete 
THUNA v Praze. Tendence ke klavirnimu koncertu 
je zde nepopiratelna. 
BEETHOVENOV jediny Klavirni kvartet op. 16 je ori
gina!ni upravou jeho dechoveho kvintetu op. 16 
(1796). Take zde obsahuje klavfrni part kadence 
a virtuozni pasaze. 

KLASICISMUS / Komorní hudba II / klav. trio, klav. kvartet 373 

Klavírní trio 
Klavírní trio pro klavír, housle a violoncello zaují· 
má v komorní hudbě s klavírem standardní posta· 
vení. K předchůdcům tohoto triového obsazení 
patří v baroku houslová nebo flétnová sonáta s ob· 
ligátním cembalem. V pozadí stojí triová sonáta 
(s. 148, obr. B). Klasické klavírní trio však vychá
zí bezprostředně z klavírní sonáty, kterou bylo 
možno ad libitum rozšířit na duo nebo trio, v němž 
hrály housle s pravou rukou a violoncello s levou 
rukou. 

HAYDNOVA první klavírní tria (50. léta) se ještě 
nazývají Clavier-Sonaten mít Begleitung einer 
V. und Vc. (Klav. sonáty s doprovodem houslí 
a vcella; srovnej s. 370, obr. A). 

Violoncello bylo na tuto roli zvyklé z generál basu. 
Dlouho také spoluúčinkovalo kvůli posílení zvuku 
(ještě u MOZARTA), neboť basy tehdejšího klavíru 
byly slabé. Teprve BEETHOVEN přisuzuje violoncel
lu a houslím úplnou samostatnost. 
To, že bezprostředním předchůdcem je právě kla
vírní sonáta (nikoli barokní triová sonáta), se pro
jevuje také v třívětosti klav. tria, teprve u BEETHO
VENA je čtyřvěté (s. 148, obr. A). 
Velké množství takovýchto klavírních sonát s dopro
vodem ad libitum napsali předklasičtí autoři jako 
TOESCHI, RICHTER, SCHOBERT, L. MOZART či 
BACHOVI synové, především C. PH. E. BACH. 

41 klavírních trií J. HAYDNA (též s fl.) svědčí 
o velkém vývoji, ale i tak pozdní trio jako např. 
G dur Hob. XV: 24 (1795) zčásti ještě váže hous
le na p. r. a violoncello na 1. r. klavíru (př. A). 

HAYDNOVA raná tria jsou svým charakterem ještě 
převážně určena k zábavě: milá a nápaditá diverti
menta, odpovídající jihoněmecko-rakouské tradici. 
I pozdější tria ještě vykazují mnohé z těchto rysů. 
Klav. tria W. A. MOZARTA vznikala s výjimkou diver
timenta KV 254 (1776) ve Vídni: 1783 fragment 
d moll (KV 442); 1786 tria G dur, B dur (KV 496, 
502); 1788 tria E dur, C dur, G dur (KV 542, 548, 
564); jistou kuriozitou je Kegelstattské ("kuželko
vé") trio pro klarinet, violu a klavír Es dur (KV 498; 
1786, údajně vzniklo při hře v kuželky) . 
MOZARTOVO označení Terzette naznačuje rovno
právné postavení nástrojů, ve skutečnosti však vede 
ldavír (MOZART psal tato tria pro sebe jako pianis
tu, většinou pro vystoupení v kruhu mecenášů 
a přátel). 
BEETHOVEN dává útvaru klav. tria novou dimenzi. 
První 3 tria vydal jako op. 1 (1800) teprve poté, co 
je ve Vídni často hrál. Zdánlivě neskromný titul Vel
ká tria vychází z fr. označení Grand trio, v němž je 
zahrnuto velké, virtuózní gesto, u BEETHOVENA pak 
také směřování od zábavnosti k umělecky závažné 
hudbě. 

Op. 1, č. 3 c moll nese rysy dramatického napětí. 
Ze všech raných BEETHOVENOVÝCH děl se nejví
ce vzdaluje HAYDNOVU vzoru. 

Trio op. 11 B dur (1789) zkomponoval BEETHO
VEN pro klarinet, jehož part však přepracoval také 
pro housle. Po dlouhé odmlce vznikají tria D dur 
a Es dur op. 70 (1808), představující nový stu
peň smyslu pro zvukovou složku, soustředěnosti 
kompoziční práce a přesvědčivosti umělecké vý
povědi. 

Op. 70,1 začíná rázným unisonem (ff, stacc.) , 
které se rozpíná přes 3 oktávy (4 hlasové polo
hy) od kontra A do fl (obr. B). Na vrcholu pře
bírá vedení cello (s610). BEETHOVENOVA idea 
směřuje ke zniternění zvuku a navození vnitřní 
dimenze hudebního dění přímo v jednotlivém 
tónu. Výrazová a harmonická proměna (z d moll 
do B durlE dur) a přechod k tématu dolce se 
odehrává ještě v rámci cellového tónu fl. Kon
trast mezi 1. a 2. tématem v sobě obsahuje do
konce již samo hlavní téma. Harmonická úroveň 
dominanty, jež je obvyklá pro 2. téma, je dosaže
na téměř jako koda této sevřené expozice teprve 
v t. 43. Téma dolce přednášejí smyčcové nástro
je, nejprve každý zvlášť a potom spolu v oktá
vách (t. 7 nn.). Kontrastní 4hlasou kontrapunk
tickou práci houslí, violoncella, pravé a levé ru
ky klavíru předvádí rovněž začátek provedení 
(př. B). 

Trio sestává ze tří částí. Název Geistertrio (Trio du
chů) souvisí s tlumenými tremoly ve středním d.tlu. 
E. T. A. HOFFMANN napsal na toto trio nadšenou re
cenzi (AmZ 3. 3. 1813): 

(toto trio) respektuje rozdílný charakter 
všech 3 nástrojů, dosahuje nejvyšší umělecké 
úrovně, jakožto čistá instrumentální hudba 
neomezovaná slovy otevírá nekonečný pro
stor pro fantazii, a proto je typicky roman
tické. 

14 BEETHOVENOVÝCH klavírních trií a variací vr
cholí v triu B dur, op. 97, věnovaném arcivévodovi 
RUDOLFOVI (1811). Rozměr, fantazie a výraz jeho 
4 vět předjímají velká klavírní tria 19. století 
(s. 450, obr. D). 

Klavírní kvartety 
rozšiřují klavírní trio o violu. V klavírních kvarte
tech C. PH. E. BACHA lze někdy housle zaměnit 
za flétnu. MOZARTOVY klav. kvartety vznikly pro 
HOFFMEISTEROVU subskripční koncertní řadu, 
ale HOFFMElSTER nakonec shledal Kvartet g moll 
(KV 478; 1785) pro publikum příliš těžkým. Kvar
tet Es dur (KV 493; 1786) MOZART tudíž nepsal na 
zakázku, nýbrž pro vlastní produkci u hraběte 
THUNA v Praze. Tendence ke klavírnímu koncertu 
je zde nepopiratelná. 
BEETHOVENŮV jediný Klavírní kvartet op. 16 je ori
ginální úpravou jeho dechového kvintetu op. 16 
(1796). Také zde obsahuje klavírní part kadence 
a virtuózní pasáže. 
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KLASICISMUS / Komorni hudba III / smyccove trio, smyccov-y kvartet 1 375 

Komorni hudba pro smycce bez k1aviru, predevsim 
smyccovY kvartet, patri k nejtypictejsim projevilm 
hud. k1asicismu. Smyccove kvartety, jez maji zpoeat
ku jeste divertiment0vY charakter, se na konci teto 
epochy tyei v podobe pozdnich del Beethoven0vYch 
jako pevny zaklad vrcholne umelecke tradice. 
Ve sm. kvartetu se spojuji individualita a charak
ter jednotlivYch hraeil v harmonickY celek, v nemz 
pak onen jednotlivec na vyssi urovni znovu naleza 
sebe sarna, poeinaje vicehlasYm akordem, ktery se 
nerozezni tak jako na k1aviru pod rukama jedno
ho hraee, nybrZ - v n:ilezitem odstineni - usilim 
etyr hraeil, a konee celkovou interpretaci. Speci
fienost sm. kvartetu spoCiva prive v teto celostni 
kvalite. Tato komorni hudba odpovida ve sve kon
trastni i harmonicke vzajemnosti idealnimu videni 
sveta a vznesenemu obrazu eloveka v epose k1asi
cismu. 
Tato zkusenost je tak rozsirena v prilzraenem smye
covem triu ave zvukove sytem sm. kvintetu (pozde
ji tez sextetu). 

Smyccove trio 
zahrnuje housle, violu a violoncello (k triove sazbe 
viz s. 378). HAYDNOVA sm. tria zilstavaji stejne jako 
jeho barytonova tria divertimenty, rovnez tak Mo
ZARTOVO KV 563 (1788) a BEETHOVENOVY op. 3, 
op.8 (serenada) aop. 9 (vsechnypred 1800). Tato 
sazba, jez poeita se 3 hraCi, je podivuhodne zvuena 
(dvojhmaty, s. 398, obr. A). 

Smyccory kvartet 
vznika z barokni triove sonaty. Kdyz na konci baro
ka odpadl gb., bylo nutno prokomponovat stredni 
hlas (obligdtnf doprovod namisto p. r. cembalis
ty). Viola, ktera jinak pouze zdvojovala, ziskala no
vY vYznam (srovnej s. 148, obr. B). Vynechinim 
cembala vystoupila do popredi eista smyecova saz
ba. Jeste dlouho se vsak v k1asicismu objevuji Ci
slovane basy (dokonce i v MOZARTOvYCH k1av. 
koncertech) . 
1- Haydn svYmi 70 smyec. kvartety (J 755-1803) 
podstatnou merou ureil tento druh. Rane kvartety 
op. 1 a 2 (po sesti) byly vytvoi'eny pro domaci po
trebu svobodneho pina z FORNBERGU ve Weinzier
lu, kde krome HAYDNA hr:ili farir (2. h.), spravce 
(via) a pozdejsi skladatel a teoretik ALBRECHTS
BERGER (vc.). 

Poradi vet pi'ipomina serenadu: 5 vet, 2 menuety; 
samotne vety jsou kratke (krome pomale vety 
s koncertantnimi I. h.), Finale je rychla taneeni 
veta bez kontrastnich tema!. - V I. vete jsou pa
trne kontrasty, jez jsou typicke pro novY sloh: 
sti'idinif-p, vYstavba z drobnych elinkil, zaeatek 
v unisonu s pfedtaktim, jez je zachovano i v dal
sim prilbehu; 2. tema s kontrastnim, rychlym se
stupnym pohybem zaeina ovsem prekvapive na 
tezke taktove dobe (obr. A). 

Op. 3 nepoch:izi od HAYDNA, nYbrZ od mnicha 
ROMANA HOFFSTETTERA. Znamejsimu HAYDNOVI 
byl pi'ipsin ve vydavatelskem prospektu 1767, coz byl 
tehdy typickY postup (pi'islo se na to teprve 1962). 

Tento kvartet je psin zcela die doboveho vkusu, 
zvlaste zastavenieko s prostou melodikou (I. h. 
s dusitkem) nad pizzicaty ostatnich nistrojil imi
tujicich kytaru (pi'. B). 

Nasleduji op. 9 (1769), op. 17 (1772) a op. 20 
(1772, Sluneenf kvartety) - po 6 kvartetech, 4vete 
s menuetem, vaznejsi, citove zjiti'enejsi. Kvartety 
op. 20 konei zcela barokne fugami a dvojitYmi fuga
mi (stylovY zlom, nasledovala kvartetni odmlka). 
Sestice Ruskjcb kvartetu op. 33 (1781), venova
nych ruskemu velkoknizeti PAVLOVI, obsahuje mis
to menuetil scherza (odtud naryvane tez Scberzi 
a takejungfernquartette - Panenske) a je vytvore
na, jak HAYDN napsal knizeti, zcela novjm, zv/dst
nfm zpusobem, nebof jsem 10 let iddne nena
psal. HAYDN rna na mysli tematickou prdci, kterou 
zde poprve prenesl ze symfonicke oblasti do smye
coveho kvartetu. 
Tematickd nebo tematicko-motivickd prdce zna
mena praci s danym materi:ilem bez uvadeni st:ile 
nOvYch temat a motivil. Cilem je zhusteni, souvis
lost, vyvazeni rilznych aspektil a zivouci rozvinuti 
charakteril. Vzorem je kp. price monotematicke 
barokni fugy. NovY styl musi ovsem toto umeni tepr
ve znovu ziska!: technicky v kp.-tematickem ohledu 
a obsahove jako promenu podstaty, to vse ale bez 
barokizovini, nyorZ v novem, osobitem gestu. 

Na zaeatku op. 33,2 zazni hI. tema v I. houslich 
nad pulsujicim zvukovYm kobercem ostatnich 
smyecil. Romji se pouze ze 2 motivil, ktere ur
eUji rytmus a melodii: a) pi'edtakti ze 2 sestnac
tin nebo 1 osminy, melodicky promenovane jako 
kvarta, tercie nebo dokonce jako pi\lton; b) na
sledujici cely takt, melodicky variovany jako 
kvinta, trojzvuk nebo tercie. 
Tema vytvai'i vyvazene korespondence: vzestupu 
v pi'edveti odpovida sestup v zaveti (!. 3), oba 
useky si pi'itom odpovidaji rytmicky (obr. D). Te
maticki price je nejzretelnejsi v provedeni: 
vsechny nistroje pi'inaseji motivy tematu ve st:ile 
nOvYch pozicich a varian tach (!. 44 nn.). Obtizna 
harmonie, prekvapujici sf i st:ile se menici sdru
zovini hlasil jsou znaky intenzity hud. projevu. 

V HAYDNOvE kvartetni tvorbe nasleduje 6 kvartetil 
op. 50 pod MOZARTOvYM vlivem (melodika; 
1784-87), Sedm slov (1787, viz s. 359), po 3 
kvartetech op. 54155 (1789), 6 Tostquartette 
op. 64 (1790), po 3 Apponyiovskjcb kvartetecb 
op. 71/74 (1793), 6 ErdOdyovskjcb kvartetu 
op. 76 (1797, odtud e. 3 s variacemi na Gott erbal
te Franz den Kaiser), 2 kvartety op. 77 (J 799) 
a posledni, dvouvetY kvartet op. 103 (1803): skla
datel priznava, ze jeho tvUrei sua je prye. 
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Komorní hudba pro smyčce bez klavíru, především 
smyčcový kvartet, patří k nejtypičtějším projevům 
hud. klasicismu. Smyčcové kvartety, jež mají zpočát
ku ještě divertimentový charakter, se na konci této 
epochy tyčí v podobě pozdních děl Beethovenových 
jako pevný základ vrcholné umělecké tradice. 
Ve srn. kvartetu se spojují individualita a charak
ter jednotlivých hráčů v harmonický celek, v němž 
pak onen jednotlivec na vyšší úrovni znovu nalézá 
sebe sama, počínaje vícehlasým akordem, který se 
nerozezní tak jako na klavíru pod rukama jedno
ho hráče, nýbrž - v náležitém odstínění - úsilím 
čtyř hráčů, a konče celkovou interpretací. Speci
fičnost srn. kvartetu spočívá právě v této celostní 
kvalitě. Tato komorní hudba odpovídá ve své kon
trastní i harmonické vzájemnosti ideálnímu vidění 
světa a vznešenému obrazu člověka v epoše klasi
cismu. 
Tato zkušenost je tak rozšířena v průzračném smyč
covém triu a ve zvukově sytém srn. kvintetu (pozdě
ji též sextetu). 

Smyčcové trio 
zahrnuje housle, violu a violoncello (k triové sazbě 
viz s. 378). HAYDNOVA srn. tria zůstávají stejně jako 
jeho barytonová tria divertimenty, rovněž tak Mo
ZARTOVO KV 563 (I788) a BEETHOVENOVY op. 3, 
op.8 (serenáda) aop. 9 (všechny před 1800). Tato 
sazba, jež počítá se 3 hráči, je podivuhodně zvučná 
(dvojhmaty, s. 398, obr. A). 

Smyčcový kvartet 
vzniká z barokní triové sonáty. Když na konci baro
ka odpadl gb., bylo nutno prokomponovat střední 
hlas (obligátní doprovod namísto p. r. cembalis
ty). Viola, která jinak pouze zdvojovala, získala no
vý význam (srovnej s. 148, obr. B). Vynecháním 
cembala vystoupila do popředí čistá smyčcová saz
ba. Ještě dlouho se však v klasicismu objevují čí
slované basy (dokonce i v MOZARTOVÝCH k1av. 
koncertech) . 
1- Daydn svými 70 smyčc. kvartety (J 755-1803) 
podstatnou měrou určil tento druh. Rané kvartety 
op. 1 a 2 (po šesti) byly vytvořeny pro domácí po
třebu svobodného pána z FORNBERGU ve Weinzier
lu, kde kromě HAYDNA hráli farář (2. h.), správce 
(vla) a pozdější skladatel a teoretik ALBRECHTS
BERGER (vc.). 

Pořadí vět připomíná serenádu: 5 vět, 2 menuety; 
samotné věty jsou krátké (kromě pomalé věty 
s koncertantními I. h.), Finale je rychlá taneční 
věta bez kontrastních témat. - V I. větě jsou pa
trné kontrasty, jež jsou typické pro nový sloh: 
střídáníf-p, výstavba z drobných článků, začátek 
v unisonu s předtaktím, jež je zachováno i v dal
ším průběhu; 2. téma s kontrastním, rychlým se
stupným pohybem začíná ovšem překvapivě na 
těžké taktové době (obr. A). 

Op. 3 nepochází od HAYDNA, nýbrž od mnicha 
ROMANA HOFFSTETTERA. Známějšímu HAYDNOVI 
byl připsán ve vydavatelském prospektu 1767, což byl 
tehdy typický postup (přišlo se na to teprve 1962). 

Tento kvartet je psán zcela dle dobového vkusu, 
zvláště zastaveníčko s prostou melodikou (I. h. 
s dusítkem) nad pizzicaty ostatních nástrojů imi
tujících kytaru (př. B). 

Následují op. 9 (1769), op. 17 (1772) a op. 20 
(1772, Sluneční kvartety) - po 6 kvartetech, 4věté 
s menuetem, vážnější, citově zjitřenější. Kvartety 
op. 20 končí zcela barokně fugami a dvojitými fuga
mi (stylový zlom, následovala kvartetní odmlka). 
Šestice Ruských kvartetů op. 33 (1781), věnova
ných ruskému velkoknížeti PAVLOVI, obsahuje mís
to menuetů scherza (odtud nazývané též Scherzi 
a takéjungfernquartette - Panenské) a je vytvoře
na, jak HAYDN napsal knížeti, zcela novým, zvlášt
ním způsobem, neboť jsem 10 let žádné nena
psal. HAYDN má na mysli tematickou práci, kterou 
zde poprvé přenesl ze symfonické oblasti do smyč
cového kvartetu. 
Tematická nebo tematicko-motivická práce zna
mená práci s daným materiálem bez uvádění stále 
nových témat a motivů. Cílem je zhuštění, souvis
lost, vyvážení různých aspektů a živoucí rozvinutí 
charakterů. Vzorem je kp. práce monotematické 
barokní fugy. Nový styl musí ovšem toto umění tepr
ve znovu získat: technicky v kp.-tematickém ohledu 
a obsahově jako proměnu podstaty, to vše ale bez 
barokizování, nyofŽ v novém, osobitém gestu. 

Na začátku op. 33,2 zazní hl. téma v I. houslích 
nad pulsujícím zvukovým kobercem ostatních 
smyčců. Rozvíjí se pouze ze 2 motivů, které ur
čují rytmus a melodii: a) předtaktí ze 2 šestnác
tin nebo 1 osminy, melodiCky proměňované jako 
kvarta, tercie nebo dokonce jako půltón; b) ná
sledující celý takt, melodicky variovaný jako 
kvinta, trojzvuk nebo tercie. 
Téma vytváří vyvážené korespondence: vzestupu 
v předvětí odpovídá sestup v závětí (t. 3), oba 
úseky si přitom odpovídají rytmicky (obr. D). Te
matická práce je nejzřetelnější v provedení: 
všechny nástroje přinášejí motivy tématu ve stále 
nových pozicích a variantách (t. 44 nn.). Obtížná 
harmonie, překvapující sf i stále se měnící sdru
žování hlasů jsou znaky intenzity hud. projevu. 

V HAYDNOVĚ kvartetní tvorbě následuje 6 kvartetů 
op. 50 pod MOZARTOVÝM vlivem (melodika; 
1784-87), Sedm slov (1787, viz s. 359), po 3 
kvartetech op. 54/55 (1789), 6 Tostquartette 
op. 64 (1790), po 3 Apponyiovských kvartetech 
op. 71174 (I793), 6 ErdOdyovských kvartetů 
op. 76 (1797, odtud č. 3 s variacemi na Gott erhal
te Franz den Kaiser), 2 kvartety op. 77 (J 799) 
a poslední, dvouvětý kvartet op. 103 (1803): skla
datel přiznává, že jeho tvůrčí síla je pryč. 
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KLASICISMUS / Komorni hudba IV / smyccory kvartet 2, smyccory kvintet 377 

Mozart. RanI' kvartety z let 1770-73 vznikly v Ita
Iii (KV 155-160; vzorem byl SAMMARTINI) ave 
Vidni (KV 168 nn.; vzorem HAYDN). Stejne jako 
u HAYDNA, nasleduje odmlka az do r. 1782. Sestice 
Haydnovskfch kvartetu vychizi z HAYDNOVA 
op. 33 a je HAYDNOVI venovana jako frutto di una 
lunga e laboriosa faUca (plod dlouheho a nama
haveho usili, Video 1785): G dur, KV 387 (1782); 
d moll, Es dur, KV 421, 428 (1783); kvartet B dur 
Lovecky s hornorym motivem, KV 458 (1784); 
A dur, KV 464, "Disonantni" kvartet C dur, KV 465 
(oba 1785). 

Disonance zaznivaji v pomalem uvodu (pi'. A). 
Tonika C dur zustava dlouho neurcita: vc. zacina 
s610 na c, via. k tomu pi'inasi as, pi'ijemne zueji
ci sextu, ktera pi'ipomina f moll nebo vzd:ilenejsi 
As duro MOZART potvrzuje As dur (es' v 2. h.). 
1. h. ale pote pi'ekvapive pokracuje pi'icnosti a' 
(proti as), kterou viola zmirouje na g. Disonant
ni souzvuk je pojat jako pi'edjimka stndave do
minanty D dur, ktera je dosazena chromatick9m 
vedenim hlasu ve 2. h. es'-d' a viole g-fis a roz
vedena do G duro Takty 3 a 4 utvrzuji G dur, jez se 
tak jevi jako nova tonika, avsak MOZART ztem
ouje v 1. h. dur na moll (b'; pi'icnost k h ve vc., 
vie a 2. h.), v 5. I. dokonce s des' v 1. h. jako 
snizenou kvintu, pi'ip. b moll nebo Ges duro Ten
to postup se sekvencovite opakuje pi'es B do As. 
- Chromal. pletivo hlasu vytvai'i disonantni har
monii, jez kolisa mezi dur a moll: bolestnou a ta
zavou. 

Nasleduje kvartet D dur, KV 499 (1786), pote 
3 Pruske kvartety pro FR. WILHELMA II. (cellista). 
Vc. part je zde bohat9 (vcellove kvartety): D, KV 
575 (1789), B, F, KV 589, 590 (1790); puvodne 
jich melo by! Sesl. 

Beethoven. Jeho smyccove kvartety Ize rozclenit 
do 3 skupin: 
6 ranych kvartetu op. 18 F, G, D, c, A, B (1798-
1800), zcasti jsou zde vyuzity bonnske skici. 
5 kvartetu ze stredniho obdobi, op. 59 
(1805-06), harfory kvartet Es dur op. 74 (1809) 
a f moll op. 95 (1810). 

Pro 3 Ruske ci Razumovske kvartety op. 59, F, 
e, C (venovane ruskemu vyslanci ve Vidni, hrabe
ti RAZUMOVSKEMU) pi'evzal BEETHOVEN 2 me
lodie ze Sbirky ruskfch lid. pisni IVANA PRACE 
(pi'. B). BEETHOVEN zde ponechiva co nejvetsi 
prostor fantazii, avsak zaroveo ji spoutava do 
klasickeho tvaru: v Andante kvartetu C dur se na
pi'. po vzd:ilene Es dur zd:inlive romanticky ztrati 
(1. h. az g" vc. az Cis), ale namisto mlznych da
lek se vzapeti ocita na pevne pUde, na tonice 
a moll a v reprize (I. 127-137). Finale je razant
ni fugou: Prdve tak jako se zde vrhds do viru 
spolecnosti, prdve tak je moine psdt opery 

navzdory vsem spolecenskym prekdikdm -
nechf tvd hluchota neni iddnym tajemstvtm -
ani v umeni (skici). 

5 pozdnfch kvartetu op. 127 Es dur (1822124 az 
25), objednavka knizete GALICINA, op. 132 a moll 
(1824-25),op. 130 B dur s Velkoufugou, op. 131 
cis moll (1825-26) a op. 135 F dur (1826). Jelikoz 
se pi'i premiei'e nakladateli ARTARIOVI zd:ila fuga 
pi'ills dlouhi, napsal BEETHOVEN nove rondove fi
nale (svou posledni kompozici). Velkd fuga vysla 
jako op. 133. 
Napsat fugu neni podle BEETHOVENA zadne umen!. 
Fuga v jeho dobe vsak musi by! napinena norym 
poetick9m obsahem: a prave takove jsou obzvlaste 
fugy v jeho v pozdnim dile. 

Velkd fuga pracuje se 4 tematy, ktera jsou jakoz
to 4 rozue varianty 1. tematu, pi'edem exponova
na v "ouvertui'e" (obr. C). Jednotlive dily fugy, 
jez plynule pi'echizeji jeden do druheho, jsou 
vzdy urceny charakierem jednoho z techto temal. 
Ve sve protikladnosti pusobi samy jako sled vet 
v nekterem z pozdnich sm. kvartetu (vliv sonaty). 
Pi'ed poslednim Allegrem se stejne jako pi'ed fi
n:ilni vetou 9. symfonie objevuji reminiscence na 
to, eo pi'edchazelo, zde temata 3 a 4. Cela fuga je 
jako posedla jedinou idee fixe (stalou myslen
kou, spolecnrm zakladem vseeh temat, teckova
nrm rytmem). 
Z vet kvartetu op. 130 d:ile vysoko vyuika kavati
na, podle BEETHOVENA koruna vsech kvartet
nich vet (pi'. C). 

Protejskem nebjlvale volnosti formy a ryrazu v pozd
nich sm. kvartetech (4-7 vet, zmeny temp uvniti' vet 
aj.) je pnsna 4hlasa struktura. Souvislosti jsou d:iny 
motivick9mi pi'ibuzuostmi. Mimohudebni podnet 
pusobi napi'. v Adagiu kvartetu a moll: dekovny 
zpev toho, kterj se uzdravuje, v lydicke t6nine 
(F dur bez b). 

HlubSi smysl rna i zd:inlive profanni puvod hI. te
matu kvartetu F dur: Musi to byt? - Must to byt! 
s odpovidajici intonaci (s. 398, obr. D). 

BEETHOVENOVY pozdni sm. kvartety spojuji poly
fonni tradici, dramaticnost sonatove vety a poetiku 
nove epochy v koncentrovane forme kom. hudby. 
To je dovadi k rysinam a vYiucnosti, k nimz se pi'i
bUZil teprve zaver 19. stolet!. 

Smyccory kvintet 
nabizi vetsi plnost zvuku. Violoncellista BOCCHERI
NI napsal 125 kvintetu, z toho 113 s 2. ve., avsak 
1. ve. ve vyssi (violove) poloze, 12 s 2. violou. Take 
MOZART pi'ibira 2. violu. Z pozdnich kvintetu 
C ag (KV 515, 516; 1787), D a Es (KV 593, 614; 
1790/91) je zvIaste ryrazove silny kvintet g moll. 
BEETHOVEN napsal 1 smyccory kvintet: C dur 
op. 29 (1801, 2. via). 

KLASICISMUS / Komorní hudba IV / smyčcový kvartet 2, smyčcový kvintet 377 

Mozart. Rané kvartety z let 1770-73 vznikly v Itá
lii (KV 155-160; vzorem byl SAMMARTlNI) a ve 
Vídni (KV 168 nn.; vzorem HAYDN). Stejně jako 
u HAYDNA, následuje odmlka až do r. 1782. Šestice 
Haydnovských kvartetů vychází z HAYDNOVA 
op. 33 a je HAYDNOVI věnována jako frutto di una 
lunga e laboriosa fatíca (plod dlouhého a namá
havého úsilí, Vídeň 1785): G dur, KV 387 (1782); 
d moll, Es dur, KV 421, 428 (1783); kvartet B dur 
Lovecký s hornovým motivem, KV 458 (1784); 
A dur, KV 464, "Disonantní" kvartet C dur, KV 465 
(oba 1785). 

Disonance zaznívají v pomalém úvodu (př. A). 
Tonika C dur zůstává dlouho neurčitá: vc. začíná 
sólo na c, vla. k tomu přináší as, příjemně znějí
cí sextu, která připomíná f moll nebo vzdálenější 
As dur. MOZART potvrzuje As dur (es' v 2. h.). 
1. h. ale poté překvapivě pokračuje příčností a' 
(proti as), kterou viola zmírňuje na g. Disonant
ní souzvuk je pojat jako předjímka střídavé do
minanty D dur, která je dosažena chromatickým 
vedením hlasů ve 2. h. es'-d' a viole g-fis a roz
vedena do G dur. Takty 3 a 4 utvrzují G dur, jež se 
tak jeví jako nová tonika, avšak MOZART ztem
ňuje v 1. h. dur na moll (b'; příčnost k h ve vc., 
vle a 2. h.), v 5. t. dokonce s des' v 1. h. jako 
sníženou kvintu, příp. b moll nebo Ges dur. Ten
to postup se sekvencovitě opakuje přes B do As. 
- Chromat. pletivo hlasů vytváří disonantní har
monii, jež kolísá mezi dur a moll: bolestnou a tá
zavou. 

Následuje kvartet D dur, KV 499 (1786), poté 
3 Pruské kvartety pro FR. WILHELMA II. (cellista). 
Vc. part je zde bohatý (vcellové kvartety): D, KV 
575 (1789), B, F, KV 589, 590 (1790); původně 
jich mělo být šest. 

Beethoven. Jeho smyčcové kvartety lze rozčlenit 
do 3 skupin: 
6 raných kvartetů op. 18 F, G, D, c, A, B (1798-
1800), zčásti jsou zde využity bonnské skici. 
5 kvartetů ze středního období, op. 59 
(1805-06), harfový kvartet Es dur op. 74 (1809) 
a f moll op. 95 (1810). 

Pro 3 Ruské či Razumovské kvartety op. 59, F, 
e, C (věnované ruskému vyslanci ve Vídni, hrabě
ti RAZUMOVSKÉMU) převzal BEETHOVEN 2 me
lodie ze Sbírky ruských lid. písní IVANA PRACE 
(př. B). BEETHOVEN zde ponechává co největší 
prostor fantazii, avšak zároveň ji spoutává do 
klasického tvaru: v Andante kvartetu C dur se na
př. po vzdálené Es dur zdánlivě romanticky ztratí 
(1. h. až g" vc. až Cis), ale namísto mlžných dá
lek se vzápětí ocitá na pevné půdě, na tonice 
a moll a v repríze (t. 127-137). Finale je razant
ní fugou: Právě tak jako se zde vrháš do víru 
společností, právě tak je možné psát opery 

navzdory všem společenským překážkám -
nechť tvá hluchota není žádným tajemstvím -
ani v umění (skici). 

5 pozdních kvartetů op. 127 Es dur (1822/24 až 
25), objednávka knížete GALICINA, op. 132 a moll 
(1824-25), op. 130 B dur s Velkou fugou, op. 131 
cis moll (1825-26) a op. 135 F dur (1826). Jelikož 
se při premiéře nakladateli ARTARIOVI zdála fuga 
příliš dlouhá, napsal BEETHOVEN nové rondové fi
nale (svou poslední kompozici). Velká fuga vyšla 
jako op. 133. 
Napsat fugu není podle BEETHOVENA žádné umění. 
Fuga v jeho době však musí být naplněna novým 
poetickým obsahem: a právě takové jsou obzvláště 
fugy v jeho v pozdním díle. 

Velká fuga pracuje se 4 tématy, která jsou jakož
to 4 různé varianty 1. tématu, předem exponová
na v "ouvertuře" (obr. Cl. Jednotlivé díly fugy, 
jež plynule přecházejí jeden do druhého, jsou 
vždy určeny charakierem jednoho z těchto témat. 
Ve své protikladnosti působí samy jako sled vět 
v některém z pozdních srn. kvartetů (vliv sonáty). 
Před posledním Allegrem se stejně jako před fi
nální větou 9. symfonie objevují reminiscence na 
to, co předcházelo, zde témata 3 a 4. Celá fuga je 
jako posedlá jedinou idée fixe (stálou myšlen
kou, společným základem všech témat, tečkova
ným rytmem). 
Z vět kvartetu op. 130 dále vysoko vyuiká kavatí
na, podle BEETHOVENA koruna všech kvartet
ních vět (př. C). 

Protějškem nebývalé volnosti formy a výrazu v pozd
ních srn. kvartetech (4-7 vět, změny temp uvnitř vět 
aj.) je přísná 4hlasá struktura. Souvislosti jsou dány 
motivickými příbuznostmi. Mimohudební podnět 
působí např. v Adagiu kvartetu a moll: děkovný 
zpěv toho, který se uzdravuje, v lydické tónině 
(F dur bez bl. 

Hlubší smysl má i zdánlivě profánní původ hl. té
matu kvartetu F dur: Musí to být? - Musí to být! 
s odpovídající intonací (s. 398, obr. D). 

BEETHOVENOVY pozdní srn. kvartety spojují poly
fonní tradici, dramatičnost sonátové věty a poetiku 
nové epochy v koncentrované formě kom. hudby. 
To je dovádí k výšinám a výlučnosti, k nimž se při
blížil teprve závěr 19. století. 

Smyčcový kvintet 
nabízí větší plnost zvuku. Violoncellista BOCCHERI
NI napsal 125 kvintetů, z toho 113 s 2. ve., avšak 
1. ve. ve vyšší (violové) poloze, 12 s 2. violou. Také 
MOZART přibírá 2. violu. Z pozdních kvintetů 
C ag (KV 515, 516; 1787), D a Es (KV 593, 614; 
1790/91) je zvláště výrazově silný kvintet g moll. 
BEETHOVEN napsal 1 smyčcový kvintet: C dur 
op. 29 (1801, 2. vlaj. 
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KLASICISMUS / Komorni hudba V / dechove mistroje ad. 379 

Komorni hudba byla jeste do eea 1770 hra
telna i pro laiky, pricemi casto jen 1. hlas (h., fl.) 
kladl vyssi pozadavky; teprve pozdeji se stava obtiz
nejsi a je koneipov:ina pro profesionalni hudebniky. 
Tituly jako Grand trio, Trio concertant atd. znaci, 
ze party vseeh hracu jsou obtizne. VUdci roli zde 
hrala PafiZ okolo roku 1780 (CAMBINI) se stupno
v:inim ke style brittant od eea 1800. Kom. hudba 
navzdory svemu nazvu smel'ovala k vel'ejnemu kon
eertnimu provozov:ini. 

Promeny sazby 
Obdobi kol. 1750 zna 2 druhy triove sazby: 
- sazbu starsi it. triove sonaty se 2 rovnoeenn9mi 

vrehnimi hlasy a gb.; 
- novou 3hl. sazbu, v niz vede vrchni Was (1. h.) 

a ostatni doprovazeji (2. h., bas). Po z:iniku gb. 
existuje tato nova sazba take ve 4hl. podobe jako 
quadro s prokomponovanym stl'. hlasem (via). 

Skladatel mysli jeste v hlaseeh, ne v obsazenich, po
dobne jako v triove sonate. Tomu odpovidaji tituly 
jako Divertimento a tre parti (3hl.) nebo jedno
duse a tre, resp. Divertimenti a quattro (HAYD
NOW rane sm. kvartety). Pro kvartet z toho plyne 
velkY rozdI1 mezi 1. h. a doprovodnYmi 2. h. (s vlou 
ave.). 

Obsazeni ad libitum 
o obsazeni neni tedy zatim i'eceno temer nic. STA
MICOVA Tria op. 1 mohla by! provadena solove jako 
kom. hudba nebo obsazena sborove a hrana jako 
hudba orehestralni (viz rane sinfonie, S. 415). Pi'i
lezitostne se vymenily housle za fl. (fl. trio, kvartet). 
Podobne jako v baroknim gb. se jeste cea do 1770 
podle stareho zvyku pi'idruzovaly k triove, kvartetni 
nebo kvintetni sazbe libovolne dalsi nastroje: fagot 
a kontrabas k ve. (skladatele zcasti pocitali s okta
vOvYm zdvojov:inim), lesni rohy ke sti'edni poloze 
(operne t6ny tvorid harm. vYPlli), i'idceji fl. nebo 
hoboj k vrehnimu hlasu (obr. A). SmyceovY sextet 
vych:izel ze zamerneho rozsii'eni smyceoveho zvuku 
a toto obsazeni ad lib. jiz nezna. 
Pokud ehee skladatel vyloucit zmeny nebo vypusteni 
nektereho hlasu, poznamena k nemu: obligato ne
bo concertante. VYvoj smei'uje k vystupnov:ini na
rokU na hlasy a k velke koncertantni komorni hud
be (viz vYse). 
Jeste dlouho zde hraje cembalo nebo klavir ad lib. 
generalbas, coi je zlozvyk (PETRI, 1782). 

Dechove harmonie 
patl'i vlastne k hudbe provozovane pod sirYm ne
bern. Ve 2. pol. 18. stol. jsou velmi oblibeny v jiz. 
Nemecku a Rakousku jako vicevete (5vete) deeho
ve divertimento (partita, partia, Feldpartie). Ob
vykle byly 2 hob., 2les. r., 2 fag., k tomu 2 klar., ja
ko napi'. v BEETHOVENOVE deeh. oktetu z r. 1792 
(otisten teprve 1830 jako op. 103), ktery byl na-

psan jako hudba k hostine (tafelmusik, parthia) 
pro kurfil'ta ave Vidni pl'epracov:in jako smyccovY 
kvintet op. 4. Deehove harmonie zni take jako tafel
musik v Donu Giovannim (eitat z Figara) a jako 
zahradni hudba v Cosi fan tutte. Existuje nescetne 
mnozstvi uprav, pro harmonii byly upraveny dokon
ee i eele opery (MOZARTOV Onos ze Serailu, dopis 
20.7.1782). 
Deehova harmonie nedilne patl'ila ke dvoru, pl'i
cemz se stavalo, ze napi'. dvorni zahradnik hral 
2. fagot. Byla plaeena z pokladny kavalerie a po 
r. 1800 se plynule promenila ve vojenskou hudbu: 
vsechny hlasy byly obsazeny dvoj- nebo trojna
sobne a byly pi'id:iny bid (vojenski kapela, it. 
banda). 

Standardni obsazeni 
nahrazuji od eea 1780 obsazeni ad libitum. Existu
ji dua pro 2 fl. (oblibene take upravy pro toto ob
sazeni, napl'. Don Giovanni). Fletnova tria, 
fl. kvartety (C. PH. E. BACH, MOZART) jsou kom
binov:ina se smycei (fl. misto 1. h.; l'idceji hob.). 
V klarinetovem kvintetu se pl'idava klarinet k pi
ne obsazenemu sm. kvartetu (obr. A). 

MOZARTOV pozdni kvintet A dur vyuiiva vseehny 
rejstl'iky a zvukove barvy klarinetu od temnyeh 
hloubek az k zai'ivYm vYskam pro vYrazove silnou 
a promenlivou hru (pi'. D). 
MOZART mel z:ilibu v experimentovani s klarine
ty a basetovYmi rohy (stara forma, obr. B). Tak 
vzniklo 5 divertiment KV 439b (pi'. C). Poprve 
uziva basetoveho rohu v Gran partite B dur KV 
361 (I783-84; S. 146, obr. C). Pro klarinet na
psal take Kegelstattske trio (s. 373). 

V BEETHOVENOvE Septuoru se pi'idiva les. roh, 
klavir a fagot ke sm. triu s kb., v SCHUBERTOvE ok
tetu ke sm. kvartetu s kb. (obr. A). DechovY kvar
tet vych:izi z deehove harmonie: je s6listieky obsazen 
a rna nirocnou literaturu. TakovYto deeh. kvartet 
spojuje MOZART s klavirem v Kvintetu Es dur, KV 
452 (1784), jehoz si sam velmi cenil a jenz se pak 
stal vzorem pro BEETHOVENOV op. 16 (s. 373). 

DeehovY kvartet se vyskytuje take s fletnou misto 
hoboje nebo jako ansambl pouze di'evenyeh de
ehovYch nastrojil bez les. rohu. (obr. A). 

DechovY kvintet (s les. r.) vznikl v Pai'izi cca 
1810, pi'edevsim diky 
ANTONtNU RE]CHOVI (1770-1836), Praha, Bonn, 

od 1808 v Panzi, napsal 28 deeh. kvintetu, 24 
hornovYch tri! (pro 3 les. r.) aj. 

Vedle znamych del velkYeh mistru existuje velke 
mnozstvi kom. hudby (take pro kytaru, harfu 
apod.) od mensich, tehdy ale casto proslulych skla
datelu, jako je VANHAL, HOFFMANN, VRANICKY, 
KRAMAR, DEFORGES, J. SCHMITT, BERBIGUIER, 
GABRIELSKI, KUHLAU, KUMMER, KRUMPHOLC, Ro
SETTI, KUFFNER, NIC. SCHMITT, DANZI, GEBAUER, 
ONSLOwaj. 

KLASICISMUS / Komorní hudba V / dechové nástroje ad. 379 

Komorní hudba byla ještě do cca 1770 hra
telná i pro laiky, přičemž často jen 1. hlas (h., fl.) 
kladl vyšší požadavky; teprve později se stává obtíž
nější a je koncipována pro profesionální hudebníky. 
Tituly jako Grand trio, Trio concertant atd. značí, 
že party všech hráčů jsou obtížné. Vůdčí roli zde 
hrála Paříž okolo roku 1780 (CAMBINI) se stupňo
váním ke style briliant od cca 1800. Kom. hudba 
navzdory svému názvu směřovala k veřejnému kon
certnímu provozování. 

Proměny sazby 
Období kol. 1750 zná 2 druhy triové sazby: 
- sazbu starší il. triové sonáty se 2 rovnocennými 

vrchními hlasy a gb.; 
- novou 3hl. sazbu, v níž vede vrchní hlas (1. h.) 

a ostatní doprovázejí (2. h., bas). Po zániku gb. 
existuje tato nová sazba také ve 4hl. podobě jako 
quadro s pro komponovaným stř. hlasem (vla). 

Skladatel myslí ještě v hlasech, ne v obsazeních, po
dobně jako v triové sonátě. Tomu odpovídají tituly 
jako Divertimento a tre parti (3hl.) nebo jedno
duše a tre, resp. Dívertimenti a quaftro (HAYD
NOW rané srn. kvartety). Pro kvartet z toho plyne 
velký rozdI1 mezi 1. h. a doprovodnými 2. h. (s vlou 
a ve.). 

Obsazení ad libitum 
O obsazení není tedy zatím řečeno téměř nic. STA
MICOVA Tria op. 1 mohla být prováděna sólově jako 
kom. hudba nebo obsazena sborově a hrána jako 
hudba orchestrální (viz rané sinfonie, s. 415). Pří
ležitostně se vyměnily housle za fl. (fl. trio, kvartet). 
Podobně jako v barokním gb. se ještě cca do 1770 
podle starého zvyku přidružovaly k triové, kvartetní 
nebo kvintetní sazbě libovolné další nástroje: fagot 
a kontrabas k vc. (skladatelé zčásti počítali s oktá
vovým zdvojováním), lesní rohy ke střední poloze 
(opěrné tóny tvořící harm. VÝPlň), řidčeji fl. nebo 
hoboj k vrchnímu hlasu (obr. A). Smyčcový sextet 
vycházel ze záměrného rozšíření smyčcového zvuku 
a toto obsazení ad lib. již nezná. 
Pokud chce skladatel vyloučit změny nebo vypuštění 
některého hlasu, poznamená k němu: obligato ne
bo concertante. Vývoj směřuje k vystupňování ná
roků na hlasy a k velké koncertantní komorní hud
bě (viz výše). 
Ještě dlouho zde hraje cembalo nebo klavír ad lib. 
generálbas, což je zlozvyk (PETRI, 1782). 

Dechové harmonie 
patří vlastně k hudbě provozované pod širým ne
bem. Ve 2. pol. 18. stol. jsou velmi oblíbeny v již. 
Německu a Rakousku jako vícevěté (5věté) decho
vé divertimento (partita, parNa, Feldpartie). Ob
vyklé byly 2 hob., 2 les. r., 2 fag., k tomu 2 klar., ja
ko např. v BEETHOVENOVĚ dech. oktetu z r. 1792 
(otištěn teprve 1830 jako op. 103), který byl na-

psán jako hudba k hostině (tafelmusik, parthia) 
pro kurfiřta a ve Vídni přepracován jako smyčcový 
kvintet op. 4. Dechové harmonie zní také jako tafel
musik v Donu Giovannim (citát z Figara) a jako 
zahradní hudba v Cosi Jan tufte. Existuje nesčetné 
množství úprav, pro harmonii byly upraveny dokon
ce i celé opery (MOZARTŮV Onos ze Serailu, dopis 
20.7.1782). 
Dechová harmonie nedilně patřila ke dvoru, při
čemž se stávalo, že např. dvorní zahradník hrál 
2. fagot. Byla placena z pokladny kavalerie a po 
r. 1800 se plynule proměnila ve vojenskou hudbu: 
všechny hlasy byly obsazeny dvoj- nebo trojná
sobně a byly přidány bicí (vojenská kapela, il. 
banda). 

Standardní obsazení 
nahrazují od cca 1780 obsazení ad libitum. Existu
jí dua pro 2 fl. (oblíbené také úpravy pro toto ob
sazení, např. Don Giovanni). Flétnová tria, 
fl. kvartety (C. PH. E. BACH, MOZART) jsou kom
binována se smyčci (fl. místo 1. h.; řidčeji hob.). 
V klarinetovém kvintetu se přidává klarinet k pl
ně obsazenému srn. kvartetu (obr. A). 
MOZARTŮV pozdní kvintet A dur využívá všechny 
rejstříky a zvukové barvy klarinetu od temných 
hloubek až k zářivým výškám pro výrazově silnou 
a proměnlivou hru (př. D). 
MOZART měl zálibu v experimentování s klarine
ty a basetovými rohy (stará forma, obr. B). Tak 
vzniklo 5 divertiment KV 439b (př. C). Poprvé 
užívá basetového rohu v Gran partitě B dur KV 
361 (I783-84; s. 146, obr. C). Pro klarinet na
psal také Kegelstattské trio (s. 373). 

V BEETHOVENOVĚ Septuoru se přidává les. roh, 
klavír a fagot ke srn. triu s kb., v SCHUBERTOVĚ ok
tetu ke srn. kvartetu s kb. (obr. A). Dechový kvar
tet vychází z dechové harmonie: je sólisticky obsazen 
a má náročnou literaturu. Takovýto dech. kvartet 
spojuje MOZART s klavírem v Kvintetu Es dur, KV 
452 (1784), jehož si sám velmi cenil a jenž se pak 
stal vzorem pro BEETHOVENŮV op. 16 (s. 373). 

Dechový kvartet se vyskytuje také s flétnou místo 
hoboje nebo jako ansámbl pouze dřevěných de
chových nástrojů bez les. rohu. (obr. A). 

Dechový kvintet (s les. r.) vznikl v Paříži cca 
1810, především díky 
ANTONíNU REJCHOVI (1770-1836), Praha, Bonn, 

od 1808 v Paříži, napsal 28 dech. kvintetů, 24 
hornových trií (pro 3 les. r.) aj. 

Vedle známých děl velkých mistrů existuje velké 
množství kom. hudby (také pro kytaru, harfu 
apod.) od menších, tehdy ale často proslulých skla
datelů, jako je VAŇHAL, HOFFMANN, VRANICKÝ, 
KRAMÁŘ, DEFORGES, J. SCHMITT, BERBIGUlER, 
GABRlELSKI, KUHLAU, KUMMER, KRUMPHOLC, Ro
SETTI, KUFFNER, NIC. SCHMITT, DANZI, GEBAUER, 
ONSLOwaj. 
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KLASICISMUS / Orchestr I / rane sinfonie 381 

Italslci sinfonie jako Ciste orchestraIni skladba za
znivala v pozdnim baroku v kostele (napi'. pi'ed kan
tatami), v divadle (pred operou, baletem), v z:imec
kYch prostor:ich (bez ucasti verejnosti) a na tzv. 
akademifch, neboli (verejnych) koncertech. Z ni se 
v 18. stol. vyvinula symfonie klasicismu. 
Sinfonie zaeala by! take hojneji provozovana v mes
ianskem prostredi, a to malYmi orchestry, slozeny
mi z hudbymilovnych laiki'I (Liebhaber) a nekolika 
hudebniki'I z povol:ini. Obsazeni: sm. kvartet (s kb.) 
posilenydechy (2Ies. r., 2 hob., 2 fl.). Tyto kusyby
Iy snadne, zato vsak poeetne. V letech 1720-1810 
vzniklo jenom v ItaIii asi 20 000 sinfonii, jejichz 
autory byli operni skladatele. 
Podobne jako v opere (opera buffa) existoval 
zhruba od r. 1740 take v sinfonii nory ton: melodic
kY, snadno srozumitelny, temperamentni, rytmicky 
pulsujici. Sinfonie rna ti'i vety: rychle-pomalu-rychle 
(s. 152, obr. A). 

ObHbene byly sinfonie GIOVANNIHO BATTISTY 
SAMMARTINIHO (1700-75, Mil:in), tiStene v Pa
riZi 1742. Nad sm. zakladem hrajf 2 fl. a 2 hob. 
tema, slozene z drobnych metrickYch elanki'I, ne
pi'flis ryrazne, ale pi'itom sladce libive (predtak
tf, teekovane rytmy, synkopy, tercie), k tomu prj: 
stupujf imitace a strfd:ini dechu a smyccu 
(t. 4 n.). Les. rohy zesiluji sti'ednf polohu. Hudba 
je kantabilni, dynamicka a bohata na kontrasty. 

J. CHR. BACH napsal pi'es 60 sinfonii v it. slohu, 
s motivickYmi kontrasty v oblasti hi. tematu, zpevne 
a v melodice ryze italske (srovnej s. 365). 

BerHnska skola, severni Nemecko 
Dvorni kapela FRIEDRICHA II. (1740-86) setrvava
la jeste dlouho v barokni tradici ti'ivete sinfonie, 
tzn. bez menuetu, ktery jakozto tanec patril do suity 
a nikoliv do sinfonie. Sazba je zde kontrapunkticka, 
charakter vaznejsi nez na jihu. SkladateIe: bratri 
J. G. GRAUN (1702-71), K. H. GRAUN (1703/04 aZ 
59), FRANZ BENDA (1709-86), BACHOVI synove. 

Mannheimskli skola, jiini Nemecko 
Dvorni kapela falckeho kurfifta KARLA THEODORA 
(1742-99, od 1778 i s dvorem v Mnichove) dosa
hla evr. vehlasu jako moderni orch. pi'edklasickeho 
obdobi. Ke starsi generaci patrf: 
JOHANN STAMITZ (1717-57) z Cech, houslista, od 

r. 1741 v Mannheimu, od 1745 koncertni mistr 
dvorni kapely; yYvojove di\lezita jsou Orchestral
ni tria op. 1 pro 2 housle a bas, obsazena ko
morne s6listicky nebo vicenasobne orchestraI
ne, a 4hl. sinfonie (s dechy). 

FRANZ XAVER RICHTER (1709-89) z Moravy, od 
r. 1747 v Mannheimu, pozdeji kapelnik domu ve 
Strasburku; - IGNAZ HOLZBAUER (1711-83) 
Videii, 1753 Mannh.; - C. G. TOESCHI (1731 az 
88) It:ilie, 1752 Mannh.; - ANTON FILTZ (1733 
az 60) 1754 Mannheim. 

Temer vsechny mannheimske inovace maji it. vzory, 
jez jsou vsak svebytne rozvinuty. Mannheimsti 
uchvacovali prirozenosti, vzletnosti a bezprostred
nosti hud. projevu, vyvolavajici neopakovatelnou 
naIadu. Znaky: 
- vse ovlada melodie (gb. uz neni urcujici); 
- sude taktove eleneni (2, 4, 8), jasna, pi'ehledna, 

taneeni periodicita; 
- variabilni struktura temat slozenych z drobnych 

motivickYch el:inki'I, pi'ipoustejici zaroveii ruzoe 
vsuvky a kraceni jakozto motivicke varianty, jez 
nemeni celkory charakter pfislusneho tematu 
(viz zkraceny tvar N' v reprize, pl'. B); 

- uvodni veta sestavajici z vetsiho poctu kratkYch 
el:inki'I s mnozstvim napadu a motivil (A-L, 
obr. B), k tomu variovane reprizy: vse je v neu
staIem pohybu; 

- kontrasty namisto barokni jednoty afektu 
("vpad" citu; 2 protikladna temata ve vstupni ve
te, ,,2. tema" na dominante; obr. B); provedeni; 

- mannheimske manyry: crescendo pi'i nemenne 
harmonii a figuracich namisto barokni terasovite 
dynamiky (mannheimsky vakc, raketa, pi'. B), 
rozlozene akordy, tremola, motivicke "vzdechy" 
(mannheimsky vzdech), necekane generaIni 
pauzy, mordent se svrchni sekundou (ptacek, 
napodobuje ptaei zpev); 

- prudka zmenajlp na male plose (pusobi drama
ticky); 

- neobyeejna disciplinovanost orchestru; 
- samostatne vedeni dechU, zvl. drev; kultivace 

klarinetu; les. rohy hrajici vyddovane tony (jako 
orchestralni pedal); 

- menuet na ti'etim miste sinfonie; reprezentuje 
jasnost cleneni a krasu, a jako tanec zaroveii 
podporuje prirozeny vJ'raz eloveka v pohybu. 

Nasledovnici jsou v letech 1760-78 STAMICOVI 
synove CARL (1745-1801) a ANTON (1750-76), 
FRANZ BECK (1730-1809), CHRISTIAN CANNA
BICH (1731 aZ 98), od 1758 STAMICOV nastupce 
v Mannheimu. Moda se brzy stava manYrou. 
Mannheim - krasna skola co do provedeni, niko
liv vsak co do vynaiezavosti. Vlddne zde jedno
tvarnost vkusu (SCHUBART 1775). 
Pai'ii rna vei'ejne orchestraIni koncertni i'ady. 
MannheimskYvlivodr:iZiF.-J. GOSSEC (1734-1829). 

Instrumentace 
C. PH. E. BACH pouZiva jeste starou barokni sazbu: 
sdruzov:ini nastroju do paru, v tesne poloze, dreva 
nad smyeci, na zpusob varh. rejstfiki'I. 
HAYDN jiz uprednostiiuje sirokou polohu vsech na
stroju a vsunuje pi'itom dechy mezi smycce; tim 
vznikaji svetlejsi barvy a miSeni orch. skupin namis
to "rejsti'iki'I". 
BEETHOVEN zach:izi s dechy vyzraIYm zpusobem, stavi 
je na roveii smyeci\m, v paralelnich zdvojenich je cas
to vede nad nimi: oslnive orch. barvy, silny ucin. 

KLASICISMUS / Orchestr I / rané sinfonie 381 

Italská sinfonie jako čistě orchestrální skladba za
znívala v pozdním baroku v kostele (např. před kan
tátami), v divadle (před operou, baletem), v zámec
kých prostorách (bez účasti veřejnosti) a na tzv. 
akademiích, neboli (veřejných) koncertech. Z ní se 
v 18. stol. vyvinula symfonie klasicismu. 
Sinfonie začala být také hojněji provozována v měš
ťanském prostředí, a to malými orchestry, složený
mi z hudbymilovných laiků (Liebhaber) a několika 
hudebníků z povolání. Obsazení: sm. kvartet (s kb.) 
posílený dechy (2 les. r., 2 hob., 2 fl.). Tyto kusy by
ly snadné, zato však početné. V letech 1720-1810 
vzniklo jenom v Itálii asi 20 000 sinfonií, jejichž 
autory byli operní skladatelé. 
Podobně jako v opeře (opera buffa) existoval 
zhruba od r. 1740 také v sinfonii nový tón: melodic
ký, snadno srozumitelný, temperamentní, rytmicky 
pulsující. Sinfonie má tři věty: rychle-pomalu-rychle 
(s. 152, obr. A). 

ObHbené byly sinfonie GIOVANNIHO BATTlSTY 
SAMMARTlNIHO (1700-75, Milán), tištěné v Pa
říži 1742. Nad sm. základem hrají 2 fl. a 2 hob. 
téma, složené z drobných metrických článků, ne
příliš výrazné, ale přitom sladce libivé (předtak
tí, tečkované rytmy, synkopy, tercie), k tomu přF 
stupují imitace a střídání dechů a smyčců 
(I. 4 n.). Les. rohy zesilují střední polohu. Hudba 
je kantabilní, dynamická a bohatá na kontrasty. 

J. CHR. BACH napsal přes 60 sinfonií v it. slohu, 
s motivickými kontrasty v oblasti hl. tématu, zpěvné 
a v melodice ryze italské (srovnej s. 365). 

Berlínská škola, severní Německo 
Dvorní kapela FRIEDRICHA II. (1740-86) setrváva
la ještě dlouho v barokní tradici třívěté sinfonie, 
tzn. bez menuetu, který jakožto tanec patřil do suity 
a nikoliv do sinfonie. Sazba je zde kontrapunktická, 
charakter vážnější než na jihu. Skladatelé: bratři 
J. G. GRAUN (1702-71), K. H. GRAUN (1703/04 až 
59), FRANZ BENDA (1709-86), BACHOVI synové. 

Mannheimská škola, jižní Německo 
Dvorní kapela falckého kurfiřta KARLA THEODORA 
(1742-99, od 1778 i s dvorem v Mnichově) dosá
hla evr. věhlasu jako moderní orch. předklasického 
období. Ke starší generaci patří: 
JOHANN STAMITZ (1717-57) z Čech, houslista, od 

r. 1741 v Mannheimu, od 1745 koncertní mistr 
dvorní kapely; vývojově důležitá jsou Orchestrál
ní tria op. 1 pro 2 housle a bas, obsazená ko
morně sólisticky nebo vícenásobně orchestrál
ně, a 4hl. sinfonie (s dechy). 

FRANZ XAVER RICHTER (1709-89) z Moravy, od 
r. 1747 v Mannheimu, později kapelník dómu ve 
Štrasburku; - lGNAZ HOLZBAUER (1711-83) 
Vídeň, 1753 Mannh.; - C. G. TOĚSCHI (1731 až 
88) Itálie, 1752 Mannh.; - ANTON FlLTZ (1733 
až 60) 1754 Mannheim. 

Téměř všechny mannheimské inovace mají it. vzory, 
jež jsou však svébytně rozvinuty. Mannheimští 
uchvacovali přirozeností, vzletností a bezprostřed
ností hud. projevu, vyvolávající neopakovatelnou 
náladu. Znaky: 
- vše ovládá melodie (gb. už není určující); 
- sudé taktové členění (2, 4, 8), jasná, přehledná, 

taneční periodicita; 
- variabilní struktura témat složených z drobných 

motivických článků, připouštějící zároveň různé 
vsuvky a krácení jakožto motivické varianty, jež 
nemění celkový charakter příslušného tématu 
(viz zkrácený tvar N' v repríze, př. B); 

- úvodní věta sestávající z většího počtu krátkých 
článků s množstvim nápadů a motivů (A-L, 
obr. B), k tomu variované reprízy: vše je v neu
stálém pohybu; 

- kontrasty namísto barokní jednoty afektu 
("vpád" citu; 2 protikladná témata ve vstupní vě
tě, ,,2. téma" na dominantě; obr. B); provedení; 

- mannheimské manýry: crescendo při neměnné 
harmonii a figuracích namísto barokní terasovité 
dynamiky (mannheimský válec, raketa, př. B), 
rozložené akordy, tremola, motivické "vzdechy" 
(mannheimský vzdech), nečekané generální 
pauzy, mordent se svrchní sekundou (ptáček, 
napodobuje ptačí zpěv); 

- prudká změnaf!p na malé ploše (působí drama
ticky); 

- neobyčejná disciplinovanost orchestru; 
- samostatné vedení dechů, zvl. dřev; kultivace 

klarinetu; les. rohy hrající vydržované tóny (jako 
orchestrální pedál); 

- menuet na třetím místě sinfonie; reprezentuje 
jasnost členění a krásu, a jako tanec zároveň 
podporuje přirozený výraz člověka v pohybu. 

Následovníci jsou v letech 1760-78 STAMICOVI 
synové CARL (1745-1801) a ANTON (1750-76), 
FRANZ BECK (1730-1809), CHRISTIAN CANNA
BICH (1731 až 98), od 1758 STAMICŮV nástupce 
v Mannheimu. Móda se brzy stává manýrou. 
Mannheim - krásná škola co do provedení, niko
liv však co do vynalézavosti. Vládne zde jedno
tvárnost vkusu (SCHUBART 1775). 
Paříž má veřejné orchestrální koncertní řady. 
Mannheimský vliv odráží F.-J. GOSSEC (1734-1829). 

Instrumentace 
C. PH. E. BACH používá ještě starou barokní sazbu: 
sdružování nástrojů do párů, v těsné poloze, dřeva 
nad smyčci, na způsob varh. rejstříků. 
HAYDN již upřednostňuje širokou polohu všech ná
strojů a vsunuje přitom dechy mezi smyčce; tím 
vznikají světlejší barvy a míšení orch. skupin namís
to "rejstříků". 
BEETHOVEN zachází s dechy vyzrálým způsobem, staví 
je na roveň smyčcům, v paralelních zdvojeních je čas
to vede nad nimi: oslnivé orch. barvy, silný účin. 
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KLASICISMUS I Orchestr II I klasicka symfonie: Haydn 383 

Obsazeni (obr. C) 
Orchestr teto doby eital asi 30 hudebniku, mohl by! 
vsak take podstatne mensl. Vetsinou se poeitalo se 
4hl. smyecovYm aparatem (s kb.) k tomu 2 hob. ne
bo 2 fl. (stejni hraCi), pJ'i obzvlastnich narocich fl. 
i hob. soucasne; k tomu jako samozfejmost (bez 
zvl. vyznaeeni) vzdy 2 les. r. a 1-2 fag. kvilli zesileni 
zvuku (HAYDN aZ cca do r. 1710: Fagotte sempre 
col basso). Mannheimski dvorni kapela eitala: 

smyece: 22 h., 4 vly., 4 ve., 1 kb.; 
dfeva: 2 fl., 2 hob., 2 klar., 2 fag.; 
zeste: 2 les. r., 2 tr., 2 tymp. 

Stejne bohate byly obsazeny orchestry v Pafizi 
(GOSSEC) a take v LondYne. HAYDN v Eszterhaze 
ave Vidni pracoval zpoeatku jeste s mensim obsaze
nim (srov. operni orch. s. 394, obr. D): mel k dis
pozici vzdy jen 2les. r. a 2 hob., fl. az cca do r. 1780 
Qen obcas), klar. az v Londynskych symfoniich. 
Casto se vyskytuje oktavove zdvojeni fag./fl./hob. 
(videnske unisono) . 
U MOZARTA se obsazeni meni podle pfilezitosti 
a mista. Nekdy dodateene dopliiuje pfislusne na
stroje, jako fl. a klar. v krajnich vetach Haffnerovy 
symfonie (ps:ina pro Salcburk 1782) pro provede
nl ve Vidni 1783. Jeste v poslednich 3 symfoniich 
neni obsazeni deehU ust:ilene, pi'ieemz v symfonii 
Jupiter jsou kb. vedeny nezavisle na vc. 
BEETHOVEN podstatne rozsii'il orchestr:ilni teleso. 
Z maleho orchestru pi'edklasick)ich divertiment 
a sinfonii se stal velk)i symfonick)i orchestr. 

Videiislci skola 
Take vidensti skladatele - podobne jako skladatele 
mannheimsti - pfevzali kol. r. 1740 menuet ze suity 
a divertimenta do sinfonie. Svedei to 0 tom, ze v ce
Ie jizni Evrope byla 3veta it. sinfonie svYm eharakte
rem blizka divertimentu. 

Peelivost bez pedanterie, pilvab celku a jeste 
vice jednotlivych cdsti, pi'evlddajici radostny 
kolorit, velke porozumeni pro dechove ndstro
fe, snad ai phlis komickeho koi'eni - to je 
charakter Videnske skoly. (SCHUBART 1775). 

Skladatele starsi generaee jsou]. G. REUTTER ml. 
(1708-72), G. CH. WAGENSEIL (I 715-77), M. G. 
MONN 0717-50), F. ASPEtMAYR (1728-86), po
tom]. HAYDN, pozdeji MOZART, BEETHOVEN. 

J. Haydn 
HAYDNOVA 1. sinfonie z roku 1759 (s. 429) jeste 
nema meuuet. Co do charakteru pi'edstavuje jasne, 
vyleheene, radostne jasave rokoko. Jako novY ka
pelnik knizete ESZTERHAzYHO napsal HAYDN v 60. 
letech asi 40 sinfonii, (s. 394, obr. A). V jeho or
chestru pusobilo nekolik dobrych solistu, jako To
MASINI (h.) a WEIGL (vc.). Pro oba napsal HAYDN 
koncertantni sinfonie se sol. party. Koncertantni 
struktura prozrazuje vliv barokni tradice, stejne ja
ko tehdejsi HAYDNOVA zaliba pro kp. sazbu. 

3 symfonie e. 6-8 maji programni nazvy: Le ma
tin (Rdno), Le midi (Poledne), Le soir (Vecer). 
Liei vYchod slunce, dopoledni hodinu zpevu, 
boui'ku atd. V Le midi se vyskytuje instr. recitativ 
a arie (namiste II. vety, obr. A). Ve vsech vetaeh 
se ruzne sti'idaji sola (veetne uziti na zpusob 
concertina) . 

Za knizete NIKOLAUSE byl po r. 1762 na zamku Esz
terhaza pro zv9Seni lesku tamejsiho okazaleho zivo
ta zi'izen vetsi orchestr. Sinfonie C. 31 Loveckd 
(jagdsinfonie) se 4 les. rohy a eszterh:izyovsk)imi 
loveck)imi sign:ily to doklada stejne, jako nekolik 
sinfonii v zai'ivem C dur s trubkami a kotli, prozra
zujicimi tradici baroknich intrad (Intraden-Sinfo
nien, napf. e. 48). 
Symfonie 70. let odrazeji citovY sloh i hnuti Sturm 
und Drang. Mnohe jsou v moll, jako uz e. 39 g moll 
(I 766), Smuteeni symj C. 44 e moll (Trauersinj 
1773), e. 46, c moll (cea 1770). 

Sem take pati'i e. 45, fis moll (772). Nezvykla 
tonina, synkopovany zaeatek, neklidna tematika 
vyjadfuji vaseii a vzruseni (pi'. B). Nazev Symfo
nie na odchodnou (Abschiedssinfonie) ziskala 
pro sve vtipne finale, ve kterem jeden hudebnik 
po druhem odchazi ze sceny, eimz HAYDN de
monstroval pi':ini elenu orehestru odejit na do
volenou (s. 395). 

NovY, pi'irozeny zpusob vjTrazu se nesnasi s barok
nim kontrapunktem. V symf. e. 42 (771) nahrazu
je HAYDN jedno slozite kp. mlsto jednoduchou me
lodi! a poznamenava, ze to byla hudba pro pi'ilis 
ucene usi. Namisto toho rozviji v techto symfoniich 
princip tematicke prdce, ktery r. 1781 pi'enasi take 
na smyccove kvartety (s. 375). 
V 80. letech vznika pro Concerts de la Loge Olym
pique v Pai'izi 6 tzv. Pai'iiskfch symj e. 82 az 
87 (1787-88). Francouzi jim pi'ii'kli jmena jako 
La reine (Krdlovna, C. 85; MARIE ANTOINETTE), 
s variacemi na piseii La gentille et belle Lisette 
(2. veta). 
V 90. letech piSe HAYDN pro Solomonovy koncerty 
V Londyue 12 Londynskych symfonii c. 93-104. 
6 jich vzniklo pro 1. cestu 1791-92 (Hob. I: 
93-108), dalsich 6 pro 2. cestu 1794-95 (Hob. I: 
99-104). HAYDN je v Londyne provedl s velk)im 
uspechem. 

Nalezneme mezi nimi c. 94, G dur S uderem kot
til (mit dem Paukenschlag s. 152, s. 334); 
e. 98, B dur s chor:ilnim Adagio cantabile - po 
zprave 0 MOZARTOVE smrti (partituru pozdeji 
vlastnil BEETHOVEN); c. 100 Vojenskd symj 
(Militiir-S.) s velk)im bubnem, Cinely, trianglem; 
e. 101, D dur Hodiny (Die Uhr); e. 103, Es dur 
S vii'enim kotlil (mit dem Paukenwirbel). 

Sazba, instrumentace, vYraz a obsah zde kulminuji 
v charakteristicke instrument:ilni hudbe vrcholneho 
klasicismu. HAYDNOVY Londynske symfonie jsou 
zaroveii vYchodiskem pro symfonie BEETHOVENOVY. 

KLASICISMUS I Orchestr II I klasická symfonie: Daydn 383 

Obsazení (obr. C) 
Orchestr této doby čítal asi 30 hudebníků, mohl být 
však také podstatně menší. Většinou se počítalo se 
4hl. smyčcovým aparátem (s kb.) k tomu 2 hob. ne
bo 2 fl. (stejní hráči), při obzvláštních nárocích fl. 
i hob. současně; k tomu jako samozřejmost (bez 
zvl. vyznačení) vždy 2 les. r. a 1-2 fag. kvůli zesílení 
zvuku (HAYDN až cca do r. 1710: Fagotte sempre 
col basso). Mannheimská dvorní kapela čítala: 

smyčce: 22 h., 4 vly., 4 ve., 1 kb.; 
dřeva: 2 fl., 2 hob., 2 klar., 2 fag.; 
žestě: 2 les. r., 2 tr., 2 tymp. 

Stejně bohatě byly obsazeny orchestry v Paříži 
(GOSSEC) a také v Londýně. HAYDN v Eszterháze 
a ve Vídni pracoval zpočátku ještě s menším obsaze
ním (srov. operní orch. s. 394, obr. D): měl k dis
pozici vždy jen 2 les. r. a 2 hob., fl. až cca do r. 1780 
Qen občas), klar. až v Londýnských symfoniích. 
Často se vyskytuje oktávové zdvojení fag./fl./hob. 
(vídeňské unisono) . 
U MOZARTA se obsazení mění podle příležitosti 
a místa. Někdy dodatečně doplňuje příslušné ná
stroje, jako fl. a klar. v krajních větách Haffnerovy 
symfonie (psána pro Salcburk 1782) pro provede
ní ve Vídni 1783. Ještě v posledních 3 symfoniích 
není obsazení dechů ustálené, přičemž v symfonii 
Jupiter jsou kb. vedeny nezávisle na vc. 
BEETHOVEN podstatně rozšířil orchestrální těleso. 
Z malého orchestru předklasických divertiment 
a sinfonií se stal velký symfonický orchestr. 

Vídeňská škola 
Také vídenští skladatelé - podobně jako skladatelé 
mannheimští - převzali kol. r. 1740 menuet ze suity 
a divertimenta do sinfonie. Svědčí to o tom, že v ce
lé jižní Evropě byla 3větá it. sinfonie svým charakte
rem blízká divertimentu. 

Pečlivost bez pedanterie, půvab celku a ještě 
více jednotlivých částí, převládající radostný 
kolorit, velké porozumění pro dechové nástro
je, snad až příliš komického koření - to je 
charakter Vídeňské školy. (SCHUBART 1775). 

Skladatelé starší generace jsou]. G. REUTTER ml. 
(1708-72), G. CH. WAGENSElL (I 715-77), M. G. 
MONN (1717-50), F. ASPEtMAYR (1728-86), po
tom]. HAYDN, později MOZART, BEETHOVEN. 

J. Haydo 
HAYDNOVA 1. sinfonie z roku 1759 (s. 429) ještě 
nemá meuuet. Co do charakteru představuje jasné, 
vylehčené, radostně jásavé rokoko. Jako nový ka
pelník knížete ESZTERHÁZYHO napsal HAYDN v 60. 
letech asi 40 sinfonií, (s. 394, obr. A). V jeho or
chestru působilo několik dobrých sólistů, jako To
MASINI (h.) a WEIGL (vc.). Pro oba napsal HAYDN 
koncertantní sinfonie se sól. party. Koncertantní 
struktura prozrazuje vliv barokní tradice, stejně ja
ko tehdejší HAYDNOVA záliba pro kp. sazbu. 

3 symfonie č. 6-8 mají programní názvy: Le ma
tin (Ráno), Le midi (Poledne), Le soir (Večer). 
Líčí východ slunce, dopolední hodinu zpěvu, 
bouřku atd. V Le midi se vyskytuje instr. recitativ 
a árie (na místě II. věty, obr. A). Ve všech větách 
se ruzně střídají sóla (včetně užití na způsob 
concertina) . 

Za knížete NIKOLAUSE byl po r. 1762 na zámku Esz
terháza pro zvýšení lesku tamějšího okázalého živo
ta zřízen větší orchestr. Sinfonie č. 31 Lovecká 
(jagdsinfonie) se 4 les. rohy a eszterházyovskými 
loveckými signály to dokládá stejně, jako několik 
sinfonií v zářivém C dur s trubkami a kotli, prozra
zujícími tradici barokních intrád (Intraden-Sinfo
nien, např. č. 48). 
Symfonie 70. let odrážejí citový sloh i hnutí Sturm 
und Drang. Mnohé jsou v moll, jako už č. 39 g moll 
(I 766), Smuteční symf č. 44 e moll (Trauersinf 
1773), č. 46, c moll (cca 1770). 

Sem také patří Č. 45, fis moll (I772). Nezvyklá 
tónina, synkopovaný začátek, neklidná tematika 
vyjadřují vášeň a vzrušení (př. B). Název Symfo
nie na odchodnou (Abschiedssinfonie) získala 
pro své vtipné finale, ve kterém jeden hudebník 
po druhém odchází ze scény, čímž HAYDN de
monstroval přání členů orchestru odejít na do
volenou (s. 395). 

Nový, přirozený způsob výrazu se nesnáší s barok
ním kontrapunktem. V symf. č. 42 (I 77 I) nahrazu
je HAYDN jedno složité kp. místo jednoduchou me
lodií a poznamenává, že to byla hudba pro příliš 
učené uši. Namísto toho rozvíjí v těchto symfoniích 
princip tematické práce, který r. 1781 přenáší také 
na smyčcové kvartety (s. 375). 
V 80. letech vzniká pro Concerts de la Loge Olym
pique v Paříži 6 tzv. Pařížských symf Č. 82 až 
87 (1787-88). Francouzi jim přiřkli jména jako 
La reine (Královna, č. 85; MARIE ANTOlNETTE), 
s variacemi na píseň La gentille et belle Lisette 
(2. věta). 
V 90. letech píše HAYDN pro Solomonovy koncerty 
V Londýně 12 Londýnských symfonií č. 93-104. 
6 jich vzniklo pro 1. cestu 1791-92 (Hob. I: 
93-108), dalších 6 pro 2. cestu 1794-95 (Hob. I: 
99-104). HAYDN je v Londýně provedl s velkým 
úspěchem. 

Nalezneme mezi nimi č. 94, G dur S úderem kot
lů (mit dem Paukenschlag s. 152, s. 334); 
Č. 98, B dur s chorálním Adagio cantabile - po 
zprávě o MOZARTOVĚ smrti (partituru později 
vlastni! BEETHOVEN); Č. 100 Vojenská symf 
(Milititr-S.) s velkým bubnem, činely, trianglem; 
Č. 101, D dur Hodiny (Die Uhr); Č. 103, Es dur 
S vířením kotlů (mit dem paukenwirbel). 

Sazba, instrumentace, výraz a obsah zde kulminují 
v charakteristické instrumentální hudbě vrcholného 
klasicismu. HAYDNOVY Londýnské symfonie jsou 
zároveň východiskem pro symfonie BEETHOVENOVY. 
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KLASICISMUS / Orchestr III / klasicka symfonie: Mozart, Beethoven 385 

Mozartovy rane symfonie odpovidaji it. typu. Jeho 
prvni symfonie KV 16 (1764-65) vznikla pod vli
vern sinfonifJ. CH. BACHA v Londyue, je ti'iveta a rna 
zkracene reprizy. Pote pi'ichazeji vlivy videoske sko
Iy (WAGENSEIL, MONN) a zacleneni menuetu. Jak 
jsou si tehdy jeste blizke koncertni a opemi sinJo
nie, ukazuje symfonie KV 45, kterou MOZART 
r. 1768 pouzi! jako ouverturu k opei'e buffe La fin
ta semplice. 
V ltilii a v Salcburku pak Mozart dile pokracuje 
v konvencni symfonicke produkci: 5 symf. 1770, po 
8 symf. vI. 1771172, 7 symf. 1773. Poslednf skupi
na vykazuje novY stupeo kp. umenf a novou citovost 
(vlivC. PH. E. BACHAAJ. HAYDNA) zvl. vtzv. "male" 
Symfonii g moll KV 183. Na teto urovni navazujf 
Symfonie A dur KV 201 aD dur KV 202 (1774). 

Nasleduje ctyi'leta pi'estavka, ve ktere mfsto sin
fonii vznikajf divertimenta, serenady a koncerty, 
temei' vynradne na salcburske objednavky: hud
ba k slavnostnfm pi'flezitostem v mestansk)ich 
i biskupsko-knfzecich kruzfch, k svatbim, 
k oslavam na konci skolnfho roku (Finalmusi
ken) aj. (s. 146). 

Pro Concerts spirituels napsal MOZART v Pai'fzi 
roku 1778 ti'fvetou, tzv. Pafiiskou symJonii (bez 
menuetu) D dur KV 297. Mannheimske vlivy, jako 
uzitf klarinetu, stupnicovite "rakety" a velke dyna
micke kontrasty stojf vedle pai'fzsk)ich manyr, jako 
napi'. premier coup d'archet neboli tutti smyccu 
na pocatku finale; vtipnYm zpusobem pi'icM
zf MOZART s touto mfstnf zvyklostf teprve po zacat
ku v pp, kdy vsechno nespokojene sycelo, az pak 
pi'i nastupu ff vsechno tleskalo. - Pi'edtfm, nez 
MOZART odesel definitivne do Vfdne, napsal jeste 
(3-4?) symfonie v Sa1cburku. Haffnerova sym

Jonie KV 385 (Vfdeo 1782) vznikla zkracenfm 
Haffnerovy serenddy c. 2 (pro Salcburk, s. 146, 
obr. A). 
Lineckou symJonii C dur, KV 425 (1783) napsal 
MOZART behem 4 dnu v Thunovskem palaci v Linci 
pro hudebnf akademii. Vzorem je zde podle vseho 
HAYDN: pomaly uvod, Poco adagio v 6/8 taktu jako 
2. veta, vsude ovsem vladne mozartovski chromati
ka. - Praiskd symJonie D dur KV 504 (1786), bez 
menuetu, pochazf z doby mezi Figarem a Donem 
Giovannim (prem: 19. 1. 1787 v Praze). Sti'fdani 
plf v pomalem uvodu prvnf vety jeste stile poukazu
je na mannheimsk)i vliv. 
Poslednf 3 symfonie c. 39-41 napsal MOZART v le
te 1788 (behem 6 tYdnu, vedle mnoha jinych del): 
- Es dur, KV 543 (dokoncena 26. cervna); 
- g moll, KV 550 (dokoncena 25. cervence); 
- C dur, KV 551 (dokoncena 10. srpna). 
Jsou to navzajem vyslovene rozdflna, individuilnf 
dfla. Netvoi'f sice zidny cyklus, pi'esto vsak spolu 
v hlubsf rovine souvisejf. MOZART je komponoval 
bez objednavky, pravdepodobne pro vlastnf kon
certy. Nevi se, zda zaZil jejich premiery. Pouze sym-

fonie Es dur rna pomaly uvod. V symf. g moll chy
bely zpocatku klarinety, MOZART je pi'idal aZ po
zdeji. Vypustenf tymp. a tr. jen zesi!uje temne a bo
lestne barvy. 
SymJonie Jupiter zfskala sve jmeno az pozdeji pro 
svflj jasave vzletny charakter v intridove tonine 
C dur (s. 383) a svitive barvy decM (c1ariny, tzn. vy
soke trubky). 

Studium baroknf polyfonie vede ve Finale Sym
Jonie Jupiter k synteze stareho kp. a noveho sty
lu. MOZART kombinuje nanejvYs duchaplne vice
hlasou sazbu a neustavajfci vitilnf elan. Tomu 
pak odpovida celkova koncepce Finale v klasic
ke sondtove Jorme s expozici (vedlejsf tema na 
dominante), provedenfm (modulacnf neklid), 
reprizou (vedlejsf lema na tonice) a kodou; k to
mu vsude nesmime slozita kontrapunkticki pra
ce s kanony, imitacemi, tesnami, pi'evraty atd. 
(obr. A).. 
Baroko a klasicismus se spolu prolfnajf uz 
v hlavnfm tematu (a), ktere zacfna stejne jako 
stare tema fugove charakteristickou, chorilne 
jednoduchou "hlavou". Baroknf by bylo dile 
kp. rozpi'adanf v 2. tematu, coz take MOZART 
skutecne cinf v pi'fsnem fugatu t. 35 nn. Jakozto 
klasicke tema je zde ovsem tato uvodnf myslen
ka hned na zacatku vybavena typick)im osmi
nOvYm doprovodem a kontrastujfcim zavetfm: 
ctvrtova pauza (t. 5), rytmicke pi'ekvapenf a uvol
nene gesto (t. 6), "pfsnovY" taver (t. 7 n.), vse 
nad pokracujfcim pulsem osmin ve sti'ednf po
loze a imitujfcfm (t. 5) a kadencujcim basem 
(pi'.A). 
MOZART pracuje celkem s 5 tematy (a-e). V ex
pozici se objevf hned 5hl. fugato ve starem slohu 
ve vsech smyccovYch hlasech (kb. samostatne), 
s hI. tematem a baroknfm kontrapunktem (viz 
vYse). V Kode se naproti tomu objevuje struktur
nf vrchol v 5hl. fugatu, v nemz se navzajem kom
binuje vsech 5 temat (a-e, po vzoru dvojite fugy, 
zde tedy petinasobne fugy, kteri ale v baroku ne
existovala, pi'. t. 388). Vedenf hlasu a celkove 
gesto pusobf na tomto miste jako mnohomluvny 
ansambl charakteru a postav opery buffa: klasic
ka dramatizace instrumentilnf hudby. 

Beethoven. Prvnf Symfonie C dur stojf na pocatku 
noveho stoletf, ktere dovede funkcnf tonalitu az na 
hranice jejfho rozkladu. Temei' symbolick)i charak
ter v sobe sirrYva pomaly uvod, ktery se po mnoho 
taktu vyhYha tonice a vybocovanfm do jinych stupnu 
ji obchazf (obr. B). Hlavnf tema pak 0 to pi'esvedci
veji toniku upevnf. Toto tema ukazuje jedno z ty
pick)ich BEETHOVENOvYCH gest: jeden a tYz ton 
(zde c) je tvrdosfjne opakovan ve stile kratsfch od
stupech a se stile vetSf nalehavostf: akt vflle zakodo
vany v hudebnfm tvaru. 

KLASICISMUS / Orchestr III / klasická symfonie: Mozart, Beethoven 385 

Mozartovy rané symfonie odpovídají it. typu. Jeho 
první symfonie KV 16 (1764-65) vznikla pod vli
vem sinfonií]. CH. BACHA v Londýně, je třívětá a má 
zkrácené reprízy. Poté přicházejí vlivy vídeňské ško
ly (WAGENSElL, MONN) a začlenění menuetu. Jak 
jsou si tehdy ještě blízké koncertní a operní sinfo
nie, ukazuje symfonie KV 45, kterou MOZART 
r. 1768 použil jako ouverturu k opeře buffě La fin
ta semplice. 
V Itálii a v Salcburku pak Mozart dále pokračuje 
v konvenční symfonické produkci: 5 symf. 1770, po 
8 symf. vl. 1771/72, 7 symf. 1773. Poslední skupi
na vykazuje nový stupeň kp. umění a novou citovost 
(vlivC. PH. E. BACHA AJ. HAYDNA) zvl. v tzv. "malé" 
Symfonii g moll KV 183. Na této úrovni navazují 
Symfonie A dur KV 201 a D dur KV 202 (1774). 

Následuje čtyřletá přestávka, ve které místo sin
fonií vznikají divertimenta, serenády a koncerty, 
téměř vy'hradně na salcburské objednávky: hud
ba k slavnostním příležitostem v měšťanských 
i biskupsko-knížecích kruzích, k svatbám, 
k oslavám na konci školního roku (Finalmusi
ken) aj. (s. 146). 

Pro Concerts spirituels napsal MOZART v Paříži 
roku 1778 třívětou, tzv. Pařížskou symfonii (bez 
menuetu) D dur KV 297. Mannheimské vlivy, jako 
užití klarinetů, stupnicovité "rakety" a velké dyna
mické kontrasty stojí vedle pařížských manýr, jako 
např. premier coup ďarchet neboli tutti smyčců 
na počátku finale; vtipným způsobem přichá
zí MOZART s touto místní zvyklostí teprve po začát
ku v pp, kdy všechno nespokojeně syčelo, až pak 
při nástupu ff všechno tleskalo. - Předtím, než 
MOZART odešel definitivně do Vídně, napsal ještě 
(3-4?) symfonie v Salcburku. Haffnerova sym
fonie KV 385 (Vídeň 1782) vznikla zkrácením 
Haffnerovy serenády č. 2 (pro Salcburk, s. 146, 
obr. A). 
Lineckou symfonii C dur, KV 425 (1783) napsal 
MOZART během 4 dnů v Thunovském paláci v Linci 
pro hudební akademii. Vzorem je zde podle všeho 
HAYDN: pomalý úvod, Poco adagio v 6/8 taktu jako 
2. věta, všude ovšem vládne mozartovská chromati
ka. - Pražská symfonie D dur KV 504 (1786), bez 
menuetu, pochází z doby mezi Figarem a Donem 
Giovannim (prem: 19. 1. 1787 v Praze). Střídání 
pIJ v pomalém úvodu první věty ještě stále poukazu
je na mannheimský vliv. 
Poslední 3 symfonie č. 39-41 napsal MOZART v lé
tě 1788 (během 6 týdnů, vedle mnoha jiných děl): 
- Es dur, KV 543 (dokončena 26. června); 
- g moll, KV 550 (dokončena 25. července); 
- C dur, KV 551 (dokončena 10. srpna). 
Jsou to navzájem vysloveně rozdílná, individuální 
díla. Netvoří sice žádný cyklus, přesto však spolu 
v hlubší rovině souvisejí. MOZART je komponoval 
bez objednávky, pravděpodobně pro vlastní kon
certy. Neví se, zda zažil jejich premiéry. Pouze sym-

fonie Es dur má pomalý úvod. V symf. g moll chy
běly zpočátku klarinety, MOZART je přidal až po
zději. Vypuštění tymp. a tr. jen zesiluje temné a bo
lestné barvy. 
Symfonie JuPiter získala své jméno až později pro 
svůj jásavě vzletný charakter v intrádové tónině 
C dur (s. 383) a svítivé barvy dechů (c1ariny, tzn. vy
soké trubky). 

Studium barokní polyfonie vede ve Finale Sym
fonie Jupiter k syntéze starého kp. a nového sty
lu. MOZART kombinuje nanejvýš duchaplně více
hlasou sazbu a neustávající vitální elán. Tomu 
pak odpovídá celková koncepce Finale v klasic
ké sonátové formě s expozicí (vedlejŠí téma na 
dominantě), provedením (modulační neklid), 
reprízou (vedlejší téma na tonice) a kódou; k to
mu všude nesnúmě složitá kontrapunktická prá
ce s kánony, imitacemi, těsnami, převraty atd. 
(obr. A).. 
Baroko a klasicismus se spolu proJínají už 
v hlavním tématu (a), které začíná stejně jako 
staré téma fugové charakteristickou, chorálně 
jednoduchou "hlavou". Barokní by bylo dále 
kp. rozpřádání v 2. tématu, což také MOZART 
skutečně činí v přísném fugatu t. 35 nn. Jakožto 
klasické téma je zde ovšem tato úvodní myšlen
ka hned na začátku vybavena typickým osmi
novým doprovodem a kontrastujícím závětím: 
čtvrťová pauza (t. 5), rytmické překvapení a uvol
něné gesto (t. 6), "písňový" iávěr (t. 7 n.), vše 
nad pokračujícím pulsem osmin ve střední po
loze a imitujícím (t. 5) a kadencujcím basem 
(pH). 
MOZART pracuje celkem s 5 tématy (a-e). Vex
pozici se objeví hned 5hl. fugato ve starém slohu 
ve všech smyčcových hlasech (kb. samostatně), 
s hl. tématem a barokním kontrapunktem (viz 
výše). V Kodě se naproti tomu objevuje struktur
ní vrchol v 5hl. fugatu, v němž se navzájem kom
binuje všech 5 témat (a-e, po vzoru dvojité fugy, 
zde tedy pětinásobné fugy, která ale v baroku ne
existovala, př. t. 388). Vedení hlasů a celkové 
gesto působí na tomto nústě jako mnohomluvný 
ansámbl charakterů a postav opery buffa: klasic
ká dramatizace instrumentální hudby. 

Beethoven. První Symfonie C dur stojí na počátku 
nového století, které dovede funkční tonalitu až na 
hranice jejího rozkladu. Téměř symbolický charak
ter v sobě skrývá pomalý úvod, který se po mnoho 
taktů vyhýbá tonice a vybočováním do jiných stupňů 
ji obchází (obr. B). Hlavní téma pak o to přesvědči
věji toniku upevní. Toto téma ukazuje jedno z ty
pických BEETHOVENOVÝCH gest: jeden a týž tón 
(zde c) je tvrdošíjně opakován ve stále kratších od
stupech a se stále větší naléhavostí: akt vůle zakódo
vaný v hudebním tvaru. 
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KLASICISMUS I Orchestr IV I Beethovenovy symfonie 387 

BEETHOVEN pokracuje v ''Ymf. tradici HAYDNOvf: 
(mene MOZARTOvf:). Rozsii'uji se obsah i forma, 
vety se spojuji do cyklu, zive scherzo vytlacuje me
nuet a finale nabira na zavaznosti. 
I. a II. symfonie. Obe zi'etelne vykazuji HAYDNOV 
vliv (s. 385). 
III. symfonie (Eroica), podnet k napsani vzesel 
od fro vyslance ve Vidni, gener:ila BERNADOTTA; 
nadpis Sinfonia grande intitolata Bonaparte 
(1804) BEETHOVEN stahl pote, co se NAPOLEON 
sam korunoval na eisai'e, a zevseobecnil ho na Sin
fonia eroica, composta per festeggiare il sovveni
re d'un grand'uomo (Hrdinskd symfonie, sloie
nd k ucteni pamdtky velkeho cloveka). Rozsah, 
struktura i obsah jsou zcela nove. K tomu 3 pi'i
k1ady: 
- Na zacatku zazni 2 kratke tutti akordy: nekon

vencni energicke gesto. Pak nasleduje jednodu
cha trojzvukova melodie, stejna jako v MOZAR
TOVE ouvertui'e k sinspielu Bastien a Bastien
ka. Zde vsak ve violoncellech pusobi velmi 
zavazne, doprovazena vzrusenym tremolem 
a synkopami (MOZART: jasny zvuk housH, jed
noduchy doprovod). Plna vniti'niho napeti pak 
setrva na cis (pi'. B), misto aby nerusene plynu
la d:ile: vsude vladne ville k zavazne vYPovedi. 

- Pi'ed nastupem reprizy se nad smyccoyYm tremo
lem v B dur tise, jakoby z d:ilky nese hlavni tema 
ve 2. les. r. v Es dur (biton:ilne). Tento "falesnY" 
zvuk rna mimohudebni oduvodneni (d:ilka atd.). 
Pote nabYva prudce na sHe samotne tremolo 
(2 takty odpovidaji dvema pocatecnim tutti akor
dum) a zacina repriza. 

- Pi'ed nastupem Kody narusi BEETHOVEN neob
vykle tvrdosijnymi synkopami (variantami uvod
nich akordu) metrickou normu: opet burcujiei 
akt ville. 

2. veta je casto hrany smutecni pochod, 3. veta je 
Scherzo, Finale pi'inasi variace na tema z baletu 
Stvofeni Prometheova (s. 432). 
IV. symfonie. Velka, absolutni hudba plna faotazie 
a krasy. 
V. symfonie (Osudovd symfonie). Pocatecni mo
tiv (Tak hust osud na dvere, BEETHOVENOVO sde
leni SCHINDLEROVI) je spiSe gestem nez melodii, 
jeho rytmus je pro BEETHOVENA typickY. Smycce 
vrsi osudovY motiv imitacne na sebe, az z neho 
vznikne 1. tema (lomend prdce: 2. h., vly, 1. h., 
pi'.C) . 
2. tema je odvozeno z tematu prvniho: fortissimo
yYm sign:ilum horen odpovida melodie ve smyceich 
(p dolce) s osudoyYm motivem variovanl'm v basu 
(pi'. C). Vsude jsou patrne souvislosti. 3. veta scher
zoveho charakteru obmenuje rytmus osudoveho 
motivu (3/4 takt, metrickY posun), jeste zi'etelneji 
od t. 19 (pi'. C; srov. oproti tomu S. 106, obr. C). 
Stretta pi'evadi deni z moll do jasaveho Finale v duro 
Mor:ilni idea je jednoznacna: noei ke svetlu, bojem 

k vitezstvi (viz dale kritika E. T. A. HOFFMANNA, 
s.403). 
VI. symfonie (Pastordln{) vznikala paralelne 
s V. symf., coz doklada dualismus, typickY pro 
BEETHOVENOVO tvilrCi uvazovani: na jedne straoe 
hrdinske gesto, absolutni hudba, na strane druhe 
idylickY prozitek pi'irody; program (s. 152 n.) od
povida symfoniiJ. H. KNECHTA Tongemiilde in Na
tur (1784). Pastor:ilni tonina F duro BEETHOVENOV 
skepticismus: tonomalba v instrumentdlni hud
be, pokud je dovedena pft1is daleko, ztrdcf ucin 
(skici). Proto je zde tonomalba zastoupena pomer
ne m:ilo (ptaci zpev, boui'ka, S. 142). 
VII. symfonie. Prometheovsko-dionyske pi'itakani 
zivotu, pi'edevsim prosti'ednictvim rytmu (Apoteoza 
tance, WAGNER). 
VIII. symfonie. Vznikala soucasne se Symf. C. VIT. 
V BEETHOVENOvE symf. tvorbe pak nasleduje dese
tileta odmlka. 
IX. symfonie. Po nacrteich k 1. vete a ke Scherzu 
1817/18 prace pi'erusena kvilli Misse solemnis, 
vlastni kompozice pak od leta 1822. Symfonie zaci
na zakladnimi intervaly (kvinta, kvarta, oktava), ja
koby se mel tvar tematu teprve zrodit z jakesi pra
latky (podobne jako pozdeji u BRUCKNERA). Toni
na d moll v sobe skr9va hloubku, vaznost a dra
maticnost. Scherzo a pomala veta pokracuji v n:ila
de a obsahu uvodni vety (poi'adi vet S. 152, obr. B). 
Sola a sbor ve Finale rozsii'uji symfonii jakozto 
hud. druh 0 oratorni prvky. SCHILLEROVU Odu na 
radost chtel BEETHOVEN zhudebnit uz v Bonnu, ro
ku 1812 potom planoval ouverturu se sborem 
(z cehoz vznikl op. 115 bez sboru, 1815). Prosta 
melodie "Ody" (pi'. D) vykazuje jistou podobnost 
s vok:ilnim tematem Fantasie op. 80 (1808), ktere 
se zase vztahuje k pisni Gegenliebe ze sbirky Seuf
zer eines Ungeliebten (1795, BURGER). 
Ovod k Finale zacina dramatickou orchestralni cas
ti (presto, d moll), do ktere jsou zacleneny instru
mentalni recitativy (vc.) a citaty z prvnich tff vet 
(souvislost, cyklus; obr. D). Jako 4. veta pak zazni
va vstupni tema ody (v dur) s recitativem a pak zno
VU od zacatku. Je vsak pi'eruseno: chaoticky a zou
fale sem vtrhne pocatecni presto (d moll). Potom 
konecne pi'ijde ke slovu baryton (,,0 Freunde, nicht 
diese Tone!"), zazpiva cele tema ody a otevi'e tak 
sborove Finale. BEETHOVEN zhudebnil VYDer 
z SCHILLEROVY 6dy v 5 variaeich s tureckou hud
bou a vystupnovaoou Kodou. Premo 7. 5. 1824 pi'i
nesla krome ouvertury op. 124 jeste Kyrie, Credo 
a Agnus Dei z Missy solemnis, oznacene jako hym
ny. Idealizovaoy duch aotiky, nabozenska vrouc
nost, spojeni se svobodou viry a mysleni a optimis
tickYm humaoismem zde dospivaji ke k1asickemu 
vrcholu. SCHINDLER napsal hluchemu BEETHOVE
NOVI 0 nadsenem publiku: pfemoieni a zdrceni 
velikosti Vaseho dila ("zerdrtickt, zertrtimmert 
tiber die GroBe Ihrer Werke"). 
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BEETHOVEN pokračuje v ,-ymf. tradici HAYDNOVĚ 
(méně MOZARTOVĚ). Rozšiřují se obsah i forma, 
věty se spojují do cyklu, živé scherzo vytlačuje me
nuet a finale nabírá na závažnosti. 
I. a II. symfonie. Obě zřetelně vykazují HAYDNŮV 
vliv (s. 385). 
III. symfonie (Eroica), podnět k napsání vzešel 
od fr. vyslance ve Vídni, generála BERNADOTTA; 
nadpis Sinfonia grande intitolata Bonaparte 
(1804) BEETHOVEN stáhl poté, co se NAPOLEON 
sám korunoval na císaře, a zevšeobecnil ho na Sin
fonia eroica, composta per festeggiare il sovveni
re ďun granďuomo (Hrdinská symfonie, slože
ná k uctění památky velkého člověka). Rozsah, 
struktura i obsah jsou zcela nové. K tomu 3 pří
klady: 
- Na začátku zazní 2 krátké tutti akordy: nekon

venční energické gesto. Pak následuje jednodu
chá trojzvuková melodie, stejná jako v MOZAR
TOVĚ ouvertuře k sinspielu Bastíen a Bastíen
ka. Zde však ve violoncellech působí velmi 
závažně, doprovázena vzrušeným tremolem 
a synkopami (MOZART: jasný zvuk houslí, jed
noduchý doprovod). Plna vnitřního napětí pak 
setrvá na cis (př. B), místo aby nerušeně plynu
la dále: všude vládne vůle k závažné výpovědi. 

- Před nástupem reprízy se nad smyčcovým tremo
lem v B dur tiše, jakoby z dálky nese hlavní téma 
ve 2. les. r. v Es dur (bitonálně). Tento "falešný" 
zvuk má mimohudební odůvodnění (dálka atd.). 
Poté nabývá prudce na síle samotné tremolo 
(2 takty odpovídají dvěma počátečním tutti akor
dům) a začíná repríza. 

- Před nástupem Kody naruší BEETHOVEN neob
vykle tvrdošíjnými synkopami (variantami úvod
ních akordů) metrickou normu: opět burcující 
akt vůle. 

2. věta je často hraný smuteční pochod, 3. věta je 
Scherzo, Finale přináší variace na téma z baletu 
Stvoření Prometheova (s. 432). 
IV. symfonie. Velká, absolutní hudba plná faotazie 
a krásy. 
V. symfonie (Osudová symfonie). Počáteční mo
tiv (Tak huší osud na dveře, BEETHOVENOVO sdě
lení SCHINDLEROVI) je spíše gestem než melodií, 
jeho rytmus je pro BEETHOVENA typický. Smyčce 
vrší osudový motiv imitačně na sebe, až z něho 
vznikne 1. téma (lomená práce: 2. h., vly, 1. h., 
př.C). 
2. téma je odvozeno z tématu prvního: fortissimo
vým signálům horen odpovídá melodie ve smyčcích 
(p dolce) s osudovým motivem variovaným v basu 
(př. C). Všude jsou patrné souvislosti. 3. věta scher
zového charakteru obměňuje rytmus osudového 
motivu (3/4 takt, metrický posun), ještě zřetelněji 
od t. 19 (př. C; srov. oproti tomu s. 106, obr. C). 
Stretta převádí dění z moll do jásavého Finale v dur. 
Morální idea je jednoznačná: nocí ke světlu, bojem 

k vítězství (viz dále kritika E. T. A. HOFFMANNA, 
s.403). 
VI. symfonie (Pastoráln{) vznikala paralelně 
s V. symf., což dokládá dualismus, typický pro 
BEETHOVENOVO tvůrčí uvažování: na jedné straoě 
hrdinské gesto, absolutní hudba, na straně druhé 
idylický prožitek přírody; program (s. 152 n.) od
povídá symfoniiJ. H. KNECHTA Tongemiilde in Na
tur (1784). Pastorální tónina F dur. BEETHOVENŮV 
skepticismus: tónomalba v instrumentální hud
bě, pokud je dovedena přt1iš daleko, ztrácí účin 
(skici). Proto je zde tónomalba zastoupena poměr
ně málo (ptačí zpěv, bouřka, s. 142). 
VII. symfonie. Prométheovsko-dionýské přitakání 
životu, především prostřednictvím rytmu <Apoteóza 
tance, WAGNER). 
VlIl. symfonie. Vznikala současně se Symf. č. vn. 
V BEETHOVENOVĚ symf. tvorbě pak následuje dese
tiletá odmlka. 
IX. symfonie. Po náčrtcích k 1. větě a ke Scherzu 
1817/18 práce přerušena kvůli Misse solemnis, 
vlastní kompozice pak od léta 1822. Symfonie začí
ná základními intervaly (kvinta, kvarta, oktáva), ja
koby se měl tvar tématu teprve zrodit z jakési pra
látky (podobně jako později u BRUCKNERA). Tóni
na d moll v sobě skrývá hloubku, vážnost a dra
matičnost. Scherzo a pomalá věta pokračují v nála
dě a obsahu úvodní věty (pořadí vět s. 152, obr. B). 
Sóla a sbor ve Finale rozšiřují symfonii jakožto 
hud. druh o oratorní prvky. SCHILLEROVU Ódu na 
radost chtěl BEETHOVEN zhudebnit už v Bonnu, ro
ku 1812 potom plánoval ouverturu se sborem 
(z čehož vznikl op. 115 bez sboru, 1815). Prostá 
melodie "ódy" (př. D) vykazuje jistou podobnost 
s vokálním tématem Fantasie op. 80 (1808), které 
se zase vztahuje k písni Gegenliebe ze sbírky Seuf
zer eines Ungeliebten (1795, BŮRGER). 
Úvod k Finale začíná dramatickou orchestrální čás
tí (presto, d moll), do které jsou začleněny instru
mentální recitativy (vc.) a citáty z prvních tří vět 
(souvislost, cyklus; obr. D). Jako 4. věta pak zazní
vá vstupní téma ódy (v dur) s recitativem a pak zno
vu od začátku. Je však přerušeno: chaoticky a zou
fale sem vtrhne počáteční presto (d moll). Potom 
konečně přijde ke slovu baryton (,,0 Freunde, nicht 
diese Tone!"), zazpívá celé téma ódy a otevře tak 
sborové Finale. BEETHOVEN zhudebnil vyoěr 
z SCHILLEROVY Ódy v 5 variacích s tureckou hud
bou a vystupňovaoou Kodou. Prem. 7. 5. 1824 při
nesla kromě ouvertury op. 124 ještě Kyrie, Credo 
a Agnus Dei z Missy solemnis, označené jako hym
ny. Idealizovaoý duch aotiky, náboženská vróuc
nost, spojení se svobodou víry a myšlení a optimis
tickým humaoismem zde dospívají ke klasickému 
vrcholu. SCHINDLER napsal hluchému BEETHOVE
NOVI o nadšeném publiku: přemoženi a zdrceni 
velikostí Vašeho díla ("zerdriickt, zertriimmert 
iiber die GroBe Ihrer Werke"). 
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Ouvertura 
NovYm f)'liem je obsahovY vztah ouvertury k opefe. 
Po RAMEAUOVI (pfedjim:1ni temat v opefe Castor et 
Pollux, 1737, liceni v opefe Nais, 1749) pfich:izi 
GLUCK v Alceste (1767) jako prvni s programovou 
pfedehrou, kteni popisuje obsah opery. Programo
ve ideje uskuteciiovali tez Italove, pote MOZART, po
prve v Idomeneovi (1781) a pak v Onosu (s. 134). 
FormaJve se nejeasteji jedna 0 sonatovou vetu (sin
fonia), s obeasn9mi programovYmi vsuvkami. Ou
vertura ke Kouzelne jMtne sleduje starou fro ouver
turu s pomal9m uvodem a ryehl9m fugatem. 
BEETHOVENOVY 4 ouvertury k Fideliovi odrazeji 
rozd!lne naroky na ouverturu v dobe klasieismu. 
- programovY vztah k opefe, 
- eiste hud. forma (sonatova forma), 
- uein na publikum a delka. 
Ouvertura Leonora I spojuje sonatovou vetu s pro
gramem - poehmuma zalafni seena jako uvod, 
dramatickY vpad a vrehol jako provedeni a triumfal
ni stretta jako koda: Pfi pfedbeznem nevei'ejnem 
provedeni se jevila pi'ills kratka a pi'ills lehka. 
V Leonore II se skladatel zfekl sonatove fonny 
a pi'iSel s programni hudbou plnou dramatiekeho 
napeti s vreholem v podobe trubkoveho signalu 
a ryehl9m zaverem (1805). Jeji spiSe romantieka 
volnost vsak zi'ejme neodpovidala BEETHOVENO
vYM klasiekYm formalnim a strukturnim narokUm. 
Pi'epraeoval ji tak (Leon. III; 1806), ze zestruenil 
uvod, vratil se k ideji son. formy a vytvoi'il vyvaze
nou, velkou symf. stavbu, v niz trubkovY signal ja
kozto vrehol zazni na eentralnim miste. Jako pfede
hra k opefe je vsak Leonora III pfills dlouM (od te 
doby se hraje samostatne v koneertnich saleeh, po 
vlOru MAHLEROvE pak pfed zavereenym obrazem 
Fidelia). K vid. provedeni r. 1814 pak BEETHOVEN 
napsal kratkou Ouverturu E dur, ktera uvad! 1. see
nu a ktera od te doby plati za ouverturu kFideliovi. 
BEETHOVEN psal take hudbu k cinohnim s ou
verturami, napi'. ke Coriolanovi, Egmontovi 
(s. 267), ke KOTZEBUOvYM hram Zi'iceniny at
benske,KralStepan op.113, 117 (1811), dale jed
notlive ouvertury jako op. 115 k c{sarskjmjmeni
nam (Namensfeier 1809114-15) Zasveceni domu 
(Die Weihe des Hauses) op. 114 (= 113,6) k otev
i'eni Josefstadter Theater ve Vidni (1822). 

Balet 
Baroko podporovalo v baletu taneeni virtuozitu 
a umen!. Stejne jako v opei'e vede i v baletu novY 
dueh prirozenosti ko!. r. 1750 k reforme, pfede
vsim diky ehoreograffim J.-G. NOVERROVI a G. AN
GIOLINIMU. Reformni usili smeruje k dramatilOva
ni ustrnuleho, samoueelneho baletniho projevu 
a k jeho promene v dejovou baletni pantomimu 
(ballet d'action): drama beze slov, zpraeovavajici 
latku velkYeh vasni. Balet je pi'edevSim zalezitosti 
ehoreografie a tanee. Pro NOVERRA zustala hudba 

sekundarni (MOZART pro nej napsal bal. hudbu 
Les petis riens, 1778). U ANGIOLINIHO, pro nehoz 
praeoval GLUCK, vsak hrala hudba velkou roli. 

Prvni GLUCKOVA baletni pantomima byla Le fes
tin de Pierre (podle MOLIERA), nem. jako Don 
Juan oder Der steinerne Gast (Don Juan aneb 
Kamennj host, Videii 1761). Tento jednoakt0vY 
kus obsahuje 3 seeny po 6, 16, a 9 hud. vetaeh. 
Celek otevira ouvertura (Sinfonie, obr. B). 
Charakter hud. vet se tesne pi'imyka k jednot!. 
postavam a situacim - graeiozni postoj Dona 
Juana v 1. andante (c. 1), dekorativni noblesa 
v menuetu na plese (c. 10), dramatieke tremolo 
pfi tanei fUrii v d moll (c. 31) a tonomalebne lo

brazeni ryehlyeh zablesku dyky pi'i souboji 
s pauzou po smrtelnem zasahu a pote tragicky ti
ehe dozvuky (c. 5, pi'. B). 

Nasleduje Alessandro (Videii 1764) a Semiramis 
(Videii 1765). Don Juan se pak ve Vidni hral jeste 
pi'es 40 let. 
Dodnes se uddely klasieke balety CuPidovy nalady 
od V. GALEOTTIHO s hudbou J. LOLLEHO (Kodaii 
1786) a La Fille mal gardee od J. DAUBERVALA s fro 
pisnemi a opernimi napevy (Bordeaux 1789). 
BEETHOVEN napsal jeden jediny balet: Stvoreni 
Prometheova (Gesch6pfe des Prometheus) pro 
ehoreografa S. VIGANO (1800-01, viz S. 367). 

Tanee 
Na misto dvorskYeh tanell obdobi baroka nastupuji 
tanee mestanske. Uddel se pouze menuet, zv!. v Ne
meeku. Oblibene byly ang!. spoleeenske tanee, je
jiehz kroky byly povaZov:1ny za pi'irozene. Souhmny 
nazev pro tyto tanee je country dance a patn sem 
tzv. longway (fadovY tanee) a round (kolovY ta
nee). Ze Skotska poehazel ecossaise (fr. tez angla
ise, ryehle, 214). Ve Franeii se tyto tanee nazYvaly 
souhmne contre danse a zahmovaly: 
- ctverylku (quadrille): 4 pary ve etverei, s 5-6 

opakovanimi po 32 takteeh, 414 nebo 6/8 takt; 
- cotillon (fr. spodnieka): 4 pary, kolovY tanee, 

entree a refrain (opakovani), v 19. sto!' se spo
juje s jin9mi tanei; 

- anglaise: ang!. vlOr, mnoho pam, dvojita fada, 
2/4 takt. 

V Nemeeku byl rovnez znam anglo country dance 
jako Kontra Tanz (Kontertanz). Soeialne nize 
stal Nemeckj tanec (Deutscher), ryehlejsi, hrubSi 
krouzivY tanee v 3/8 taktu (viz taneeni seena v Mo
ZARTOvE Donu Giovannim, S. 342, obr. A). K to
mu pi'istupuji valeik, polka, Hindler aj. (s. 342). 
Oblibene byly upravy taneu z dobovYeh oper a kon
eertnich skladeb. Napi'. roku 1787 slysel MOZART 
v Praze melodie z Figara predelane na same "kon
trtance" a nemecke tance "teutsche". 

Serenady, divertimenta atd. pati'i k zabavn9m hu
debnim druhum klasieismu (s. 147). 
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Ouvertura 
Novým f)'!iem je obsahový vztah ouvertury k opeře. 
Po RAMEAUOVI (předjímání témat v opeře Castor et 
Pollux, 1737, líčení v opeře Nais, 1749) přichází 
GLUCK v Alceste (1767) jako první s programovou 
předehrou, která popisuje obsah opery. Programo
vé ideje uskutečňovali též Italové, poté MOZART, po
prvé v Idomeneovi (1781) a pak v Únosu (s. 134). 
Formá4Jě se nejčastěji jedná o sonátovou větu (sin
fonia), s občasnými programovými vsuvkami. Ou
vertura ke Kouzelné flétně sleduje starou fr. ouver
turu s pomalým úvodem a rychlým fugatem. 
BEETHOVENOVY 4 ouvertury k Pidelíovi odrážejí 
rozdílné nároky na ouverturu v době klasicismu. 
- programový vztah k opeře, 
- čistě hud. forma (sonátová forma), 
- účin na publikum a délka. 
Ouvertura Leonora I spojuje sonátovou větu s pro
gramem - pochmurná žalářní scéna jako úvod, 
dramatický vpád a vrchol jako provedení a triumfál
ní stretta jako koda: Při předběžném neveřejném 
provedení se jevila příliš krátká a příliš lehká. 
V Leonoře II se skladatel zřekl sonátové fonny 
a přišel s programní hudbou plnou dramatického 
napětí s vrcholem v podobě trubkového signálu 
a rychlým závěrem (1805). Její spíše romantická 
volnost však zřejmě neodpovídala BEETHOVENO
VÝM klasickým formálním a strukturním nárokům. 
Přepracoval ji tak (Leon. III; 1806), že zestručnil 
úvod, vrátil se k ideji son. formy a vytvořil vyváže
nou, velkou symf. stavbu, v níž trubkový signál ja
kožto vrchol zazní na centrálním místě. Jako přede
hra k opeře je však Leonora III příliš dlouhá (od té 
doby se hraje samostatně v koncertních sálech, po 
vzoru MAHLEROVĚ pak před závěrečným obrazem 
Pidelia). K víd. provedení r. 1814 pak BEETHOVEN 
napsal krátkou Ouverturu E dur, která uvádí 1. scé
nu a která od té doby platí za ouverturu kPídelíovi. 
BEETHOVEN psal také hudbu k činohrám s ou
verturami, např. ke Coriolanovi, Egmontovi 
(s. 267), ke KOTZEBUOVÝM hrám Zříceniny at
hénské,KrálŠtěpán op. 113, 117 (1811), dále jed
notlivé ouvertury jako op. 115 k císařskýmjmeni
nám (Namensfeier 1809114-15) Zasvěcení domu 
(Die Weihe des Hauses) op. 114 (= 113,6) k otev
ření Josefstadter Theater ve Vídni (1822). 

Balet 
Baroko podporovalo v baletu taneční virtuozitu 
a umění. Stejně jako v opeře vede i v baletu nový 
duch přirozenosti kol. r. 1750 k reformě, přede
vším díky choreografům J.-G. NOVERROVI a G. AN
GIOLlNIMU. Reformní úsilí směřuje k dramatizová
ní ustrnulého, samoúčelného baletního projevu 
a k jeho proměně v dějovou baletní pantomimu 
(baltet ďaction): drama beze slov, zpracovávající 
látku velkých vášní. Balet je především záležitostí 
choreografie a tance. Pro NOVERRA zůstala hudba 

sekundární (MOZART pro něj napsal bal. hudbu 
Les petis riens, 1778). U ANGIOLlNIHO, pro něhož 
pracoval GLUCK, však hrála hudba velkou roli. 

První GLUCKOVA baletní pantomima byla Le fes
!in de Pierre (podle MOLlERA), něm. jako Don 
juan oder Der steinerne Gast (Don juan aneb 
Kamenný host, Vídeň 1761). Tento jednoaktový 
kus obsahuje 3 scény po 6, 16, a 9 hud. větách. 
Celek otevírá ouvertura (Sinfonie, obr. B). 
Charakter hud. vět se těsně přimyká k jednotl. 
postavám a situacím - graciózní postoj Dona 
juana v 1. andante (č. 1), dekorativní noblesa 
v menuetu na plese (č. 10), dramatické tremolo 
při tanci fúrií v d moll (č. 31) a tónomalebné zo
brazení rychlých záblesků dýky při souboji 
s pauzou po smrtelném zásahu a poté tragicky ti
ché dozvuky (č. 5, př. B). 

Následuje Alessandro (Vídeň 1764) a Semiramis 
(Vídeň 1765). Don juan se pak ve Vídni hrál ještě 
přes 40 let. 
Dodnes se udržely klasické balety Cupidovy nálady 
od V. GALEOTTlHO s hudbou J. LOLLEHO (Kodaň 
1786) a La Pílte mal gardée od J. DAUBERVALA s fr. 
písněmi a operními nápěvy (Bordeaux 1789). 
BEETHOVEN napsal jeden jediný balet: Stvoření 
Prométheova (Gesch6pfe des Prometheus) pro 
choreografa S. VIGANO (1800-01, viz s. 367). 

Tance 
Na místo dvorských tanců období baroka nastupují 
tance měšťanské. Udržel se pouze menuet, zvl. v Ně
mecku. Oblíbené byly angl. společenské tance, je
jichž kroky byly považovány za přirozené. Souhrnný 
název pro tyto tance je country dance a patří sem 
tzv. longway (řadový tanec) a round (kolový ta
nec). Ze Skotska pocházel ecossaise (fr. též angla
ise, rychle, 2/4). Ve Francii se tyto tance nazývaly 
souhrnně contre danse a zahrnovaly: 
- čtverylku (quadrille): 4 páry ve čtverci, s 5-6 

opakováními po 32 taktech, 414 nebo 6/8 takt; 
- cotillon (fr. spodnička): 4 páry, kolový tanec, 

entrée a refrain (opakování), v 19. stol. se spo
juje s jinými tanci; 

- anglaise: angl. vzor, mnoho páru, dvojitá řada, 
2/4 takt. 

V Německu byl rovněž znám angl. country dance 
jako Kontra Tanz (Kontertanz). Sociálně níže 
stál Německý tanec (Deutscher), rychlejší, hrubší 
krouživý tanec v 3/8 taktu (viz taneční scéna v Mo
ZARTOVĚ Donu Giovannim, s. 342, obr. A). K to
mu přistupují valčík, polka, Hindler aj. (s. 342). 
Oblíbené byly úpravy tanců z dobových oper a kon
certních skladeb. Např. roku 1787 slyšel MOZART 
v Praze melodie z Figara předělané na samé "kon
trtance" a německé tance "teutsche". 

Serenády, divertimenta atd. patří k zábavným hu
debním druhům klasicismu (s. 147). 
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KLASICISMUS / Orchestr VI / koncerty I: housle, klavir 391 

Kiasicismus pi'ejfma z baroka solory koncert (zv!. 
klavfrnf a houslory). Skupinove koncerty jsou 
vzacne (s. 393). V solovem koncertu vystupuje 
v souladu s dobou do popi'edf jedinec, ktery vyjad
fuje sve city, vzbuzuje ucast, a svYm nadanfm, ume
nfm a virtuozitou vyvolava v publiku nadsenf. 

Houslov-y koncert 
Vedouci postavenf zaujimaji it. a fr. housliste 
(s. 371). V oblasti jiznfho Nemecka a Rakouska se 
objevuji solove housle v orchestr:ilnich serenadach 
(s. 146). Rokokory divertimentory charakter pi'e
chazi i do housloveho koncertu. Koncerty piSi mj. 
pozdejsi mladsi pi'edstavitele Mannheimske skoly, 
DITTERSDORF, HAYDN. 
MOZARTOVY houslove koncerty vznikly r. 1775 
v Salcburku: B (KV 207), D (KV 211), G (KV 216), 
D (KV 218) A (KV 219). Koncert A dur je obzvlaste 
obsahove zavazny a v zaverecnem rondu pracuje 
s typickou pfsnovou tematikou a oblfbenym turec
kYm koloritem. 
Od BEETHOVENA pochazeji dYe Romance pro hous
Ie a orchestr, G dur op. 40 (1801-02) a F dur 
op. 50 (17981), jakoz i jedinecny Houslory koncert 
D dur, op. 61 (1806): 

Zacina 4 Udery tympanu (metrum, atmosfera). 
Nad podvedome pokracujicim tepem ctvrtorym 
hodnot pak zazniva tema di'ev v siroce menzuro
vauych pUlovych notach (zadrzovaua sua a uvol
neni, pi'. C). Casto zde vznikaji nove orchestr:ilnf 
barvy (dechy, tymp. a h.). Z mnozstvi motivi'! na
konec vystoupi do popi'edi vlastni pisnove hlavni 
tema (s. 398, C). 

Klavirni koneert 
C. PH. E. BACH napsal temei' 50 koncertu, vsechny 
pro cembalo. J. CHR. BACH zkomponoval pi'es 30 
koncertu, mezi nimi op. 1 (1763) a op. 7 (1770). 
J eho italski melodika je vzletna a puvabn:i. Autory 
cetnych dalSich klavirnich koncertu jsou mj. As
PELMAYR, STARZER, HOFFMANN, DiTTERSDORF, 
VANHAL, PICHL, DELLER, WAGENSEIL, RAUPACH, 
HONAUER, SCHOBERT, ECKARD, J. S. SCHROTER 
(6 koncertii op. 3, Pai'fi 1778), J. HAYDN (zvlaste 
D dur, Hob. XVIII: 11). 
Mozartovy klavirni koneerty zaujimaji jedinec
ne postaveni. Temei' vsechny si napsal MOZART pro 
vlastni vystoupeni. Spojuji vrcholne hudebni naroky 
s dokonalou virtuozitou, ktera se nikdy nestava sa
moucelnou. Vsechny koncerty jsou pro piauoforte, 
uz nikoliv pro cembalo. Orchestr se jen zi'idka zce
la podi'izuje solovemu nastroji (pi'. A, nahoi'e), vet
sinou se ucastni tematickeho deni (dokonce i dia
logicky, pi'. A, dole). Obzvl:iSte bohate a krasne jsou 
partie dechorych nastroju. 

Solory hlas (p. r.) se casto vznasi nad hebkYm 
zvukovYm polStai'em smyccu; dialog dechi'! uka
zuje partnerstvi: oboji je obrazem svobody a za
roven vazby, libezne a suverennf. 

Vsechny koncerty jsou ti'ivete s Andaute (nikoliv 
Adagiem) jako sti'edni vetou a fin:ilnim rondem 
(krome KV 453 a 491: var.). 
Pi'ehled koncertu: 
- Ralll~ upravy (Pasticci). 1767: 4 upr. (KV 37, 

39-41) podle sonat RAUPACHA, HONAUERA aj.; 
1771 (KV 107) 3 upr. podle J. CHR. BACHA (Sona
ta op. 5). 

- Saleburske koneerty. 1773 D (KV 175) s kp. 
finale, nove finale jako rondo az Viden 1782 
(KV 382); 1776: B (KV 238); Koncert F dur pro 
3 klaviry (KV 242, pro rodinu LODROND); C dur 
(KV 246); 1777: Es dur (KV 271); 1779: Koncert 
Es dur pro 2 klaviry (KV 365). 

- Videnske koneerty. 
1782: F, A a C (KV 413-415); 
1784: Es, B, D (KV 449-50, od KV 450: velke 
koncerty (MOZARTOVO oznacenO. G (KV 453) B 
(KV 456), F (KV 459, 2. Korunovacni koncert 
s tymp. a tr.; S. 397); 
1785: d, C, Es, (KV 466, 467, 482); 
1786: A, c, C (KV 488,491,503); 
1788: D (KV 537, 1. Korunovacni koncert); 
1791: B (KV 595). 
Sve prvnf vfdeiiske koncerty MOZART charakterizo
val: nejsou ani pi'ilis Mike ani pi'ilis lehke - jsou 
velmi brilantni - pi'ijemne pro usi - pi'irozene, 
anii by upadly do prdzdnoty - tu a tam - mobou 
i znalci naMzt uspokojeni - ale pi'ece s nimi mu
seji bit spokojen{ i neznalci, anti by vedeli proc 
(dopis otci 28. 12. 1782). 
Jen 2 koncerty jsou v moll, plne vasne (d) a tragiky 
(c). U Koncertu d moll davalo 19. stoleti pi'ednost 
kadencim od BEETHOVENA a CLARY SCHUMANNO
YE. Napadne "zai'ivY" je virtuoznf Koncert C dur 
KV 503. Tema finale z KV 595 pouzil MOZART jako 
detskou pisen Komm lieber Mai (KV 596, viz S. 108, 
obr. B). MOZARTOVY kadence se zcasti dochovaly: 
napadite, cituplne, virtuozni a ne pi'ilis dlouhe. 
Beethovenovy klavirni koneerty zacmaji tradic
ne, opusem 15 C dur (prem. 1795; rev. 1800) 
a op. 19 B dur (1793-95/98; premo 1795; puv. 
s rondem B dur WoO 6). - 3. koncert c moll hleda 
ve vYrazu a celkove koncepci nove cesty (mozny vzor 
MOZART - KV 491). - 4. koncert G dur, op. 58 spo
juje brilautni virtuozitu s Iyrickou vi'elostf. 

Sti'ednf veta utvai'i programni ideu: Kontrast a vy
rovnani, protiklad dvou charakteru (Orfeus 
a Euridice apod.). Kontrast je co mozna nejsil
nejsi: tutti oproti solu,f oproti p, stacc. oproti le
gatu, vzdorne gesto oproti mekke melodice. Kia
vir pokracuje nerusene d:il, zatimco orchestr po
stupne slabne, pi'ipodobnuje se klaviru co do 
tonu a nakonec umlka (du B'). Teprve nyni se 
pozveda klav. solo v neobycejne svobodne ka
denci (trylky, gestickY charakter). Veta konci 
v pp a fin:ilni rondo nasleduje attacca. 

PatY a posledni Koncert Es dur, op. 73 (1809), vy
zai'uje imperi:ilni velikost. 

KLASICISMUS / Orchestr VI/koncerty I: housle, klavír 391 

Klasicismus přejímá z baroka sólový koncert (zvl. 
klavírní a houslový). Skupinové koncerty jsou 
vzácné (s. 393). V sólovém koncertu vystupuje 
v souladu s dobou do popředí jedinec, který vyjad
řuje své city, vzbuzuje účast, a svým nadáním, umě
ním a virtuozitou vyvolává v publiku nadšení. 

Houslový koncert 
Vedoucí postavení zaujímají it. a fr. houslisté 
(s. 371). V oblasti jizního Německa a Rakouska se 
objevují sólové housle v orchestrálních serenádách 
(s. 146). Rokokový divertimentový charakter pře
chází i do houslového koncertu. Koncerty píší mj. 
pozdější mladší představitelé Mannheimské školy, 
DITTERSDORF, HAYDN. 
MOZARTOVY houslové koncerty vznikly r. 1775 
v Salcburku: B (KV 207), D (KV 211), G (KV 216), 
D (KV 218) A (KV 219). Koncert A dur je obzvláště 
obsahově závažný a v závěrečném rondu pracuje 
s typickou písňovou tematikou a oblíbeným turec
kým koloritem. 
Od BEETHOVENA pocházejí dvě Romance pro hous
le a orchestr, G dur op. 40 (1801-02) a F dur 
op. 50 (17981), jakož i jedinečný Houslový koncert 
D dur, op. 61 (1806): 

Začíná 4 údery tympánů (metrum, atmosféra). 
Nad podvědomě pokračujícím tepem čtvrťovým 
hodnot pak zaznívá téma dřev v široce menzuro
vauých půlových notách (zadržovauá síla a uvol
nění, př. C). Casto zde vznikají nové orchestrální 
barvy (dechy, tymp. ah.). Z množství motivů na
konec vystoupí do popředí vlastní písňové hlavní 
téma (s. 398, C). 

Klavírní koncert 
C. PH. E. BACH napsal téměř 50 koncertů, všechny 
pro cembalo. J. CHR. BACH zkomponoval přes 30 
koncertů, mezi nimi op. 1 (1763) a op. 7 (1770). 
Jeho italská melodika je vzletná a půvabná. Autory 
četných dalších klavírních koncertů jsou mj. As
PELMAYR, STARZER, HOFFMANN, D1TTERSDORF, 
VAŇHAL, PICHL, DELLER, WAGENSEIL, RAUPACH, 
HONAUER, SCHOBERT, ECKARD, J. S. SCHROTER 
(6 koncertů op. 3, Paříž 1778), J. HAYDN (zvláště 
D dur, Hob. XVIII: 11). 
Mozartovy klavírní koncerty zaujímají jedineč
né postavení. Téměř všechny si napsal MOZART pro 
vlastní vystoupení. Spojují vrcholné hudební nároky 
s dokonalou virtuozitou, která se nikdy nestává sa
moúčelnou. Všechny koncerty jsou pro piauoforte, 
už nikoliv pro cembalo. Orchestr se jen zřídka zce
la podřizuje sólovému nástroji (př. A, nahoře), vět
šinou se účastní tematického dění (dokonce i dia
logicky, př. A, dole). Obzvláště bohaté a krásné jsou 
partie dechových nástrojů. 

Sólový hlas (p. r.) se často vznáší nad hebkým 
zvukovým polštářem smyčců; dialog dechů uka
zuje partnerství: obojí je obrazem svobody a zá
roveň vazby, líbezné a suverénní. 

Všechny koncerty jsou třívěté s Andaute (nikoliv 
Adagiem) jako střední větou a finálním rondem 
(kromě KV 453 a 491: var.). 
Přehled koncertů: 
- Rané úpravy (Pasticci). 1767: 4 úpr. (KV 37, 

39-41) podle sonát RAUPACHA, HONAUERA aj.; 
1771 (KV 107) 3 úpr. podle J. CHR. BACHA (Soná
ta op. 5). 

- Salcburské koncerty. 1773 D (KV 175) s kp. 
finale, nové finale jako rondo až Vídeň 1782 
(KV 382); 1776: B (KV 238); Koncert F dur pro 
3 klavíry (KV 242, pro rodinu LODRONŮ); C dur 
(KV 246); 1777: Es dur (KV 271); 1779: Koncert 
Es dur pro 2 klavíry (KV 365). 

- Vídeňské koncerty. 
1782: F, A a C (KV 413-415); 
1784: Es, B, D (KV 449-50, od KV 450: velké 
koncerty (MOZARTOVO označení). G (KV 453) B 
(KV 456), F (KV 459, 2. Korunovační koncert 
s tymp. a tr.; s. 397); 
1785: d, C, Es, (KV 466, 467, 482); 
1786: A, c, C (KV 488,491,503); 
1788: D (KV 537, 1. Korunovační koncert); 
1791: B (KV 595). 
Své první vídeňské koncerty MOZART charakterizo
val: nejsou ani příliš těžké ani příliš lehké - jsou 
velmi brilantní - přijemné pro uši - přirozené, 
aniž by upadly do prázdnoty - tu a tam - mobou 
i znalci nalézt uspokojení - ale přece s nimi mu
sejí být spokojení i neznalci, aniž by věděli proč 
(dopis otci 28. 12. 1782). 
Jen 2 koncerty jsou v moll, plné vášně (d) a tragiky 
(c). U Koncertu d moll dávalo 19. století přednost 
kadencím od BEETHOVENA a CLARY SCHUMANNO
VÉ. Nápadně "zářivý" je virtuózní Koncert C dur 
KV 503. Téma finale z KV 595 použil MOZART jako 
dětskou píseň Komm lieber Mai (KV 596, viz s. 108, 
obr. B). MOZARTOVY kadence se zčásti dochovaly: 
nápadité, cituplné, virtuózní a ne přiliš dlouhé. 
Beethovenovy klavírní koncerty začínají tradič
ně, opusem 15 C dur (prem. 1795; rev. 1800) 
a op. 19 B dur (1793-95/98; prem. 1795; pův. 
s rondem B dur WoO 6). - 3. koncert c moll hledá 
ve výrazu a celkové koncepci nové cesty (možný vzor 
MOZART - KV 491). - 4. koncert G dur, op. 58 spo
juje brilautní virtuozitu s lyrickou vřelostí. 

Střední věta utváří programní ideu: Kontrast a vy
rovnání, protiklad dvou charakterů (Orfeus 
a Euridice apod.). Kontrast je co možná nejsil
nější: tutti oproti sólu.! oproti p, stacc. oproti le
gatu, vzdorné gesto oproti měkké melodice. Kla
vír pokračuje nerušeně dál, zatímco orchestr po
stupně slábne, připodobňuje se klavíru co do 
tónu a nakonec umlká (fil B'). Teprve nyní se 
pozvedá klav. sólo v neobyčejně svobodné ka
denci (trylky, gestický charakter). Věta končí 
v pp a finální rondo následuje attacca. 

Pátý a poslední Koncert Es dur, op. 73 (1809), vy
zařuje imperiální velikost. 
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KLASICISMUS / Orchestr VII / koncerty 2: dechy; skupinove koncerty; praxe 393 

S610ve koncerty 
se v klasicismu vyskytuji take pro violoncello (Boc
CHERINI, DUPORT, HAYDN), mene pro violu (ROL
lA), kontrabas (SPERGER, DRAGONETTI), mandoli
nu, kytaru (CARULLI, GIULIANI). 
Fletna: po QUANTZOVI, TELEMANNOVI a HASSEOVI 
piSi cetne koncerty pro pi'icnou f1etnu mannheimsti 
skladatele, J. CHR. BACH, HOFFMEISTER, DANZI, aj .. 
MOZARTOVY koncerty G, D (KV 313, 314) vznikly 
r. 1778 v Mannheimu. 

Obhbene byly stylizovane pochodove rytmy jako je 
tomu v uvodnim tematu KV 313 (pi'. A). 

Koncert D dur komponoval MOZART puv. pro hoboj 
(C dur), avSak pi'epsal ho pro lletnu, aniz by tim celek 
jakkoliv utrpCl. Motivika, zpiisob hry a charakter jednotl. 
mistroju nejsou jeste vyhraneny, tak jako pozdeji. Tema 
fimilniho ronda zni odlehcene, jasne: MOZART jim po
zdeji podkl:ida:i.rii Blondy (Katky) Welche Wonne, wel
che Lust, CimZ pojmenovava jeho charakter (s. 348). 
Hoboj: Koncerty piSi LEBRUN, EICHNER, FASCII, 
HAYDN, MoZART, volba nastroje zcasti jeste zavisi na 
interpretovi: hob., fl. nebo housle. 
Klarinet: po ranych koncertech TELEMANNA, MOITE
RA aJ. STAMITZE napsal C. STAMITZ (s. 381) 11 kon
certU, virtuoznich, ale obsahove ponekud pr:izdnych. 
Prohloubeni pi'imiSi MOZART v pozdnim Konc. A dur, 
KV 622 (1791, jeho posledni koncert wbec) s bohat9-
mi barvami ve vSech rejsti'icich, mekkou melodikou 
a charakterem vychazejim z povahy nastroje; puv. pro 
h1ubsi, tzv. basetot:fklarinet (b. rob; viz s. 55). 
Fagot: pro fagot vzniklo koncertU m:ilo (EICHNER, 
STAMITZ, MOZART. KV 191; 1774). 
Trubka: Pi'estoze v pobarokni dobe umeni hI)' na cIa
rinu temei' zaniklo, existovali i v klasicismu nektei'i vy
nikajid virtuosove na trubku. Pro Videiiana WEIDIN
GERA napsaI J. HAYDN Koncert Es dur, Hob. VIle 
(1796) s chromatikou (trubka s klapkovYm zai'ize
nim) a vysokYmi polohami. Extremne vysokY ton poza
duje M. HAYDN - a' (24. pi'irozeny ton trubky in D). 
Lesni roh: Koncerty, nejcasreji v Es dur, pi'inaseji ve
skrze lovecke motivy, pi'edevsim ve finale: typicke jsou 
kvarty a tercie (pi'. C). Chromatika je omezena (pi'iro
zeny roh). 

Skupinove koncerty 
oznaCovane v baroku jako concerto grosso se v klasicis
mu d:lle nerozvijeji. Vyskytuji se tzv. koncertantni ~
fonie se soly, jako HAYDNOVA trojice symfonii (Rano -
Poledne - Vecer, s. 383) nebo MoZARTOv KV 364 in Es 
(1779), jakYsi dvojkoncert podobne jako Concertone 
in C, KV 190 (1774). V dvojkoncertecb hraji 2 soliste
napi'. MOZARTIlv KV 365 in Es (1779; obr. D). 

V Koncertu pro fletnu a harfu pojednava MOZART 
oba nastroje podle jejich charakteru, stavi tedy na
pi'. fletnovou melodii proti arpeggiu harfy (pi'. B). 

V trajkoncertecb mohou hrat bud' stejne s6love na
stroje (MOZART KV 242, s. 425), nebo nastroje rozoe, 
jako v BEETHOVENOvE op. 56 in C (1803-04). 

Koncertni praxe 
V 18. stoleti vznikaIy postupne privatnl hudebni nebo 
koncertni spolecnosti, ktere se pravidelne schazely. 
Ve 2. polovine stoleti existovaIy take temer vsude vei'ej
ne subskripCni koncerty. PodnikateIe, vetSinou hudeb
nici jako J. CHR. BACH v LondYne, uzavirali smlouvy se 
skladateli a virtuosy a organizovali sborove a instru
menm koncerty, tzv. akademie. Pi'i maIem poctu 
posluchacu nab9vaIy tyto koncerty komorni charakter. 
MOZART pocitaI pi'i sve prvoi akademii ve Vidni se 
stovkou subskribenru. 
Koncertni i'ady mj.: 
Lond9n: Academy of Ancient Music, 1710-92; BA

CHOVY a ABELOVY koncerry, 1765-82; 
Pai'iz: Concerts spirituels, 1725-91, 1807 no.; Con

certs des amateurs, 1769 nn.; 
Upsko: Grofies Concert, od 1743, pozdeji pod na

zvem Gewandbaus-Konzerte, od 1781; 
Berlin: Musikausiibende Gesellscbajt, 1749 nn.; Ber-

liner Singakademie, 1791 nn. (s. 361). 
Doprovazejid orchestry byly obvykle jen slahe obsaze
ny. Medirytina klav. koncertu v cul)'Sske Gesellschajt 
aUf clem Musiksaale z roku 1777 zobrazuje klavir 
umisteny typicky uprosti'ed, za nim 2 housle a 2 fletny 
(part 1. a 2. h.), 0 neco d:ile 2 drobne pi'irozene lesni 
rohy (obstarivaIy harmonickou vfplii namisto viol 
a zoely pokaZde pi'ilis silne); 1 kontrabas hraje spo
lecne s levou rukou klavirniho partu (tradice gb.). 
Jeste MOZARTOVY koncerty KV 413-415 pozaduji 
pouze smyccory kvartet a dechy ad lib. Dirigenta neni 
zapoti'ebi. Casto dirigovaI koncertni mistr (1. h.) nebo 
kapehu'k od klaviru. 
Publikum stojf nebo sedi, jak kdo chce. Teprve aZ or
chestr:ilni podium oddeluje hrace a nariistajfd pocet 
posluchacu. S:ily jsou jasne osvetIeny lustry, spolec
nost je odena do veseJych a pestrych barev. 
Potlesk byl spontinni, orchestr vyjadi'ovaI uzoaru tak 
jako dnes klepinim smyccu do pulru. Hcici na decho
ve nastroje pak povstali a zahr:ili tus, casto kaZdyv jine 
tonine, k tomu tympany. 
Programy pi'edstavovaIy pestrou smesici a trvaIy d1ou
ho (casto nekolik hodin). BEETHOVENOVA prvni 
vlastnf akademie (v jebo prospecb) ve videiiskem 
dvornim divadle (Hofburgtheater) 2.4. 1800, v 19.30 
hod., pi'inesla tento program: 
1) Velka symjonie od MOZARTA 
2) Arie z HAYDNOVA Stvoreni 
3) Velkf koncert pro pianoforte, zahranj a zkom

ponovanj panem LUDWIGEM VAN BEETHOVE
NEM (op. 15 nebo op. 19) 

4) Septet zkomponovanj panem LUDWIGEM VAN 
BEETHOVENEM, co nejponiienifji venovanj Jebo 
Velicenstvu cisafovne 

5) Duet z HAYDNOVA Stvoreni 
6) Pan LUDWIG VAN BEETHOVEN bude improvizovat 

na pianoforte 
7) Nova velkd symfonie s kompletnim orchestrem 

od BEETHOVENA (op. 21). 
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Sólové koncerty 
se v klasicismu vyskytují také pro violoncello (Boc
CHERINI, DUPORT, HAYDN), méně pro violu (ROL
IA), kontrabas (SPERGER, DRAGONETTI), mandoli
nu, kytaru (CARULLI, GIULlANI). 
Flétna: po QUANTZOVI, TELEMANNOVI a HASSEOVI 
píší četné koncerty pro příčnou flétnu mannheimští 
skladatelé, J. CHR. BACH, HOFFMEISTER, DANZI, aj .. 
MOZARTOVY koncerty G, D (KV 313, 314) vznikly 
r. 1778 v Mannheimu. 

Obhbené byly stylizované pochodové rytmy jako je 
tomu v úvodním tématu KV 313 (př. A). 

Koncert D dur komponoval MOZART pův. pro hoboj 
(C dur), avšak přepsal ho pro flétnu, aniž by tím celek 
jakkoliv utrpěl. Motivika, způsob hry a charakter jednotl. 
nástrojů nejsou ještě vyhraněny, tak jako později. Téma 
finálního ronda zní odlehčeně, jasně: MOZART jím po
zději podkládá árii Blondy (Katky) Welche Wonne, wel
che Lust, čímž pojmenovává jeho charakter (s. 348). 
Hoboj: Koncerty píší LEBRUN, EICHNER, FASCII, 
HAYDN, MoZART, volba nástroje zčásti ještě závisí na 
interpretovi: hob., fl. nebo housle. 
Klarinet: po raných koncertech TELEMANNA, MOITE
RA aj. STAMITZE napsal C. STAMITZ (s. 381) 11 kon
certů, virtuózních, ale obsahově poněkud prázdných. 
Prohloubení přináší MOZART v pozdním Konc. A dur, 
KV 622 (1791, jeho poslední koncert vůbec) s bohatý
mi barvami ve všech rejstřících, měkkou melodikou 
a charakterem vycházejím z povahy nástroje; pův. pro 
hlubší, tzv. basetotýklarinet (b. roh; viz s. 55). 
Fagot: pro fagot vzniklo koncertů málo (EICHNER, 
STAMITZ, MOZART. KV 191; 1774). 
Trubka: Přestože v pobarokní době umění hl)' na cIa
rinu téměř zaniklo, existovali i v klasicismu někteří vy
nikající virtuosové na trubku. Pro Vídeňana WEIDIN
GERA napsal J. HAYDN Koncert Es dur, Hob. VIle 
(1796) s chromatikou (trubka s klapkovým zaříze
ním) a vysokými polohami. Extrémně vysoký tón poža
duje M. HAYDN - aj (24. přirozený tón trubky in D). 
Lesní roh: Koncerty, nejčastěji v Es dur, přinášejí ve
skrze lovecké motivy, především ve finale: typické jsou 
kvarty a tercie (př. C). Chromatika je omezena (přiro
zený roh). 

Skupinové koncerty 
označované v baroku jako concerto grosso se v klasicis
mu dále nerozvíjejí. Vyskytují se tzv. koncertantní ~
fonie se sóly, jako HAYDNOVA trojice symfonií (Ráno -
Poledne - Večer, s. 383) nebo MoZARTůV KV 364 in Es 
(1779), jakýsi dvojkoncert podobně jako Concertone 
in C, KV 190 (1774). V dvojkoncertech hrají 2 sólisté
např. MoZARTůV KV 365 in Es (1779; obr. D). 

V Koncertu pro flétnu a harfu pojednává MOZART 
oba nástroje podle jejich charakteru, staví tedy na
př. flétnovou melodii proti arpeggiu harfy (př. B). 

V trajkoncertech mohou hrát buď stejné sólové ná
stroje (MOZART KV 242, s. 425), nebo nástroje různé, 
jako v BEETHOVENOVĚ op. 56 in C (1803-04). 

Koncertní praxe 
V 18. století vznikaly postupně privátní hudební nebo 
koncertní společnosti, které se pravidelně scházely. 
Ve 2. polovině století existovaly také téměř všude veřej
né subskripční koncerty. Podnikatelé, většinou hudeb
níci jako J. CHR. BACH v Londýně, uzavírali smlouvy se 
skladateli a virtuosy a organizovali sborové a instru
mentáJní koncerty, tzv. akademie. Při malém počtu 
posluchačů nabývaly tyto koncerty komorní charakter. 
MOZART počítal při své první akademň ve Vídni se 
stovkou subskribentů. 
Koncertní řady mj.: 
Londýn: Academy of Ancient Music, 1710-92; BA

CHOVY a ABELOVY koncerry, 1765-82; 
Paříž: Concerts spirituels, 1725-91, 1807 llll.; Con

certs desamateurs, 1769 nn.; 
Upsko: Grofies Concert, od 1743, později pod ná

zvem Gewandhaus-Konzerte, od 1781; 
Berlín: Musikausiibende Gesellschaft, 1749 nn.; Ber-

liner Singakademie, 1791 nn. (s. 361). 
Doprovázející orchestry byly obvykle jen slahě obsaze
ny. Mědirytina hlav. koncertu v cul)'šské Gesellschaft 
auf dem Musiksaale z roku 1777 zobrazuje klavír 
umístěný typicky uprostřed, za ním 2 housle a 2 flétny 
(part 1. a 2. h.), o něco dále 2 drobné přirozené lesní 
rohy (obstarávaly harmonickou výplň namísto viol 
a zněly pokaždé příliš silně); 1 kontrabas hraje spo
lečně s levou rukou klavírního partu (tradice gb.). 
Ještě MoZARTOVY koncerty KV 413-415 požadují 
pouze smyčcový kvartet a dechy ad lib. Dirigenta není 
zapotřebí. Často dirigoval koncertní mistr (1. h.) nebo 
kapehu'k od klavíru. 
Publikum stojí nebo sedí, jak kdo chce. Teprve až or
chestrální pódium odděluje hráče a narůstající počet 
posluchačů. Sály jsou jasně osvětleny lustry, společ
nost je oděna do veselých a pestrých barev. 
Potlesk byl spontánní, orchestr vyjadřoval uznání tak 
jako dnes klepáním smyčců do pultů. Hráči na decho
vé nástroje pak povstali a zahráli tuš, často každý v jiné 
tónině, k tomu tympány. 
Programy představovaly pestrou směsici a trvaly dlou
ho (často několik hodin). BEETHOVENOVA první 
vlastní akademie (v jeho prospěch) ve vídeňském 
dvorním dívadle (Hofburgtheater) 2.4. 1800, v 19.30 
hod., přinesla tento program: 
1) Velká symfonie od MOZARTA 
2) Arie z HAYDNOVA Stvoření 
3) Velký koncert pro pianoforte, zahraný a zkom

ponovaný panem LUDWIGEM VAN BEETHOVE
NEM (op. 15 nebo op. 19) 

4) Septet zkomponovaný panem LUDWIGEM VAN 
BEETHOVENEM, co nejponíženěji věnovaný jeho 
Veličenstvu císařovně 

5) Duet z HAYDNOVA Stvoření 
6) Pan LUDWIG VAN BEETHOVEN bude improvizovat 

na pianoforte 
7) Nová velká symfonie s kompletním orchestrem 

od BEETHOVENA (op. 21). 
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Skenováno pro studijní účely

JOSEPH HAYDN, *31. 10. 1732 v Rohrau nad Lita
yOU (Rakousko), t 31. 5. 1809 ve Vidni; pocb:izi 
z rodiny kolai'e, od roku 1740 choralista v chramu 
sv. Stepana ve Vidni (zaJ. G. REUTTERA mI.), od ro
ku 1749 se po mutaci nekolik let "bidne protlou
kal", zivil se vyucovanim, hranim a skladanim; Zil 
u N. PORPORY, u nehoz poznal italsk)' zpev 
a it. kompozici a take hudebniky, jako byli MONN, 
WAGENSEIL, GLUCK. 
Roku 1759 se HAYDN stal kapelnikem u hrabete 
MORZINA na zamku v Lukavici u Plzne. Zde vznikla 
jeho 1. symfonie, ktera byla dlouho pi'ipisovana 
A. FILTZOVI. HAYDN byl tehdy jeste neznamy, nao
pak pozdeji mu byl pod opusovYm C. 3 pi'ipisovan 
cizi smyccovY kvartet (s. 374, obr. B). Jeste tehoz 
roku 1759 byl orchestr rozpusten. HAYDN se bez 
mista vratil zpet do Vidne. 
Roku 1761 se HAYDN stal vedle G. J. WERNERA 
2. kapelnikem knizete P. A. ESTERHAzYHo. Jeho 
nasledovnik, knize NIKOLAUS (od r. 1762), ktery 
byl po vzoru LORENZA MEDICE]SKEHO (LoRENZO 
IL MAGNIFICO) nazYvan Nddberymilovnj, vzapeti 
orchestr zvetSil. Sam take hnil na baryton (viola di 
bordone, s. 39). 

HAYDN OVA eetna barytonova tria jsou etyi'veta, 
leheiho razu, nekdy i programni, jako 
v pi'. C (nai'ikavY piHt6novY krok, vlekly pohyb). 

1764-66 stavel knize NIKOLAUS novY zamekEszter
hdza na Neziderskem jezei'e (Neusiedler See; vzo
rem byly Versailles) s opemim domem a 10utkovYm 
divadlem, pi'icemz zde umeni a pl'iroda mely by! 
spojeny nanejvjs uslecbtiljm a nddbernjm zpu
sobem, vsude milj tismev pfirody, radost a nadSe
ni. To je vnejsi ramec HAYDNOVY hudby a take pod
statny rys jejiho charakteru. HAYDN pi'itom misi ba
rokni a koncertantni elementy s novYm, pusobivYm 
elanem sve doby (it. melodika, mannheimska expre
sivita, cesk)' temperament). Galantni styl 50. let na
bYva u neho v 60. letech vetsi hloubku a zaroven 
vnejsi lesk. 
Roku 1766 zemi'el WERNER, a HAYDN se stal hlav
nim kapelnikem. Jeho pracovni penzum je enorm
ni: vedle chramove hudby jsou tYdne dye opemi 
pi'edstaveni, dva orchestnilni koncerty a k tomu 
cetne komomi produkce na zamku i v parku. Leto 
a postupne strue vetsi cast roku travil dvi'tr na zam
ku Eszterhaza, zimu pak ve Vidni (v mestskem 
palaci, zimni rezidenci). Hudebnici zili ostatne 
v Eszterb:ize, ve spolecnem dome bez rodin, ktere 
zustavaly ve Vidni (duvod vzniku Symfonie na od
cbodnou, s. 383). HAYDN ale obddel zvlastni vY
sady, vetsi byt a postaveni knizeciho ui'ednika. 
Vsichni hudebnici nosili samozi'ejme livrej knize
ciho sluzebnika. HAYDN v ni obvykle take kompo
naval. Svoboda a krasa jeho hudby tim nikterak 
neutrpela. 
V 70. letech, kdy vrcholi citovj slob a hnuti Sturm 
und Drang, se i v HAYDNOvYCH dilech objevuje 
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vlna expresivity a vasne (caste moll, vzrusena tre
mola, synkopy, sforzata). 

HAYDN se znacne vzdaluje od stareho barokniho 
ideruu huste propracovane hudebni kontra
punkticke sazby: Dfive jsem domnival, ie elm 
eernejSi papir, tim tepe (srovnej s. 383). 

V symfoniich 70. let rozviji HAYDN take techniku tzv. 
tematicke prace, ktera misto kontrapunktickeho 
pi'ediva rozdeluje moth,), tematickeho materialu 
mezi jednotlive hlasy zdanlive polyfonnim, ovsem 
charakteristickYm zpusobem (s. 375). Je to doba, 
kdy skladatel nepiSe zadne kvartety, zato ale cetne 
opery, mj. take k oficiruni navsteve cisai'ovny MARIE 
TEREZIE (1773). 
80. leta jsou povazovana za dobu zralosti. V roce 
1781 vycb:izeji Buske kvartety op. 33. Co do obsa
hu a techniky pi'edstavuji jeden z prvnich vrcholu 
klasicismu a zapusobily silne mj. take na MOZARTA 
(s. 374, 376). HAYDN poznal MOZARTA osobne ro
ku 1784. Nechal se po jistou dobu ovlivnit jeho 
kantabilni melodikou a expresivni chromatikou. 
HAYDNOVA povest se mezitim rozsii'ila daleko za 
hranice. Pro Concerts de fa Loge Olympique na
psal na objednavku 6 tzv. Pafiiskjcb symfonif 
(obr. A). 
Dila vznikla v 90. letech uz jsou povazovana za po
zdni. Na podzim 1790 zemi'el knize NIKOLAUS. Jeho 
nasledovnik rozpustil kapelu. HAYDN, ktery byl fi
nanene dobi'e zabezpecen, se odstehoval do Vidne. 
Na pozvani houslisty a koncertniho agenta SOLO
MONA podnikl dye cesty do Londyua: 
- prosinec 1790-92: zde vznika prvnich 6 Lon

djnskjcb symfonii. HAYDN obddel cestny dok
torat Oxfordske univerzity, kde jako podekovan! 
zaznela symfonie C. 92 (Oxfordska, vznik 1788). 

- 1794-95: zde vznikly mj. Londjnske symfonie 
7-12. 

Ve valecnem roce 1797 piSe HAYDN ve Vidni pisen 
Gott erbalte Franz den Kaiser, ktera vesla do Ada
gia Smyccoveho kvartetu op. 76, c. 3. Pisen pi'i
kladne ukazuje HAYDNOVY melodicke kvality: jed
noducbe intervaly, klasicka prostota a klid, vyrovna
nost pohybu, nitemy vYraz. Take doprovod je 
v tomto kvartetu vyti'ibeny (pi'. B; nemecka narodni 
hymna od r. 1922, na text HOFFMANNA VON FAL
LERSLEBEN, 1841; viz s. 361). 
V Anglii ziskal HAYDN podnety k provadeni HANDE
LOvYCH oratorii, a take libreto k oratoriu Stvoi'enl 
(Viden 1798; viz s. 352). Boeni obdobf nasledovala 
roku 1801. - Ve Vidni vzniklo take 6 pozdnich msi 
(s. 359). Poslednim HAYDNOvYM dilem je dvouve
ty SmyccovY kvartet op. 103 (1803). V HAYDNOvE 
osobe zemi'el skladatel, ktery byl vysoce cenen v ce
Ie Evrope. 
SV: Lipsko 1907 nn., nove SV vyd. HaydnovYm insti
tutem KOln, 1958 nn. Seznam del: vyd. A. V. HOBO
KEN, Mohue 1957-78. 

JOSEPH HAYDN, *31. 10. 1732 v Rohrau nad Lita
vou (Rakousko), t 31. 5. 1809 ve Vídni; pochází 
z rodiny koláře, od roku 1740 choralista v chrámu 
sv. Štěpána ve Vídni (zaJ. G. REUTTERA ml.) , od ro
ku 1749 se po mutaci několik let "bídně protlou
kal", živil se vyučováním, hraním a skládáním; žil 
u N. PORPORY, u něhož poznal italský zpěv 
a il. kompozici a také hudebníky, jako byli MONN, 
WAGENSEIL, GLUCK. 
Roku 1759 se HAYDN stal kapelníkem u hraběte 
MORZINA na zámku v Lukavici u Plzně. Zde vznikla 
jeho 1. symfonie, která byla dlouho připisována 
A. FlLTZOVI. HAYDN byl tehdy ještě neznámý, nao
pak později mu byl pod opusovým č. 3 připisován 
cizí smyčcový kvartet (s. 374, obr. B). Ještě téhož 
roku 1759 byl orchestr rozpuštěn. HAYDN se bez 
místa vrátil zpět do Vídně. 
Roku 1761 se HAYDN stal vedle G. J. WERNERA 
2. kapelníkem knížete P. A. ESTERHÁZYHO. Jeho 
následovník, kníže NIKOLAUS (od r. 1762), který 
byl po vzoru LORENZA MEDlCEJSKÉHO (LoRENZO 
lL MAGNIFICO) nazýván Nádherymilovný, vzápětí 
orchestr zvětšil. Sám také hrál na baryton (viola di 
bordone, s. 39). 

HAYDNOVA četná barytonová tria jsou čtyřvětá, 
lehčího rázu, někdy i programní, jako 
v př. C (naříkavý půltónový krok, vleklý pohyb). 

1764-66 stavěl kníže NIKOLAUS nový zámek Eszter
háza na Neziderském jezeře (Neusiedler See; vzo
rem byly Versailles) s operním domem a loutkovým 
divadlem, přičemž zde umění a příroda měly být 
spojeny nanejvýš ušlechtilým a nádherným způ
sobem, všude milý úsměv přírody, radost a nadše
ní. To je vnější rámec HAYDNOVY hudby a také pod
statný rys jejího charakteru. HAYDN přitom mísí ba
rokní a koncertantní elementy s novým, působivým 
elánem své doby (it. melodika, mannheimská expre
sivita, český temperament). Galantní styl 50. let na
bývá u něho v 60. letech větší hloubku a zároveň 
vnější lesk. 
Roku 1766 zemřel WERNER, a HAYDN se stal hlav
ním kapelníkem. Jeho pracovní penzum je enorm
ní: vedle chrámové hudby jsou týdně dvě operní 
představení, dva orchestrální koncerty a k tomu 
četné komorní produkce na zámku i v parku. Léto 
a postupně stále větší část roku trávil dvůr na zám
ku Eszterháza, zimu pak ve Vídni (v městském 
paláci, zimní rezidenci). Hudebníci žili ostatně 
v Eszterháze, ve společném domě bez rodin, které 
zůstávaly ve Vídni (důvod vzniku Symfonie na od
chodnou, s. 383). HAYDN ale obdržel zvláštní vý
sady, větší byt a postavení knížecího úředníka. 
Všichni hudebníci nosili samozřejmě livrej kníže
cího služebníka. HAYDN v ní obvykle také kompo
noval. Svoboda a krása jeho hudby tím nikterak 
neutrpěla. 
V 70. letech, kdy vrcholí citový sloh a hnutí Sturm 
und Drang, se i v HAYDNOVÝCH dílech objevuje 
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vlna expresivity a vášně (časté moll, vzrušená tre
mola, synkopy, sforzata). 

HAYDN se značně vzdaluje od starého barokního 
ideálu hustě propracované hudební kontra
punktické sazby: Dříve jsem domníval, že čím 
černější papír, tím lépe (srovnej s. 383). 

V symfoniích 70. let rozvíjí HAYDN také techniku tzv. 
tematické práce, která místo kontrapunktického 
přediva rozděluje motivy tematického materiálu 
mezi jednotlivé hlasy zdánlivě polyfonním, ovšem 
charakteristickým způsobem (s. 375). Je to doba, 
kdy skladatel nepíše žádné kvartety, zato ale četné 
opery, mj. také k oficiální návštěvě císařovny MARIE 
TEREZIE (1773). 
80. léta jsou považována za dobu zralosti. V roce 
1781 vycházejí Ruské kvartety op. 33. Co do obsa
hu a techniky představují jeden z prvních vrcholů 
klasicismu a zapůsobily silně mj. také na MOZARTA 
(s. 374, 376). HAYDN poznal MOZARTA osobně ro
ku 1784. Nechal se po jistou dobu ovlivnit jeho 
kantabilní melodikou a expresívní chromatikou. 
HAYDNOVA pověst se mezitím rozšířila daleko za 
hranice. Pro Concerts de ta Loge Olympique na
psal na objednávku 6 tzv. Pařížských symfonií 
(obr. A). 
Díla vzniklá v 90. letech už jsou považována za po
zdní. Na podzim 1790 zemřel kníže NIKOLAUS. Jeho 
následovník rozpustil kapelu. HAYDN, který byl fi
nančně dobře zabezpečen, se odstěhoval do Vídně. 
Na pozvání houslisty a koncertního agenta SOLO
MONA podnikl dvě cesty do Londýna: 
- prosinec 1790-92: zde vzniká prvních 6 Lon

dýnských symfonií. HAYDN obdržel čestný dok
torát Oxfordské univerzity, kde jako poděkování 
zazněla symfonie č. 92 (Oxfordská, vznik 1788). 

- 1794-95: zde vznikly mj. Londýnské symfonie 
7-12. 

Ve válečném roce 1797 píše HAYDN ve Vídni píseň 
Gott erhalte Franz den Kaiser, která vešla do Ada
gia Smyčcového kvartetu op. 76, č. 3. Píseň pří
kladně ukazuje HAYDNOVY melodické kvality: jed
noduché intervaly, klasická prostota a klid, vyrovna
nost pohybu, niterný výraz. Také doprovod je 
v tomto kvartetu vytříbený (př. B; německá národní 
hymna od r. 1922, na text HOFFMANNA VON FAL
LERSLEBEN, 1841; viz s. 361). 
V Anglii získal HAYDN podněty k provádění HANDE
LOVÝCH oratorií, a také libreto k oratoriu Stvoření 
(Vídeň 1798; viz s. 352). Roční období následovala 
roku 1801. - Ve Vídni vzniklo také 6 pozdních mší 
(s. 359). Posledním HAYDNOVÝM dílem je dvouvě
tý Smyčcový kvartet op. 103 (1803). V HAYDNOVĚ 
osobě zemřel skladatel, který byl vysoce ceněn v ce
lé Evropě. 
SV: Lipsko 1907 nn., nové SV vyd. Haydnovým insti
tutem KOln, 1958 nn. Seznam děl: vyd. A. V. HOBO
KEN, Mohuč 1957-78. 
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WOLFGANG Amadeus (puv. poki'ten Theophilus) 
MOZART, *27. 1. 1756 v Salcburku, t5. 12. 1791 ve 
Vidni; otec LEOPOLD (1719-87), z Augsburku, byl 
vicekapelnikem u salcburskeho arcibiskupa; ze 7 
deti se dozili dospelosti jen WOLFGANG a MARlA 
ANNA (Nannerl, 1751-1829), dobra klaviristka. 
MOZART uz velmi zahy vykazoval vYiimecne nadani: 
neobycejne jemny (absolutni) sluch, mimoradnou 
pamer, intuitivni smysl pro to, co je podstatne, 
fantazii, potrebu sebevyjadreni, silny hravY a tvorivY 
pud, senzitivni nadani pro nastrojovou hru. 
LEOPOLD MOZART zapsal do notove knizky pro 
NANNERL (od r. 1759) skladbu 3-5leteho chlapce 
(pr. B). 
UZ sestileteho WOLFGANGA otec spolu s NANNERL 
ukazoval na cestach svetu, ktery ve sve zvMavosti 
vUci origimilnim genium a novYm lidskYm ideruum 
prijal zazracne dite MOZARTA s nadsenim. Vsichni 
obdivovali jeho virtuozitu, jeho skladby, improviza
ce (klavirni kusy, arie, doprovody), a k tomu jeste 
"cirkusove" kousky, jako byla hra na zakrytych kla
vesach atd. Zaroveti ale MOZART poznaval nejlepsi 
dobove hudebniky, jejich umeni a sty!. 

SaIcburske obdobi 
Po ranych salcburskYch letech smerovaly prvni dye 
MOZARTOVY umelecke cesty roku 1762 do Mni
chova a Vidne (cisarska rodina). 1763-66 nasledo
vala velka cesta do Parize a Londyua, ktera vedla 
mnohYmi mesty jako napr. Schwetzingen (Mannhe
imskY dvUr), Frankfurt n. M. (GOETHE) aj. V Lon
dYne (1764165) mel na MOZARTA velkY vliv J. CHR. 
BACH. Zpet do Salcburku (konec r. 1766) vedla 
cesta pres Haag (4 mesice, nemoc), Amsterodam, 
Pariz (s. 371), Zenevu, Curych aj. - 4. cesta vedla 
r. 1768 opet do Vidne (Bastien a Bastienka). 
R. 1769 se stava MOZART v Salcburku koncertnim 
mistrem. Nasleduji 3 cesty do Itruie: 
1. cesta, prosinec 1769 - brezen 1771, s otcem, 

pres Milan (PICCINNI, SAMMARTINr), Bolognu 
(v9uka kp. u PADRE MARTINIHO, poznava Mys
LIVECKA) do Rima. V Sixtinske kapli slysi Mo
ZART ALLEGRIHO 9h!. Miserere a zpameti ho 
potom zapisuje do not. Vraci se pres Rim (pa
pezske vyznamenani, titul "cavaliere" - rytif), 
Bolognu (prijeti do Accademia filarmonica), 
Milan (operaMitridate, 1770). 

2. cesta, podzim 1771. Milan (opera Ascanio in 
Alba). 

3. cesta, zima 1772173, Milan (operaLucioSilla). 
V nasledujicich salcburskYch letech vznikla komor
ni hudba, symfonie, koncerty, sonaty aj. 
Druhou vetsi cestu do Mannheimu nastoupil Mo
ZART v zaN 1777 s matkou. V Mannheimu poznal 
mj. CANNABICHA a nesfastne se zamiloval do zpe
vacky ALOYSIE WEBEROVE. V breznu 1778 pokra
coval do PafiZe. Zde vsak nebyl nyni jiz 221et)i Mo
ZART uspesny, nadto 3. 7. 1778 zemrela jeho mat-

KLASICISMUS / Mozart 397 

ka. Vraci se pres Mnichov, dvUr KARLA THEODORA 
(s. 381), zato 1781 Idomeneo. 

Videiiske obdobl (1781--91) 
Na jare 1781 doslo k roztrzce a k naslednemu Mo
ZARTOVU propusteni z arCibiskupskYch sluzeb. 
MOZART se pak usadil jako svobodny umelec ve 
Vidni, zivil se vyucovanim, koncerty a komponova
nim, zv!. oper, coz pri nadvlade it. opery (dvorni 
kapelnik A. SALIERI) a cetnych intrikach nebylo 
snadne. 1781-82 vznikl uspesny singspiel Unos ze 
serailu. V srpnu 1782 se ozenil s KONSTANCt WE
BEROVOU 0762-1842, sestrou ALOYSIE, sestre
nici C. M. V. WEBERA, 6 deti). 
VelkY vliv melo na MOZARTA pratelstvi s J. HAYD
NEM a navstevy v dome barona VAN SWIETEN, pro 
jehoz provadeni del BACHA a HANDELA MOZART 
prepracoval 4 HANDELOVA oratoria (Mesias, 
1788). Od r. 1784 byl MOZART clenem zednarske 
laze (s. 351). Figarova svatba (1786), vzbudila ve 
Vidni kmli soci;i!nekritickYm narazlcim protichUd
ne reakce, zato v Praze naprost)i uspech. Pro Prahu 
pak vznika Don Giovanni (prem. 29. 10. 1787 
v Nosticove divadle). V Praze ve vile Bertramce by\ 
MOZART hostem F. X DuSKA a jeho zeny]OSEFINY, 
pro kterou slozil ariiBella miafiamma, addio. 
Roku 1789 cestoval MOZART s knizetem LICf 
NOWSKYM pres Drazoany a Lipsko (TomasskY ka' 
tor DOLES, seznameni s BACHOvYMI dHy) do BerJ -
na (FR. WILHELM II., kvartetni objednavka). V r; . 
nu 1790 hrru MOZART ve Frankfurtu k cisarsl." 
korunovaci LEOPOLDA II. (klav. koncerty KV 4C.'J 
a 537). V lete 1791 vznikiaKouzelnajletna a r.o 
Prahu La clemenza di Tito (s. 339). Pronasled· -
van temnYmi predtuchami umfra MOZART behem 
prace na Requiem. 

MOZART komponoval neustrue, vedle ostatnich cin
nosti: vite, ie ja v hudM takHkajic vezim - ie se 
jf zaobiram celj den - ie rad spekuluji - studuji 
- rozvaiuji (dopis 1778). Pote nasledoval rychly 
notovY zapis: musim psat velmi prekotne - zkom
ponovano je ui vsechno, ale napsano neni jeste 
nic (30.12.1780). Predehru k Donu Giovanni
mu napsal behem jedine noci (pred premierou). 
MOZARTOVA hudba je pri veskerem etickem obsa
hu vMome "samoucelnYm" (tzn. svobodnYm) 
vYrazem nitra a vrcholnou kulturou. Vsude, 
v drobnych skladbickach stejne jako ve velkYch 
opernich charakterech, mirf k jedinecnosti oka
mziku, k zivoucimu cloveku z masa a kosti a zaro
veti k iderunf krase. 
MOZARTOVA dHa zahrnujf vsechny hudebnf druhy. 
Stare SV, Lipsko 1876-1905 (69 sv.), nove SV, Salc
burk, Kassel 1955 nn. 00 serii), k tomu dopisy aj. 
(7 sv.); Seznam skladeb: L. RITTER V. KOCHEL, 
Chron%g. -themat. Verzeichnis (KV), Lipsko 
1862,6. vyd. Wiesbaden 1964. 

WOLFGANG Amadeus (pův. pokřtěn Theophitus) 
MOZART, *27. 1. 1756 v Salcburku, t5. 12. 1791 ve 
Vídni; otec LEOPOLD (1719-87), z Augsburku, byl 
vícekapelníkem u salcburského arcibiskupa; ze 7 
dětí se dožili dospělosti jen WOLFGANG a MARIA 
ANNA (Nannerl, 1751-1829), dobrá klavíristka. 
MOZART už velmi záhy vykazoval výjimečné nadání: 
neobyčejně jemný (absolutní) sluch, mimořádnou 
paměť, intuitivní smysl pro to, co je podstatné, 
fantazii, potřebu sebevyjádření, silný hravý a tvořivý 
pud, senzitivní nadání pro nástrojovou hru. 
LEOPOLD MOZART zapsal do notové knížky pro 
NANNERL (od r. 1759) skladbu 3-5letého chlapce 
(př. B). 
Už šestiletého WOLFGANGA otec spolu s NANNERL 
ukazoval na cestách světu, který ve své zvědavosti 
vůči originálním géniům a novým lidským ideálům 
přijal zázračné dítě MOZARTA s nadšením. Všichni 
obdivovali jeho virtuozitu, jeho skladby, improviza
ce (klavírní kusy, árie, doprovody), a k tomu ještě 
"cirkusové" kousky, jako byla hra na zakrytých klá
vesách atd. Zároveň ale MOZART poznával nejlepší 
dobové hudebníky, jejich umění a styl. 

Salcburské období 
Po raných salcburských letech směřovaly první dvě 
MOZARTOVY umělecké cesty roku 1762 do Mni
chova a Vídně (císařská rodina). 1763-66 následo
vala velká cesta do Paříže a Londýna, která vedla 
mnohými městy jako např. Schwetzingen (Mannhe
imský dvůr), Frankfurt n. M. (GOETHE) aj. V Lon
dýně (1764165) měl na MOZARTA velký vliv J. CHR. 
BACH. Zpět do Salcburku (konec r. 1766) vedla 
cesta přes Haag (4 měsíce, nemoc), Amsterodam, 
Paříž (s. 371), Ženevu, Curych aj. - 4. cesta vedla 
r. 1768 opět do Vídně (Bastien a Bastienka). 
R. 1769 se stává MOZART v Salcburku koncertním 
mistrem. Následují 3 cesty do Itálie: 
1. cesta, prosinec 1769 - březen 1771, s otcem, 

přes Milán (PICCINNI, SAMMARTlNI), Bolognu 
(výuka kp. u PADRE MARTlNIHO, poznává MYs
LIVECKA) do Říma. V Sixtinské kapli slyší Mo
ZART ALLEGRlHO 9hl. Miserere a zpaměti ho 
potom zapisuje do not. Vrací se přes Řím (pa
pežské vyznamenání, titul "cavaliere" - rytíř), 
Bolognu (přijetí do Accademia filarmonica), 
Milán (operaMitridate, 1770). 

2. cesta, podzim 1771. Milán (opera Ascanio in 
Alba). 

3. cesta, zima 1772173, Milán (operaLucioSilla). 
V následujících salcburských letech vznikla komor
ní hudba, symfonie, koncerty, sonáty aj. 
Druhou větší cestu do Mannheimu nastoupil Mo
ZART v září 1777 s matkou. V Mannheimu poznal 
mj. CANNABICHA a nešťastně se zamiloval do zpě
vačky ALOYSIE WEBEROVÉ. V březnu 1778 pokra
čoval do Paříže. Zde však nebyl nyní již 221etý MO
ZART úspěšný, nadto 3. 7. 1778 zemřela jeho mat-
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ka. Vrací se přes Mnichov, dvůr KARLA THEODORA 
(s. 381), zato 1781 Idomeneo. 

Vídeňské období (1781--91) 
Na jaře 1781 došlo k roztržce a k následnému Mo
ZARTOVU propuštění z arCibiskupských služeb. 
MOZART se pak usadil jako svobodný umělec ve 
Vídni, živil se vyučováním, koncerty a komponová
ním, zvl. oper, což při nadvládě it. opery (dvorní 
kapelník A. SALIERl) a četných intrikách nebylo 
snadné. 1781-82 vznikl úspěšný singspiel Únos ze 
seraitu. V srpnu 1782 se oženil s KONSTANCt WE
BEROVOU (1762-1842, sestrou ALOYSIE, sestře
nicí C. M. V. WEBERA, 6 dětí). 
Velký vliv mělo na MOZARTA přátelství s J. HAYD
NEM a návštěvy v domě barona VAN SWIETEN, pro 
jehož provádění děl BACHA a HANDELA MOZART 
přepracoval 4 HANDELOVA oratoria (Mesiáš, 
1788). Od r. 1784 byl MOZART členem zednářské 
lóže (s. 351). Figarova svatba (1786), vzbudila ve 
Vídni kvůli sociálněkritickým narážkám protichůd
né reakce, zato v Praze naprostý úspěch. Pro Prahu 
pak vzniká Don Giovanni (prem. 29. 10. 1787 
v Nosticově divadle). V Praze ve vile Bertramce byl 
MOZART hostem F. X DuSKA a jeho ženy JOSEFINY, 
pro kterou složil árii Bella miafiamma, addio. 
Roku 1789 cestoval MOZART s knížetem LICf 
NOWSKÝM přes Drážďany a Lipsko (Tomášský ka' 
tor DOLES, seznámení s BACHOVÝMI dIly) do Berl -
na (FR. WILHELM II., kvartetní objednávka). V ř; . 
nu 1790 hrál MOZART ve Frankfurtu k císařsl." 
korunovaci LEOPOLDA II. (klav. koncerty KV 4C.'J 
a 537). V létě 1791 vznikla Kouzelnáflétna a r.o 
Prahu La clemenza di Tito (s. 339). Pronásled· -
ván temnými předtuchami umírá MOZART během 
práce na Requiem. 

MOZART komponoval neustále, vedle ostatních čin
ností: víte, že já v hudbě takříkajíc vězím - že se 
jí zaobírám celý den - že rád spekuluji - studuji 
- rozvažuji (dopis 1778). Poté následoval rychlý 
notový zápis: musím psát velmi překotně - zkom
ponováno je už všechno, ale napsáno není ještě 
nic (30.12.1780). Předehru k Donu Giovanni
mu napsal během jediné noci (před premiérou). 
MOZARTOVA hudba je při veškerém etickém obsa
hu vědomě "samoúčelným" (tzn. svobodným) 
výrazem nitra a vrcholnou kulturou. Všude, 
v drobných skladbičkách stejně jako ve velkých 
operních charakterech, míří k jedinečnosti oka
mžiku, k živoucímu člověku z masa a kostí a záro
veň k ideální kráse. 
MOZARTOVA dIla zahrnují všechny hudební druhy. 
Staré SV, Lipsko 1876-1905 (69 sv.), nové SV, Salc
burk, Kassel1955 nn. (10 sérií), k tomu dopisy aj. 
(7 sv.); Seznam skladeb: L. RITTER V. KOCHEL, 
Chronolog. -themat. Verzeichnis (KV), Lipsko 
1862,6. vyd. Wiesbaden 1964. 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN *17. 12. (ki'est) 1770 
v Bonnu, t26. 3. 1827 ve Vidni. Jeho otec byl teno
ristou v kurfinske kapele v Bonnu (vhimsko-bra
bantska rodina); Dvorni varhanik C. G. NEEFE, kte
ry vlastnil opis BACHOVA DoMe temperovaneho 
klavirn, zprosti'edkoval BEETHOVENOVI solidni za
klady. Od roku 1783 pusobil BEETHOVEN jako 
cembalista v dvorni kapele. V dubnu 1787 byl krit
ce MOZARTOvYM zakem ve Vidni (studium ukon
ceno kvUli matcine umlii). 
1792, rok po MOZARTOVE smrti, odchiizi BEET
HOVEN definitivne do Vidne, a to k HAYDNOVI. Ne
pravidelnou VjhIku u HAYDNA dopliiuji lekce 
u SCHENKA (kp.), ALBRECHTSBERGERA (kp.), 
a SAIIERIHO (italska vokalni kompozice). Od 
1794 se zcela osamostatiiuje a zivi se vyucovanim, 
koncerty a vlastnimi skladbami, ktere mecenasi 
a nakladatele dobi'e plati. Hrabe WAIDSTEIN ho 
doporucil videiiske slechte zvucnych jmen, jako 
LICHNOWSKI (jemuz je venovin op. I), ERDODY, 
ESZTERHAzY, BRUNSWIK (se sestrami Theresou 
nebo Josephinou coby "nesmrtelnou milenkou"); 
LOBKOWITZ, KINSKY a arcivevoda RUDOLPH (BE
ETHOVENUv zak v kompozici v I. 1805-12) mu od 
roku 1809 vyplaceli rentu. 
BEETHOVENOVA sluchova choroba zacala uz roku 
1795, zhruba od r. 1808 se stal silne nedoslycha
rym a asi r. 1819 ohluchl uplne (400 konver
zacnich sesitu). Postupne se staIe vic odvraci od 
spolecnosti: musi se vzdat i vei'ejneho vystupovani 
jako klavirista a dirigent. Ranam osudu vzdoruje 
nezlomnou bojovnou villi, usilim 0 dokonalost 
ahudbou: 

... jen umeni me zadrielo. Ach zddlo se mi ne
moinfm opustit svet dfive, nei nevytvorim 
vse, k cemu se citim povoldn ... nei pres 
vsechny prekdiky pfirody prec jeste ucinim 
vse, co je v mfch sildch, abych byl prijat mezi 
velke umelce a velke tidi (Heiligenstadtskii za
vet, 6. 10. 1802). 

Izolace v dusledku sluchove choroby byla vyvazova
na mohutnou fantazii a vniti'ni pi'edstavivosti. Ze 
spojeni s nevsedni umeleckou tvoi'ivou silou, v nem 
vyrusta nove vedomi 0 poslani umelce v 19. stoleti.: 

Neni nic vysSiho, nei pfibliiit se k boistvi vice 
nei ostatni tide a z neho pak s{fit jeho paprsky 
mezi lidske pokolenf. 

UmeleckY ideal, mravne eticke postoje a ideje svo
body, bratrstvi a lasky k lidem, ktere utvai'eji BE
ETHOVENOVO dilo (Fidetio, 5. symfonie), vedou 
zaroveii k pi'ekracovani vsech norem a propujcuji 
mu dosud nebYvalou pronikavost prave tam, kam 
nedosahuji slova: v ciste instrumentalni hudbe 
(E. T. A. HOFFMANN, s. 387). BEETHOVEN, sou
casnik HOLDERLINA, HEGELA a nem. idealismu, 
vklada do sve hudby nejen klasickou miru, ale ta
ke vysokou vniti'ni zavaznost. Jeho vliv na cele 
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19. stol. (az dodnes), ale tez za jeho Zivota, byl 
opravdu mimoradny. Pi'ispel k tomu i jeho sveriz
ny, silny, temei' svevolny charakter, ktery zaroveii 
ochraiioval jeho mimoi'adne citiivou dusi. GOET
HE po prvnim setkani s BEETHOVENEM v Teplicich 
poznamenal: 

Jeste nikdy jsem nevidel sevrenlfjSiho, energic
tlfjSiho a niternlfjSiho umelce. Velmi dobre 
chdpu, ie se musi svetu jevit vetice podivinsky 
(19.7. 1812). 

Nepocitaje rane bonnske obdobi (cca 50 skladeb), 
Ize v BEETHOVENOVE tvorbe rozlisit 3 periody: 
- Prvnf videiiske obdobi zhruba do r. 1802. 

BEETHOVEN zde navazuje na tradici, coz ukazu
je vicevete Smyccove trio op. 8. Vyvazena melo
dika, vyzraIa sazba, divertimentory charakter 
a niternost vypovidaji 0 inspiraci, ale i 0 pi'isne 
praci. Do teto doby spadaji rane klavirni kon
certy, klavirni tria, smyccove kvartety a symfonie 
C. 1 a 2. 

- Stfedni obdobi 1802-12114. BEETHOVEN 
jde novou cestou (poznamenava KRUMPHOLT
ZOVI), do hudby vnasi casteji mimohudebni ob
sahy, dospiva k norym strukturam a formam (So
nata Boure, s. 366 n.). Charakteristicke je pro
metheovske tema (obr. B, srovnej s. 367). Take 
Prometheus snesl z nebe svetio a dal mu ruzne 
konkretni podoby. BEETHOVEN zamerne rusi ja
ky'koliv "normaIni" prubeh, pracuje s ostrymi 
kontrasty melodiky, rytmiky, dynamiky a artiku
lace, a pi'itom pi'esto vytvai'i klasicky vyvazeny 
celek. Dila: Eroica, Osudovd a Pastordlni sym
fonie, 3.-5. klavirni koncert, Fidelio, smyccove 
kvartety op. 59, houslory koncert: prosta melo
dika, casto az temei' lidova prozrazuje, ze idea
lem zde byla hudba, kteri mela lidi oslovovat 
a spojovat. 

- Pozdnf dilo 20. let. Missa solemnis, 9. symfo
nie, posledni klavirni sonaty a smyccove kvarte
ty, sahajici dobou vzniku zpet k I. 1814115, se 
zi'etelne odlisuji od pi'edchiizejicich. Apel k ide
aInimu lidstvi, poetickY obsah, nesmirne subtilni 
struktury i koncentrace prozrazuji rysiny, 
k nimz dospelo BEETHOVENOVO celozivotni 
tvi'trci usili. 

Nektere rysy BEETHOVENOVY tvorby prochiizeji 
napi'ic jednotlirymi tvi'trcimi periodami, jako 
napi'. osobni rytmy ("osudory motiv" 5. symfonie), 
pliny del, motivy. BEETHOVEN casto skicuje a zkou
si cela leta, dokud z prvniho napadu nevznikne pev
ny tvar. Konci seriova produkce del, jez jsou pouhy
mi exemplai'i druhu, kaZde dilo je nyni jedinecne. 
- 19. stoleti razilo heroickY obraz BEETHOVENA, 
pozdeji se pohled rozsii'il 0 dalsi dimenze. 
SV: Lipsko 1862-65 (24 seriO, dopliiky Wiesbaden 
1959 nn.; Nove SA: Mnichov 1961 nn.; Seznam lila: 
G. KiNSKY, H. HAIM (1955). 

LUDWlG VAN BEETHOVEN *17. 12. (křest) 1770 
v Bonnu, t26. 3. 1827 ve Vídni. Jeho otec byl teno
ristou v kurfiřtské kapele v Bonnu (vlámsko-bra
bantská rodina); Dvorní varhaník C. G. NEEFE, kte
rý vlastnil opis BACHOVA Dobře temperovaného 
klavírn, zprostředkoval BEETHOVENOVI solidní zá
klady. Od roku 1783 působil BEETHOVEN jako 
cembalista v dvorní kapele. V dubnu 1787 byl krát
ce MOZARTOVÝM žákem ve Vídni (studium ukon
čeno kvůli matčině úmlií). 
1792, rok po MOZARTOVĚ smrti, odchází BEET
HOVEN definitivně do Vídně, a to k HAYDNOVI. Ne
pravidelnou výuku u HAYDNA doplňují lekce 
u SCHENKA (kp.), ALBRECHTSBERGERA (kp.), 
a SAIIERIHO (italská vokální kompozice). Od 
1794 se zcela osamostatňuje a živí se vyučováním, 
koncerty a vlastními skladbami, které mecenáši 
a nakladatelé dobře platí. Hrabě WAIDSTEIN ho 
doporučil vídeňské šlechtě zvučných jmen, jako 
L1CHNOWSKI (jemuž je věnován op. 1), ERDODY, 
ESZTERHÁZY, BRUNSWIK (se sestrami Theresou 
nebo Josephinou coby "nesmrtelnou milenkou"); 
LOBKOWlTZ, KINSKY a arcivévoda RUDOLPH (BE
ETHOVENŮV žák v kompozici v I. 1805-12) mu od 
roku 1809 vypláceli rentu. 
BEETHOVENOVA sluchová choroba začala už roku 
1795, zhruba od r. 1808 se stal silně nedoslýcha
vým a asi r. 1819 ohluchl úplně (400 konver
začních sešitů). Postupně se stále víc odvrací od 
společnosti: musí se vzdát i veřejného vystupování 
jako klavírista a dirigent. Ranám osudu vzdoruje 
nezlomnou bojovnou vůlí, úsilím o dokonalost 
a hudbou: 

... jen umění mě zadrželo. Ach zdálo se mi ne
možným opustit svět dříve, než nevytvořím 
vše, k čemu se cítím povolán ... než přes 
všechny překážky přírody přec ještě učiním 
vše, co je v mých silách, abych byl přijat mezi 
velké umělce a velké lidi (Heiligenstadtská zá
věť, 6. 10. 1802). 

Izolace v důsledku sluchové choroby byla vyvažová
na mohutnou fantazií a vnitřní představivostí. Ze 
spojení s nevšední uměleckou tvořivou silou, v něm 
vyrůstá nové vědomí o poslání umělce v 19. století.: 

Není nic vyššího, než přiblížit se k božství více 
než ostatní lidé a z něho pak šířit jeho paprsky 
mezi lidské pokolení. 

Umělecký ideál, mravně etické postoje a ideje svo
body, bratrství a lásky k lidem, které utvářejí BE
ETHOVENOVO dílo (Fidelio, 5. symfonie), vedou 
zároveň k překračování všech norem a propůjčují 
mu dosud nebývalou pronikavost právě tam, kam 
nedosahují slova: v čistě instrumentální hudbě 
(E. T. A. HOFFMANN, s. 387). BEETHOVEN, sou
časník HOWERLlNA, HEGELA a něm. idealismu, 
vkládá do své hudby nejen klasickou míru, ale ta
ké vysokou vnitřní závažnost. Jeho vliv na celé 
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19. stol. (až dodnes), ale též za jeho života, byl 
opravdu mimořádný. Přispěl k tomu i jeho svéráz
ný, silný, téměř svévolný charakter, který zároveň 
ochraňoval jeho mimořádně citlivou duši. GOET
HE po prvním setkání s BEETHOVENEM v Teplicích 
poznamenal: 

Ještě nikdy jsem neviděl sevřenějšího, energič
tějšího a niternějšího umělce. Velmi dobře 
chápu, že se musí světu jevit velice podivínsky 
(19.7. 1812). 

Nepočítaje rané bonnské období (cca 50 skladeb), 
lze v BEETHOVENOVĚ tvorbě rozlišit 3 periody: 
- První vídeňské období zhruba do r. 1802. 

BEETHOVEN zde navazuje na tradici, což ukazu
je vícevěté Smyčcové trio op. 8. Vyvážená melo
dika, vyzrálá sazba, divertimentový charakter 
a niternost vypovídají o inspiraci, ale i o přísné 
práci. Do této doby spadají rané klavírní kon
certy, klavírní tria, smyčcové kvartety a symfonie 
Č. 1 a 2. 

- Střední období 1802-12/14. BEETHOVEN 
jde novou cestou (poznamenává KRUMPHOLT
ZDVl), do hudby vnáší častěji mimohudební ob
sahy, dospívá k novým strukturám a formám (So
náta Bouře, s. 366 n.). Charakteristické je pro
métheovské téma (obr. B, srovnej s. 367). Také 
Prométheus snesl z nebe světlo a dal mu různé 
konkrétní podoby. BEETHOVEN záměrně ruší ja
ky'koliv "normální" průběh, pracuje s ostrými 
kontrasty melodiky, rytmiky, dynamiky a artiku
lace, a přitom přesto vytváří klasicky vyvážený 
celek. Díla: Eroica, Osudová a Pastorální sym
fonie, 3.-5. klavírní koncert, Pidelio, smyčcové 
kvartety op. 59, houslový koncert: prostá melo
dika, často až téměř lidová prozrazuje, že ideá
lem zde byla hudba, která měla lidi oslovovat 
a spojovat. 

- Pozdní dílo 20. let. Missa solemnis, 9. symfo
nie, poslední klavírní sonáty a smyčcové kvarte
ty, sahající dobou vzniku zpět k I. 1814/15, se 
zřetelně odlišují od předcházejících. Apel k ide
álnímu lidství, poetický obsah, nesmírně subtilní 
struktury i koncentrace prozrazují výšiny, 
k nimž dospělo BEETHOVENOVO celoživotní 
tvůrčí úsilí. 

Některé rysy BEETHOVENOVY tvorby procházejí 
napříč jednotlivými tvůrčími periodami, jako 
např. osobní rytmy ("osudový motiv" 5. symfonie), 
plány děl, motivy. BEETHOVEN často skicuje a zkou
ší celá léta, dokud z prvního nápadu nevznikne pev
ný tvar. Končí sériová produkce děl, jež jsou pouhý
mi exempláři druhu, každé dílo je nyní jedinečné. 
- 19. století razilo heroický obraz BEETHOVENA, 
později se pohled rozšířil o další dimenze. 
SV: Lipsko 1862-65 (24 sérií), doplňky Wiesbaden 
1959 nn.; Nové SA: Mnichov 1961 nn.; Seznam rula: 
G. K1NSKY, H. HAIM (1955). 
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Skenováno pro studijní účely

19. stolcti plati v dejinach hudby za stoleti roman
tismu. UZ v BEETHOVENOvE dJ1e je mozno rozeznat 
mnoho romantickYch aspektu. Pro cele 19. stol. zu
stava BEETHOVEN urcujici a pi'ikladnou osobnosti. 
Romantismus take pi'imo vyrilsta z hudebni i'eci 
klasicismu, z jeho druhu a harmonie, takZe klasi
cismus s romantismem muze by! naziriu v mnoha 
ohledech jako jedina vniti'ne souvisla epocha. Do 
hudby se vsak vnasi novY poetickj, metafyzickj 
element, a dochazi tak k posunuti rovnov:ihy mezi 
ideou a skutecnosti, mezi rozumem a citem. Domi
nuje ryraz vlastniho ,jd", subjektivismus, emoce 
a dynamickj princip, ktery odpovida pozitivisticke
mu duchu doby 19. stol. a zpusobuje narust vsech 
prosti'edkU: struktury, tvaru, techniky hry, zvuku 
(instrumentace, orchestr). 

Romantismus 
pochazi ze starofr. romance, basen, roman, 
a v 17. a 18. stol. oznacuje v literatui'e to, co je ro
miuove, pohadkove, fantasticke, v osvicenstvi pak 
pi'edevsim protiklad k racion:ilnimu: vsechno cito
ve, sentimentalni a vysnene. Romantismus se pak 
stava oznacenim literarniho hnuti v Nemecku zhru
ba od r. 1800 do r. 1830 a je spojen se jmeny WAC
KENRODERA, TiECKA, NOVALISE, bratru SCHLE
GELO aj. 
Pocinaje beethovenovskou recenzi E. T. A. HOFF
MANNA z roku 1810 (viz s. 403) se zaCina slovo 
romantickj bezne vyskytovat i v hudbe, avsak spi
se nez epochu oznacuje nejprve urcite podstatne 
stylove rysy. Pozdeji ale v navaznosti na klasicismus 
zahrnuje sumarne nebo jako pars pro toto cele 19. 
stol. od SCHUBERTA po R. STRAUSSE, pi'icemz ro
manticke a klasicke tendence se v prubehu teto 
epochy projevovaly v nestejne mire. V protikladu 
k realisticko-materialistickemu duchu doby 19. 
stol. vsak hudba zjevne smei'uje k romantickemu 
postoji, coz nejlepe odpovida jeji nejniternejsi 
podstate. 

19, stolet! 
je ve svYch projevech a tendencich nesmirne mnoho
tvare a casto je soucasne naplneno protikladnYmi 
hnutimi. Po obdobi restaurace 1814-15 (VidenskY 
kongres) nisledovaly revoluce 1830 a 1848 a na
vzdory konzervativnim sHam bylo dosazeno vseobec
ne demokratizace. Hospodai'sky a soci:ilne je to doba 
industrializace, stroju a zeleznic, doba vzniku lido
vYch mas a n:irilstu bidy, izolace a ztracenosti jedince 
v masove spolecnosti, kIera se sliva anonymni. 
Umeni a hudba jsou neseny vzdelanYm mesianstvem 
s velice rozlicnYmi niroky. Vedle vYsostne umelec
kYch del vzniki hudebni kYc. Reprodukcni metody 
a konzum umoznuji takove rozsii'eni nistroju (kla
vir) a not jako nikdy pi'edtim. Vedle domdcfho mu
zicfrovdni zde tez existuje jako misto provozoviui 
hudby salon, d:ile velkY sdl se svyIni koncerty, opera 

19. STOLETI I Vseobecne 401 

a kostely. Technicke mySleni doby se hudebne odciZi 
ve vzrilstajici obtimosti nistrojove techniky (PAGANINI, 
LISZT) a v povrchni virtuozite. Pi'iblliny prilbeh: 

Rany romantismus 1800-1830: Hud. roman
tismus je nejprve temer vYlucne nemeckou z:ile
zitosti ovlivnenou nem. literarnim romantis
memo Undine (Rusalka) E. T. A. HOFFMANNA 
(1816) nabizi pohadkovou romantickou latku, 
WEBEROV Carostfelec (1821) jakozto prvni 
vYznamn:i nem. romanticka opera se setkiva 
s mohutnYm ohlasem pi'edevsim diky postavam 
z lidoveho prostredi, blizkosti k barvite lesni 
pi'irode, lidovYm poveram a vii'e v zazraky. 
SCHUBERTOVY pisne vyjadi'uji poetickeho du
cha doby stejne dokonale jako jeho instrumen
t:ilni hudba (pi'edevsim po r. 1822). Proti BEET
HOVENOvE myslenkove zavazne hudbe stoji 
hudba ROSSINIHO, jez je hrave artifici:ilni a spi
se "restaurativni". (Zeitalter Beethovens und 
Rossinis, KIESEWETTER, 1834). 

Vrcholny romantismus 1830--1850: Po cerven
cove revoluci 1830 se romantismus sliva celoev
ropsk)'m hnutim. Centrem se sliva Pai'iz (namisto 
Vidue), sk)'tajici mnozstvi rozlicnych podueru, 
blavne na poli fro liter:irniho romantismu (V. Hu
GO, A. DUMAS aj.) BERLIOZOVAFantastickd sym
jonie (Symphoniejantastique, 1830) zrcadli no
veho ducha doby. PAGANINIHO demonicnost a vir
tuozita uchvacuje stejne jako oslniva virtu6zni 
kariera LIsZTOVA. Vedle nich se rozviji CHOPINO
vo zvukove kouzlo, SCHUMANNOVA poeticki hud
ba a duchaplna kritika, MENDELSSOHNOV roman
tickY klasicismus, WAGNEROVA romantickd ope
ra, iispechy MEYERBEERA a VERDIHO. 

Pozdn! romantismus 1850--1890: Cesura se po
liticky kryje s revoluci 1848. Po smrti MENDELS
SOHNA (1847), CHOPINA (1849) a SCHUMANNA 
(1856) zaCina nova epocha, urcena LISZTOvYMI 
symjonickjmi bdsnemi (od r. 1848), WAGNE
ROvYMI hudebnimi dramaty a VERDIHO opera
mi zraleho obdobi. Soucasne vystupuje do popi'e
di mladsi generace, k nn patn FRANCK, BRUCK
NER, BRAHMS aj. Form:ilni a vYrazova estetika, 
cecilianismus, historismus a nirodni barvy stoji 
vedle sebe a urcuji pozdue romant. rysy v hudbe. 

Prelom stolet! 1890--1914: Kolem r. 1890 zacina 
do hudebniho deni zasahovat generace PUCCINI
HO, MAHLERA, DEBUSSYHO, STRAUSSE, jejichZ 
dJ1a dovadeji k extremum rozmanite tendence. Ta
kovY pozdne romant. jev, jakYm byl impresionis
mus (symbolismus), pusobH pi'itom na pi'elomu 
stoleti moderne. Konec romantismu jako epochy 
je mistne i casove odlisny. R}'suje se v SCHONBER
GOvE prechodu k atonalite 1907-08 a kryje se 
s pocatkem 1. svetove v:ilky r. 1914. 

19. století platí v dějinách hudby za století roman
tismu. Už v BEETHOVENOVĚ dne je možno rozeznat 
mnoho romantických aspektů. Pro celé 19. stol. zů
stává BEETHOVEN určující a příkladnou osobností. 
Romantismus také přímo vyrůstá z hudební řeči 
klasicismu, z jeho druhů a harmonie, takže klasi
cismus s romantismem může být nazíráu v mnoha 
ohledech jako jediná vnitřně souvislá epocha. Do 
hudby se však vnáší nový poetický, metafyzický 
element, a dochází tak k posunutí rovnováhy mezi 
ideou a skutečností, mezi rozumem a citem. Domi
nuje výraz vlastního ,já", subjektivismus, emoce 
a dynamický princip, který odpovídá pozitivistické
mu duchu doby 19. stol. a způsobuje nárůst všech 
prostředků: struktury, tvaru, techniky hry, zvuku 
(instrumentace, orchestr). 

Romantismus 
pochází ze starofr. romance, báseň, román, 
a v 17. a 18. stol. označuje v literatuře to, co je ro
máuové, pohádkové, fantastické, v osvícenství pak 
především protiklad k racionálnímu: všechno cito
vé, sentimentální a vysněné. Romantismus se pak 
stává označením literárního hnutí v Německu zhru
ba od r. 1800 do r. 1830 a je spojen se jmény WAC
KENRODERA, T1ECKA, NOVALISE, bratrů SCHLE
GELŮ aj. 
Počínaje beethovenovskou recenzí E. T. A. HOFF
MANNA z roku 1810 (viz s. 403) se začíná slovo 
romantický běžně vyskytovat i v hudbě, avšak spí
še než epochu označuje nejprve určité podstatné 
stylové rysy. Později ale v návaznosti na klasicismus 
zahrnuje sumárně nebo jako pars pro toto celé 19. 
stol. od SCHUBERTA po R. STRAUSSE, přičemž ro
mantické a klasické tendence se v průběhu této 
epochy projevovaly v nestejné míře. V protikladu 
k realisticko-materialistickému duchu doby 19. 
stol. však hudba zjevně směřuje k romantickému 
postoji, což nejlépe odpovídá její nejniternější 
podstatě. 

19, století 
je ve svých projevech a tendencích nesmírně mnoho
tvaré a často je současně naplněno protikladnými 
hnutími. Po období restaurace 1814-15 (Vídeňský 
kongres) následovaly revoluce 1830 a 1848 a na
vzdory konzervativním silám bylo dosaženo všeobec
né demokratizace. Hospodářsky a sociálně je to doba 
industrializace, strojů a železnic, doba vzniku lido
vých mas a nárůstu bídy, izolace a ztracenosti jedince 
v masové společnosti, kIerá se stává anonymní. 
Umění a hudba jsou neseny vzdělaným měšťanstvem 
s velice rozličnými nároky. Vedle výsostně umělec
kých děl vzniká hudební kýč. Reprodukční metody 
a konzum umožňují takové rozšíření nástrojů (kla
vír) a not jako nikdy předtím. Vedle domácího mu
zicírování zde též existuje jako místo provozováuí 
hudby salon, dále velký sál se svými koncerty, opera 
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a kostely. Technícké myšlení doby se hudebně odráží 
ve vzrůstající obtí'žnosti nástrojové techníky (PAGANINI, 
LISZT) a v povrchní virtuozitě. Přibližný průběh: 

Raný romantismus 1800-1830: Hud. roman
tismus je nejprve téměř výlučně německou zále
žitostí ovlivněnou něm. literárním romantis
mem. Undine (Rusalka) E. T. A. HOFFMANNA 
(1816) nabízí pohádkovou romantickou látku, 
WEBERŮV Čarostřelec (1821) jakožto první 
významná něm. romantická opera se setkává 
s mohutným ohlasem především díky postavám 
z lidového prostředí, blízkosti k barvité lesní 
přírodě, lidovým pověrám a víře v zázraky. 
SCHUBERTOVY písně vyjadřují poetického du
cha doby stejně dokonale jako jeho instrumen
tální hudba (především po r. 1822). Proti BEET
HovENoVĚ myšlenkově závažné hudbě stojí 
hudba ROSSINIHO, jež je hravě artificiální a spí
še "restaurativní". (Zeitalter Beethovens und 
Rossinis, KIESEWETTER, 1834). 

Vrcholný romantismus 1830--1850: Po červen
cové revoluci 1830 se romantismus stává celoev
ropským hnutím. Centrem se stává Paříž (namísto 
Víduě), skýtající množství rozličných poduětů, 
hlavně na poli fr. literárního romantismu (V. Hu
GO, A. DUMAS aj.) BERLIOZOVAFantastická sym
fonie (Symphoniefantastique, 1830) zrcadlí no
vého ducha doby. PAGANINIHO démoničnost a vir
tuozita uchvacuje stejně jako oslnivá virtuózní 
kariéra LrSZTOVA. Vedle nich se rozvíjí CHOPINO
VO zvukové kouzlo, SCHUMANNOVA poetická hud
ba a duchaplná kritika, MENDELSSOHNŮV roman
tický klasicismus, WAGNEROVA romantická ope
ra, úspěchy MEYERBEERA a VERDIHO. 

Pozdní romantismus 1850--1890: Césura se po
liticky kryje s revolucí 1848. Po smrti MENDELS
SOHNA (1847), CHOPINA (1849) a SCHUMANNA 
(1856) začíná nová epocha, určená LrSZTOVÝMI 
symfonickými básněmi (od r. 1848), WAGNE
ROVÝMI hudebními dramaty a VERDIHO opera
mi zralého období. Současně vystupuje do popře
dí mladší generace, k níž patří FRANCK, BRUCK
NER, BRAHMS aj. Formální a výrazová estetika, 
cecilianismus, historismus a národní barvy stojí 
vedle sebe a určují pozduě roman!. rysy v hudbě. 

Přelom století 1890--1914: Kolem r. 1890 začíná 
do hudebního dění zasahovat generace PUCCINI
HO, MAHLERA, DEBUSSYHO, STRAUSSE, jejichž 
dJ1a dovádějí k extrémům rozmanité tendence. Ta
kový pozdně roman!. jev, jakým byl impresionis
mus (symbolismus), působil přitom na přelomu 
století moderně. Konec romantismu jako epochy 
je místně i časově odlišný. Rýsuje se v SCHONBER
GOVĚ přechodu k atonalitě 1907-08 a kryje se 
s počátkem 1. světové války r. 1914. 
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Epocha citovosti a jeji subjektivita pi'edjimaji uz 
v 18. stol. romanticry ryraz. WACKENRODEROVY 
Herzensergieflungen eines kunstliebendes Klos
terbruders (Vy!evy srdce umenimilovneho klaster
niho bratra, 1797) pak jako rany dokument lit. ro
mantismu hovoi'i 0 kouzlu sveta umeni, 0 uctivani 
starych mistrU a 0 naplneni umelcova srdce a mysli 
naboznou vroucnosti. Poprve plati pro vsechna 
umeni, a dokonce i pro zivot totez: 

Svet se musi zromantizovat. jedine tak bude 
znovu nalezen puvodni smysl veci. Tim, ie 
nizkemu pi'isoudim vysoky smysl, obycejnemu 
tajuplnou tvar, znamemu vainost nezname
ho, konecnemu zdani nekonecna, ucinim svet 
romantickym. (NOVALIS, 1798). 

Jedine cit, nikoliv rozum, otvira nekoneeno, tusi 
vsudypi'itomnou transcendenci. Romantici hledaji 
a procituji nejvniti'nejsi podstatu, nejvlastnejsi ryt
mus samotneho byti. 

V kaide z veci piseii drima, / jei tu tise sni 
a sni, / a svet se hned rozezpiva, / zvis-li jeho 
tajemstvi. (EICHENDORFF, Wunschelrute, 1835) 
Pres vsechny tony zni / v pestrem snu zeme / 
tichy tahlf ton / tomu, kdo nasloucha potaji. 
(FR. SCHLEGEL) 

Bezprosti'edni lidsry cit pro skryte zvuky univerza 
a pi'irody znamena tez nove oziveni anticke harmo
nie sfer (srovnej s. 405). Hudba je CistYm, prapu
vodnim zvukem stvoi'eni: nejeistsi je instrumentilni 
hudba, oprostena od vsech latkovYch pi'isad, jako 
je text ve vokilni hudbe nebo programni idea (ab
solutni hudba). 
Jako prvni hovoi'i 0 romant. hudbe E. T. A. Hoff
mann (k BEETHOVENOVE 5. symfonii): 

jestliie je ree 0 hudbe jako 0 samostatnem 
umeni, meta by byt vidy minena hudba in
strumentalni, kterou kaiOO opora a kaida 
primes jineho umeni sniiuje, a ktera v nej
cistSi podobe vyjadfuje svebytnou podstatu 
umeni, kterou lze rozpoznat jen v ni same. 
Hudba je nejromantiCtifjSi ze vsech umeni ... 
Otevira pred Clovekem nepoznanou risi; svet, 
... ve kterem se clovek oprosti od vsech citu, 
jei lze urCit pojmy, aby se tak oddal tomu, co 
je nevyslovitelne. (AmZ 4. 7. 1810). 

Takoveto chapini hudby, ktere se pro romantismus 
stalo nadile ureujicim, je odrazem nemeckeho idea
lismu. Pro Hegela je umeni sice vylrZeno z centra 
zivota, avsak umelec vyjadi'uje vse, co je lidske. 
(Asthetik 1820/35): 

Timto ziskdva umelec svuj obsah ze sebe sama 
a stava se lidskym duchem, kterf skuteene ur
cuje sebe sama, kterf naz{ra, vzpomina a vy
jadruje sve pocity a situace, lidskym duchem, 
jemui neni c.izi nic, co muze byt probuzeno 
k iivotu v nitru cloveka. 

Podle Schopenhauera liCi vsechna umeni veci ja
kozto ztelesnene projevy veene ville, jez v nich pu-
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sobi, avsak hudba - bez konkretni latky -liei pod
statu teto ville samotne. SCHOPENHAUERUv pesi
mismus, ze ville ve svem veenem pohybu nenachazi 
klid a je plna bolesti, stoji v protikladu k oblazujici 
a osvobozujici hudebni zkusenosti (WAGNER). 
Umeni a hudba namnoze pi'ebiraji v sekularizo
vanem 19. stol. ukoly nabozenstvi, veetne vedomi 
knezskeho poslani a sakrilnich rysu. 

BRUCKNERUv zarmutek nad smrti R. WAGNERA 
je hudebne vyjidi'en 4 slavnostnimi wagnerov
skjimi tubami, sirokodechou chorilni melodi
kou, romanticky asymetrickjim rozvrZenim kul
minaenich bodu, "barevnrm" sti'idanim rychozi
ho molloveho a duroveho t6norodu, citatem Te 
Deum jakozto pi'islibem spaseni a vrcholem 
v chorilnim unisonu (t. 6): vse proniknuto niter
nou virou (pi'. B). 

Vyrazova estetika a absolutni hudba 
Romantizovani a poetizace napli'iuji hudbu mimo
hudebnim obsahem, jarym je napi'. urCitf cit, idea 
nebo program, ktery hudba vyjadi'uje, a to zvlaste 
od dob BERLIOZE, LISZTA a WAGNERA (dtova ne
bo vjrazova estetika; Gefohls- oder Ausdrucks
-iisthetik). Na druM strane tabora pak stili od po
loviny stoleti zastanci absolutni hudby jako 
BRAHMS a HANSLICK iformalni estetika). 1 pro 
HANSUCKA sice hudba vyjadi'uje city, avsak pouze 
city neureite: 

Obsahem hudby jsou znifjici pohybove formy -
komponovani je prace ducha v materialu, kte
rf je schopen odusevneni. - Puvodnim ele
mentem hudby je libozvuk, jeji podstatou je 
rytmus (1854). 

V celostni kvalite hud. dila jsou vsak obsah a for
ma, usili 0 ryraz a vnejsi tvar nerozluene spojeny. 
Vedle zavaznych a poeticrych hud. del je tu zvlaste 
hudba italska, jez zni s mohutnym vitilnim nabo
jem a umeleckou vynalezavosti, aniz by vsak usilo
vala 0 nejary dalsi skryty smysl: Je to cit odeny ve 
zvuk. 

Tak je tomu u vrcholneho belcantoveho umeni, 
ktere vsak v 19. stol. ustupuje pi'ed dramatickjim 
ryrazovYm stylem a zanika. ROSSINI uz vsechny 
koloraturni figury vypisuje (pi'. C). 

Na pi'elomu stoleti se subjektivismus a kult genia, 
technika a prostredky stupi'iuji aZ k extremum. 
Zlom je nevyhnutelny. Cele velke oblasti hudby jsou 
vsak v upadku, propadaji zplosteni, jez rovnez patri 
k vseobecnym trendum 19. sto!' (salonni a zabavna 
hudba). 

Salonni kus Modlitba panny (Gebet einer 
jungfrau) dosihl enormnich nakladu. Namisto 
napadite mel odie zde zneji akordicke rozklady 
se zavereenYmi floskulemi, "vypolstrovane" ok
tavami a pedilem - romantismus na plysove po
hovce. Sentimentalita misto opravdoveho citu: 
hudebni rye (pi'. A). 

Epocha citovosti a její subjektivita předjímají už 
v 18. stol. romantický výraz. WACKENRODEROVY 
Herzensergieflungen eines kunstliebendes Klos
terbruders (Výlevy srdce uměnímilovného klášter
ního bratra, 1797) pak jako raný dokument lit. ro
mantismu hovoří o kouzlu světa umění, o uctívání 
starých mistrů a o naplnění umělcova srdce a mysli 
nábožnou vroucností. Poprvé platí pro všechna 
umění, a dokonce i pro život totéž: 

Svět se musí zromantizovat. jedině tak bude 
znovu nalezen původní smysl věcí. Tím, že 
nízkému přisoudím vysoký smysl, obyčejnému 
tajuplnou tvář, známému vážnost neznámé
ho, konečnému zdání nekonečna, učiním svět 
romantickým. (NOVALlS, 1798). 

Jedině cit, nikoliv rozum, otvírá nekonečno, tuší 
všudypřítomnou transcendenci. Romantici hledají 
a prociťují nejvnitřnější podstatu, nejvlastnější ryt
mus samotného bytí. 

V každé z věcí píseň dřímá, / jež tu tiše sní 
a sní, / a svět se hned rozezpívá, / zvíš-li jeho 
tajemství. (EICHENDORFF, Wunschelrute, 1835) 
Přes všechny tóny zní / v pestrém snu země / 
tichý táhlý tón / tomu, kdo naslouchá potají. 
(FR. SCHLEGEL) 

Bezprostřední lidský cit pro skryté zvuky univerza 
a přírody znamená též nové oživení antické harmo
nie sfér (srovnej s. 405). Hudba je čistým, prapů
vodním zvukem stvoření: nejčistší je instrumentální 
hudba, oproštěná od všech látkových přísad, jako 
je text ve vokální hudbě nebo programní idea (ab
solutní hudba). 
Jako první hovoří o romant. hudbě E. T. A. Hoff
mann (k BEETHOVENOVĚ 5. symfonii): 

jestliže je řeč o hudbě jako o samostatném 
umění, měla by být vždy míněna hudba in
strumentální, kterou každá opora a každá 
příměs jiného umění snižuje, a která v nej
čistší podobě vyjadřuje svébytnou podstatu 
umění, kterou lze rozpoznat jen v ní samé. 
Hudba je nejromantičtější ze všech umění ... 
Otevírá před člověkem nepoznanou říši; svět, 
... ve kterém se člověk oprostí od všech citů, 
jež lze určit pojmy, aby se tak oddal tomu, co 
je nevyslovitelné. (AmZ 4. 7. 1810). 

Takovéto chápání hudby, které se pro romantismus 
stalo nadále určujícím, je odrazem německého idea
lismu. Pro Hegela je umění sice vytrženo z centra 
života, avšak umělec vyjadřuje vše, co je lidské. 
(Asthetik 1820/35): 

Tímto získává umělec svůj obsah ze sebe sama 
a stává se lidským duchem, který skutečně ur
čuje sebe sama, který nazírá, vzpomíná a vy
jadřuje své pocity a situace, lidským duchem, 
jemuž není c,izí nic, co může být probuzeno 
k životu v nitru člověka. 

Podle Schopenhauera líčí všechna umění věci ja
kožto ztělesněné projevy věčné vůle, jež v nich pů-
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sobí, avšak hudba - bez konkrétní látky -líčí pod
statu této vůle samotné. SCHOPENHAUERŮV pesi
mismus, že vůle ve svém věčném pohybu nenachází 
klid a je plna bolesti, stojí v protikladu k oblažující 
a osvobozující hudební zkušenosti (WAGNER). 
Umění a hudba namnoze přebírají v sekularizo
vaném 19. stol. úkoly náboženství, včetně vědomí 
kněžského poslání a sakrálních rysů. 

BRUCKNERŮV zármutek nad smrtí R. WAGNERA 
je hudebně vyjádřen 4 slavnostními wagnerov
skými tubami, širokodechou chorální melodi
kou, romanticky asymetrickým rozvržením kul
minačních bodů, "barevným" střídáním výchozí
ho mollového a durového tónorodu, citátem Te 
Deum jakožto příslibem spasení a vrcholem 
v chorálním unisonu (t. 6): vše proniknuto niter
nou vírou (př. B). 

Výrazová estetika a absolutní hudba 
Romantizování a poetizace naplňují hudbu mimo
hudebním obsahem, jakým je např. určitý cit, idea 
nebo program, který hudba vyjadřuje, a to zvláště 
od dob BERLlOZE, LISZTA a WAGNERA (citová ne
bo výrazová estetika; Gefohls- oder Ausdrucks
-iisthetik). Na druhé straně tábora pak stáli od po
loviny století zastánci absolutní hudby jako 
BRAHMS a HANSLlCK (formální estetika). I pro 
HANSUCKA sice hudba vyjadřuje city, avšak pouze 
city neurčité: 

Obsahem hudby jsou znějící pohybové formy -
komponování je práce ducha v materiálu, kte
rý je schopen oduševnění. - Původním ele
mentem hudby je libozvuk, její podstatou je 
rytmus (1854). 

V celostní kvalitě hud. díla jsou však obsah a for
ma, úsilí o výraz a vnější tvar nerozlučně spojeny. 
Vedle závažných a poetických hud. děl je tu zvláště 
hudba italská, jež zní s mohutným vitálním nábo
jem a uměleckou vynalézavostí, aniž by však usilo
vala o nějaký další skrytý smysl: Je to cit oděný ve 
zvuk. 

Tak je tomu u vrcholného belcantového umění, 
které však v 19. stol. ustupuje před dramatickým 
výrazovým stylem a zaniká. ROSSINI už všechny 
koloraturní figury vypisuje (př. C). 

Na přelomu století se subjektivismus a kult génia, 
technika a prostředky stupňují až k extrémům. 
Zlom je nevyhnutelný. Celé velké oblasti hudby jsou 
však v úpadku, propadají zploštění, jež rovněž patří 
k všeobecným trendům 19. stol. (salonní a zábavná 
hudba). 

Salonní kus Modlitba panny (Gebet einer 
jungfrau) dosáhl enormních nákladů. Namísto 
nápadité melodie zde znějí akordické rozklady 
se závěrečnými floskulemi, "vypolstrované" ok
távami a pedálem - romantismus na plyšové po
hovce. Sentimentalita místo opravdového citu: 
hudební kýč (př. A). 
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Hudebni druhy 
Romantismus prebira vsechny hud. druhy klasicismu, 
promenuje je vsak a rozsifuje. NovYmi druhy jsou 
- Iyrick)i klavirni kus, 
- umela pisen schubertovskeho typu, 
- LIsZTOVA symfonicki basen, 
- WAGNEROVO hudebni drama. 
Pi'i vsech poetick)ich sklonech ziskiva v 19. stol. pre
vahu Cista instrumentilni hudba, v niz jsou slovo 
a idea transcendoviny ve zvuk. Skladatele jako 
SCHUBERT prejimaji do instrumentilni hudby pisno
ve melodie, nikoliv obracene, a dokonce i ve WAGNE
ROvE soubornem umeleckem dile (Gesamtkunst
werk) dominuje hudba. 

Hannonie 
Romanticki harmonie rozviji harmonii klasickou 
stupnovinim chromatiky, alterace a enharmoniky 
a dovadi ji az na hranici atonality (schweheude To
nalitat) . 

Cestu vpred ukazuje WAGNEROv tristanovskf 
akord Na pocatku zazniva v kadenci a moU jako 
stl'idava dominanta H dur se snizenou kvintou 
v basu f (misto fis) a prutahem gisl k septime a1 

v soprinu (hob.). BasovY krok od f k dominantui
mu e (t. 2-3, imitace kfi-ev t. 1) v sobe obsahu
je zaroven frygicko-subdominantni ucin. Kom
plexni tristanovskj akord reflektuje napeti zpra
covavane latky: laska a bolest, touha a naplneni, 
smrt a vykoupeni (obr. A). 

Sekvencni technika, sledy kadenci a terciove vztahy 
dodivaji harmonii v celku hud. struktury stile vetsi 
zavaZnost. Neustruy pohyb chromatick)ich linii casto 
vynasi na povrch tonilne vzdilene akordy, ktere ve 
svem mihotavem barevnem sledu vyjadfuji pfede
vsim dusevni stavy. 

Motiv spinku ve WAGNEROvE Valkjre se tak jevi 
jako romant. symbol snoveho zastrenf smyslu. 
(KURTH; pi'. A). 

Melodika 
Stejne jako v klasicismu je vedouci slozkou melo
die; jeste R. STRAUSS doporucuje v tomto ohledu 
studovat SCHUBERTOVA dila. Melodie neni ani tolik 
linie vykonstruovana podle estetick)ich pravidel 
a zakonu, ale spfSe jakisi nadoba pro vYraz duse; 
jeji charakter urcuje jeji kvalitu (casto plati: Cim 
"jednodussi", tim !epe. 

V SCHUBERTOVE Nedokoncene symfonii Ize po
zorovat psychologicky podminene utvafeni mo
tim a tema!: ze stisneneho sledu "uzk)ich" inter
valu (h-ais), z chromaticky stupnovaneho opa
kovani (cresc.) a z vibrujicfho tremola smyccu 
promlouva pocit nebezpeci, sklicenost, horec
natY neklid (pl'. B). 

Rytmika 
Zakladem zustava metricky pravidelne cleneny a ryt-
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micky bohatY takt, jenz je vsak psychologicky a poe
ticky obohacen 0 rytmus dYe proti tfem, tvrdosijne 
teckovane rytmy, synkopy atd. 

Polyfonni vrstveni rytmu v dobe nastupu moderni 
hudby ukazuje SKRJABINOVA 7. klavirni sonata 
(pi'. D). 

V dusledku subjektivismu, jemuz. vsichni pi'itakivaji, 
se objevuji osobni rytmy, ktere jsou zcela urceny cha
rakterem pfislusneho skladatele: napi'. BEETHOVE
NOVY synkopy (take "osudovY motiv", s. 387), SCHU
MANNOVY teckovane rytmy, nebo zdilraznovane ne
pravidelne akcenty a vrstveni duol a triol u BRAHMSE. 

Zvukova barva 
Romantismus, ktery pociioval hudbu jako nejhlubSi 
podstatu univerza a pfirody, daval pfednost zvuki'Im, 
jez maji blizko pi'irode. 
- lesni roh (lov, hrad, rytii'stvO, 
- fletna (Pan, Arkadie, pastYi'ska idyla), 
- klarinet (sa!maj). 
Univerzalita, ale i materialismus 19. stol. pi'inaseji 
v hudbe mohutue zvukove masy (velk)i orchestr, vel
ke sbory), rozsii'eni historickeho obzoru vede k uziti 
staronovYch nastroju (BERlIOZ: Cymbales anti
ques), z nabozneho, obfadneho vJ'razu vyrUstaji slav
nostui zvuky zesru (tuby, pozouny). 

Historismus 
19. stoleti sice navazuje na starsi tradice, ve svem 
vlastnim smyslu je vsak pi'etavuje, napmuje svYm po
etick)im duchem a promenuje jejich struktury. Starsi 
hudba neni videna ocima sve doby, nyod vlastnima 
ocima: jako pfedmet umeleckeho ztvarneni, pocina
je LIsZTOvYMI a BUSONIHO transkripcemi BACHA 
a konce charakteristickY!lli novYmi kompozicemi. 

CESAR FRANCK, podnicen baroknimi formami, 
napodobuje ve svem dile Preludium, chordl a fu
ga typicky varhanni zvuky na klaviru (linearni ve
deni hlasu, siroke zalozeni, ktere umoznuje bas). 
Na konci Preludia zazniva vysoce chromaticki 
zdinliva polyfonie, a potom chorru v romantickem 
zjasneni (arpeggio, pp, vysoki poloha). Z barok
nich druM vychazeji spfSe jen podnety pro ro
mant. fantazii nez historicki orientace (obr. C). 

Charakter pozdni doby 
VYvoj hudebni i'eCi klasicko-romanticke epochy vedl 
na pocatku 20. stoleti ke krajnostem ve vsech para
metrech, jako vJ'raz krajnich stam v duchovnim a du
sevnim smyslu. Pi'evrat vyUstil do moderny, redukce 
vedla k novemu klasicismu ve 20. stoleti. 

Ve SKRJABINOvE mysteri6zni 7. sonate jsou jeste 
pi'itomny romanticke struktury, ale natolik kom
plikovane, ze hranici s atonalitou. Transcendujici 
duch se vymyki hud. feci 19. stol. a vyjadfuje se 
nalehaveji: mene stylizovane, daleko obsahleji, 
v mystickem zabarveni; k porozumeni zde zcasti 
musi pomoci slova (obr. D). 

Hudební druhy 
Romantismus přebírá všechny hud. druhy klasicismu, 
proměňuje je však a rozšiřuje. Novými druhy jsou 
- lyrický klavírní kus, 
- umělá píseň schubertovského typu, 
- L1SZTOVA symfonická báseň, 
- WAGNEROVO hudební drama. 
Při všech poetických sklonech získává v 19. stol. pře
vahu čistá instrumentální hudba, v níž jsou slovo 
a idea transcendovány ve zvuk. Skladatelé jako 
SCHUBERT přejímají do instrumentální hudby písňo
vé melodie, nikoliv obráceně, a dokonce i ve WAGNE
ROVĚ souborném uměleckém díle (Gesamtkunst
werk) dominuje hudba. 

Hannonie 
Romantická harmonie rozvíjí harmonii klasickou 
stupňováním chromatiky, alterace a enharmoniky 
a dovádí ji až na hranici atonality (schweheude To
nalitat) . 

Cestu vpřed ukazuje WAGNERŮV tristanovský 
akord Na počátku zaznívá v kadenci a moU jako 
střídavá dominanta H dur se sníženou kvintou 
v basu f (místo fis) a průtahem gisl k septimě al 
v sopránu (hob.). Basový krok od f k dominantní
mu e (t. 2-3, imitace k ť-e v t. 1) v sobě obsahu
je zároveň frygicko-subdominantní účin. Kom
plexní trístanovský akord reflektuje napětí zpra
covávané látky: láska a bolest, touha a naplnění, 
smrt a vykoupení (obr. A). 

Sekvenční technika, sledy kadencí a terciové vztahy 
dodávají harmonii v celku hud. struktury stále větší 
závažnost. Neustálý pohyb chromatických linií často 
vynáší na povrch tonálně vzdálené akordy, které ve 
svém mihotavém barevném sledu vyjadřují přede
vším duševní stavy. 

Motiv spánku ve WAGNEROVĚ Valkýře se tak jeví 
jako romant. symbol snového zastření smyslů. 
(KURTH; př. A). 

Melodika 
Stejně jako v klasicismu je vedoucí složkou melo
die; ještě R. STRAUSS doporučuje v tomto ohledu 
studovat SCHUBERTOVA díla. Melodie není ani tolik 
linie vykonstruovaná podle estetických pravidel 
a zákonů, ale spíše jakási nádoba pro výraz duše; 
její charakter určuje její kvalitu (často platí: čím 
"jednodušší", tím lépe. 

V SCHUBERTOVĚ Nedokončené symfonii lze po
zorovat psychologicky podmíněné utváření mo
tivů a témat: ze stísněného sledu "úzkých" inter
valů (h-ais), z chromaticky stupňovaného opa
kování (cresc.) a z vibrujícího tremola smyčců 
promlouvá pocit nebezpečí, sklíčenost, horeč
natý neklid (př. B). 

Rytmika 
Základem zůstává metricky pravidelně členěný a ryt-
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micky bohatý takt, jenž je však psychologicky a poe
ticky obohacen o rytmus dvě proti třem, tvrdošíjné 
tečkované rytmy, synkopy atd. 

Polyfonní vrstvení rytmů v době nástupu moderní 
hudby ukazuje SKR]ABINOVA 7. klavírni sonáta 
(př. O). 

V důsledku subjektivismu, jemuž. všichni přitakávají, 
se objevují osobní rytmy, které jsou zcela určeny cha
rakterem příslušného skladatele: např. BEETHOVE
NOVY synkopy (také "osudový motiv", s. 387), SCHU
MANNOVY tečkované rytmy, nebo zdůrazňované ne
pravidelné akcenty a vrstvení duol a triol u BRAHMSE. 

Zvuková barva 
Romantismus, který pociťoval hudbu jako nejhlubší 
podstatu univerza a přírody, dával přednost zvukům, 
jež mají blízko přírodě. 
- lesní roh (lov, hrad, rytířstvO, 
- flétna (Pan, Arkádie, pastýřská idyla), 
- klarinet (šalmaj). 
Univerzalita, ale i materialismus 19. stol. přinášejí 
v hudbě mohutné zvukové masy (velký orchestr, vel
ké sbory), rozšíření historického obzoru vede k užití 
staronových nástrojů (BERIIOZ: Cymbales antí
ques), z nábožného, obřadného výrazu vyrůstají slav
nostní zvuky žesťů (tuby, pozouny). 

Historismus 
19. století sice navazuje na starší tradice, ve svém 
vlastním smyslu je však přetavuje, naplňuje svým po
etickým duchem a proměňuje jejich struktury. Starší 
hudba není viděna očima své doby, ny'brž vlastníma 
očima: jako předmět uměleckého ztvárnění, počína
je L1SZTOVÝMI a BUSONIHO transkripcemi BACHA 
a konče charakteristickými novými kompozicemi. 

CÉSAR FRANCK, podnícen barokními formami, 
napodobuje ve svém díle Preludíum, chorál a fu
ga typicky varhanní zvuky na klavíru (lineární ve
dení hlasů, široké založení, které umožňuje bas). 
Na konci Preludia zaznívá vysoce chromatická 
zdánlivá polyfonie, a potom chorál v romantickém 
zjasnění (arpeggio, pp, vysoká poloha). Z barok
ních druhů vycházejí spíše jen podněty pro ro
mant. fantazii než historická orientace (obr. C). 

Charakter pozdní doby 
Vývoj hudební řeči klasicko-romantické epochy vedl 
na počátku 20. století ke krajnostem ve všech para
metrech, jako výraz krajních stavů v duchovním a du
ševním smyslu. Převrat vyústil do moderny, redukce 
vedla k novému klasicismu ve 20. století. 

Ve SKR]ABINOVĚ mysteriózní 7. sonátě jsou ještě 
přítomny romantické struktury, ale natolik kom
plikované, že hraničí s atonalitou. Transcendující 
duch se vymyká hud. řeči 19. stol. a vyjadřuje se 
naléhavěji: méně stylizovaně, daleko obsáhleji, 
v mystickém zabarvení; k porozumění zde zčásti 
musí pomoci slova (obr. O). 
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Italska opera se svou vrcholnou peveckou kultu
rou sice koncem 18. stol. ztraci v Evrope svou nad
vladu ve prospech fro komicke opery (opera comi
que) a velke opery (grand opera), avsak jiz pocat
kern )9. §tol. ziskava dfky ROSSINIMU nory lesk 
a uspech zvl,-opera.buffa. S konecnou platnosti pak 
buffa dozniva az s DONIZETTIM. Na jeji misto nastu
puje velka vazrla opera s dramatickYmi syzety z lite
fatUI)' (SHAKESPEARE, SCHILLER) a ze soucasnosti 
Tj)erismus) . 
Soucasne stirn se v hudbe rozvijeji pi'edevsim 
dvouveta arie jako cantabile a cabaletta se zave
recnou strettou, a take ansambly. Hudba si vsak 
uchovava svou samostatnost vfIci dramatickemu 
deji. Pi'i vsech psychologickjich jemnostech deje 
i hudby se it. opera nestava hudebnim dramatem 
jako u R. WAGNERA. 
GIOACCHINO ROSSINI, *1792 v Pesaru, tI868 neda
JeKO Paoze, napsiI vedle nekolika m:ilo instr. 

skladeb 39 oper, vsechny mezi lety 1810 a 1829; 
patH sem napi'. Tancredi a ltalka v Aliiru (L'lta
liana inAlgeri)~(obe Benatky, 1813), Lazebnik 
sevillskf (II barbiere di Siviglia, rum 1816), Eli
sab!}tta (NeapoI1815; s recilativy accompagnato 
mlsto secco) , Otello (Neapol 1816; podIe SHA
KESPEARA) , MOjiis v Egypte (Mos£: in Egitto, Ne
apol 1818),-S!}miramis (Benatky, 1823). - Od 
1824 zi! ROSSINI v Paozi a zastaval vYznamne 
funkce (it. divadIo). Jeho posledni opera Vilim 
Tell (Guillaume Tell) je velke dramaticke dilo 
podkSCiULLERA (Pai'iz, 1829). Od 1830 pobfral 
R. vysokou penzi a komponoval uz jen zi'fdka 
(kom. h., cirk. h.): Staba"tMater (1831-32/1841 
aZ 42), Petite Messe solennelle (1863/67). 
V 1. 1834-48 Zil v Bologni (i'editel konz.), do 
1855 ve Florencii, potom opet pobliz Pai'fze. 

ROSSINIHO Lazebnik byl snad nejhranejsf operou 
-19. stol. Namet podle BEAUMARCHAISOVY veselo
hry zhudebni! uz roku 1782 PAISIEnO (s. 342): 
Hrabe Almaviva ziska s pomoci lazebnfka Figara 
krasnou Rosinu, kteni jako sirotek zije u dr. Barto
la (MOZARTOvAFigarova svatba pi'edvadf tytez po
stavy v pozdejsfm zivotnfm obdobf). 

Hned na zacatku pi'edehry zazni i'ada elementu 
typickjich pro ROSSINIHO buffu: bohatstvf kon
trastu na vsech urovnich - v hud. gestice, rytmi
ce, melodice, dynamice, zvukove barYe (viz ba
revne schema, pi'. A), d:ile virtuoznf pojednanf 
vedeni hlasu a orchestrace. K ROSSINIHO idea
lum pati'f jednoducha melodika (melodia sem
plice) a jasny rytmus (ritmo chiaro). Take nas 
pi'. (A; srov. S. 402, C) se vyznacuje pi'ehlednostf, 
zi'eteln9mi konturami, duchaplnou hrou a smy
slovou krasou. 

Ze soucasnfku a nasledovniku ROSSINIHO zvlaste 
Vynikaji: 
GAETANO DONIZETTI (1797-1848), od 1838 v Pa

. i'izi, od 1842 ve Vidni; od 1844 _dusevne chory; 

napsal pi'es 70 oper, mezi nimi dramatickou Lu
-cja di Lammermoor (Neapol 1835), a komic
kou operu (opera comique) se sentiment:ilnfmi 
a bufforymi elementy Dcera pluku (La fille du 
regiment, Pam 1840) a konecne slavnou operu 
buffu Don Pasquale (Pam, 1843) jako skvele 
zavrsenf tohoto vtipneho operniho druhu. 

VINCENZO BELLINI (1801-35), Neapol, od 1833 
Ram. Vyznamne jsou jeho velKe opery seria La 
sonnambula (Names{cnaj, a Norma (obeMi-
!iiiT831)~' . -

Oproti narilstajici dramaticnosti a s nf casto spoje
ne hud. povrchnosti stavi lyrik BELLINI ideal vysoce 
stylizovane, avsak ryrazove pi'esvedCive krasy (vzo
rem MOZART). Vytvai'el (spoi'e doprovazene) me
lodie neobycejne kvality. 

Koloratury srych partu BELLINI vypisuje. Zpevnf 
linie vyhduje noblesnf peveckou kulturu stareho 
bel canta, v nemz je nejsubtilnejsfmi tonorymi 
a rytm. variantami dosahovano max. ryrazu a sty
love ryse. Publikum, ktere pi'ijfmalo takoveto 
jemnoSti s nadsenfm, sestavalo zi'ejme ze zna1cu. 
Quasi loutnova arpeggia doprovodu smyccu jsou 
zcela ve sluzbach zpevu: poskytujf mu rytm. za
klad a davajf mu vyniknout nad jemn9m zvukem 
smyccu (pi'. B). 

Nejryznamnejsfm it. opernfm skladatelem je GIU
SEPPE VERDI (s. 410 n.). Na sve skladatelske pouti, 
zacfnajfci ve 40. letech (ROSSINI, BELLINI, DONI
ZETTI) se dostal aZ na hranice verismu a modernf 
hudby. 
VERDI nepiSe opery buffy, ale velki dramaticka 
dila. Zajfmajf ho lidske charaktery, situace, osudy. 
Aktivne se ucastnf na vzniku srych libret. Jeho hud
ba roste z textu pi'edlohy, pi'itom vsak neopoustf 
ide:il it. zpevnf opery, v nfz dominuje hudba. 
La Traviata n:ilezf k operam zraleho obdobf. Na za
catku opery a pi'ed III. dejstvim vykresluje orch. 
pi'edehra, uvadejfci osudory motiv Violetty a milost
ny motiv Alfreda, n:iladu sceny umir:inf Violetty a za
roven nilernou lyriku cele opery. Klidna, periodicky 
clenena "chor:ilnf" mel odie je naplnena nabozn9m 
citem, 4hl. veta pi'inasi baroknf kp. s vrcholne ro
mantickou harmonif (t. 5-8; chromaticke sekven
ce), vysoki poloha smyccu navozuje po cit harmo
nicke, andelsky prozai'ene hudby (delene housle). 
Sve arie VERDI komponoval s tikajfcim metrono
memo Jasne, pevne ohranicene a neuprosne rytmy 
(ROSSINIHO ide:ily ritma chiara a melodie sem
plice) jsou ve sve elementarni podstate usti'ednf 
soucastf it. hudby a reprezentujf zaroven prazaklad
nf rytmy uvnili' i vne cloveka. 0 to dojemneji se nad 
nimi pozveda jednoducha a ryrazove pi'esvedCiva 
vok. mel odie (obr. C). 
Vsechny psychologicke jemnosti jsou vyjadi'eny 
pouze vrcholnymi kvalitami mel odie, a ne pomoci 
symf. orchestr:ilnf sazby jako u WAGNERA. VERDI
HO melodie nadchly celou It:ilii i Evropu. 
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Italská opera se svou vrcholnou pěveckou kultu
rou sice koncem 18. stol. ztrácí v Evropě svou nad
vládu ve prospěch fr. komické opery (op éra comi
que) a velké opery (grand opéra), avšak již počát
kem )9. §tol. získává díky ROSSINIMU nový lesk 
a úspěch zvl,-opera.buffa. S konečnou platností pak 
buffa doznívá až s DONIZETTlM. Na její místo nastu
puje velká vážňá opera s dramatickými syžety z lite
falul)' (SHAKESPEARE, SCHILLER) a ze současnosti 
TJ;erismus) . 
Současně s tím se v hudbě rozvíjejí především 
dvouvětá árie jako cantabile a cabaletta se závě
feClÍOU strettou, a také ansámbly. Hudba si však 
uchovává svou samostatnost vůči dramatickému 
ději. Při všech psychologických jemnostech děje 
i hudby se it. opera nestává hudebním dramatem 
jako u R. WAGNERA. 
GIOACCHlNO ROSSINI, *1792 v Pesaru, tI868 neda
leKo Paříže, napsi! vedle několika málo instr. 

skladeb 39 oper, všechny mezi lety 1810 a 1829; 
patří sem např. Tancredi a Italka v Alžíru (L'Ita
liana inAlgeri)~(obě Benátky, 1813), Lazebník 
sevillský (II barbiere di Siviglia, Řím 1816), Eli
sab!}tta (Neapol 1815; s recitativy accompagnato 
místo secco), Otel!o (Neapol 1816; podle SHA
KESPEARA) , Mojžíš v Egyptě (Mose in Egitto, Ne
apol 1818),-Sťmiramis (Benátky, 1823). - Od 
1824 žil ROSSINI v Paříži a zastával významné 
funkce (jt. divadlo). Jeho poslední opera Vilém 
Tel! (Guillaume Tel!) je velké dramatické dílo 
podkSCiULLERA (Paříž, 1829). Od 1830 pobíral 
R. vysokou penzi a komponoval už jen zřídka 
(kom. h., círk. h.): Staba"tMater (1831-32/1841 
až 42), Petite Messe solennelle (1863/67). 
V 1. 1834-48 žil v Bologni (ředitel konz.), do 
1855 ve Florencii, potom opět poblíž Paříže. 

ROSSINIHO Lazebník byl snad nejhranější operou 
-19. stol. Námět podle BEAUMARCHAISOVY veselo
hry zhudebnil už roku 1782 PAISIEUO (s. 342): 
Hrabě Almaviva získá s pomocí lazebníka Figara 
krásnou Rosinu, která jako sirotek žije u dr. Barto
la (MOZARTOVA Figarova svatba předvádí tytéž po
stavy v pozdějším životním období). 

Hned na začátku předehry zazní řada elementů 
typických pro ROSSINIHO buffu: bohatství kon
trastů na všech úrovních - v hud. gestice, rytmi
ce, melodice, dynamice, zvukové barvě (viz ba
revné schéma, př. A), dále virtuózní pojednání 
vedení hlasů a orchestrace. K ROSSINIHO ideá
lům patří jednoduchá melodika (melodia sem
plice) a jasný rytmus (ritmo chiaro). Také náš 
př. (A; srov. s. 402, C) se vyznačuje přehledností, 
zřetelnými konturami, duchaplnou hrou a smy
slovou krásou. 

Ze současníků a následovníků ROSSINIHO zvláště 
Vynikají: 
GAETANO DONIZETTI (1797-1848), od 1838 v Pa

. říži, od 1842 ve Vídni; od 1844 _duševně chorý; 

napsal přes 70 oper, mezi nimi dramatickou Lu
-cja di Lammermoor (Neapol 1835), a komic
kou operu (opéra comique) se sentimentálními 
a buffovými elementy Dcera pluku (La fil!e du 
régiment, Paříž 1840) a konečně slavnou operu 
buffu Don Pasquale (Paříž, 1843) jako skvělé 
završení tohoto vtipného operního druhu. 

VINCENZO BELLlNI (1801-35), Neapol, od 1833 
Raříž. Významné jsou jeho velKe opery seria Lá 
sonnambula (Náměsíčna) , a Norma (obě Mi-
!áňT831)~' . -

Oproti narůstající dramatičnosti a s ní často spoje
né hud. povrchnosti staví lyrik BELLlNI ideál vysoce 
stylizované, avšak výrazově přesvědčivé krásy (vzo
rem MOZART). Vytvářel (spoře doprovázené) me
lodie neobyčejné kvality. 

Koloratury svých partů BELLlNI vypisuje. Zpěvní 
linie vyžaduje noblesní pěveckou kulturu starého 
bel canta, v němž je nejsubtilnějšími tónovými 
a rytm. variantami dosahováno max. výrazu a sty
lové výše. Publikum, které přijímalo takovéto 
jemnosti s nadšením, sestávalo zřejmě ze znalců. 
Quasi loutnová arpeggia doprovodu smyčců jsou 
zcela ve službách zpěvu: poskytují mu rytm. zá
klad a dávají mu vyniknout nad jemným zvukem 
smyčců (př. B). 

Nejvýznamnějším it. operním skladatelem je GIU
SEPPE VERDI (s. 410 n.). Na své skladatelské pouti, 
začínající ve 40. letech (ROSSINI, BELLlNI, DONI
ZETTI) se dostal až na hranice verismu a moderní 
hudby. 
VERDI nepíše opery buffy, ale velká dramatická 
díla. Zajímají ho lidské charaktery, situace, osudy. 
Aktivně se účastní na vzniku svých libret. Jeho hud
ba roste z textu předlohy, přitom však neopouští 
ideál it. zpěvní opery, v níž dominuje hudba. 
La Traviata náleží k operám zralého období. Na za
čátku opery a před III. dějstvím vykresluje orch. 
předehra, uvádějící osudový motiv Violetty a milost
ný motiv Alfreda, náladu scény umírání Violetty a zá
roveň niternou lyriku celé opery. Klidná, periodicky 
členěná "chorální" melodie je naplněna nábožným 
citem, 4hl. věta přináší barokní kp. s vrcholně ro
mantickou harmonií (t. 5-8; chromatické sekven
ce), vysoká poloha smyčců navozuje pocit harmo
nické, andělsky prozářené hudby (dělené housle). 
Své árie VERDI komponoval s tikajícím metrono
mem. Jasné, pevně ohraničené a neúprosné rytmy 
(ROSSINIHO ideály ritma chiara a melodie sem
plice) jsou ve své elementární podstatě ústřední 
součástí it. hudby a reprezentují zároveň prazáklad
ní rytmy uvnitř i vně člověka. O to dojemněji se nad 
nimi pozvedá jednoduchá a výrazově přesvědčivá 
vok. melodie (obr. C). 
Všechny psychologické jemnosti jsou vyjádřeny 
pouze vrcholnými kvalitami melodie, a ne pomocí 
symf. orchestrální sazby jako u WAGNERA. VERDI
HO melodie nadchly celou Itálii i Evropu. 
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19. STOLETt! Opera II !Italic: vcrismus 409 

G. VERDI se ubiral svou vlastni cestou. Vysel 
z it. belcaiiiove' opeIJ" ktere postupne vtisknul '1-
rai!!eifI':aJ1l' fysy, coz odpovidalo realistickYm ten
dencim 19. stol. i psychologickYm jemnostem cha
rakteru a deje, aniz by se zde projevil WAGNEROV 
vliv (nekoneenti melodie, symf. orch. sazba). 

Filipuv monolog z Dona Carlose je vzoro'1m pi'i
kladem toho, jak silne muze by! zpev co do ryt
mu a vnejsiho projevu ovlivnen i'eci; rec. se vsak 
u VERDIHO casto promeiiuje v ryzi melodiku 
(pi'. A). 

Verismus 
Reali~mus a naturalii>.m\Js, jenz se objevil v literatu
i'e, vedi v it. hudbe koncem 19. stol. ke vzniku tzv. 
·verismuw.ve-ro, pravdi'1, skutecnY). Cilem lit. na
turruISmu je realisticke zobrazeni sveta bez romant. 
iluzi nebo idealizaci s nutnosti nalehave sociaIni 
kritiky. Hudba se muze tohoto ukolu zhostit jen 
podminene, protoze jeji '1razove prosti'edky jsou 
bezpojmove a stylizovane; verismus se tedy vztahuje 
v prve i'ade na opernilatku (text). 
Qpefl]idej,jenzse casto odehrava v lidovem pro
sti'edL ma divak): oti'ast, a proto pi'edvadi velke vas
ne, hrubosti, misty i .!lasili s vrazdami, krev a zdese
ni. Ve sve struktui'e je hudba ponekud hrubsi, cimz 
'dosahuje silnych, obcas ki'iklavYch efektu. 

Jednou ze stezejnich veristickYch oper je Sedltik 
kavalir (Cavalleria rusticana, Rim 1890; podle 
G. VERGY) od PIETRA MASCAGNIHO (1863 aZ 
1945), opera'o jednom dejsM, drama zarlivosti 
z prosti'edi sicilske vesnice. 
UZ v pi'edehi'e zazniva z orchesti'iSte Thriddova 
Siciliana, avsak ne jako instr. stylizace, nYbrZ 
skutecne zazpivana s'1m protagonistou. Opera 
spojuje lid. sceny, dialogy a pisne do jednoho ne
pi'eruseneho sledu. CistY zpev zde pusobi hudeb
ne velmi silne, zatimco recitativ rna nemene silny 
ucin dramatickY. Orchestralni mezihra (c. 10) 
umociiuje napeti pi'ed tragickYm zaverem. 
Melodika je jednoducha a pi'istupna. Tak napi'. 
v jarnim sboru vesnicanu slysime sladke tercie 
a koleba'1 ti'idoby rytmus (c. 1, pi'.B), zatimco 
modlitba Regina coeli zni jako romant. harmo
nizovany choraI (c. 4, pi'. B). 
Hudba programove vykresluje prosti'edi (napi'. lid. 
tance) a jednotl. deje. Thriddovu smrt zobrazuje 
MAsCAGNI tak realisticky, jak je to vilbec v hudbe 
mozne: dramaticke.f!ff prov:izi boj obou mum 
s noZi v ruce (za scenou), potom mihle hrobove ti
cho (Pppp); Alfio Thridda probodi. Kontrabasy 
a tympany, pi'edstavujici zvuk zdeseneho davu, po
stupne sill, nad tim vy'ki'ik jedne z zen (notovan 
pouze rytmus bez not. hlavicek)., pote propuknuti 
vseobecneho zdeseni na jevisti (fff,,Ah!", pi'. B) 

Ve verismu vstupuje hudba zcela do sluzeb ztvarne
ni vnejsich i vniti'nich pochodu, pi'icemz v prvnim 
pi'ipade smeruje k zacleneni nehudebnich zvukU, 

jak se pozdeji prosadilo ve 20. stol., v druhem pi'i
pade je casto povrchni a pusobi ponekud drsne; 
dusevni procesy nezi'idka postradaji psychologic
kou hloubku. 

j'ERDI sf, od ,,~rismu distancoval: Pi'esne kopirovti
n{ skuteenosti snad muze slouiit urcitemu dli. 
Je to vsak fotografie a ne obraz, ne umenf. Chybe
la mu zde jemna dusevni odstineni, zduchovneni 
procesu, vniti'ni dimenze hudby, narocna umeleck:i 
forma. 

Vedle MAsCAGNIHO Sedltika kavalira se nejzna
mejsi veristickou operou stali Komedianti (Pag
liacci, 1892;, libr.: L.) od RUGGIERA LEONCA
VALLA (1857-1919). Dej podan v realisticke 
zkratce, obe opery tudiz jednoaktovky (casto 
provadeny spolecne) . 

Dalsi skiadateIe tohoto obdobi: F. CIliA, U. GIOR
DANO, A. CATALANI, F. ALFANO, R. ZANDONAI. Nej
v2zn. opernim skladatelem mladsi generace se stal: 
GIACOMO PUCCINI (1858-1924), Luca, studium 
- v Milane; dila: Le villi (Milan 1884), Edgar pod-

Ie MUSSETA, vliv WAGNERA (neuspech); Manon 
,Lescaut podie PREVOSTA (Thrin, 1893); La 

Boheme die MURGEROVA romanu - G. GIACOSA 
a L. ILLICA, hI. libretiste PUCCINIHO (Thrin, 
1896); Tosca die V. SARDOUA (Rim 1900); Ma
dame Butterfly die]. L. LONGA a D. BELASCA 
(Milan 1904, 2 akty; Brescia 1904, 3 akty); La 
fanciulla del West (Devce ze Zlateho ztipadu, 
N. Y. 1918); La rondine (Monte Carlo 1917); 
Trittico (Trilogie, 3 jednoaktovky): II Tabarro 
(Pltist), Suor Angelica (Sestra Angelika), 
Gianni Schicchi (N. Y. 1918); Turandot, nedo
koncena, 3. akt od F. ALFANA (Milan 1926); Mse 
As dur (1880); Requiem (1905); kom. h,;·Risne. 

Velmi typick:i pro tento styl. smer jeBohema, ktera 
vych:izi z mesfansko-sentimentaInich pi'edstav 0 zi
vote umelcu, s licenim prosti'edi, s lehc'e vnejskovi
tYm vykreslenim charakteri'I a pusobivYmi scenami. 
Lyr. kvality hudby pozvedaji tuto operu nad uroveii 
obdobnych dobo'1ch produktu. 

PUCCINI dokazal zachytit a vyjadi'it take cizo
krajny kolorit. ExotickY charakter v Madame 
Butterfly je dan uzitim celotonove stupnice 
a jemnou orchestraci po vzoru japonsko-javan
skYch zvuk. viz!. PUCCINI pi'itom vynaleza melo
die nebYvaie krasy, ktere i v cizokrajnem zabar
veni dosvedcuji vrcholnou it. peveckou kulturu, 
z jejiz tradice take vyrostly. Jako pi'iklad PUCCI
NIHO napadite instrumentace Ize uvest oktavove 
zdvojeni klarinetu a zpevu, k cemuz se pi'idavaji 
harfy, sol. housle a mnoho detailnich pi'edne
sO'1ch pokynu (jakoby z dtilky, zadriovane; 
pi'. C). 

PUCCINI je povazovan za pi'edstavitele verismu, 
zaroveii vsak je '1razn9m pi'edstavitelem tzv. "fin de 
siecle" (konec stolet!), jehoz vysoke hudebni naro
ky napli\uje Iyrismem svYch tonu. 

19. STOLETí I Opera II I Itálie: verismus 409 

G. VERDI se ubíral svou vlastní cestou. Vyšel 
z it. belcaiiiové' opery, které postupně vtisknul vý
(líí!!eifI':aJ1l' rysy, coz odpovídalo realistickým ten
dencím 19. stol. i psychologickým jemnostem cha
rakterů a děje, aniž by se zde projevil WAGNERŮV 
vliv (nekonečná melodie, symf. orch. sazba). 

Filipův monolog z Dona Carlose je vzorovým pří
kladem toho, jak silně může být zpěv co do ryt
mu a vnějšího projevu ovlivněn řečí; rec. se však 
u VERDIHO často proměňuje v ryzí melodiku 
(př. A). 

Verismus 
Reali~mus a naturalii>.mlls, jenž se objevil v literatu
ře, vedl v it. hudbě koncem 19. stol. ke vzniku tzv. 
·verfsmuW.ve-ro, pravdivý, skutečný). Cílem lit. na
turruISmti je realistické zobrazení světa bez romant. 
iluzí nebo idealizací s nutností naléhavé sociální 
kritiky. Hudba se může tohoto úkolu zhostit jen 
podmíněně, protože její výrazové prostředky jsou 
bezpojmové a stylizované; verismus se tedy vztahuje 
v prvé řadě na operní látku (text). 
Qpemíděj,jenžse často odehrává v lidovém pro
středí. má divák): otřást, a proto předvádí velké váš
ne, hrubosti, místy i .!lásilí s vraždami, krev a zděše
ní. Ve své struktuře je hudba poněkud hrubší, čímž 
'dosahUje silných, občas křiklavých efektů. 

Jednou ze stěžejních veristických oper je Sedlák 
kavalír (Cavalleria rusticana, Řím 1890; podle 
G. VERGY) od PiETRA MASCAGNIHO (1863 až 
1945), opera'o jednom dějství, drama žárlivosti 
z prostředí sicilské vesnice. 
Už v předehře zaznívá z orchestřiště Thriddova 
Siciliana, avšak ne jako instr. stylizace, nýbrž 
skutečně zazpívaná svým protagonistou. Opera 
spojuje lid. scény, dialogy a písně do jednoho ne
přerušeného sledu. Cistý zpěv zde působí hudeb
ně velmi silně, zatímco recitativ má neméně silný 
účin dramatický. Orchestrální mezihra (č. 10) 
umocňuje napětí před tragickým závěrem. 
Melodika je jednoduchá a přístupná. Tak např. 
v jarním sboru vesničanů slyšíme sladké tercie 
a kolébavý třídobý rytmus (č. 1, př.B), zatímco 
modlitba Regina coeli zní jako roniant. harmo
nizovaný chorál (č. 4, př. B). 
Hudba programově vykresluje prostředí (např. lid. 
tance) a jednotl. děje. Thriddovu smrt zobrazuje 
MAsCAGNI tak realisticky, jak je to vůbec v hudbě 
možné: dramatické.f!ff provází boj obou mužů 
s noži v ruce (za scénou), potom náhle hrobové ti
cho (Pppp); Alfio Thridda probodl. Kontrabasy 
a tympány, představující zvuk zděšeného davu, po
stupně sili, nad tím vy'křik jedné z žen (notován 
pouze rytmus bez not. hlaviček)" poté propuknutí 
všeobecného zděšení na jevišti (fff,,Ah!", př. B) 

Ve verismu vstupuje hudba zcela do služeb ztvárně
ní vnějších i vnitřních pochodů, přičemž v prvním 
případě směřuje k začlenění nehudebních zvuků, 

jak se později prosadilo ve 20. stol., v druhém pří
padě je často povrchní a působí poněkud drsně; 
duševní procesy nezřídka postrádají psychologic
kou hloubku. 

j'ERDI se. od ,,~rismu distancoval: Přesné kopírová
ní skutečnosti snad může sloužit určitému cíli. 
Je to však fotografie a ne obraz, ne umění. Chybě
la mu zde jemná duševní odstínění, zduchovnění 
procesů, vnitřní dimenze hudby, náročná umělecká 
forma. 

Vedle MAsCAGNIHO Sedláka kavalíra se nejzná
mější veristickou operou stali Komedianti (pag
liacci, 1892;, libr.: L.) od RUGGiERA LEONCA
VALLA (1857-1919). Děj podán v realistické 
zkratce, obě opery tudíž jednoaktovky (často 
prováděny společně) . 

Další skladatelé tohoto období: F. Clili, U. GIOR
DANO, A. CATALANI, F. ALFANO, R. ZANDONAI. Nej
význ. operním skladatelem mladší generace se stal: 
GIACOMO PUCCINI (1858-1924), Luca, studium 
- v Miláně; díla: Le villi (Milán 1884), Edgar pod-

le MUSSETA, vliv WAGNERA (neúspěch); Manon 
,Lescaut podle PRÉVOSTA (Thrín, 1893); La 

Boheme dle MURGEROVA románu - G. GIACOSA 
a L. ILLlCA, hl. libretisté PUCCINIHO (Thrín, 
1896); Tosca dle V. SARDOUA (Řím 1900); Ma
dame Butter:fly dle]. L. LONGA a D. BEWCA 
(Milán 1904, 2 akty; Brescia 1904, 3 akty); La 
fanciulla del West (Děvče ze Zlatého západu, 
N. Y. 1918); La rondine (Monte Carlo 1917); 
Trittico (Trilogie, 3 jednoaktovky): II Tabarro 
(Plášt), Suor Angelica (Sestra Angelika), 
Gianni Schicchi (N. Y. 1918); Turandot, nedo
končená, 3. akt od F. ALFANA (Milán 1926); Mše 
As dur (1880); Requiem (1905); kom. h.;'Rísně. 

Velmi typická pro tento styl. směr je Bohéma, která 
vychází z měšťansko-sentimentálních představo ži
votě umělců, s líčením prostředí, s lehc'e vnějškovi
tým vykreslením charakterů a působivými scénami. 
Lyr. kvality hudby pozvedají tuto operu nad úroveň 
obdobných dobových produktů. 

PUCCINI dokázal zachytit a vyjádřit také cizo
krajný kolorit. Exotický charakter v Madame 
Butter:fly je dán užitím celotónové stupnice 
a jemnou orchestrací po vzoru japonsko-javan
ských zvuk. vizÍ. PUCCINI přitom vynalézá melo
die nebývalé krásy, které i v cizokrajném zabar
vení dosvědčují vrcholnou it. pěveckou kulturu, 
z jejíž tradice také vyrostly. Jako příklad PUCCI
NIHO nápadité instrumentace lze uvést oktávové 
zdvojení klarinetu a zpěvu, k čemuž se přidávají 
harfy, sól. housle a mnoho detailních předne
sových pokynů (jakoby z dálky, zadržovaně; 
př. C). 

PUCCINI je považován za představitele verismu, 
zároveň však je výrazným představitelem tzv. "fin de 
siecle" (konec století), jehož vysoké hudební náro
ky naplňuje lyrismem svých tónů. 
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19. STOLET! / Opera III / Italie: Verdi 411 

GIUSEPPE VERDI, *10. 10. 1813 V Le Roncole 
uBusseta{Parma), t 27. 1. 1901 v MilanI'; byl 
podporovan obchodnikem BAREZZIM v Bussetu, 
od r. 1832 privatni studium kompozice v Milane 
u v. LAVIGNA (na konzervatori byl odmitnut), ved
Ie toho ziskava prakticke zkusenosti (navstevy 
opernich predstaveni, studium partitur, opisovani 
hlasu); od r. 1836 vedouci orch. Societi! Filarmo
nica a ueilel na hud. skole v Bussetu; R. 1836 
siiatek s MARGHERITOU BAREZZI (dcera jeho 
podporovatele); od 1839 opet v Milane. VERDlHO 
.L.operaOberto byla r. 1839 v Milane 1Iobi'e pl'i
jata. Pri prici na 2. opere Un giorno di regno 
mu zemrela zena a dite, opera navic propadla, 
nebot s hitkou a stylem buffy priSel VERDI uz prilis 
pozde (silne napodobovani ROSSINlHO, nejed
notnost). 

40. leta. Ve sve 3. opere Nabucco nalezl VERDI 
svUjOsobni styl, vazny a dramatickY. Nabucco ho 
s G: STREPPONIOVOU jako primadonou ueinil na
L~zslavn1m (1842). Utrapy Zidu pod babylonskYm 
krilem Nabuchodonosorem a jejich vysvobozeni se 
staly symbolem osvobozeneckeho hnuti Itilie, po
eateeni sbor Va pensiero suII' ali dorate (Let, mys
lenko, na zlaiYch kfidlech) se promenil takfka v na
rodni hymnu. VERDlHO jmeno se objevuje jako bo
jovY symbol: VERDI = Vittorio Emanuele Re 
D'Italia. Kvilli svemu aktivnimu polit. postoji a dilu 
byl on sim naz1vanMaestro della rivoluzione. 00-
stava eetne objednavky a v tesnem sledu se objevuji 
jeho dalSi opery. Hudebne navazuje VERDI na it. 
belcantovou operu ROSSINlHO a BELLINlHO, avsak 
vice nez na Cistou krasu zpevu se zameruje na ztvar
neni lidskYch charakteru a situaci: 

- Stare formy jako rec., arie, ansimbly, sbory i sta
le narustajici velki finale jsou spolu s ciste hud. 
formami cantabile, cabaletty a romance spoje
ny do velkYch hudebnich scen. 

- Orchestrilni doprovod je sice barevne bohaiY, 
nikoli vsak symfonicky pojaiY jako u WAGNERA. 

Zajem 0 zpracovavanou latku privedl VERDlHO 
K velke literature (literdrni opera): Macbeth 
(1847, SHAKESPEARE), Luisa Miller (1849, 
SCHILLER). VERDlHO libretiste byli mj. T. SOLERA, 
S. CAMMARANO, A. BOITO. Psychologicke utvareni 
a vedeni postav ho zajimaly jako vYchozi bize a in
spiracni zdroj jeho hudby. Proto na svYch libre
tech spolupracoval (ureoval si dokonce i metrum 
verse). 
V breznu 1848 prerusil VERDI svilj parizskY a lon
dynskY pobyt, aby mohl by! ueasten na povstani 
v Milane. R. 1848 koupil nedaleko Busseta statek 
Sant'Agata, kde zil s GruSEPPINOU STREPPONI 
(siiatek r. 1859). Premierou opery Battaglia 
di Legnano slavily r. 1849 Rim a Italie revoluci. 
R. 1851 VERDI znovu odesel do ustranf. 

50. leta. Rigoletto, II trovatore (Trubadur) a La 
Traviata tvorf jednu ucelenou skupinu: drama cha
rakteru, zpevni opera a nakonec sjednoceni obou. 
Sve noty, at znifji krdsne ci osklive, nepisi nikdy 
ndhodne, nfbri usiluji vidy vyjddi'it jejich pro
sti'ednictvim charakter (k Rigolettovi). Traviata 
nejprve propadla a teprve v prepracovane (zkrice
ne) forme si nasla cestu k uspechu. Maskarni pies, 
r. 1858 v Neapoli zakizany, se v Rime r. 1859 do
ekal skveJe premiery. 

Na dcam. vrcholech opery se nachizeji velke an
~amblove sceny. Individuilni charaktery (s6Ia) 
se vyeleiiujf ze sborove masy. Hudebne VERDI 
vse spojuje do vYsledneho vrcholne romant. zvu
koveho obrazu: nad doprovodnym orch. se nese 
mohutny sborovY zvuk, a nad tim vsim zari s61. 
hlasy (Ameliin rozechvely zpev); pusobive je 
i dramaticke stridani tutti a sola (Richard) 
a zpev, ktery se chvilemi pribliZuje reei (drama
ticky oduvodneno), Richardova slova na rozlou
cenou, preryvana pauzami, pronasena jen s na
mahou, jiz v zajeti smrti (pl'. B). 

U VERDlHO nenalezneme zidny WAGNEROV vliv. 
V germanismo spatroval VERDI naopak ohrozeni 
it. hudby. Jeho cesta k dramatismu je jina, jsou vsak 
na ni stycne body s velkou operou se sbory a ma
sOyYmi scenami. K otevreni Suezskeho pruplavu 
r. 1870 zkomponoval VERDI operu Aida. Premiera 
vsak byla 0 cely rok posunuta, nebot kulisy a kosiY
my, objednane v Parizi, nemohly by! odtud dodany 
kvUli nem. oblezeni 1870-71. 

J'()zdn.Ld~lo.]O.leta vnesly do Sant'Agaty a lizni 
Montecatini klid. R. 1873 vzniki VERDlHO jediny 
smyecovY kvartet. Pod dojmem smrti spis. MANzo
NlHO zkomponoval VERDI Reguiem~ere bylo pod 
jeho vedenim poprve provedeno ve vYrocni den 
MANZONlHO umrti r. 1874 v milanskem domu. Na 
BOITOV podnet zaral VERDI r. 1879 pracovat na 
Q1ellovi, opere s nejostreji vykreslen1mi charaktery 
a sterner komornim propracovanim sazby. 
Na BOITOV podnet pak dokoneuje svou posledni 
QP5!T)I]q/~tqf[JI893), jez je Iyrickou komedii 
(commedia lirica), ne uz buffou ve starem slohu. 

VERDlHO novY styl buffo se vyznacuje dialogizu
jicim parlandem, vehni prudkYm, ziyYm a afek
tivnim, mensim mnozstvim velkYch melod. ob-
10ukU, ktere se rozvijeji jen na urc. mistech. Or
chestr se podilf na celku znaenou merou, a to 
jako doprovod uzce propojeny se zpevem, ale ta
ke samostatne: ve 3. a 4. taktu zjevne liei nihly, 
prudkY pohyb na jeviSti (pl'. C). Vse zde pusobi 
rizne a komicky, dokonce i zaverecna fuga. 

Jakoposledni vznikiy Quattro pezzi sacri 
(prem. 18(8). R:·1897'zemreTilGfVsEPpfr;i\.'VI<:Ir--
or zaloZii mj. domov pro stare hudebniky (Casa di 
riposo) v MilanI' a na jeho provozovani vynakiadal 
veskere prijmy ze svYch del. 

19. STOLETí / Opera III / Itálie: Verdi 411 

GIUSEPPE VERDI, *10. 10. 1813 V Le Roncole 
uBussetá{Parma), t 27. 1. 1901 v Miláně; byl 
podporován obchodníkem BAREZZIM v Bussetu, 
od r. 1832 privátní studium kompozice v Miláně 
u V. LAVIGNA (na konzervatoři byl odmítnut), ved
le toho získává praktické zkušenosti (návštěvy 
operních představení, studium partitur, opisování 
hlasů); od r. 1836 vedoucí orch. Societa Pitarmo
nica a učitel na hud. škole v Bussetu; R. 1836 
sňatek s MARGHERlTOU BAREZZI (dcera jeho 
podporovatele); od 1839 opět v Miláně. VERDlHO 
.L.operaOberto byla r. 1839 v Miláně 1Iobře při
jata. Při práci na 2. opeře Un giorno di regno 
mu zemrela žena a dítě, opera navíc propadla, 
neboť s látkou a stylem buffy přišel VERDI už příliš 
pozdě (silné napodobování ROSSINlHO, nejed
notnost). 

40. léta. Ve své 3. opeře Nabucco nalezl VERDI 
svUjOsobní styl, vážný a dramatický. Nabucco ho 
s G: STREPPONIOVOU jako primadonou učinil na
L~zslavným (1842). Útrapy Židů pod babylonským 
králem Nabuchodonosorem a jejich vysvobození se 
staly symbolem osvobozeneckého hnutí Itálie, po
čáteční sbor Va pensiero sull' aU dorate (Leť, myš
lenko, na zlatých křídlech) se proměnil takřka v ná
rodní hymnu. VERDlHO jméno se objevuje jako bo
jový symbol: VERDI = Vittorio Emanuele Re 
D'ltalia. Kvůli svému aktivnímu polit. postoji a dílu 
byl on sám nazýván Maestro delta rivoluzione. Do
stává četné objednávky a v těsném sledu se objevují 
jeho další opery. Hudebně navazuje VERDI na it. 
belcantovou operu ROSSINlHO a BELLlNlHO, avšak 
více než na čistou krásu zpěvu se zaměřuje na ztvár
nění lidských charakterů a situací: 

- Staré formy jako rec., árie, ansámbly, sbory i stá
le narůstající velká finale jsou spolu s čistě hud. 
formami cantabile, cabaletty a romance spoje
ny do velkých hudebních scén. 

- Orchestrální doprovod je sice barevně bohatý, 
nikoli však symfonicky pojatý jako u WAGNERA. 

Zájem o zpracovávanou látku přivedl VERDlHO 
K velké literatuře (literární opera): Macbeth 
(1847, SHAKESPEARE), Luisa Miller (1849, 
SCHILLER). VERDlHO libretisté byli mj. T. SOLE RA, 
S. CAMMARANO, A. BOITO. Psychologické utváření 
a vedení postav ho zajímaly jako výchozí báze a in
spirační zdroj jeho hudby. Proto na svých libre
tech spolupracoval (určoval si dokonce i metrum 
verše). 
V březnu 1848 přerušil VERDI svůj pařížský a lon
dýnský pobyt, aby mohl být účasten na povstání 
v Miláně. R. 1848 koupil nedaleko Busseta statek 
SanťAgata, kde žil s GruSEPPINOU STREPPONI 
(sňatek r. 1859). Premiérou opery Battaglia 
di Legnano slavily r. 1849 Řím a Itálie revoluci. 
R. 1851 VERDI znovu odešel do ústraní. 

50. léta. Rigoletto, II trovatore (Trubadúr) a La 
Traviata tvoří jednu ucelenou skupinu: drama cha
rakterů, zpěvní opera a nakonec sjednocení obou. 
Své noty, ať znějí krásně či ošklivě, nepíši nikdy 
náhodně, nýbrž usiluji vždy vyjádřit jejich pro
střednictvím charakter (k Rigolettovi). Traviata 
nejprve propadla a teprve v přepracované (zkráce
né) formě si našla cestu k úspěchu. Maškarní ples, 
r. 1858 v Neapoli zakázaný, se v Římě r. 1859 do
čkal skvělé premiéry. 

Na dcam. vrcholech opery se nacházejí velké an
~ámblové scény. Individuální charaktery (sóla) 
se vyčleňují ze sborové masy. Hudebně VERDI 
vše spojuje do výsledného vrcholně romant. zvu
kového obrazu: nad doprovodným orch. se nese 
mohutný sborový zvuk, a nad tím vším září sól. 
hlasy (Ameliin rozechvělý zpěv); působivé je 
i dramatické střídání tutti a sóla (Richard) 
a zpěv, který se chvílemi přibližuje řeči (drama
ticky odůvodněno), Richardova slova na rozlou
čenou, přerývaná pauzami, pronášená jen s ná
mahou, již v zajetí smrti (př. B). 

U VERDlHO nenalezneme žádný WAGNERŮV vliv. 
V germanismo spatřoval VERDI naopak ohrožení 
it. hudby. Jeho cesta k dramatismu je jiná, jsou však 
na ní styčné body s velkou operou se sbory a ma
sovými scénami. K otevření Suezského proplavu 
r. 1870 zkomponoval VERDI operu Aida. Premiéra 
však byla o celý rok posunuta, neboť kulisy a kostý
my, objednané v Paříži, nemohly být odtud dodány 
kvůli něm. obležení 1870-71. 

J'()zdn.Ld~lo.]O.léta vnesly do SanťAgaty a lázní 
Montecatini klid. R. 1873 vznikl VERDlHO jediný 
smyčcový kvartet. Pod dojmem smrti spis. MANZO
NlHO zkomponoval VERDI Reguiem~eré bylo pod 
jeho vedením poprvé provedeno ve výroční den 
MANZONlHO úmrtí r. 1874 v milánském dómu. Na 
BOlTŮV podnět začal VERDI r. 1879 pracovat na 
Q1ellovi, opeře s nejostřeji vykreslenými charaktery 
a s téměř komorním propracováním sazby. 
Na BOlTŮV podnět pak dokončuje svou poslední 
QP5!T)I]ql~tqf[JI893), jež je lyrickou komedií 
(commedia lirica), ne už buffou ve starém slohu. 

VERDlHO nový styl buffo se vyznačuje dialogizu
jícím parlandem, vehni prudkým, živým a afek
tivním, menším množstvím velkých melod. ob
louků, které se rozvíjejí jen na urč. místech. Or
chestr se podl1í na celku značnou měrou, a to 
jako doprovod úzce propojený se zpěvem, ale ta
ké samostatně: ve 3. a 4. taktu zjevně líčí náhlý, 
prudký pohyb na jevišti (př. C). Vše zde působí 
řízně a komicky, dokonce i závěrečná fuga. 

jako poslední vznikly Quattro pezzi sacrí 
(prem. 1898). R:·1897'ž'ěiií.řěTilGfl.ísEPpfr;i\.'VI<:Ir--
DI založil mj. domov pro staré hudebníky (Casa dí 
ríposo) v Miláně a na jeho provozování vynakládal 
veškeré příjmy ze svých děl. 
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19. STOLETt / Opera IV / Francie: grand opera, drame Iyrique 4H 

Francouzskli opera dostala politick¥mi udaIostmi 
v Pai'iZi po revoluci a v ceJem 19. stol. impulsy, kte
fe z nr ucinily ryznamne evr. centrum, jez ovlivilova-
10 silne opemi produkci ostatnich zenli. AktuaInost 
ii:!.mem, cilena dramaturgie a strhujiei hudba vyvo
lavaly silne efekty. Hiasane ideaIy svobody a sprave
d1nosti odpovidaly novYm nadejim, a zatimco res
taurace a na nic se neohliZejiei mesranska ekono
mie vyvohivaly rezignaci, nabizela opera a opereta 
omamujiei i1uze. 
Qill!.fI)f ~ruhy ve Francii byly: velka opera (grand ope
t:li), k()mi<;~ opera (opera comique), Iyricke drama 
(dr!!!n~)Yrique), vedle toho opereta. Trend smerujiei 
Ksoubomemu umeleckemu dilu (Gesamtkunstwerk) 
postupne seti'el hranice mezi prvnfmi ti'emi druhy, 
zatimco opereta se ubirala vlastni cestou. 

~~IU!.QPera 
Grand o&era je vazna velka opera,je prokompono
van:!. a 0 saJiuje reCiiailvy-(mlsto riiluvenych dialo
gi'i)Tlill!~iS.ti, kt~!~se.v .19 .. ~tol. .sloucily<io jedi
nehooramaticktTho prou4u.Je pokracovanim tra
j/die lyrique z 18. stoleti. Pi'edchUdce: SPONTINI, 
ta- Thstale (frestdlka, 1807). yrcholy: AUBER, La 
Muette de Portici iNema z Portici, 1828), ROSSI
NI, Gui/{atlme Tell (Vi/em Tell, 1829), .}l.EYER
BEER, Robert Ie Diable (Robert d'abel, 1831), Les 
IJ1tguenots TIliigenoti, 1836), HALEVY, La Juive 
ft}dovka, 1835). Grand opera ,ako reprezentativni 
opernf druh Cervencove monarchie 1830-48 odra

Pi'. A: v accompagnato scene zpiva jen Masaniello; 
Fenella (Nema) odpovida posunky, doprovazenYmi 
orchestrem. NaIada je dramaticka, obsah revolucni: 
Masaniello, jedinec, hrdina, nadchne Iidovou masu, 
ktere vtiskne sve hrde pocify. SignaIove intervaly, 
pochodove rytmy (rychly 414 !., pi'edtakti, zdiiraz
novane piilky) , jasna harmonie (maIo zmen, ka
dence hI. funkei) , jednoduchy sbor. zpev shromaz
deneho davu (casta unisona, tercie), hlucny or
chestr (tremolo a paralelni postupy se zpevni Iinii): 
vse se podt1f na monumentaInfm dram. dojmu. 
Pi'. B: MEYERBEEROVI Hugenoti oti'asli pi'edevsim 
ucasti na osudu jednotlivcii. Protestant Raoul milu
je katolicku Valentinu. Laska stoji proti zrade. Ma 
Raoul Valentinu ochranovat, nebo pi'ispechat na 
pomoc pi'ateliim? Vyvrcholenim je milostny duet, 
obsahujiei v sobe mnoho zvram. 

Chroma!. akordy a motivy, zmeny tempa 
a orch. vsuvky oZivuji recitativ. V sirok¥ch Iinifch 
se kavatina k1ene nad tremolem smyccii (dusevni 
rozruseni). Milostny duet tvon zaver IV. aktu, po 
nemz jsou v poslednim aktu Raoul i Valentina spo
lu s ostatnimi Hugenoty zavraZdeni. 

Mistem provadeni byla Grand opera v Pai'izi. V sou
ladu s centraIni roli, kterou v 19. stol. hraIa Pai'iZ 
v Evrope, psali velke opery pro Panz take cizinci ja
ko VERDI, Les Vepres siciliennes (Sicilske nespo
ry, SCRIBE, 1855), Don Carlos (1867), a WAGNER, 
pai'iZska uprava Tannhiiusera (1861). 

zi siliei mesranske sebevedomi, technicke a hospo- J>ram.e lyrique 
d:ii'ske uspechy, coz se na jevisti projevuje monu- Z.hf\J~a od.~, 1850.§~.<>b~~1~_v):!i'f~i.n.QvY operni 
mentalitou a mnohotv:imosti. S absenei zabran, _typ, ktery .J.lodob.<>~jako velka opera pojednava vaz
typickou pro mesransk¥ vkus, se zde kviili dosaZeni ne latky,a1e neeracujesuOne-ni··monutnycnmaso
co nej~etsfho ueinu na sebe vrsi rozdilne styly ~c~, seen; nfbrz pred~aO!j~~ri?E~e:~\!.i1J\,}iltim-, 
a prostredky. nejsl, city prodclinute atmoSfere: Je to ouaeom 
- vizuaI.<>e ucinne davove sceny (tableaux) a pi'e- drama - drame lyrique (srov. v 18. stol. tragedie 

kVapivird~vrzVfatf(sokY); .. Iyrique). Tak jako vdramatu jsou zdeJUluvene dia-
- pn'kre protiklady mezi masovYmi scenami a pri- J.ogy.JakZe formaIne je drame Iyrique typem opery 

. vatnfsferou, od vnejSkove ok:izalych ark neznYm comique; jestlize se vsak dialogy zhudebni jako re-
a sentimenta.Infm projeviim. "- . citativy (jak se dodatecne stalo u BIZETOVY Car-

Namety se jiz nevyhledavaji v antice, nYbn podobne men), stava se zase drame Iyrique typem velke ope
Wko ve fro Iiterarnim romantismu (DUMAS, HUGo) ry. Mistem provozovani nebyla ovsem v Pai'iZi Velka 
jsou to latky sti'edoveke a novoveke. Romantick¥ je opera, nYbrz Theatre Iyrique, popi'. Opera comique. 
take zpiisob ztvarneni: barevny, poh:idkory, zazrac- Jako prvnf a charakteristicke drame Iyrique se v ro-
ny, Iidory, narodnf. Vildcim Iibretistou byl EUGENE 'ce 1859 objevila GoUNODOVA parafr:ize GoET-
SCRIBE (I791-1861). HOVA Fausta Faust (nem. Margarethe). GOUNOD 
Hudebni prosti'edky zahrnuji vse, co se aZ doposud pracuje piisobive s kontrasty; po 001. tercetu s dra-
v opere uzivalo: matickY!ni orch. vstupy, kdy neustaIe modulace 
- _ recitativy accompagnato (seeny); a chromatika udrfuji napeti, nasleduje sbor ande-
- arie, kavatiny, romance, balady; Iii v oblaZujieim G dur jako vykoupeni (Marketka 
- ansambly jakozto nejdiilezitejsi partie; je "zachranena", pi'. C). 
-c. yelke sbory, pi'edstavujiei lid. masy; Religiozni ton skladatele eirkevni hudby GOUNODA 
- balety k1asicke i moderni s novYm vYrazem; (Ave Maria) vedl temei' k sekularizaci naboz. cim 
- velk¥ orchestr, umoznujiei barevne diferencova- a napomohi opei'e a pnslusnemu hud. druhu k vel-

nou instrumentaci, casto s programnimi zvuko- kemu uspechu. GOETHOVU latku zhudebnil take 
malebnYmi efekty. A. THOMAS v opei'e Mignon (1866). 

19. STOLETí / Opera IV / Francie: grand opéra, drame Iyrique 4H 

Francouzská opera dostala politickými událostmi 
v PařiZi po revoluci a v celém 19. stol. impulsy, kte
fé z ní učinily významné evr. centrum, jez ovlivňova
lo silně operní produkci ostatních zemí. Aktuálnost 
námětů, cílená dramaturgie a strhující hudba vyvo
lávaly silné efekty. Hlásané ideály svobody a sprave
dlnosti odpovídaly novým nadějím, a zatímco res
taurace a na nic se neohlížející měšťanská ekono
mie vyvolávaly rezignaci, nabízela opera a opereta 
omamující iluze. 
Qill!.fI!Í ~ruhy ve Francii byly: velká opera (grand opé
t:li), k()mi<;~ opera (opéra comique), lyrické drama 
(dr!!!n~)Yrique), vedle toho opereta. Trend směřující 
Ksoubornému uměleckému dílu (Gesamtkunstwerk) 
postupně setřel hranice mezi prvními třemi druhy, 
zatímco opereta se ubírala vlastní cestou. 

~~c!.QPéra 
Grand o&éra je vážná velká opera, je prokompono
vaná a o sabuje reCiiat1Vý-(mlsto mluvených dialo
gi'i)Tlíll!~áS.Íi, kt~!~se.v .19 .. ~tol. .sloučily{lo jedi
néhooramatickélio prou<lu.)e pokračováním tra
j/dle lyrique z 18. století. Předchůdce: SPONTlNI, 
ta- Vésta!e (Vestálka, 1807). yrcholy: AUBER, La 
Muette de Portici lNěmá z Portici, 1828), ROSSI
NI, Guil{atlme Tell (Vilém Tell, 1829), .}l.EYER
BEER, Robert le Diable (Robert ďábel, 1831), Les 
IJ1tguenots "(Ilugenoti, 1836), HALÉVY, La juive 
{Židovka, 1835). Grand opéra íáko reprezentativní 
operní druh Cervencové monarchie 1830-48 odrá

Př. A: v accompagnato scéně zpívá jen Masaniello; 
Fenella (Němá) odpovídá posunky, doprovázenými 
orchestrem. Nálada je dramatická, obsah revoluční: 
Masaniello, jedinec, hrdina, nadchne lidovou masu, 
které vtiskne své hrdé pocity. Signálové intervaly, 
pochodové rytmy (rychlý 414 1., předtaktí, zdůraz
ňované půlky), jasná harmonie (málo změn, ka
dence hl. funkcí), jednoduchý sbor. zpěv shromáž
děného davu (častá unisona, terCie), hlučný or
chestr (tremolo a paralelní postupy se zpěvní linií): 
vše se podln na monumentálním dram. dojmu. 
Př. B: MEYERBEEROVI Hugenoti otřásli především 
účastí na osudu jednotlivců. Protestant Raoul milu
je katoličku Valentinu. Láska stojí proti zradě. Má 
Raoul Valentinu ochraňovat, nebo přispěchat na 
pomoc přátelům? Vyvrcholením je milostný duet, 
obsahující v sobě mnoho zvratů. 

Chromal. akordy a motivy, změny tempa 
a orch. vsuvky oživují recitativ. V širokých liniích 
se kavatina klene nad tremolem smyčců (duševní 
rozrušení). Milostný duet tvoří závěr IV. aktu, po 
němž jsou v posledním aktu Raoul i Valentina spo
lu s ostatními Hugenoty zavražděni. 

Místem provádění byla Grand opéra v Paříži. V sou
ladu s centrální rolí, kterou v 19. stol. hrála Paříž 
v Evropě, psali velké opery pro Paříž také cizinci ja
ko VERDI, Les Vepres siciliennes (Sicilské nešpo
ry, SCRIBE, 1855), Don Carlos (1867), a WAGNER, 
pařiZská úprava Tannhiiusera (1861). 

ží sílící měšťanské sebevědomí, technické a hospo- J>ram.e Iyrique 
dářské úspěchy, což se na jevišti projevuje monu- Z.hf\J~a od,.!, 1850.§~.<>b~~1~_v):!i'í~i.n.QVÝ operní 
mentalitou a mnohotvárností. S absencí zábran, _typ, který .J.lodob.<>~jako velká opera pojednává váž
typickou pro měšťanský vkus, se zde kvůli dosažení né látky, ale neeracujesučíne-ni··monutnýcnmáSó
co nej~ětšího účinu na sebe vrší rozdílné styly ~c~, scén; nfbrz přéd~áO!j~~ri?E~ě:~\!.i1J\,}iltiiň-, 
a prostredky. nejsI, city prodclinute atmoSfere: Je to ouiliióm 
- vizuál.<>ě účinné davové scény (tableaux) a pře- drama - drame lyrique (srov. v 18. stol. tragédie 

kýapivird~vrzVfatf(sokY); .. Iyrique). Tak jako v dramatu jsou zdeJUluvené dia-
- pň'kré protiklady mezi masovými scénami a pri- .logy.Jakže formálně je drame Iyrique typem opéry 

. vátní'sférou, od vnějškově okázalých aŽk něžným comique; jestliže se však dialogy zhudební jako re-
a sentimentá.lním projevům. "- . citativy (jak se dodatečně stalo u BIZETOVY Car-

Náměty se již nevyhledávají v antice, nýbrž podobně men), stává se zase drame Iyrique typem velké ope
Wko ve fr. literárním romantismu (DUMAS, HUGo) ry. Místem provozování nebyla ovšem v Paříži Velká 
jsou to látky středověké a novověké. Romantický je opera, nýbrž Théatre lyrique, popř. Opéra comique. 
také způsob ztvárnění: barevný, pohádkový, zázrač- Jako první a charakteristické drame lyrique se v ro-
ný, lidový, národní. Vůdčím libretistou byl EUGENE 'ce 1859 objevila GoUNODOVA parafráze GoET-
SCRlBE (I791-1861). HOVA Fausta Faust (něm. Margaretbe). GOUNOD 
Hudební prostředky zahrnují vše, co se až doposud pracuje působivě s kontrasty; po sól. tercetu s dra-
v opeře užívalo: matickými orch. vstupy, kdy neustálé modulace 
- _ recitativy accompagnato (scény); a chromatika udržují napětí, následuje sbor andě-
- árie, kavatiny, romance, balady; lů v oblažujícím G dur jako vykoupení (Markétka 
- ansámbly jakožto nejdůležitější partie; je "zachráněna", př. C). 
-c. velké sbory, představující lid. masy; Religiózní tón skladatele církevní hudby GOUNODA 
- balety klasické i moderní s novým výrazem; (Ave Maria) vedl téměř k sekularizaci nábož. citů 
- velký orchestr, umožňující barevně diferencova- a napomohl opeře a příslušnému hud. druhu k vel-

nou instrumentaci, často s programními zvuko- kému úspěchu. GOETHOVU látku zhudebnil také 
malebnými efekty. A. THOMAS v opeře Mignon (1866). 
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19. STOLETI / Opera V / Francie: opera comique, opereta 415 

Opera comique 
V!-ep0l. 19.stol. se komicka opera stava protej
§Ke!11vel~e()Jlery. Jejf namety z kaZdodenniho zivo
ta.Jllestansk)'ch vrstev obsahovaly uz delSf dobu -
od dOD revolucnf opery hruzy (s. 347) - take vazne 
.iL90ie_m_ne elementy. V dobe restaurace odrazl ko
micka opera casto mestansk)' skion: stavet vaznost 
i veselost tesne vedle sebe, pi'icemz vaznost zde 
snadrio pi'echazf v sentimentalitu a veselost se stava 
p6zou. Pi'esto vsak dominuje fro elan a esprit. Pod
netnYni libretistou byl EUGENE SCRIBE. Skiadateie: 
BOIELD]EUL B!l4pani (La Dame blanche, 1825); 
AUBER, Fra Diavolo (1830); HEROLD a ADAM, Po
SHltorizTdnlumeau (1836). 
K01l!~ka oper~mamluvene dialogy, a tim stojl bliz
ko cinohi'e. Hudba tento dialog pi'erusuje, a vyka
zuje'lendenci k uzavi'enYni clslum. Jsou to plsne 
(romance, balady), male arie, energicke nebo ly
ricke ansambly, sbory (vojaci, rolnlci), a t6noma
lebny orchestr. 
Zhruba po r. 1850 se Opera comique s vaznYmi, lyric
k)'mi nebo dramatick)'mi rysy vyvfjf do podoby drame 
lyrique (GoUNODOV Faust viz S. 412), na druhe stra
ne se obrad k lehke opera bou.ffe nebo operete. 
V budove pai'fzske Opera comique se tudtz hrajf velmi 
protikiadna dila. 

lli!!!!,J!Lr~aJismus 
...{;tJ1'1ll1!Il .Y.IlORQABIZETA byla puvodne opera co
IUique s mluvenYnii dialogy. Dokomponovane reci
tativy od E. GUIRAUDA (BIZET zemi'el 3 meske po 
malo uspesne premiere r. 1875 v Opera comique) 
posunujl operu formalne do blizkosti velke opery, 
ke ktere se vsak namet ani celkovY t6n Carmen pi'l
lis nehodL Lyricke partie Michaely pi'ipomfnajl dra
me lyrique: hranice mezi opernlmi druhy se stfrajf; 
pro dosaZenl nOvYch efektu dramatickeho znazor
nen! jsou nasazeny vsechny prosti'edky. Latka urce
na prosti'edlm podle MERIMEEOVY novely a BIZE
TOVA charakteristicka hudba jsou typicke pro novY 
opernl realismus, jenz byl vzorem a zaroveii parale
lou kit. verismu (s. 409). 

V Carmen nalezejf k hudebn(mu realismu folk
l6rnl tance. BIZET dokonce veri!, ze v Habanefe 
citoval puvodnl span. lidovY napev podle 
span. plsiiove sbfrky (melodie od SEB. DE IRA
DIERA, take La Paloma). Povaha Carmen je leit
motivicky charakterizovana silnou chromatikou 
a temperamentnlm doprovodem. Lokalnl kolorit 
zaznfva take v ohnive Seguidille (pi'. A). 

Qpereta 
Od r. 1854 se v Pai'lzi objevovaly jednoaktove vesele 

_ opery od HERvEHO pod nazvem Folies concertan
tes, a od r. 1855 od J. OFFENBACHA jako Bouffes 
parisiens (Musiquettes, Operettes), oznacovane 
zagenre primitij et gai. V1ceaktove vesele opery se 
jmenovaly operas bouffes, dnes operety. lYPicke 

jsou pro ne lehke, casto aktualnl sansony, m6dnl 
tance (kankan, valcfk, galop, polka) a pochody. 
Podnety pro lance poskytl PH. MUSARD ve svem pa
rlzskem Variete. Opereta musela nutne koncit stast
ne, casto zaverecnYni opojnYni plesem: tim se mate
rialisticky a ekonomicky orientovana spolecnost 
snaZi!a prekryt svilj vnitrnl neklid a prazdnotu. Sve
tacka Panz v dobe svetovYch vYstav (1855, 1867) 
vyzai'ovala svilj vliv do Evropy i do Ameriky. Vsude 
byl dtit tep parlzskeho zivota a_DFFENBACHOVA 
opereta udavala t6n: ..2rfeus v podsvetl (1858) 
a Krdsnd Helena (1864) parodovaly velke anticke 
opernllatky, Pafizskj Zivot (1866) pak nabubi'e
lou pateticnost a moralku doby. 

.!'oslednlm OFFENBACHOvYM dtlem jsou Hoff
manovy povidky (Les Contes d'Hoffmann, 
premo posmrtne v Pai'izi 1881). Je to velka ro
mant. opera, kteni svYmi Iyrick)'mi, hudebnimi 
kvalitami (napr. Barkarola jako benatska piseii) 
a syYm ramcoyYm propojenim i!uze a reality stavi 
na jeviste oba rozmery zivota: snovou barvitos
ta tajuplnou romanticnost. (obr. B). 

Operety 19. stol. si uddely sve publikum pres pre
lorn stoleti a obe svetove valky nepretdite az do 
dneska. 

~~Iadatele francouzske opery 
FRAN<;OIS-ADRIEN BOIELDIEU (1775-1834), Pa

riz; Le cal@ de Bagdad (1800),jean de Paris 
(1812), Le petit chaperon rouge (1818), La 
Dame blanche (1825). 

PI\NIEL-FRAN<;OIS-ESPRIT AUBER (1782-1871), 
Pariz, zak CHERUBINIHO; pi'es 50 oper, Le Ma
ron (1825), La fiancee (1829), Fra Diavolo 
(1830), La Part du Diable (1843), La Muette 
de Portici (1828). 

<;IACOMO MEYERBEER OAKOB LIEBMANN MEYER 
BEER, 1791-1864), Berlin, zak ZEI:rERA, od roku 
1816 v ltalii, od 1825 vetsinou Pai'iz; velke opery 
Robert Ie Diable (1831), Les Huguenots 
(1836), Le prophete (1849), L'AjH.caine (1865); 
od r. 1842 hlavne v Berline. 

HECTOR BERLIOZ (1803-69, viz S. 463); Benve
nuto Cellini (1838) ,1!eatrice et Benedict (Ba
den-Baden 1862), Les Troyens (casti Baden-Ba
den 1859; Karlsruhe 1890); La damnation de 
Faust (1846) . 

JACQUES OFFENBACH (1819-80), Kolin n. R., vio
loncellista pai'iZske Opera comique, od 1855 di
vadelni reditel, pres 100 jeviStn1ch deL 

LEO DELIBES (1836-91), Pal'iZ; Lakme (1883); 
balety Coppelia (1870), Sylvia (1876). 

.GEORGES BIZET (1838-75), Pai'iZ, zak HALEVYHO, 
Rfmska cena 1857; Les pecheurs de perles 
(1836), Lajoliefille de Perth (1867), lJjamileh 
(1872).Cormen(1875), jevistni hudba a suita 
L'Ar/esienne (1872). 

19. STOLETí / Opera V / Francie: opéra comique, opereta 415 

Opéra comique 
V!-ep0l. 19.stol. se komická opera stává protěj
§Ke!11vel~é()Jlery. Její náměty z každodenního živo
ta.Jllěšťanských vrstev obsahovaly už delší dobu -
od dob revoluční opery hrůzy (s. 347) - také vážné 
.iL90ie_m_né elementy. V době restaurace odráží ko
mická opera často měšťanský sklon: stavět vážnost 
i veselost těsně vedle sebe, přičemž vážnost zde 
snadňo přechází v sentimentalitu a veselost se stává 
pózou. Přesto však dominuje fr. elán a esprit. Pod
nětným libretistou byl EUGENE SCRIBE. Skladatelé: 
BOIELD]EULB!úipaní (La Dame blanche, 1825); 
AUBER, Pra Diavolo (1830); HÉROLD a ADAM, Po
SHlíorizTdn}umeau (1836). 
K01l!~ká oper~mámluvené dialogy, a tím stojí blíz
ko činohře. Hudba tento dialog přerušuje, a vyka
zuje'tendenci k uzavřeným číslům. Jsou to písně 
(romance, balady), malé árie, energické nebo ly
rické ansámbly, sbory (vojáci, rolníci), a tónoma
lebný orchestr. 
Zhruba po r. 1850 se Opéra comique s vážnými, lyric
kými nebo dramatickými rysy vyvíjí do podoby drame 
lyrique (GoUNODŮV Paustviz s. 412), na druhé stra
ně se obrací k lehké opéra bou.ffe nebo operetě. 
V budově pařížské Opéra comique se tudíž hrají velmi 
protikladná díla. 

lli!!!!'J!Lr~aJismus 
...ctJ1'1l1í!Il .Y.IlORQABIZETA byla původně opéra co
lllique s mluvenými dialogy. Dokomponované reci
tativy od E. GUlRAUDA (BIZET zemřel 3 měsíce po 
málo úspěšné premiéře r. 1875 v Opéra comique) 
posunují operu formálně do blízkosti velké opery, 
ke které se však námět ani celkový tón Carmen pří
liš nehodí. Lyrické partie Michaely připomínají dra
me Iyrique: hranice mezi operními druhy se stírají; 
pro dosažení nových efektů dramatického znázor
nění jsou nasazeny všechny prostředky. Látka urče
ná prostředím podle MÉRIMÉEOVY novely a BIZE
TOVA charakteristická hudba jsou typické pro nový 
operní realismus, jenž byl vzorem a zároveň parale
lou k it. verismu (s. 409). 

V Carmen náležejí k hudebnímu realismu folk
lórní tance. BIZET dokonce věřil, že v Habaneře 
citoval původní špan. lidový nápěv podle 
špan. písňové sbírky (melodie od SEB. DE IRA
DIERA, také La paloma). Povaha Carmen je leit
motivicky charakterizována silnou chromatikou 
a temperamentním doprovodem. Lokální kolorit 
zaznívá také v ohnivé Seguidille (př. A). 

Qpereta 
Od r. 1854 se v Paříži objevovaly jednoaktové veselé 

_ opery od HERVÉHO pod názvem Polies concertan
tes, a od r. 1855 od J. OFFENBACHA jako Bouffes 
parisiens (Musiquettes, Opérettes), označované 
zagenre primitij et gai. Víceaktové veselé opery se 
jmenovaly opéras bouffes, dnes operety. 'J.Ypické 

jsou pro ně lehké, často aktuální šansony, módní 
tance (kankán, valčík, galop, polka) a pochody. 
Podněty pro tance poskytl PH. MUSARD ve svém pa
řížském Variété. Opereta musela nutně končit šťast
ně, často závěrečným opojným plesem: tím se mate
rialisticky a ekonomicky orientovaná společnost 
snažila překrýt SVŮj vnitřní neklid a prázdnotu. Svě
tácká Paříž v době světových výstav (1855, 1867) 
vyzařovala SVŮj vliv do Evropy i do Ameriky. Všude 
byl cítit tep pařížského života a_DFFENBACHOVA 
opereta udávala tón: ..2rfeus v podsvětí (1858) 
a Krásná Helena (1864) parodovaly velké antické 
operní látky, Pařížský život (1866) pak nabubře
lou patetičnost a morálku doby. 

.!'osledním OFFENBACHOVÝM dnem jsou Hoff
manovy povídky (Les Contes ďHoffmann, 
prem. po smrtně v Paříži 1881). Je to velká ro
mant. opera, která svými lyrickými, hudebními 
kvalitami (např. Barkarola jako benátská píseň) 
a svým rámcovým propojením iluze a reality staví 
na jeviště oba rozměry života: snovou barvitos
ta tajuplnou romantičnost. (obr. B). 

Operety 19. stol. si udržely své publikum přes pře
lom století a obě světové války nepřetržitě až do 
dneška. 

~~Iadatelé francouzské opery 
FRAN<;OIS-ADRIEN BOIELDIEU (1775-1834), Pa

říž; Le cal@ de Bagdad (1800),jean de Paris 
(1812), Le petit cha peron rouge (1818), La 
Dame blanche (1825). 

PI\NIEL-FRAN<;OIS-ESPRIT AUBER (1782-1871), 
Paříž, žák CHERUBINIHO; přes 50 oper, Le Ma
ron (1825), La fiancée (1829), Pra Diavolo 
(1830), La Part du Diable (1843), La Muette 
de Portici (1828). 

<,JIACOMO MEYERBEER OAKOB LIEBMANN MEYER 
BEER, 1791-1864), Berlín, žák ZEI:rERA, od roku 
1816 v Itálii, od 1825 většinou Paříž; velké opery 
Robert le Diable (1831), Les Huguenots 
(1836), Le propbete (1849), L'Africaine (1865); 
od r. 1842 hlavně v Berlíně. 

HECTOR BERLIOZ (1803-69, viz s. 463); Benve
nuto Cellíni (1838) ,1!éatrice et Bénédict (Ba
den-Baden 1862), Les Troyens (části Baden-Ba
den 1859; Karlsruhe 1890); La damnation de 
Paust (1846) . 

JACQUES OFFENBACH (1819-80), Kolín n. R., vio
loncellista pařížské Opéra comique, od 1855 di
vadelní ředitel, přes 100 jevištních děl. 

LÉo DELlBES (1836-91), Paříž; Lakmé (1883); 
balety Coppélia (1870), Sylvia (1876). 

.GEORGES BIZET (1838-75), Paříž, žák HALÉVYHO, 
Římská cena 1857; Les pecheurs de perles 
(1836), Lajoliefille de Perth (1867), lJjamileh 
(1872).Cormen(1875), jevištní hudba a suita 
L'Arlésienne (1872). 
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19. STOLETt / Opera VI / Nemecko: romanticka opera, komicka opera 417 

Romantickli opera 
Nem. romantickd opera se na pocatku 19. sto!. roz
viji jako osobitY typo Zpracovava Iidove povesti, po
hadky, romanticky pOjate dejiny. Pnroda (les, more) 
;\. oblast nadpi'irozena (duchove, demonicke sOy) 
hrajf centcilnf roli. Charakteristicka je idea vykoupe
ni cloveka, ktery se osudove provinil. Znaky druhu: 
:-_ ouvertura (pi'edehra): vyjadi'uje spfSe celkove 
ladenf opery nel obsah; 
- mluveny dialog: tradice singspielu; zhudebneny 
recltativ se vyskytuje jen zi'fdka, poprve u SPOHRO
VY jessondy a WEBEROVY Euryanthy (o~ 1823) 
podle vzoru grand opera; 
- §,ceny (recitativ acc.) a arie, casto pfsnove, za
tlacujf sled rec. secco/arle ve prospech plynuleho 
aramatickeho toku; 

. Arie Agaty v Garostfelci (Freischutz) rna lidove 
prostou, vroucf melodii, harmonizovanou jakoby 
chonilnfm zpilsobem (priltah t. 3). Tento religioz
nf cit0vY ton je inspirovan romant. ideou lasky po
jfmajfcf do sebe taki'ka cely vesmir. Arie se pak 
stupnuje - motivovana vnejsfm denfm (navrat mi
leho) - az k jasotu a znacne pevecke virtuozite. 
Tim zde zaroven vznika cantabile a stretta po 
vzoru it. cabaletty (pi'. A; scena viz S. 145). 

- !>arvi.a instrumentace licf charakter a prosti'edf; 
- vzpominkove motivy se lIekolikrat navracejf 
a zarucujf dram. a hud. jednotu. Milze se jednat 
.9'ine/odii, rytmus, ale tez 0 zvukovou barvu, jako 
je tomu u motivu Samiela v Garostfelci (klar., les. 
r., sm., tymp., pi'. A). 

Orchestr !fCi pnrodu (Vlcf ro kle) i nadpi'irozeno 
(dlibel Samiel) v romant. barvach; misto zpevu je 
zde navic uZit hrilzyplny melodram: KaSpar vyvolava 
dlibla tim, ze recituje sve staronem. rymovam nad 
chromatickYm, kupl'edu se deroucfm basem. Scena 
ve Vlcf rokli pilsobf na cit, nikoliv na rozum (pl'. A). 

- j!Ilsambly, finale, sbory barvite ozivujf dej. 
Sbor myslivcu svou lidovou melodikou, signaly 
lesnfch rohil a muznou ("liedertafelovou") vo
kilnf sazbou vyvolava pl'edstavu nemeckeho sve
razu a nem. lesa. 
Sbor druiicek je ovlivnen spfSe fro opera comi
que: ideilnf, typicky mest'anskY svatek (pl'. A). 

K nejvYznamnejsfm skladatelilm nem. romanticke 
'!,Pery patl'f: 
~. 1. A. HOFFMANN (1776-1862), Konigsberg, zak 

REICHARDTA v Berline, od r. 1808 kapelnik diva
dla v Bamberku, od 1814 Berlin (1816 soudnf 
rada nejvyssfho soudu); hudebnf kritiky (ArnZ) 
podepisovane jako Kapellmeister johannes 
Kreisler. <2P_ery: mj. Aurora (1811112), Undine 
(1816 podle FOUQUEHO). 

LoUIS (LUDEWIG) SPOHR (1784-1859), Braun
schweig, slavny houslista (s. 41), od r. 1822 
dvomf kapelnfk v Kasselu; Faust (Praha 1816), 
jessonda (Kassel 1823), stile vice romantickYch 
rysil se sHne chromatickYmi harmoniemi Der 

Berggeist (1825), Der Alchymist (1830), Der 
KreuzJahrer (1845). 

!CARL MARIA VON WEBER (1786-1826), Eutin, Z:ik 
M. HAYDNA a ABBEHO VOGLERA, od r. 1813 oper
of l'editel v Praze, od 1816 v Dr:lZaanech; Abu Has
san (Mnichov 1811), Der Freischutz (Berlin 
1821; libreto E KIND podle StraSidelne knihy APE
IA a LAUNSE), Euryanthe (Vfden 1823; viz v9Se), 
Oberon (LondYn 1826). 

HEINRICH MARSCHNER (1795-1861), Upir (Lip
sko 1828), Templtif a iidovka (1829), Hans 
Heiling (1833) . 

.svou prvnf tvUrcf periodou sem spada i WAGNER, 
ktery od Bludneho Holand'ana pl'es Tannhiiusera 
aZ k Lohengrinovi pokracoval v tradici nem. ro
manticke opery. - Bludnj Holand'an zpracovava 
osobnf dojmy z morske boul'e pi'i WAGNEROvE ute
ku z Rigy do LondYna. Hlavnf motiv a niladove jad
ro teto opery jsou obsaZeny v centr:ilnf balade Senty. 

RomantickY vypravecf ton v temnem moll, s pau
zarni zvysujfcfmi napeti a vzrusenymi tremoly 
smyccil licf prehistorii a poukazuje k hlubSfmu 
zakladu celeho deje (Expozicnf balada, pl'. C). 

Komickli opera (Opereta) 
-Z tradice singspielu a ovlivnena fro Operou comique 
(sbory, tance, sansony) vznika v 19. sto!' nemecka 
komicka opera. Je to pestra smes veseJe az burlesk
nf komiky a cituplnych aZ sentimentilnfch tonil, 
ktera odpovfdala vkusu nem. biedermeieru restau
racnf a pl'edbl'eznove doby, ale zilstavala v oblibe 
i po r. 1848. Skladatele: 

AlBERTLORTZING (1801-51), Zar und Zimmer
mann (ear a tesaf, Lipsko 1837),Der Wildschutz 
(Pytltik, 1842), Der Waffenschmied (Zbrojff, 
1846). 
Jeho umenf je viipne, vychazf z textu, casto ironi
zuje majetne mest'anstvo, je lehke a strhujfcf; 
umenf, jez spfSe zakfYya a potesuje nez objasnu
je a menf (pl'. B). 

OTTO NICOIAI (1810-49), Die lustigen Weiber 
von Windsor (Vesew panicky windsorske, Ber
Ifn 1849); 

FRIEDRICH VON FLOTOW (1812-83), Martha (Vf
den 1847); 

PETER C9RNliLIUS (1824-74), Der Barbier von 
Bagdad (Lazebnik bagdadskj, vymar 1858). 

Klasicka opereta 
FRANZ VON SUPPE (1819-95), podle OFFENBACHOVA 

vzoru mj. Krdsnd Galathea (1865); 
IOHANN STRAUSS syn (1825-99), kril valcfkil, Die 

Fledermaus (Netopjr, Vfden 1874), Eine Nacht 
in Venedig (Benatskd noc, 1883), Der Zigeu
nerbaron (Cikdnskj baron, 1885); 

KARL MILLOCKER (1842-99), iebravj student 
(Vfden 1882), Gasparone (1884); 

pozdeji ZELLER, Vogelhandler (Ptacnrk, 1891), 
HEUBERGER, ZIEHRER, LEHAR aj. 
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Romantická opera 
Něm. romantická opera se na počátku 19. stol. roz
víjí jako osobitý typ. Zpracovává lidové pověsti, po
hádky, romanticky pojaté dějiny. Příroda (les, moře) 
;\. oblast nadpřirozena (duchové, démonické síly) 
hrají centrální roli. Charakteristická je idea vykoupe
ni člověka, který se osudově provinil. Znaky druhu: 
:-_ ouvertura (předehra): vyjadřuje spíše celkové 
ladění opery než obsah; 
- mluvený dialog: tradice singspielu; zhudebněný 
recltativ se vyskytuje jen zřídka, poprvé u SPOHRO
VY jessondy a WEBEROVY Euryanthy (obě 1823) 
podle vzoru grand opéra; 
- §,cény (recitativ acc.) a árie, často písňové, za
tlačují sled rec. secco/árIe ve prospěch plynulého 
áfamatického toku; 

. Árie Agáty v Čarostfelci (Freischutz) má lidově 
prostou, vroucí melodii, harmonizovanou jakoby 
chorálním způsobem (průtah t. 3). Tento religióz
ní citový tón je inspirován romant. ideou lásky po
jímající do sebe takřka celý vesmír. Árie se pak 
stupňuje - motivována vnějším děním (návrat mi
lého) - až k jásotu a značné pěvecké virtuozitě. 
Tím zde zároveň vzniká cantabile a stretta po 
vzoru it. cabaletty (př. A; scéna viz s. 145). 

- !>arvitá instrumentace líčí charakter a prostředí; 
- vzpomínkové motivy se lIěkolikrát navracejí 
a zaručují dram. a hud. jednotu. Může se jednat 
.p-melodii, rytmus, ale též o zvukovou barvu, jako 
je tomu u motivu Samiela v Čarostfelci (klar., les. 
r., srn., tymp., př. A). 

Orchestr líčí přírodu (Vlčí ro kle) i nadpřirozeno 
(dlíbel Samiel) v romant. barvách; místo zpěvu je 
zde navíc užit hrůzyplný melodram: Kašpar vyvolává 
dlíbla tún, že recituje své staroněm. rýmování nad 
chromatickým, kupředu se deroucÚll basem. Scéna 
ve Vlčí rokli působí na cit, nikoliv na rozum (př. A). 

- j!Ilsámbly, finale, sbory barvitě oživují děj. 
Sbor myslivců svou lidovou melodikou, signály 
lesních rohů a mužnou ("liedertafelovou") vo
kální sazbou vyvolává představu německého své
rázu a něm. lesa. 
Sbor družiček je ovlivněn spíše fr. opéra comi
que: ideální, typicky měšťanský svátek (př. A). 

K nejvýznamnějším skladatelům něm. romantické 
'}Pery patří: 
~. 1. A. HOFFMANN (1776-1862), Kiinigsberg, žák 

REICHARDTA v Berlíně, od r. 1808 kapelník diva
dla v Bamberku, od 1814 Berlín (1816 soudní 
rada nejvyššího soudu); hudební kritiky (AmZ) 
podepisované jako Kapellmeister johannes 
Kreisler. Op_ery: mj. Aurora (1811112), Undine 
(1816 podle FOUQUÉHO). 

LoUIS (LUDEWIG) SPOHR (1784-1859), Braun
schweig, slavný houslista (s. 41), od r. 1822 
dvorní kapelník v Kasselu; Faust (Praha 1816), 
jessonda (KasseI1823), stále více romantických 
rysů se silně chromatickými harmoniemi Der 

Berggeist (1825), Der Alchymist (1830), Der 
Kreuzfahrer (1845). 

!CARL MARIA VON WEBER (1786-1826), Eutin, žák 
M. HAYDNA a ABBÉHO VOGLERA, od r. 1813 oper
ní ředitel v Praze, od 1816 v Drážďanech; Abu Has
san (Mnichov 1811), Der Freischutz (Berlín 
1821; libreto E KINO podle Strašidelné knihy APE
IA a LAUNSE), Euryanthe (Vídeň 1823; viz výše), 
Oberon (Londýn 1826). 

HEINRICH MARSCHNER (1795-1861), Upír (lip
sko 1828), Templáf a židovka (1829), Hans 
Heiling (1833). 

Svou první tvůrčí periodou sem spadá i WAGNER, 
který od Bludného Holanďana přes Tannhiiusera 
až k Lohengrinovi pokračoval v tradici něm. ro
mantické opery. - Bludný Holanďan zpracovává 
osobní dojmy z mořské bouře při WAGNEROVĚ útě
ku z Rigy do Londýna. Hlavní motiv a náladové jád
ro této opery jsou obsaženy v centrální baladě Senty. 

Romantický vyprávěcí tón v temném moll, s pau
zami zvyšujícími napětí a vzrušenými tremoly 
smyčců líčí prehistorii a poukazuje k hlubšímu 
základu celého děje (Expoziční balada, př. C). 

Komická opera (Opereta) 
-Z tradice singspielu a ovlivněna fr. Opérou comique 
(sbory, tance, šansony) vzniká v 19. stol. německá 
komická opera. Je to pestrá směs veselé až burlesk
ní komiky a cituplných až sentimentálních tónů, 
která odpovídala vkusu něm. biedermeieru restau
rační a předbřeznové doby, ale zůstávala v oblibě 
i po r. 1848. Skladatelé: 

AlBERTLORTZING (1801-51), Zar und Zimmer
mann (Cara tesaf, Lipsko 1837), Der Wi/dschutz 
(Pytlák, 1842), Der Wa.ffenschmied (Zbrojíf, 
1846). 
Jeho umění je vtipné, vychází z textu, často ironi
zuje majetné měšťanstvo, je lehké a strhující; 
umění, jež spíše zakrývá a potěšuje než objasňu
je a mění (př. B). 

OTTO NICOIAI (1810-49), Die lustigen Weiber 
von Windsor (Veselé paničky windsorské, Ber
lín 1849); 

FRIEDRICH VON FLOTOW (1812-83), Martha (Ví
deň 1847); 

PETER C9RNliLIUS (1824-74), Der Barbier von 
Bagdad (Lazebník bagdadský, Výmar 1858). 

Klasická opereta 
FRANZ VON SUPPE (1819-95), podle OFFENBACHOVA 

vzoru mj. Krásná Galathea (1865); 
IOHANN STRAUSS syn (1825-99), král valčíků, Die 

Fledermaus (Netopýr, Vídeň 1874), Eine Nacht 
in Venedig (Benátská noc, 1883), Der Zigeu
nerbaron (Cikánský baron, 1885); 

KARL MILLOCKER (1842-99), Žebravý student 
(Vídeň 1882), Gasparone (1884); 

později ZELLER, Vogelhiindler (Ptáčník, 1891), 
HEUBERGER, ZIEHRER, LEHÁR aj. 
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Wagnerova romantickli opera 
V Lohengrinovi (prem. 1850) WAGNER dovedl ke 
krajnosti vsechny charakteristicke rysy nem. ro
manticke opery. Tendence k nekonecnemu pi'ena
si historicke a Mjne momenty nametu do mytolo
gicke a psychologicke roviny. Liska mezi Eisou 
z Brabantu a Lohengrinem jako ide:i1, zakaz otazky 
a jeho pi'estoupeni, myslenka vykoupeni: vse je zde 
niterne a osudove propleteno a vYchodisko se na
chizi az na onom svete. Take v hudbe se propleta 
nove s tradicnim: stara Cfsla ustupuji prokompono
vanemu celku, z jehoz plynuleho toku se vyclenuji 
pevneji strnkturovane hudebni plochy, napi'. sbory. 

Uz v pi'edehi'e se zjevuje obraz zvolna se snaseji
cilio gr:i1u. Hudba zazniva v andelskYch vYsinach 
a cistote, kraci zvolna, chor:i1ne, v slavnostne pa
tetickem teckovanem rytmu rna v sobe temei' 
chr:imovY kolorit. Zdinlive "objektivni" t6ny 
symbolizuji vecne byti, projasnenou vecnost 
(pi'. A; srov. scenu umfrini Traviaty, S. 406). 

Wagnerovo hudebni drama 
Kolem r. 1850 vypracovava WAGNER svou novou te
orii 0 opei'e jako hudebnim dramatu, 0 soubor
nem umeleckem dtle a technice pi'fznacnych motivli 
(Oper und Drama, 1851). Hudebni drama bylo 
poprve realizovino ve Zlatu Rfna (Rheingold), 
kterjrn r. 1853 WAGNER zacal kompozici Prstenu. 
WAGNER spojuje opern s vYznamovou zavaznosti 
a pozadim BEETHOVENOVA symfonismu. Domnival
Ii se jeste kolem r. 1850, ze vYznam - tedy drama
vyvolava v zivot hudbu, pak kolem r. 1870 poznal, 
ze na jevisti se zpi'itomnuje sama hudba a bere na 
sebe dramatickou tvar. Jako zivoud divadelnf ume
ni dociluje hudebni drama u vsech zueastnenych 
mocneho vzrnseni a oti'esu. 
V antickem dramatu byly jednotlive na jeviSti pi'ed
vadene osudy komentovany ch6rem. Ten posuzoval 
dusevnf stavy a jednini eloveka, avsak zaroven sle
doval jeho celkovY vztah ke svetu boM a k vsemoc
nemu osudu. WAGNEROV orchestr pi'ejima funkci 
antickeho ch6rn: osvetluje psychologicke pozadi 
deni na jevisti a pomod priznacnych motivil 
(leitmotivu) je vnasf do posluchacova vedomf 
(nebo take podvedomO. Orchestr "mluvi". Jde 
o barokni princip - nebot romantismus rna vpo
sledku mnoho spolecneho s barokem! -, jenz je 
zde vsak psychologicky prohiouben. Leitmotivy za
roven pi'ipominaji to, co pi'edchazelo. Tim rozsifujf 
pl'ftomnost 0 minulost. WAGNEROVA koncepce, stej
ne jako vyoer mimeti! tak odpovidaji historizujidm 
tendendm 19. stoletL 

V antickem dramatu zpival ch6r vlozene pisne. 
WAGNEROV orchestr, kterj je prostoupen podsta
tou pojednavane veci, mluvi v nepi'ernsenem 
symf. pi'edivu motivli. Rovnez zpevnf partie jsou 
zapojeny do tohoto celku, takZe zde nevznika 
zidna periodicki melodika elenitelna na useky 

jako u VERDIHO, nYbd nekoneeny proud instr.
-vok. polyfonie. Toto mini WAGNER pojmem ne
koneCnff melodie, tak jako sum lesa sestava z ti
sfce jednotlivYch hlasi!. Vysledkem pak uz neni 
zpevni opera v it. smyslu, ale hudebni drama, 
v nemz jsou dramatickY smysl a vnejsi hudebni 
podoba nerozluene propojeny (obr. B). 

V Mistrech pevcich (Meistersinger) je asi 40 leit
motivil, pi'ieemz temei' vsechny jsou psychologicky 
zdi!vodneny a hudebne nepi'eslechnutelne navzajem 
spi'izneny. Je to napi'. pi'fmocarj, kovovY a jasny 
motiv misttii pevcu; mohutny, reprezentativni 
(tymp., tr.) motiv cechovni slavnosti, lyrickY mi
lostnf motiv s mekkou chromatikou atd. (pi'. C). 

Mistrovska je kombinace techto 3 motivli ve 
3. dejstvL Orchestr:i1ni sazba zde vyjadi'uje to, ze 
v zavern se tyto 3 misty protikladne oblasti set
kivajf harmonicky v jednom bode, takZe Sachs 
taki'ikajfc sekundarne cituje "dobre duchy". Or
chestr zpevaka nedoprovazi, nybd je podobne 
jako on nositelem dramatickeho deni a vYrazu 
(pi'. C). 

WAGNEROVA idea souborneho umeleckeho dfla 
(Gesamtkunstwerk) neznamena tak jako v ba
roknf opei'e spolecnou ucast jednotlivYch umeIec
kYch odvetvi (bisnictvi, hudba, herectvi, tanec, ar
chitektura, maifi'stvi), nyod novodobe sloueeni 
vsech umenL 
V Prstenu Nibelungove (Ring des Nibelungen) se 
sti'etava germanstvf s pesimistickYm videnfm sou
casneho dusevne vyprahleho sveta, realizujicilio se 
jen v ekonomicke sfei'e. Prozitek a poselstvi umenf 
nastupuji na misto nabozenstvi. Odtud WAGNEROVA 
idea slavnostnich her. Zasvecenf domu v Bayreuthu 
a premo Prstenu (1876) byly take narodne politic
kou ud:i1ostL 
V pozdnfm WAGNEROvE dtle, v Parsifalovi (1882) 
nabYva idea vykoupeni ki'est'anskeho zabarvenL 

Nemeck:i opera v dobe Wagnera a po nem 
je v zisade urcena WAGNEREM, bud' jako jeho nega
ce, nebo jeho nisledovinf. Zn:imyuu se stali: PETER 
CORNELIUS, Der Barbier von Bagdad (Lazebnik 
bagdadskj, 1858); HERMANN GOETZ, Der Wider
spenstigen Zahmung (Zkroceni zli zeny, 1874); 
HUGO WOLF, Der Corregidor (1896; komicki 
opera); RICHARD STRAUSS, Guntram (1894); WIL
HELM KIENZL, Evangelimann (1895); ENGELBERT 
HUMPERDINCK, Hansel und Gretel (Pernikovd 
chaloupka, 1893; pohidkova opera). 

Star:! detska modlitba nezazniva ve sve proste, 
sekveneni melodice, ale jako vrchni hlas roman
ticky chromatizovane vety, jejiz imitaeni polyfo
nie vyjadi'uje niterny pseudonabozenskY cit 
(pi'. D). 

Nfiina (Tiejland) EUGENA D'ALBERTA (Praha 
1903) se oproti tomu bHZi italskemu verismu, 
ovsem v pozdni stylove mnohavrstevnosti. 
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Wagnerova romantická opera 
V Lohengrinovi (prem. 1850) WAGNER dovedl ke 
krajnosti všechny charakteristické rysy něm. ro
mantické opery. Tendence k nekonečnému přená
ší historické a bájné momenty námětu do mytolo
gické a psychologické roviny. Láska mezi Elsou 
z Brabantu a Lohengrinem jako ideál, zákaz otázky 
a jeho přestoupení, myšlenka vykoupení: vše je zde 
niterně a osudově propleteno a východisko se na
chází až na onom světě. Také v hudbě se proplétá 
nové s tradičním: stará čísla ustupují prokompono
vanému celku, z jehož plynulého toku se vyčleňují 
pevněji strukturované hudební plochy, např. sbory. 

Už v předehře se zjevuje obraz zvolna se snášejí
cího grálu. Hudba zaznívá v andělských výšinách 
a čistotě, kráčí zvolna, chorálně, v slavnostně pa
tetickém tečkovaném rytmu má v sobě téměř 
chrámový kolorit. Zdánlivě "objektivní" tóny 
symbolizují věčné bytí, projasněnou věčnost 
(př. A; srov. scénu umírání Traviaty, s. 406). 

Wagnerovo hudební drama 
Kolem r. 1850 vypracovává WAGNER svou novou te
orii o opeře jako hudebním dramatu, o soubor
ném uměleckém dtle a technice příznačných motivů 
(Oper und Drama, 1851). Hudební drama bylo 
poprvé realizováno ve Zlatu Rýna (Rheingold), 
kterým r. 1853 WAGNER začal kompozici Prstenu. 
WAGNER spojuje operu s významovou závažností 
a pozadím BEETHOVENOVA symfonismu. Domníval
li se ještě kolem r. 1850, že význam - tedy drama
vyvolává v život hudbu, pak kolem r. 1870 poznal, 
že na jevišti se zpřítomňuje sama hudba a bere na 
sebe dramatickou tvar. Jako živoucí divadelní umě
ní dociluje hudební drama u všech zúčastněných 
mocného vzrušení a otřesu. 
V antickém dramatu byly jednotlivé na jevišti před
váděné osudy komentovány chórem. Ten posuzoval 
duševní stavy a jednání člověka, avšak zároveň sle
doval jeho celkový vztah ke světu bohů a k všemoc
nému osudu. WAGNERŮV orchestr přejímá funkci 
antického chóru: osvětluje psychologické pozadí 
dění na jevišti a pomocí příznačných motivů 
(leitmotivů) je vnáší do posluchačova vědomí 
(nebo také podvědomí). Orchestr "mluví". Jde 
o barokní princip - neboť romantismus má vpo
sledku mnoho společného s barokem! -, jenž je 
zde však psychologicky prohlouben. Leitmotivy zá
roveň připomínají to, co předcházelo. Tím rozšiřují 
přítomnost o minulost. WAGNEROVA koncepce, stej
ně jako vyoěr námětů tak odpovídají historizujícím 
tendencím 19. století. 

V antickém dramatu zpíval chór vložené písně. 
WAGNERŮV orchestr, který je prostoupen podsta
tou pojednávané věci, mluví v nepřerušeném 
symf. předivu motivů. Rovněž zpěvní partie jsou 
zapojeny do tohoto celku, takže zde nevzniká 
žádná periodická melodika členitelná na úseky 

jako u VERDIHO, nýbrž nekonečný proud instr.
-vok. polyfonie. Toto míní WAGNER pojmem ne
konečné melodie, tak jako šum lesa sestává z ti
síce jednotlivých hlasů. Výsledkem pak už není 
zpěvní opera v it. smyslu, ale hudební drama, 
v němž jsou dramatický smysl a vnější hudební 
podoba nerozlučně propojeny (obr. B). 

V Mistrech pěvcích (Meistersinger) je asi 40 leit
motivů, přičemž téměř všechny jsou psychologicky 
zdůvodněny a hudebně nepřeslechnutelně navzájem 
spřízněny. Je to např. přímočarý, kovový a jasný 
motiv mistrů pěvců; mohutný, reprezentativní 
(tymp., tr.) motiv cechovní slavnosti, lyrický mi
lostný motiv s měkkou chromatikou atd. (př. C). 

Mistrovská je kombinace těchto 3 motivů ve 
3. dějství. Orchestrální sazba zde vyjadřuje to, že 
v závěru se tyto 3 místy protikladné oblasti set
kávají harmonicky v jednom bodě, takže Sachs 
takříkajíc sekundárně cituje "dobré duchy". Or
chestr zpěváka nedoprovází, nýbrž je podobně 
jako on nositelem dramatického dění a výrazu 
(př. C). 

WAGNEROVA idea souborného uměleckého díla 
(Gesamtkunstwerk) neznamená tak jako v ba
rokní opeře společnou účast jednotlivých umělec
kých odvětví (básnictví, hudba, herectví, tanec, ar
chitektura, malířství), nyorž novodobé sloučení 
všech umění. 
V Prstenu Nibelungově (Ring des Nibelungen) se 
střetává germánství s pesimistickým viděním sou
časného duševně vyprahlého světa, realizujícího se 
jen v ekonomické sféře. Prožitek a poselství umění 
nastupují na místo náboženství. Odtud WAGNEROVA 
idea slavnostních her. Zasvěcení domu v Bayreuthu 
a prem. Prstenu (1876) byly také národně politic
kou událostí. 
V pozdním WAGNEROVĚ dtle, v parsifalovi (1882) 
nabývá idea vykoupení křesťanského zabarvení. 

Německá opera v době Wagnera a po něm 
je v zásadě určena WAGNEREM, buď jako jeho nega
ce, nebo jeho následování. Známými se stali: PETER 
CORNELlUS, Der Barbier von Bagdad (Lazebník 
bagdadský, 1858); HERMANN GOETZ, Der Wider
spenstigen Zdhmung (Zkrocení zlé ženy, 1874); 
HUGO WOLF, Der Corregidor (1896; komická 
opera); RICHARD STRAUSS, Guntram (1894); WIL
HELM KlENZL, Evangelimann (1895); ENGELBERT 
HUMPERDINCK, Hdnsel und Gretel (Perníková 
chaloupka, 1893; pohádková opera). 

Stará dětská modlitba nezaznívá ve své prosté, 
sekvenční melodice, ale jako vrchní hlas roman
ticky chromatizované věty, jejíž imitační polyfo
nie vyjadřuje niterný pseudonáboženský cit 
(př. D). 

Nížina (Tiejland) EUGENA D'ALBERTA (Praha 
1903) se oproti tomu blíží italskému verismu, 
ovšem v pozdní stylové mnohavrstevnosti. 
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19. STOLETi I Opera VIII I Nemecko: Wagner 421 

RICHARD WAGNER, *22. 5. 1813 v Lipsku, t 13. 2. 1883 
v Benitlcich, mlidi s nevlastnim otcem GEYEREM 
(herec) v DciZdanech, od r. 1828 gymnmum v Lip
sku, od r. 1831 studium hudby tamtez, kp. u tomas
skeho kantora WEINLIGA. Opemi fragment Svatba 
(Die Hochzeit, 1832). 
Opemi kapelnik 1833-39 
nejprve ve Wiirzburku; Viry (Die Peen, 1833-34), ro
man!. opera; od r. 1834 Magdeburg; komicki opera 
Ztikaz ldsky (Das Liebesverbot, 1834-36); se svou 
prvni zenou, hereckou MINNOU PIANER odchizi 
1836 do Kri1ovce, r. 1837 do Rigy; zacini psit ope
m Rienzi ve stylu velke opery; v breznu 1839 je bez 
mista a zadluzeny, utek pres more do Londl'na a Pai'Ize. 
PaHzskY pobyt 1839-42 
Roku 1840 dokonCilRienzi (prem. Drazoany 1842); 
nova tvUrci perioda ve znameni romant. opery: zbas
neni a kompozice Bludneho Holandana (Der flie
gendeHolliinder, 1841, premo DciZdany 1843). 
Dvorni kapelnik v Drliidlmech 1843-49 
Provedeni BEETHOVENOVY IX. symfonie 1846; 
Tannhiiuser und der Siingerkrieg auf der Wartburg 
(T. a vcilka pevcu na Wartburgu, 1842-45, premo 
DciZoany 1845); Lobengrin, 1845-48 (prem. Vl'mar 
1850, dir. LISZT); kvetnove povstini 1849, zatykac na 
WAGNERA a jeho utek do Curychu. 
Azyl v Curychu 1849-58 
Obrat ve WAGNEROvE tvorbe od romant. opery 
k hud. dramatu. Ve svYch teoretiekYeh spiseeh Urnini 
a revoluce (1849), Umelecke dilo budoucnosti 
(1849), Opera a drama (1851) predklidi WAGNER 
svou koneepei noveho hudebnt'ho dramatu. Realizo
val ji aZ pozdeji, v Prstenu Nibelungove (Ring des Ni
belungen. Libreto psal WAGNER v obrieenem poradi, 
pocinaje Soumrakem boM (Gotterdiimmerung, uz 
r. 1848 jako Siegfriedova smrt). Protoze chtel zdra
matizovat take prehistorii deje, misto aby ji vyprivel 
(exp07jcni balada), zbasnil WAGNER Siegfrieda 
(1851- 52), Zlato Jlfna ([)as Rheingold, 1851-54), 
a Valkjru (1851-56); Pofadi kompoziee: od r. 1853 
Zlato Rj1na, Valkj1ra, Siegfried 1. a 2. akt, do r. 1857. 
Pote se vzdivi azylu (milostny vztah k MATHILDE 
WESENDONCKOvE, zene jeho hostitele, obehod
nika Om W.); Wesendock-Lieder jako predstu
die k Tristanovi a pocatek kompozice Tristana. 
Pisne Triiume a 1m Triebhaus se staly soucasti hudby 
k Tristanovi (milostny duet z II. aktu a predehra 
kIll. aktu). 
V Tristanovi zpraeovivi WAGNER proZitek lasky 
k M. WESENDONCKOvE. Vlastni interpretaci stredove
keho romanu (GOTTFRIED VON STRASSBURG, ko
lem 1200) vytvofil extatiekou apoteozu lasky. Kon
eepee nekonecne melodie, jez je v souladu s niteml'm 
obsahem Tristana, umozliuje skladateli dospet tak
rka s n:imesicnou jistotou k dokonalemu umeleeke
mu tvaru. Hudba je prostoupena vysoce expresivni 
ehromatikou (k tristanovskemu akordu viz S. 405). 
Termin Leitmotiv poehizi od WOLZOGENA (1876). 

WAGNER hovon 0 tematickjch nebo melod. moti
vech, zdkladnich tematech (Grundthemen),pred
jfmajfc{ch nebo vzpominkovjch motivech (Ah
nungs-, Erinnerungsmotiven, jako u WEBERA, BER
LIOZE; srovnej S. 417). Nove je jejieh dusledne uziti 
v rozvrhu celeho dila. 
- rnativ osudu: stisneny, v uzkYch, nafikavYch pUlto

nOvYch krocieh; Isoldina potupa Tristanem-Tantri
sem (text) v soM skryvi osudove pi'edurceni (mo
tiv). 

- motiv otdzky: tim, jak melodie smei'uje vzhuru, vy
jadi'uje otizku; objevuje se v rUzne rytmizaci; po
dobny motiv uz v baroku, tez u BEETHOVENA 
(op. 110), SCHUBERTA aj. 

- motiv smrti: oktivovY zlom a patetiekY teckovany 
rytmus. Vseehny motivy se prolinaji: motiv lasky 
s motivem osudu, nebor prave laska se zde slivi 
osudem (!. 16). Motiv muze zazmvat v orchestru 
soucasne se zpevem a obohaeovat tak celkovou 
vYPovM 0 nektere dalsi v9znamy: k Tristanove zpe
vu dich trink' ich sonder Wank (napoj smrti resp. 
napoj lasky) zazniva v orchestru motiv osudu jako 
varovini a pi'edtueha. (l,5; pi'. B) . 
Orcheslr lici nejnitemejsi stavy i bez zpevaktl. Ni
poj lasky, ktery oba milenci vypiji s dramatiekYm 
gestem jako domnely jed, nevede k smrti, nYbrl 
k poznini a vyznini lasky. V souladu s tim se prome
liuje harmonie (as moll v H dur: enharm. z:imena 
eeslh, as/gis), tempo, zvukovi barva (dreva), dyna
mika (if - pp), melodika (rnativ ldsky, pi'. B). 

Benatky, Luzem, PaHz 1858-61 
1859 dokoncen Tristan a Iso/da; panzske prepraeo
vini Tannhiiusera (1861); amnestie 1862. 
Koncertni cesty 1861-64 
LUDWIG II. povoliva WAGNERA do Mnichova 
1864-65; premo Tristana za nzeni HANSE VON 
BOLOWA (Mniehov 1865). 
Tribschen u Luzemu 1866-72 
Dokonceni Misti'i pevci norimberstf (1861-67, 
premo Mnichov 1868). COSIMA (1837-1930), dcera 
LISZTA a hrabenky D'AGOULT, zena BOLOWA, nasle
duje r. 1868 WAGNERA do Tribsehenu (syn SIEG
FRIED 1869; sliatek 1870). Navstevy NIETZSCHEHO 
1869-72. Dokoncen Siegfried (1864-71). 
Bayreuth 1872-83 
stavba Festspielhausu 1872-76; kompozice Soumra
ku boM 1869- 74; premo Prstenu v srpnu 1876 za 
nzeni H. RICHTERA a Parsifala 1882, dir. H. LEVI. 

V Parsifalovi WAGNER vytvoi'il slozite clenenou 
hudebni pr6zu. Motiv posledni veeere zaznivi 
jako zdinlive nekonecny tok, projev pozdniho 
slohu, niteme pohnutY (pi'. C). 

U WAGNERA se spojuje BEETHOVENOVA symf. i'ec, di
vadelni vYraz a iracionilni metafyzika (celba SCHO
PENHAUERA 1854), a vytvii'eji umeleckY myrus, jehoz 
palos pi'ekrocil hranice hud. dramatu, promenil se 
v kult a byl vnesen do spolecensko politicke sfery. Za
zrak umeleckeho dila se tim nikterak neumeasil. 

19. STOLETÍ I Opera VIII I Německo: Wagner 421 

RICHARD WAGNER, *22. 5. 1813 v Lipsku, t 13. 2. 1883 
v Benátkách, mládí s nevlastním otcem GEYEREM 
(herec) v Dráždanech, od r. 1828 gymnázium v Lip
sku, od r. 1831 studium hudby tamtéž, kp. u tomáš
ského kantora WEINLlGA. Operní fragment Svatba 
(Die Hochzeit, 1832). 
Operní kapelník 1833-39 
nejprve ve Wiirzburku; Víry (Die Feen, 1833-34), ro
manl. opera; od r. 1834 Magdeburg; konůcká opera 
Zákaz lásky (Das Liebesverbot, 1834-36); se svou 
první ženou, herečkou MINNOU PIANER odchází 
1836 do Královce, r. 1837 do Rigy; začíná psát ope
m Rienzi ve stylu velké opery; v březnu 1839 je bez 
místa a zadlužený, útěk přes moře do Londýna a PařIze. 
Pařížský pobyt 1839-42 
Roku 1840 dokončil Rienzi (prem. Drážďany 1842); 
nová tvůrčí perioda ve znamení romant. opery: zbás
nění a kompozice Bludného Holandána (Der Jlie
gendeHolliinder, 1841, prem. Drážďany 1843). 
Dvorní kapelník v Dráždlmech 1843-49 
Provedení BEETHOVENOVY IX. symfonie 1846; 
Tannhiiuser und der Siingerkrieg au! der Wartburg 
(r. a válka pěvců na Wartburgu, 1842-45, prem. 
Drážďany 1845); Lobengrin, 1845-48 (prem. Výmar 
1850, dir. LISZT); květnové povstání 1849, zatykač na 
WAGNERA a jeho útěk do Curychu. 
Azyl v Curychu 1849-58 
Obrat ve WAGNEROVĚ tvorbě od romant. opery 
k hud. dramatu. Ve svých teoretických spisech Umění 
a revoluce (1849), Umělecké dílo budoucnosti 
(1849), Opera a drama (1851) předkládá WAGNER 
svou koncepci nového hudebnt'ho dramatu. Realizo
val ji až později, v Prstenu Nibelungově (Ring des Ni
belungen. Libreto psal WAGNER v obráceném pořadí, 
počínaje Soumrakem bohů (Gdtterdiimmerung, už 
r. 1848 jako Siegfriedova smrt). Protože chtěl zdra
matizovat také prehistorii děje, místo aby ji vyprávěl 
(exp07jční balada), zbásnil WAGNER Siegfrieda 
(1851- 52), Zlato Rýna (IJas Rheingold, 1851-54), 
a Valkýru (1851-56); Pořadí kompozice: od r. 1853 
Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried 1. a 2. akt, do r. 1857. 
Poté se vzdává azylu (milostný vztah k MATHlLDĚ 
WESENDONCKOVÉ, ženě jeho hostitele, obchod
níka 01'rY W.); Wesendock-Lieder jako předstu
die k Tristanovi a počátek kompozice Tristana. 
Písně Triiume a lm Triebhaus se staly součástí hudby 
k Tristanovi (milostný duet z II. aktu a předehra 
k III. aktu). 
V Tristanovi zpracovává WAGNER prožitek lásky 
kM. WESENDONCKOVÉ. Vlastní interpretací středově
kého románu (GOTTFRIED VON STRASSBURG, ko
lem 1200) vytvořil extatickou apoteózu lásky. Kon
cepce nekonečné melodie, jež je v souladu s niterným 
obsahem Tristana, umožňuje skladateli dospět tak
řka s náměsíčnou jistotou k dokonalému umělecké
mu tvaru. Hudba je prostoupena vysoce expresivní 
chromatikou (k tristanovskému akordu viz s. 405). 
Termín Leitmotiv pochází od WOLZOGENA (1876). 

WAGNER hovoří o tematických nebo melod. moti
vech, základních tématech (Grundthemen),před
jímajících nebo vzpomínkových motivech (Ah
nungs-, Erinnerungsmotiven, jako u WEBERA, BER
L10ZE; srovnej s. 417). Nové je jejich důsledné užití 
v rozvrhu celého díla. 
- nwtiv osudu: stísněný, v úzkých, naříkavých půltó

nových krocích; Isoldina potupa Tristanem-Tantri
sem (text) v sobě skrývá osudové předurčení (mo
tiv). 

- motiv otázky: tím, jak melodie směřuje vzhůru, vy
jadřuje otázku; objevuje se v různé rytmizaci; po
dobný motiv už v baroku, též u BEETHOVENA 
(op. 110), SCHUBERTA aj. 

- motiv smrti: oktávový zlom a patetický tečkovaný 
rytmus. Všechny motivy se prolínají: motiv lásky 
s motivem osudu, neboť právě láska se zde stává 
osudem (I. 16). Motiv může zaznívat v orchestru 
současně se zpěvem a obohacovat tak celkovou 
výpověď o některé další významy: k Tristanově zpě
vu dich trink' ich sonder Wank (nápoj smrti resp. 
nápoj lásky) zaznívá v orchestru motiv osudu jako 
varování a předtucha. (l,5; př. B) . 
Orchestr líčí nejniternější stavy i bez zpěváků. Ná
poj lásky, který oba milenci vypijí s dramatickým 
gestem jako domnělý jed, nevede k smrti, nýbrž 
k poznání a vyznání lásky. V souladu s tím se promě
ňuje harmonie (as moll v H dur: enharm. záměna 
ceslh, as/gis), tempo, zvuková barva (dřeva), dyna
nůka (ff-pp), melodika (nwtiv lásky, př. B). 

Benátky, Luzern, Paříž 1858-61 
1859 dokončen Tristan a Isolda; pařížské přepraco
vání Tannhiiusera (1861); amnestie 1862. 
Koncertní cesty 1861-64 
LUDWIG lL povolává WAGNERA do Mnichova 
1864-65; prem. Tristana za řízení HANSE VON 
BOLOWA (Mnichov 1865). 
Tribschen u Luzernu 1866-72 
Dokončeni Mistři pěvci norimberští (1861-67, 
prem. Mnichov 1868). COSlMA (1837-1930), dcera 
LISZTA a hraběnky D'AGOUlT, žena BOLOWA, násle
duje r. 1868 WAGNERA do Tribschenu (syn SIEG
FRIED 1869; sňatek 1870). Návštěvy NIETZSCHEHO 
1869-72. Dokončen Siegfried (1864-71). 
Bayreuth 1872-83 
stavba Festspielhausu 1872-76; kompozice Soumra
ku bohů 1869- 74; prem. Prstenu v srpnu 1876 za 
řízení H. RICHTERA a Parsifala 1882, dir. H. LEVI. 

V parsifalovi WAGNER vytvořil složitě členěnou 
hudební prózu. Motiv poslední večeře zaznívá 
jako zdánlivě nekonečný tok, projev pozdního 
slohu, niterně pohnutý (př. C). 

U WAGNERA se spojuje BEETHOVENOVA symf. řeč, di
vadelní výraz a iracionální metafyzika (četba SCHO
PENHAUERA 1854), a vytvářejí umělecký mýtus, jehož 
patos překročil hranice hud. dramatu, proměnil se 
v kult a byl vnesen do společensko politické sféry. Zá
zrak uměleckého díla se tím nikterak neumeasil. 
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Skenováno pro studijní účely

v 19. stol. se temer ve vsech evr. zemich rozviji mi
rodn! opera, ktera je zrcadlem rostouciho narod
niho a politickeho uvedomeni techto zemi (prove
deni AUBEROVY Neme z Portiei bylo napr. bezpro
strednim podnetem k belgicke eervencove revoluci 
v Bruselu). Namety byly puvodne ztelesnenim idea
li\ svobody, spravedlnosti atd. v ruznych mfstnich 
prevledch: Nemd z Portici se hraje v Italii, ROSSI
NIHO Vilem Tell ve SvYcarsku (skladatel je Ital zijf
d ve Francii). Tato jeste klasicistnf tradice stale vi
ce ustupuje romantick)'m narokUm na originalitu 
a lokilni kolorit: narodnf rysy, historicki mfsta 
a postavy pati'i spolu s malebnYmi dekoracemi 
k centralnf ideji samotne. Probouzejici se historic
ke vedomf romantismu je v souladu s rimto yYvo
jem. 

Anglie. J. BARNETT (1802-90); A. S. SULLIVAN 
(1842-1900), Ivanhoe (1891); pusobiJ spoleene 
s w. S. GILBERTEM v SavojsM opere (Savoy Ope
ra, ang!. druh operety). 
Skandimivie. HARTMANN (Dansko), SINDING 
(Norsko), HALLSTROM a HALLEN (Svedsko). 
Polsko. ELSNER, KURPINSKY a MONIUSZKO (Hal
ka 1846-47). 
Cechy a Morava (viz dale 534 nn.). F. SKROUP 
(1801-62), singspiely Drdtenik (Praha 1826), 
Fidlovacka (Praha 1834); zv!. BEDRICH SMETANA 
(1824-84), mj. 8 oper: Prodand nevesta (Praha 
1866), Dalihor (1868), Huhicka (1876), Libuse 
(1881), typ eeske n:trodni opery. 

Komicka opera Prodand nevesta zrcadli vesnic
ke prostredi a postavy. Vysoce stylizovana lidova 
melodika a folklornf taneenf rytmy dodavajf je
jfm scenam zivoud a typicke zabarveni (pl'. A). 

ANTON1N DvoRAK (1841-1904), lOoper: Krdl 
a uhlir (Praha 1874), Dimitrij (1882), Rusalka 
(Praha 1901). 

Pohadkova opera 0 vodni vile Rusalee okouzluje 
svYm narodnfm koloritem a zdanlivou naivitou. 
Rusalein jfmavY monolog se vznasi nad vYchodni 
harmonii (bordunove souzvuky, subdominantnf 
urin; pl'. B). 

Nasleduje Z. FIBICH (1850-1900) s Nevestou 
messinskou (Praha 1884); J. B. FOERSTER, V. No
VAK, O. OSTRCIL, LEOS JANACEK (1854-1928) 
s Sdrkou (1887-88) a jeji pastorkyiiou (Brno 
1904, v zahraniei pod nazvemjenu!a). 
Rusko pestovalo uz od 18. sto!. zapadnf (it.) ope
ru ve dvornich divadlech, ale v 19. stol. proti nf po
stavilo vlastni narodnf yYvoj: MICHAIL GLINKA 
(1804-57), Ivan Susan in (tivot za eara, Petro
hrad 1836), Ruslan a Ludmila (1842), A. S. DAR
GOMYZSKIJ (1813-69), Rusalka (Petrohrad 
1856), Kamennj host (PUSKIN, posmrt. premiera 
1872). 

19. STOLET! / Opera IX / ostatni 423 

Mladsi generace hledala ruskou osobitost rozhod
neji v nametu i v hudbe. Centrem nadale zusta
val Petrohrad, nyni ale i Moskva s A. aN. RUBIN
STEINEM a A. N. SEROVEM. V Petrohrade pusobiJa 
Moend hrstka novatorU, skupina peti skladatelu: 
MUSORGSKIJ, BORODIN, KJUI, BALAKIREV a RIM
SKIJ-KORSAKOV. 

jak velkjm mnozstvim poezie, citu, talentu 
a umeni disponuje tato maId, zato moend 
hrstka ruskjeh skladatelu! riki kritik Stasov po 
jednom koncerte rizenem BALAKIREVEM na et
nograficke vYstave v Petrohradu 1867. 

MODEST PETROVIC MUSORGSKIJ (1839-81) z Ka
reva (Pskov), klavirista a skladate!. Studium, 
dustojnik, urednik, od r. 1856 elen Moene 
hrstky. 

S horoucfm zaujetim se MUSORGSKIJ zajimal 0 na
mety z rusk)'ch dejin, povesti (byliny) a basne, 
a stejne tak 0 hudbu typicky ruskeho razeni. Zhu
debnena rustina tak vytvari jak v recitativu, tak me
Iodice smj vlastni duktus. Take harmonie, rytmus 
a zvukova barva (instrumentace) vykazuji vedome 
rusk)' charakter. - Fragmentem zustala opera Sa
lambo (1863-66, HAUBERT), a take prvni opera 
na rusk)' namet tenitba (1868, GOGOL). Pote na
sleduje Boris Godunov podle PUSKINOVA dramatu 
(1830), resp. podle historickeho dila KARAMZINA 
(1816-29). Pi'Ivodni verze vznikla 1868-69 (pre
miera aZ 1928), zkracene konecne zneni 1871-72 
(prem. Petrohrad 1874), s ohledem na vetsi jeviSt
ni ucinnost pozdeji nova instrumentace a prepra
covanf od RIMSKEHO-KORSAKOVA (1896) a take 
SOSTAKOVICE (1940). 

Tato hudba zrcadli v melodice, modalne zabar
vene harmonii, nepravidelnem taktovem elene
nf, easljlch zmenach metra a synkopach ruskou 
lidovou a duchovnf hudbu, kterou take Mu
SORGSKIJ zcasti primo cituje. Takovato original
ni melodie - Slava (slavna rus. piseo; zaeatek 
textu a nazev) - zazni v korunovacni scene po 
mohutne imitaci zvonu jako holdovad sbor lidu, 
nejprve ve svetlych vrchnich hlasech, pote v pine 
sazbe. Tato melodie se podoba tematu promena
dy v Obrdzcieh z vjstavy (pl'. C). 

Nasleduje Mlada (1872, spoleene s BORODINEM, 
KJUJEM, MINKUSEM, RIMSKYM-KORSAKOVEM), 
ChovanStina (1873-80) a SoroCinskj jarmark 
(1876-81, fragment). 
ALEXANDER P. BORODIN (1833-87), Knize Igor 
(1890), NIKOLAJ A. R!MSKIJ-KORSAKOV (1844 aZ 
1908), Sadko (1898) aj. sledujf tutez ruskou linii. 
PETR 1. CAJKOVSKIJ spojuje ve svYch 10 operach 
zapadnf vlivy se sveraznosti ruske tradice, zv!. pak 
v Evienu Oneginovi (Moskva 1879) a Pikove da
me (Petrohrad 1890, obe podle PUSKINA). 

v 19. stol. se téměř ve všech evr. zemích rozvíjí ná
rodní opera, která je zrcadlem rostoucího národ
ního a politického uvědomění těchto zemí (prove
dení AUBEROVY Němé z Portici bylo např. bezpro
středním podnětem k belgické červencové revoluci 
v Bruselu). Náměty byly původně ztělesněním ideá
lů svobody, spravedlnosti atd. v různých místních 
převlecích: Němá z Porticí se hraje v Itálii, ROSSI
NIHO Vilém Tetl ve Švýcarsku (skladatel je Ital žijí
cí ve Francii). Tato ještě klasicistní tradice stále VÍ
ce ustupuje romantickým nárokům na originalitu 
a lokální kolorit: národní rysy, historická místa 
a postavy patří spolu s malebnými dekoracemi 
k centrální ideji samotné. Probouzející se historic
ké vědomí romantismu je v souladu s tímto vývo
jem. 

Anglie. J. BARNETT (1802-90); A. S. SULUVAN 
(1842-1900), Ivanboe (1891); působil společně 
s w. S. GILBERTEM v Savojské opeře (Savoy Ope
ra, angl. druh operety). 
Skandinávie. HARTMANN (Dánsko), SIND/NG 
(Norsko), HALLSTROM a HALLÉN (Švédsko). 
Polsko. ELSNER, KURPINSKY a MONIUSZKO (Hal
ka 1846-47). 
Čechy a Morava (viz dále 534 nn.). F. ŠKROUP 
(1801-62), singspiely Dráteník (Praha 1826), 
Fidlovačka (Praha 1834); zvl. BEDŘICH SMETANA 
(1824-84), mj. 8 oper: Prodaná nevěsta (Praha 
1866), Dalibor (1868), Hubička (1876), Libuše 
(1881), typ české národní opery. 

Komická opera Prodaná nevěsta zrcadlí vesnic
ké prostředí a postavy. Vysoce stylizovaná lidová 
melodika a folklorní taneční rytmy dodávají je
jím scénám živoucí a typické zabarvení (př. A). 

ANTONíN DVOŘÁK (1841-1904), 10 oper: Král 
a ublíř (Praha 1874), Dimitríj (1882), Rusalka 
(Praha 1901). 

Pohádková opera o vodní víle Rusalce okouzluje 
svým národním koloritem a zdánlivou naivitou. 
Rusalčin jímavý monolog se vznáší nad východní 
harmonií (bordunové souzvuky, subdominantní 
účin; př. B). 

Následuje Z. FIBICH (1850-1900) s Nevěstou 
messinskou (Praha 1884);). B. FOERSTER, V. No
VÁK, O. OSTRCIL, LEOS )ANÁCEK (1854-1928) 
s Šárkou (1887-88) a její pastorkyňou (Brno 
1904, v zahraničí pod názvemjenufa). 
Rusko pěstovalo už od 18. stol. západní (it.) ope
ru ve dvorních divadlech, ale v 19. stol. proti ní po
stavilo vlastní národní vývoj: MICHAIL GUNKA 
(1804-57), Ivan Susanin (Život za cara, Petro
hrad 1836), Ruslan a Ludmila (1842), A. S. DAR
GOMYŽSKlJ (1813-69), Rusalka (Petrohrad 
1856), Kamenný host (PUSKlN, posmrt. premiéra 
1872). 

19. STOLETí / Opera IX / ostatní 423 

Mladší generace hledala ruskou osobitost rozhod
něji v námětu i v hudbě. Centrem nadále zůstá
val Petrohrad, nyní ale i Moskva s A. a N. RUBIN
STEINEM a A. N. SEROVEM. V Petrohradě působila 
Mocná hrstka novátorů, skupina pěti skladatelů: 
MUSORGSKlJ, BOROD/N, KJUI, BALAKIREV a RlM
SKlJ-KORSAKOV. 

jak velkým množstvím poezie, cítu, talentu 
a umění disponuje tato malá, zato mocná 
hrstka ruských skladatelů! říká kritik Stasov po 
jednom koncertě řízeném BALAKIREVEM na et
nografické výstavě v Petrohradu 1867. 

MODEST PETROVIC MUSORGSKlJ (1839-81) z Ka
reva (Ps kov ), klavírista a skladatel. Studium, 
důstojník, úředník, od r. 1856 člen Mocné 
hrstky. 

S horoucím zaujetím se MUSORGSKlJ zajímal o ná
měty z ruských dějin, pověsti (byliny) a básně, 
a stejně tak o hudbu typicky ruského raženÍ. Zhu
debněná ruština tak vytváří jak v recitativu, tak me
lodice svůj vlastní duktus. Také harmonie, rytmus 
a zvuková barva (instrumentace) vykazují vědomě 
ruský charakter. - Fragmentem zůstala opera Sa
lambo (1863-66, FLAUBERT), a také první opera 
na ruský námět Ženitba (1868, GOGOL). Poté ná
sleduje Boris Godunov podle PUSKlNOVA dramatu 
(1830), resp. podle historického díla KARAMZINA 
(1816-29). Původní verze vznikla 1868-69 (pre
miéra až 1928), zkrácené konečné znění 1871-72 
(prem. Petrohrad 1874), s ohledem na větší jevišt
ní účinnost později nová instrumentace a přepra
cování od RIMSKÉHO-KORSAKOVA (18%) a také 
ŠOSTAKOVlCE (1940). 

Tato hudba zrcadlí v melodice, modálně zabar
vené harmonii, nepravidelném taktovém členě
ní, častých změnách metra a synkopách ruskou 
lidovou a duchovní hudbu, kterou také Mu
SORGSKlJ zčásti přímo cituje. Takováto originál
ní melodie - Slava (slavná rus. píseň; začátek 
textu a název) - zazní v korunovační scéně po 
mohutné imitaci zvonů jako holdovací sbor lidu, 
nejprve ve světlých vrchních hlasech, poté v plné 
sazbě. Tato melodie se podobá tématu promená
dy v Obrázcích z výstavy (př. C). 

Následuje Mlada (1872, společně s BOROD/NEM, 
KJUJEM, MINKUSEM, RlMSKÝM-KORSAKOVEM), 
Chovanština (1873-80) a Soročinský jarmark 
(1876-81, fragment). 
ALEXANDER P. BOROD/N (1833-87), Kníže Igor 
(1890), NIKOLAJ A. RlMSKlJ-KORSAKOV (1844 až 
1908), Sadko (1898) aj. sledují tutéž ruskou linii. 
PETR 1. ČAJKOVSKIJ spojuje ve svých 10 operách 
západní vlivy se svérázností ruské tradice, zvl. pak 
v Evženu Oněginovi (Moskva 1879) a Pikové dá
mě (Petrohrad 1890, obě podle PUSKlNA). 
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Mestanslci hud. kultura v 19. stol. podnitila vznik 
mnoha peveckYch sdruzeni a oratornich sborn, tak
ze take tvorba norych oratornich kompozic hrila 
dUieZitou roli. HAYDNOVA oratoria vyvolala po cele 
Evrope vlnu nadseni, ale nasadila take vysolci me
i'itka. Romantikove pi'iS1i s norymi impulsy co do 
vYrazu a vyvolani mocneho ucinu (BERLIOZ), zaro
yen vsak zuzitkovavali starsi stylove prvky, ktere 
svou klasicizujici orientad mely blizko k mestan
skemu duchu techto sdruzeni (MENDELSSOHN). 
Pro pevecka sdruzeni, jez vetsinou nebyla nijak va
zana liturgif, nebylo problemem pi'ijmout jak latky 
duchovni, biblicke, tak take svetske, historicke, ne
bot pozadavku vseobecneho mravniho povzneseni 
i dosazeni nabozne vroucnosti bylo tak jako tak uCi
neno zadost. v sekularizovanem stoleti byly sice 
oti'eseny dosud pevne jistoty ki'esr. viry, na jejich 
misto vsak nastoupila ponekud obecnejsi, svetslci 
zboznost a poti'eba viry, ktera mohla vest i k niter
nemu privatnimu naboz. postoji. Koncertni sil, 
v nemz se oratoria provadela, se pak stal "chri
mem". 
Nemecko melo v 1. pol. 19. stol. vedoud postave
ni, vychizelo z tradice videnskeho klasicismu: 
J. EYBLER, Die vier letzten Dinge (Gtyfi posledni 
veci 1810); M. STADLER, Die Befreyung vonjeru
salem (Osvobozeni jeruza!ema 1813); BEETHO
VEN, Christus am Olberge (Kristus na hore Oli
vetske 1803); F. SCHNEIDER, Das Weltgericht (Po
sledni soud 1819), 15 dalsich oratorif; L. SPOHR, 
Dasjungste Gericht (Posl. soud 1812), Die letz
ten Dinge (Posledni veci 1826), Der Fall Baby
lons (Pad Babyl6nu 1842); C. LOEWE, Die Zer
storung jerusalems (Zniceni jeruza!ema 1829), 
Gutenberg 0836, svetske). 
VelkY vliv mel F. MENDELSSOHN BARTHOLDY se 
srymi 2 oratoriiPaulus (1836) aElias (1846), kte
ra mela spolu s oratoriem Kristus (fragm.) tvont 
triptych. BACHOVU tradici poznal MENDELSSOHN 
za sveho mladi v Berline a u sveho ucitele ZELTERA. 
V oratoriich se vsak take orientoval na HANDELA 
a HAYDNA. Odrizi se to v mnoha stylistickYch prv
dch, jako je zpusob doprovodu recitativil, fugove 
partie, sbory, celkory rozvrh do aktu a sled hud. ci
sel s ariemi, ansimbly a sbory. 

V Eliasovi pi'ednese hI. postava vstupni recitativ 
jeste pi'ed zaznenim ouvertury (obr. A). Recitati
vy vyrnstaji bezprosti'edne z textu; velice dram. 
prokomponovan je vrchol I. dilu, kdy lid vz9va 
boha Baala a Eliis prosi Hospodina, aby podpilil 
hranici: po zvolani lidu (jj) nasleduje dlouha 
pauza, kteri stupnuje napeti. Eliisova rysostna 
odpoveo je pak hud. charakterizovana stoupaji
dm oktavorym skokem a slavnostnim liturg. zne
jicim kvartorym sestupem es-b, pncemz se meni 
takt, tempo i tonina (414, adagio, heroicke 
Es dur). Na kvartory motiv navazuje attacca Elii
soya arie (pi'. A). 

19. STOLETi / Oratorium 425 

MENDELSSOHNOVA melodika je osobitou synte
zou: Tercet 3 andelu Hebe deine Augen zacina 
pisnovou vetou, kteri svou prostou niternosti 
pi'ipomina spiSe M. Pisne beze slov nez oratori
urn. Pod vlivem pi'edstav 19. stol. 0 drk. slohu 
a cappella nechava MENDELSSOHN zpivat 3 an
dely bez doprovodu. V motetovem pokracovani 
tercetu se oproti tomu objevuji imitace, kp. pri
ce a historizujid motivika. Diky zvuk. plnosti pa
ralel. tercif a diky harmonii je ovsem i tato cast 
naplnena romant. duchem (pl'. A). 

ROBERT SCHUMANN napsal 2 oratoria, obe jsou 
svetske pohidky: Rdj a Peri (1843), Putovani (Der 
Rose Pilgerjahrt 1851). 
Puvodne duchovni motiv vykoupenf nevystupuje 
v 19. stoleti jen v opere, ale i v oratoriu. LISZTOVA 
Legenda 0 sV. AliMte (1862) je duch. paralelou 
k WAGNEROVU Tannhiiuserovi, jehoz Alzbeta pred
chazi stejnojmennou postavu u LIsZTA. 

Sve oratorium prokomponoval LIsZT jako 
duch. operu ve 2 aktech, resp. castech a 7 ob
razech, resp. cislech. Jednotl. obrazy jsou pak 
jeste rozcleneny na useky (schema B). Vznilci 
tak jakYsi druh symf. basne s ciste symf. castmi, 
recitativy acc., ansambly a sbory, ale bez ari!. 
Podobne jako WAGNER ve srych hud. drama
tech, pracuje i LIsZT s leitmotivy. Sv. Alzbetu 
charakterizuje jemnou fletnovou melodif - sta
rY napev Quasi stella matutina, resp. joseph 
lieber joseph mein (dolcissimo). TentYZ motiv 
vsak muze kracet triumfalne s velkou pompez
nosti. Melodie sboru ki'izakU pochazi z greg. 
Gloria (10. stol.; pi'. B) . 

V LIsZTOvE lat. oratoriu Kristus (1862-67, premo 
1872) se sti'idaji sbor. vety a cappella a symf. in
strumentilni casti (fr. vliv). 
Francie pestovala k liturg. ucelum oratoria slat. 
texty jako napi'. Oratorio pour Ie couronnement 
od LE SUEURA, ktere zaznelo zkracene ph koruno
vaci NAPOLEONA I. (1804) a kompletne pi'i korun. 
KARLA X. (1825). Fr. oratoria nesla casto stejne ja
ko sti'edovelci duch. dramata nazev Mystere nebo 
Drame sacre. Od r. 1850 nab9va ve Francii tvorba 
oratorif na ryznamu: H. BERLIOZ, L'enfance du 
Christ, Trilogie sacree (Detstvi jeiisovo, 1854); 
C. GOUNOD, Tobie (1865), Vykoupeni (1882); 
C. SAINT-SAENS, Vanocni oratorium (1858), Po
topa (1875); C. FRANCK, Vykoupeni, Poeme 
symphonique (1872-74), Blahoslavenstvi (1879); 
J. MASSENET, Marie-Magdeleine, scenicke Drame 
sacre (1873), Zaslfbena zeme (1900). 
Kantaty a moteta 
Vedle oratorii hraji dUiezitou roli duch. a svetske 
kantaty, ktere se od oratorii pi'ilis nelisi, jsou jen 
kratsi a take urceny pro sborova sdruzeni (napi'. 
BRAHMS, Rinaldo, GOETH\Jv text, 1868). Vznilci 
tez mnoho motet. 

Měšťanská hud. kultura v 19. stol. podnítila vznik 
mnoha pěveckých sdružení a oratorních sborů, tak
že také tvorba nových oratorních kompozic hrála 
důležitou roli. HAYDNOVA oratoria vyvolala po celé 
Evropě vlnu nadšení, ale nasadila také vysoká mě
řítka. Romantikové přišli s novými impulsy co do 
výrazu a vyvolání mocného účinu (BERLIOZ), záro
veň však zužitkovávali starší stylové prvky, které 
svou klasicizující orientací měly blízko k měšťan
skému duchu těchto sdružení (MENDELSSOHN). 
Pro pěvecká sdružení, jež většinou nebyla nijak vá
zána liturgií, nebylo problémem přijmout jak látky 
duchovní, biblické, tak také světské, historické, ne
boť požadavku všeobecného mravního povznesení 
i dosažení nábožné vroucnosti bylo tak jako tak uči
něno zadost. V sekularizovaném století byly sice 
otřeseny dosud pevné jistoty křesť. víry, na jejich 
místo však nastoupila poněkud obecnější, světská 
zbožnost a potřeba víry, která mohla vést i k niter
nému privátnímu nábož. postoji. Koncertní sál, 
v němž se oratoria prováděla, se pak stal "chrá
mem". 
Německo mělo v 1. pol. 19. stol. vedoucí postave
ní, vycházelo z tradice vídeňského klasicismu: 
J. EYBLER, Die vier letzten Dinge (Čtyři poslední 
věci 1810); M. STADLER, Die Befreyung von Jeru
salem (Osvobození Jeruzaléma 1813); BEETHO
VEN, Christus am Olberge (Kristus na hoře Oli
vetské 1803); F. SCHNEIDER, Das Weltgericht (Po
slední soud 1819), 15 dalších oratorií; L. SPOHR, 
Dasjungste Gericht (Posl. soud 1812), Die letz
ten Dinge (Poslední věci 1826), Der Fal! Baby
tons (Pád Babylónu 1842); C. LOEWE, Die Zer
storung Jerusalems (Zničení Jeruzaléma 1829), 
Gutenberg 0836, světské). 
Velký vliv měl F. MENDELSSOHN BARTHOLDY se 
svými 2 oratoriiPaulus (1836) aElias (1846), kte
rá měla spolu s oratoriem Kristus (fragm.) tvořit 
triptych. BACHOVU tradici poznal MENDELSSOHN 
za svého mládí v Berlíně a u svého učitele ZELTERA. 
V oratoriích se však také orientoval na HANDELA 
a HAYDNA. Odráží se to v mnoha stylistických prv
cích, jako je způsob doprovodu recitativů, fugové 
partie, sbory, celkový rozvrh do aktů a sled hud. čí
sel s áriemi, ansámbly a sbory. 

V Eliášovi přednese hl. postava vstupní recitativ 
ještě před zazněním ouvertury (obr. A). Recitati
vy vyrůstají bezprostředně z textu; velice dram. 
pro komponován je vrchol I. dílu, kdy lid vzývá 
boha Baala a Eliáš prosí Hospodina, aby podpálil 
hranici: po zvolání lidu (ff) následuje dlouhá 
pauza, která stupňuje napětí. Eliášova výsostná 
odpověď je pak hud. charakterizována stoupají
cím oktávovým skokem a slavnostním liturg. zně
jícím kvartovým sestupem es-b, přičemž se mění 
takt, tempo i tónina (414, adagio, heroické 
Es dur). Na kvartový motiv navazuje attacca Eliá
šova árie (př. A). 

19. STOLETí / Oratorium 425 

MENDELSSOHNOVA melodika je osobitou synté
zou: Tercet 3 andělů Hebe deine Augen začíná 
písňovou větou, která svou prostou niterností 
připomíná spíše M. Písně beze slov než oratori
um. Pod vlivem představ 19. stol. o círk. slohu 
a cappella nechává MENDELSSOHN zpívat 3 an
děly bez doprovodu. V motetovém pokračování 
tercetu se oproti tomu objevují imitace, kp. prá
ce a historizující motivika. Diky zvuk. plnosti pa
ralel. tercií a díky harmonii je ovšem i tato část 
naplněna romant. duchem (př. A). 

ROBERT SCHUMANN napsal 2 oratoria, obě jsou 
světské pohádky: Ráj a Peri (1843), Putování (Der 
Rose Pílgerfahrt 1851). 
Původně duchovní motiv vykoupení nevystupuje 
v 19. století jen v opeře, ale i v oratoriu. LlSZTOVA 
Legenda o sv. Alžbětě (1862) je duch. paralelou 
k WAGNEROVU Tannhduserovi, jehož Alžběta před
chází stejnojmennou postavu u LlsZTA. 

Své oratorium prokomponoval LlsZT jako 
duch. operu ve 2 aktech, resp. částech a 7 ob
razech, resp. číslech. Jednotl. obrazy jsou pak 
ještě rozčleněny na úseky (schéma B). Vzniká 
tak jakýsi druh symf. básně s čistě symf. částmi, 
recitativy acc., ansámbly a sbory, ale bez árií. 
Podobně jako WAGNER ve svých hud. drama
tech, pracuje i LlsZT s leitmotivy. Sv. Alžbětu 
charakterizuje jemnou flétnovou melodií - sta
rý nápěv Quasi stella matutína, resp. Joseph 
líeber Joseph mein (dolcissimo). Tentýž motiv 
však může kráčet triumfálně s velkou pompéz
ností. Melodie sboru křižáků pochází z greg. 
Gloria (10. stol.; př. B) . 

V LlsZTOVĚ lat. oratoriu Kristus (1862-67, prem. 
1872) se střídají sbor. věty a cappella a symf. in
strumentální části (fr. vliv). 
Francie pěstovala k liturg. účelům oratoria s lat. 
texty jako např. Oratorio pour le couronnement 
od LE SUEURA, které zaznělo zkráceně při koruno
vaci NAPOLEONA I. (1804) a kompletně při korun. 
KARLA X. (1825). Fr. oratoria nesla často stejně ja
ko středověká duch. dramata název Mystere nebo 
Drame sacré. Od r. 1850 nabývá ve Francii tvorba 
oratorií na významu: H. BERLIOZ, L'enfance du 
Christ, Trilogie sacrée (Dětství Ježíšovo, 1854); 
C. GOUNOD, Tobie (1865), Vykoupení (1882); 
C. SAINT-SAĚNS, Vánoční oratorium (1858), Po
topa (1875); C. FRANCK, Vykoupení, Poeme 
symphonique (1872-74), Blahoslavenství (1879); 
J. MASSENET, Marie-Magdeleine, scénické Drame 
sacré (1873), Zaslíbená země (1900). 
Kantáty a moteta 
Vedle oratorií hrají důležitou roli duch. a světské 
kantáty, které se od oratorií příliš neliší, jsou jen 
kratší a také určeny pro sborová sdružení (např. 
BRAHMS, Rinaldo, GOETHŮV text, 1868). Vzniká 
též mnoho motet. 
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Duchovnf hudba uz nehraje v 19. stoleti centr:ilni 
roli jako tomu bylo di'ive. V prve i'ade to plati pro 
uzsi oblast liturgicke chramove hudby. Sekulari
zace (1802-1803) byla vYrazem emancipace mes
ianske spolecnosti na drkvi. Osvicenstvi a revoluce 
vyhloubily mezery, ktere se sice romanticke univer
zalni nabozenstvi a vseobjimajid laska snaZily pi'e
mostit, ktere vsak v realistickem zivote 19. stoleti uz 
nemohly by! vyplneny. To vsak nikterak nevylucova-
10 privatni zboznost. 
Na hudebnim poli vznikaji historizujid a pietistick:! 
hnuti, jako cecilianismus, a take chr:imova hudba 
pro beznou potrebu urcovana skladateli mensiho 
formatu. Vedle toho vsak existuji vyuikajid duchov
ni dJla velkYch skladatelu. 

Katolicka chcimova hudba 
K videiiske a rakouske tradici katolicke chramove 
hudby, ktera pocinaje FUXEM (1725) nebyla diky 
i'emeslnYm kontrapunktickYm zakladum zasadne 
pi'erusena, pati'il opat MAXIMILIAN STADLER 
(1748-1833), dvomi varhanik a uCitel kompozice 
SIMON SECHTER (1788-1867), ktery jeste vyucoval 
BRUCKNERA. V jiznim Nemecku pusobili KASPAR 
ETT (1788-1847), FRANZ LACHNER (1803-90) aj. 
SCHUBERTOVY mse vyrUstaji z klasicke tradice 
(vzor HAYDN). Napsal4 male mse (1814-16), me
zi nimi Msi G dur, D 167 (1815), a 2 Missae solem
nes: As dur, D 678 (1822), a Es dur, D 950 (1828), 
ve kterych spojil velkY symf. mesni styl sve doby 
s novYm romantickYm duchem. 

Jako vYrazovY prosti'edek zde SCHUBERT uz neu
ziva jenom melodickY motiv, ale take zvuk. Tento 
zvuk se pi'itom k melodii vztahuje jako univerz:il
ni naplneni a Ciste byti wei individu:ilnimu jevu. 
SCHUBERTOVO nabozenske dteni pi'ekraeuje 
jednotlivosti zhudebiiovaneho textu a smei'uje ke 
vseobjimajid pritomnosti Boha, coz pine odpo
vida romanticke univerz:ilni lasce a hudbe. Do
svedcuje to mohutny akord pri zvolani Credo 
(vei'im) a jeho vlastne neliturgicke, avsak vytrva
Ie opakovani v prubehu samotneho Creda 
(obr. A). 
Jak neliturgicky SCHUBERT dtil, ukazuje roman
tick:! zvukomalba na pocatku oddilu Sanctus. 
Lesni rohy, znejid jakoby z d:ilky (Pp), pi'ipomi
naji pi'irodu a stvoreni sveta. Akord se stupiiuje 
aZ k./J a k pi'ekypujidm, vzedmutYm akordum 
fis mollJCis dur, jimiz vpada uvodni Sanctus spiSe 
ryze zvukove nez melodicky (pi'. A). 

Veld skiadateIe 19. stoleti jiz nestill ve sluzbach 
drkve jako BACH nebo MOZART v Salcburku. Jejich 
duchovni skladby, requiem, slavnostni mse, vznika
Iy z osobmno rozhodnuti nebo na zvl:iStnf objednav
ku. Skladbu pi'itom jiz tolik neurcovala liturgie, na-
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opak skladatel urcoval svYm osobitYm ztvamenim 
charakter liturgickeho svatku. Hudba mohla pro
menit chram v koncertni s:il (BERLIOZ, VERDI). 
FRANZ LISZT napsal 2 slavnostni mse, prvni k vysve
ceni domu v Osti'ihomi (1856, Ostfihomskd slav
nostni mse), druhou ke korunovaci dsai'e FRANZE 
JOSEFA I. na uherskeho kr:ile v Budapesti (Uherskd 
korunovacni mse 1867). Ostfihomskd mse zai'i ve 
velkem symfonickem stylu, jak tomu bylo zvykem 
poCinaje BEETHOVENOVOU Missou solemnis. Slav
nostni myslenka nespociva jen ve velikosti, ale take 
v uchovavani tradice; tak jako DUFAY napsal k vy
sveceni domu ve Florencii roku 1436 slavnostni 
izorytmicke moteto. LISZT ovsem komponoval v no
vonemeckem slohu syYch symfonickYch basni. Or
chestr tlumoci programove pi'edstavy pomoci lei!
motiw. V Misse choralis (1865) a v Requiem 
(1868) bral v potaz reformni hnuti v chramove 
hudbe sve doby (greg. chor:il, PALESTRINOV sty!) 
a v tomto smyslu take r. 1869 pi'epracoval svou msi 
pro muzskY sbor z r. 1848. 
BRUCKNEROVY velke mse d moll (1864), pi'epra
covana 1876, 1881- 82) a f moll (1867-68, pi'e
prac. 1876, 1881, 1890-93) jsou symfonicki mse 
s bohatou motivickou prad; take Te Deum (1881, 
preprac. 1884) je komponovano pro sbor a velkY 
symfonickY orchestr. BRUCKNER spojuje rakouskou 
katolickou tradici chr:imove hudby se svYm vYrazo
vYm symfonickYm stylem a dalek mody a efektU na
pliiuje svou hudbu pi'imo mystickou vroucnosti. 

Te Deum zacina prudkou ostinatni smyccovou fi
gurou, a to pouze v zakladnich intervalech (okt:i
va, kvarta, kvinta) v C, jasne a jednoduse jako 
symbol viry. Sbor tyto intervaly pi'evezme, taki'ka 
jako v greg. chor:ilu, coz pusobi starobyle, je to 
vsak zcela modemi (pi'. B). Ve 2. vete Te ergo 
prodleva BRUCKNER ve vzd:ilenych tonin:ich 
(chromat. terciova pi'i'buznost), jako v rajskYch 
zahradach. Koncertantni solove housle zesiluji 
dojem andelsky vznesene hudby. Myiilenka vy
koupeni se zde objevuje v tradicni ki'esianske 
souvislosti, hudebne vsak zaroveii pi'ipomina 
wagnerovske vytrZeni. - Zcela barokne oproti to
mu pusobi tema zaverecne fugy (dvojita fuga, 
pl'. B). 

Rozsii'eni moznosti a struktury obsazeni melo v 19. 
stoleti za nasledek taki'ka hyperbarokni navrseni 
techto prosti'edkU v jedinem dJle. Zdiirazneni sou
vislosti s tradid, jako jsou zde ostinata, chor:il a fu
ga, pi'itom signalizuje - podobne jako dokonceni 
kolinskeho domu v 19. stoleti - uvedomovanou ci 
neuvedomovanou ztratu techto souvislosti. Mrci 
Zivotni impuls prohlubuje a rozsii'uje vztah k vire, 
k vecnosti a Bohu. 

Duchovní hudba už nehraje v 19. století centrální 
roli jako tomu bylo dříve. V prvé řadě to platí pro 
užší oblast liturgické chrámové hudby. Sekulari
zace (1802-1803) byla výrazem emancipace měš
ťanské společnosti na církvi. Osvícenství a revoluce 
vyhloubily mezery, které se sice romantické univer
zální náboženství a všeobjímající láska snažily pře
mostit, které však v realistickém životě 19. století už 
nemohly být vyplněny. To však nikterak nevylučova
lo privátní zbožnost. 
Na hudebním poli vznikají historizující a pietistická 
hnutí, jako cecilianismus, a také chrámová hudba 
pro běžnou potřebu určovaná skladateli menšího 
formátu. Vedle toho však existují vynikající duchov
ní rula velkých skladatelů. 

Katolická chrámová hudba 
K vídeňské a rakouské tradici katolické chrámové 
hudby, která počínaje FUXEM (1725) nebyla díky 
řemeslným kontrapunktickým základům zásadně 
přerušena, patřil opat MAXIMILIAN STADLER 
(1748-1833), dvorní varhaník a učitel kompozice 
SIMON SECHTER (1788-1867), který ještě vyučoval 
BRUCKNERA. V jižním Německu působili KASPAR 
ETT (1788-1847), FRANZ LACHNER (1803-90) aj. 
SCHUBERTOVY mše vyrůstají z klasické tradice 
(vzor HAYDN). Napsal 4 malé mše (1814-16), me
zi nimi Mši G dur, D 167 (1815), a 2 Missae solem
nes: As dur, D 678 (1822), a Es dur, D 950 (1828), 
ve kterých spojil velký symf. mešní styl své doby 
s novým romantickým duchem. 

Jako výrazový prostředek zde SCHUBERT už neu
žívá jenom melodický motiv, ale také zvuk. Tento 
zvuk se přitom k melodii vztahuje jako univerzál
ní naplnění a čisté bytí vůči individuálnímu jevu. 
SCHUBERTOVO náboženské cítění překračuje 
jednotlivosti zhudebňovaného textu a směřuje ke 
všeobjímající přítomnosti Boha, což plně odpo
vídá romantické univerzální lásce a hudbě. Do
svědčuje to mohutný akord při zvolání Credo 
(věřím) a jeho vlastně neliturgické, avšak vytrva
lé opakování v průběhu samotného Creda 
(obr. A). 
Jak neliturgicky SCHUBERT cítil, ukazuje roman
tická zvukomalba na počátku oddílu Sanctus. 
Lesní rohy, znějící jakoby z dálky (Pp), připomí
nají přírodu a stvoření světa. Akord se stupňuje 
až k ff a k překypujícím, vzedmutým akordům 
fis mollJCis dur, jimiž vpadá úvodní Sanctus spíše 
ryze zvukově než melodicky (př. A). 

Velcí skladatelé 19. století již nestáli ve službách 
církve jako BACH nebo MOZART v Salcburku. Jejich 
duchovní skladby, requiem, slavnostní mše, vznika
ly z osobmno rozhodnutí nebo na zvláštní objednáv
ku. Skladbu přitom již tolik neurčovala liturgie, na-
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opak skladatel určoval svým osobitým ztvárněním 
charakter liturgického svátku. Hudba mohla pro
měnit chrám v koncertní sál (BERLIOZ, VERDI). 
FRANZ LISZT napsal 2 slavnostní mše, první k vysvě
cení dómu v Ostřihomi (1856, Ostřihomská slav
nostní mše), druhou ke korunovaci císaře FRANZE 
JOSEFA I. na uherského krále v Budapešti (Uherská 
korunovační mše 1867). Ostřihomská mše září ve 
velkém symfonickém stylu, jak tomu bylo zvykem 
počínaje BEETHOVENOVOU Missou solemnis. Slav
nostní myšlenka nespočívá jen ve velikosti, ale také 
v uchovávání tradice; tak jako DUFAY napsal k vy
svěcení dómu ve Florencii roku 1436 slavnostní 
izorytmické moteto. LISZT ovšem komponoval v no
voněmeckém slohu svých symfonických básní. Or
chestr tlumočí programové představy pomocí leit
motivů. V Misse choralís (1865) a v Requiem 
(1868) bral v potaz reformní hnutí v chrámové 
hudbě své doby (greg. chorál, PALESTRlNŮV styl) 
a v tomto smyslu také r. 1869 přepracoval svou mši 
pro mužský sbor z r. 1848. 
BRUCKNEROVY velké mše d moll (1864), přepra
cována 1876, 1881- 82) a f moll (1867-68, pře
prac. 1876, 1881, 1890-93) jsou symfonické mše 
s bohatou motivickou prací; také Te Deum (1881, 
přeprac. 1884) je komponováno pro sbor a velký 
symfonický orchestr. BRUCKNER spojuje rakouskou 
katolickou tradici chrámové hudby se svým výrazo
vým symfonickým stylem a dalek módy a efektů na
plňuje svou hudbu přímo mystickou vroucností. 

Te Deum začíná prudkou ostinátní smyčcovou fi
gurou, a to pouze v základních intervalech (oktá
va, kvarta, kvinta) v C, jasně a jednoduše jako 
symbol víry. Sbor tyto intervaly převezme, takřka 
jako v greg. chorálu, což působí starobyle, je to 
však zcela moderní (př. B). Ve 2. větě Te ergo 
prodlévá BRUCKNER ve vzdálených tóninách 
(chromat. terciová přibuznost), jako v rajských 
zahradách. Koncertantní sólové housle zesilují 
dojem andělsky vznešené hudby. Myšlenka vy
koupení se zde objevuje v tradiční křesťanské 
souvislosti, hudebně však zároveň připomíná 
wagnerovské vytržení. - Zcela barokně oproti to
mu působí téma závěrečné fugy (dvojitá fuga, 
př. B). 

Rozšíření možností a struktury obsazení mělo v 19. 
století za následek takřka hyperbarokní navršení 
těchto prostředků v jediném rule. Zdůraznění sou
vislosti s tradicí, jako jsou zde ostináta, chorál a fu
ga, přitom signalizuje - podobně jako dokončení 
kolínského dómu v 19. století - uvědomovanou či 
neuvědomovanou ztrátu těchto souvislostí. Tvůrčí 
životní impuls prohlubuje a rozšiřuje vztah k víře, 
k věčnosti a Bohu. 
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Skenováno pro studijní účely

Prava chnimova hudba 
V 19. stoleti se u vzdelant'ho mesianstva, ktere melo 
rozhodujid vliv, rozvijela idea chrimove hudby jako 
ciste vety. Je zde cltit vzneseny t6n SCHLEIERMA
CHEROVA romantickeho nabozenstvi a zaroveii 
WACKENRODEROVY posvatne hudebni poboznosti 
s uctivanim starych mistru (Phantasien fiber die 
Kunst, 1799). Pi'ispel k tomu take E. T. A. HOFF
MANN syYm clankem 0 stare a nove chrdmove 
hudbe (ArnZ 1814). 
Ide:ilem se stal sborory zpev a cappella, ktery 
byl sice historicky nespravne, ale v souladu s dobo
yYm dtenim chapan jako zpev bez nastrojil. Jejich 
pntomnost mela v sobe odjakZiva neco svetskeho. 
Dbalo se take na stylovou cistotu, a protoze Mo
ZARTOVY mse znely vlastne stejne jako jeho Figaro, 
mely by! z chramu vypuzeny vsechny operni manyry. 
Tyto tendence zformuloval heidelberskY pravnik 
a milovnik hudby A. F. J. THIBAUT (Ober Reinheit 
der Tonkunst, 1825). Na jeho vecerech vok:ilni 
tvorby, jichz se ucastnil i SCHUMANN, byli pi'itomni 
uchvacovani HANDELEM a PALESTRINOU. Roman
ticke opojeni davnou minulosti historicky kores
pondovalo s touhou po stare, prave chrimove hud
be. Vedome utvai'eny nabozne citory t6n snadno 
sklouzne k sentimentalite. V dilsledku nespravneho 
pochopeni rytmickYch hodnot menzur:ilni notace se 
stare vok:ilni skladby zpivaly pnlis pomalu. Jeste 
HEINE hovoi'i ve svem Putovdn{ Harzem (Harzrei
se) pi'i naboznem pozorovani rychodu slunce na 
Brockenu (nejvyssi hora Harzu) 0 vecnem chordlu 
Palestrinove, ktery pro neho napliiuje nebeskou 
klenbu jako katedr:ilu. 

Cecilianismus, palestrinovska renesance 
Znovuoziveni PALESTRINY vychazelo z It:ilie, poci
naje ABBE G. BAINIM, basistou v Cappella Sistina: 
biografie Palestrina (Rim 1828). Nasledovalyedice 
(PROSKE, Musica divina; SV: WITT, COMMER, HA
BERL), prov:ideni a stylove kopie. V Rezne zalozil 
WITT roku 1868 Vseobecnf cecilskf spolek (Allg. 
Caecilienverein), HABERL r. 1874 skolu chrim. 
h., oba s diem prosadit PALESTRINU a greg. chordl 
jako stylory ide:il. Jejich vliv byl znacny. 

V BRUCKNEROVE Msi e moll (1866/82), k polo
zeni zakladniho kamene lineckeho d6mu, ucin
kuje 8hl. dvojitY sbor a z nastrojil jen dechy 
vzhledem k provedeni pod sirym nebem (1869). 
Zaroveii je zde imitovana benatska dvojsborovost 
16. stoletL Hlavni tema 8hl. dvojite fugy si 
BRUCKNER vypiljcil od PALESTRINY. Polyfonni 
sazba se stnda s homofonnimi partiemi, v nichl 
pi'ichazi ke slovu zvukova masa typicM pro 
19. stoleti (pi'. A). 

Evangelicka chramova hudba a bachovska 
renesance 
V evangelicke chram. hudbe byl BACH uctivan jako 
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prototyp luterskeho kantora (SPITTA). Pro 19. stol. 
mel vsak zasadnejsi ryznam. MENDELSSOHNOVO 
provedeni Matousovfch pasij{ roku 1829, sto let 
po jejich vzniku, v berlinske Singakademii, vyvolalo 
u romantikU, nostalgicky zahledenych do minulosti, 
nadseni jako chrimova hudba i jako nemecka mi
nulost vilbec. BUNSENOV pokus 0 sestaveni vseo
becne evang. zpevni a modlitebni kuihy (1833) 
a publikace starsi evang. chramove hudby (WIN
TERFELD, WACKERNAGEL, ZAHN aj.) se brzy staly 
podkladem pro bezny evangelickY bohosluzebny 
provoz. BACHOVA hudba Zila pi'edevsim v nedrkev
nich, mest'anskYch peveckYch a sborovYch sdruze
nich. 
V 19. stol. se chrim. hudba sii'i v souvislosti se svet
skou zboznostL SCHUMANN zkomponoval requiem 
pro koncertni s:il. BRAIIMSOVO Nemeckif requiem 
prvne zaznelo v bremskem d6mu (1868), je vsak 
neliturgicke. 

BRAIIMS si sam sestavil text a vybavil dtl0 cyklic
kou architekturou (schema B). Hudba II. vety, 
smutecni pochod s pilsobiyYmi subdominantnimi 
vybocenimi a temnYmi barvami, byla pilvodne za
myslena jako scherzo symfonie resp. klavirmllo 
koncertu d moll. Ve sborove polyfonii je uniMtni 
velM fuga nad prodlevou D, vYraz jistoty duse za
chranene v Bozich rukou (pi'. B). V. vetu 
BRAIIMS dokomponoval pozdeji (1868): taki'ka 
nadpozemsky nadherna utecha. Mekce stoupaji
dm akordilm G dur a volne se nesoudmu sopra
novemu s61u odpovida ve sti'ednim dtle vroud, 
odusevnela sborova veta (pi'. B). 

V Italii se v chrim. hudbe pouzival stejny styl jako 
v opei'e. Operni skladatele - napi'. DONIZETTI, Ros
SINI, VERDI - tak pecovali take 0 chram. hudbu. 
Take kp. tradice byla starostlive pestovana, zvl. 
v Bologni (Accademia Filarmonica) ave vatiMn
ske Cappella Sistina, kde se zpivala rybradne star
si chrim. hudba a cappella a nedoprovazeny greg. 
chor:il. Na mnoho cestujidch hudebnikU ze severu, 
ktei'i se s touto hudbou setkali poprve, udelala hlu
bokY dojem (SPOHR, MENDELSSOHN, BERLIOZ). 

Ve Francii znamenaly Revoluce a Restaurace hlu
boke zasahy do zabehnute tradice chrim. hudby. 
Mesni tradice se vsak uddela (zvl. CHERUBINI). 
Fr. romantismus nicmene pi'inasi extremne zvukove 
barevna a ryrazove silna dtla. Tak napsal BERLIOZ 
svou Grande Messe des Morts (requiem za genera
la DAMREMONTA) pro masove obsazeni: nekolik 
set zpevakU, 5 orchestru s 8 pary tympanil (Invali
dovna 1837). Bezne se vsak hojne pfSe kultivovana 
chrim. h. - mse, moteta, kantaty, oratoria, varhan
ni hudba aj. LE SUEUR (33 ms!), GOUNOD (MMi
tation sur Ie ler prelude de Bach pro housle a kla
vir, 1853[?], s textem Ave Maria 1859), FRANCK 
(Requiem 1888), SAINT-SAENS, DUBOIS. 

Pravá chrámová hudba 
V 19. století se u vzdělaného měšťanstva, které mělo 
rozhodující vliv, rozvíjela idea chrámové hudby jako 
čisté věty. Je zde cítit vznešený tón SCHLEIERMA
CHEROVA romantického náboženství a zároveň 
WACKENRODEROVY posvátné hudební pobožnosti 
s uctíváním starých mistru (Phantasien uber die 
Kunst, 1799). Přispěl k tomu také E. T. A. HOFF
MANN svým článkem o staré a nové chrámové 
hudbě (AmZ 1814). 
Ideálem se stal sborový zpěv a cappella, který 
byl sice historicky nesprávně, ale v souladu s dobo
vým cítěním chápán jako zpěv bez nástrojů. Jejich 
přítomnost měla v sobě odjakživa něco světského. 
Dbalo se také na stylovou čistotu, a protože Mo
ZARTOVY mše zněly vlastně stejně jako jeho Figaro, 
měly být z chrámu vypuzeny všechny operní manýry. 
Tyto tendence zformuloval heidelberský právník 
a milovník hudby A. F. J. THIBAUT (Ober Reinheit 
der Tonkunst, 1825). Na jeho večerech vokální 
tvorby, jichž se účastnil i SCHUMANN, byli přítomní 
uchvacováni HANDELEM a PALESTRlNOU. Roman
tické opojení dávnou minulostí historicky kores
pondovalo s touhou po staré, pravé chrámové hud
bě. Vědomě utvářený nábožně citový tón snadno 
sklouzne k sentimentalitě. V důsledku nesprávného 
pochopení rytmických hodnot menzurální notace se 
staré vokální skladby zpívaly příliš pomalu. Ještě 
HEINE hovoří ve svém Putování Harzem (Harzrei
se) při nábožném pozorování východu slunce na 
Brockenu (nejvyšší hora Harzu) o věčném chorálu 
Palestrinově, který pro něho naplňuje nebeskou 
klenbu jako katedrálu. 

Cecilianismus, palestrinovská renesance 
Znovuoživení PALESTRlNY vycházelo z Itálie, počí
naje ABBÉ G. BAINIM, basistou v Cappella Sistina: 
biografie Palestrina (Řím 1828). Následovaly edice 
(PROSKE, Musica divina; SV: WITT, COMMER, HA
BERL), provádění a stylové kopie. V Řezně založil 
WITT roku 1868 Všeobecný cecilský spolek (Allg. 
Caecilienverein), HABERL r. 1874 školu chrám. 
h., oba s cílem prosadit PALESTRlNU agreg. chorál 
jako stylový ideál. Jejich vliv byl značný. 

V BRUCKNEROVĚ Mši e moll (1866/82), k polo
žení základního kamene lineckého dómu, účin
kuje 8hl. dvojitý sbor a z nástrojů jen dechy 
vzhledem k provedení pod širým nebem (1869). 
Zároveň je zde imitována benátská dvojsborovost 
16. století. Hlavní téma 8hl. dvojité fugy si 
BRUCKNER vypůjčil od PALESTRlNY. Polyfonní 
sazba se střídá s homofonními partiemi, v nichž 
přichází ke slovu zvuková masa typická pro 
19. století (př. A). 

Evangelická chrámová hudba a bachovská 
renesance 
V evangelické chrám. hudbě byl BACH uctíván jako 
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prototyp luterského kantora (SPITTA). Pro 19. stol. 
měl však zásadnější význam. MENDELSSOHNOVO 
provedení Matoušových pašijí roku 1829, sto let 
po jejich vzniku, v berlínské Singakademii, vyvolalo 
u romantiků, nostalgicky zahleděných do minulosti, 
nadšení jako chrámová hudba i jako německá mi
nulost vůbec. BUNSENŮV pokus o sestavení všeo
becné evang. zpěvní a modlitební kuihy (1833) 
a publikace starší evang. chrámové hudby (WIN
TERFELD, WACKERNAGEL, ZAHN aj.) se brzy staly 
podkladem pro běžný evangelický bohoslužebný 
provoz. BACHOVA hudba žila především v necírkev
ních, měšťanských pěveckých a sborových sdruže
ních. 
V 19. stol. se chrám. hudba šíří v souvislosti se svět
skou zbožností. SCHUMANN zkomponoval requiem 
pro koncertní sál. BRAHMSOVO Německé requiem 
prvně zaznělo v brémském dómu (1868), je však 
neliturgické. 

BRAHMS si sám sestavil text a vybavil dtl0 cyklic
kou architekturou (schéma B). Hudba II. věty, 
smuteční pochod s působivými subdominantními 
vybočeními a temnými barvami, byla původně za
mýšlena jako scherzo symfonie resp. klavírmlIo 
koncertu d moll. Ve sborové polyfonii je unikátní 
velká fuga nad prodlevou D, výraz jistoty duše za
chráněné v Božích rukou (př. B). V. větu 
BRAHMS dokomponoval později (1868): takřka 
nadpozemsky nádherná útěcha. Měkce stoupají
cím akordům G dur a volně se nesoucímu soprá
novému sólu odpovídá ve středním dtle vroucí, 
oduševnělá sborová věta (př. B). 

V Itálii se v chrám. hudbě používal stejný styl jako 
v opeře. Operní skladatelé - např. DONIZETTI, Ros
SINI, VERDI - tak pečovali také o chrám. hudbu. 
Také kp. tradice byla starostlivě pěstována, zvl. 
v Bologni (Accademia Filarmonica) a ve vatikán
ské Cappella Sistina, kde se zpívala výhradně star
ší chrám. hudba a cappella a nedoprovázený greg. 
chorál. Na mnoho cestujících hudebníků ze severu, 
kteří se s touto hudbou setkali poprvé, udělala hlu
boký dojem (SPOHR, MENDELSSOHN, BERLIOZ). 

Ve Francii znamenaly Revoluce a Restaurace hlu
boké zásahy do zaběhnuté tradice chrám. hudby. 
Mešní tradice se však udržela (zvl. CHERUBINI). 
Fr. romantismus nicméně přináší extrémně zvukově 
barevná a výrazově silná dtla. Tak napsal BERLIOZ 
svou Grande Messe des Morts (requiem za generá
la DAMRÉMONTA) pro masové obsazení: několik 
set zpěváků, 5 orchestru s 8 páry tympánů (Invali
dovna 1837). Běžně se však hojně píše kultivovaná 
chrám. h. - mše, moteta, kantáty, oratoria, varhan
ní hudba aj. LE SUEUR (33 mší), GOUNOD (Médi
tation sur le ler prélude de Bach pro housle a kla
vír, 1853[?], s textem Ave Maria 1859), FRANCK 
(Requiem 1888), SAINT-SAĚNS, DUBOIS. 
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Lidova pisen 
Pisen hraje v 19. stoleti centralni roli. V lidove pisni 
byl v romantismu spati'ovan puvodni, charakteris
tickY a take narodni projev. Po HERDEROvE sbirce 
textu (1778 n.) nasledovala sbirka ARNIMAIBREN
TANA Chlapcuv kouzelnf roh (Des Knaben Wun
derhorn 1806-08), pote sbirky melodii: ERKI 
IRMER (1838-45), ZUCCALMAGLIO (1838-40), 
BOHME (1893 n.). Lidove pisne se zpivaly zv!. 
v prostsich lidorych vrstvach a byly listne tradovany. 
Podnecovaly skladatele, jejichZ mnohe umele pfsne 
naopak zlidovely, napi'. SCHUBERTOVA Lipa (Lin
denbaum). Tehdy se mnoho zpivalo, doma i pi'i 
spolecenskYch pi'ilezitostech. 

Umeiapisen 
Kolem r. 1800 existovala rUznoroda zpevni kultura: 
- podle formy a obsahu se rozlisovala arietta, ca-

vaNna, seena a arie, s6lova kantata, hymna, 
6da, piseii v lidovem t6nu; 

- podle obsazeni pak solova pisen, duety, tercety, 
zvukove pine kvartety (vysly z mody az ve 20. 
sto!.); dale sborova pisen. 

Za vlastni pisen platila jednoducha stroficka pisen, 
proto byly tituly tistenych sbirek casto obsahlejsi ja
ko Lieder und Gesange. Pisne se zpivaly doma, 
s klavirem nebo kytarou, mezi pi'ateli a znamrmi, 
zi'idka v koncertnim sale. To vysvetiuje jejich intim
ni charakter. Kvilli lepsimu porozumeni se lide zaji
mali i 0 texty a basniky. 

Lyrika a hudba 
Lyrika je vYrazem nejnitemejs!ho sveta, je nevyslovi
telna; to podstatne se v basni nachazi mezi radky. 
Tento obsah vsak beze slov muze vyjadi'it hudba. 
Pro pisen neni pi'itom tolik rozhodujicf kvalita bas
ne, ale fantazie a sila hudebnika (SCHUBERTOVY 
pisne na MOLLERA). 
Vsechny jednotiivosti jako stroficka rystavba, hud. 
ryklad jednotlirych slov textu, obrazy, kadence atd. 
se jako casti celku podi'izuji celkovemu charakteru, 
tonu pisne, jez je ureen citem. Basen v pisni uz neni 
basni, nYbd pisen je cele hudbou. Basen ji poskytla 
barvu a obsah. Obracene by take bylo mozno pod
lozit lyrickY klavimi kus vhodnou basni, coz se take 
v 19. sto!. delo (extremne - GOUNODOvoAve Ma
ria k BACHOvE Preludiu C dur) . 
KlasickY obecnf lyrickf charakter (ideal stroficke 
pisne) plati dale, romanticka tUfast najednotlivem 
(GOETHE) vsak vede k prokomponovani. 

Franz Schubert 
Pi'edpokladem pro SCHUBERTOVU pisen je klasi
cismus, v nemz byl clovek pi'edveden ve sve bezpro
sti'edni pi'itomnosti (ne uz barokne stylizovan). 
SCHUBERT nalezl ve Vidni hudebni prosti'edky pro 
sve pisne a v duchu sveho romantickeho citu je pi'e
hodnotil a rozsii'i!' Poprve a zaroven liplne dosahl 
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noveho romantickeho vYrazu v pisni na GOETHOV 
text Gretchen am Spinnrade (Marketka u presti
ce, 1814, S. 138). SCHUBERT napsal pi'es 600 pis
ni, mezi nimi cykly na texty W. MVLLERA Die 
schone MUllerin (Spanild mlynarka, 0 795, 
1823) a Winterreise (Zimni cesta, 0911, 1827). 
Jako Schwanengesang (Labutf zplv) vytiskl po
smrtne nakladatel 7 pisni na RELLSTABOVY a 6 pis
ni na HEINEHO texty (0 957, 1828). Formalne se 
u SCHUBERTA vyskytuji casove nezavisle 3 pisnove 
typy: 
- jednoduch:i stroficlci piseii; melodie a do

provod jsou v kazde strofe stejne: Heidenroslein 
(Plana rilze, 1815), Das Wandern (1823); 

- variovana stroficlci pisen; melodie a dopro
vod se v urcitYch strofach meni: Die Forelle 
(Pstruh): 2 strofy stejne (expozice), 3. dram. 
prokomponovana (zrada) a dale jako na zacatku 
(zaokrouhlenl); Lindenbaum: 1. strofa dur, 
2. moll (loucenl), 3. nova (prudka), 4. jako za
eatek (rezignace, sen; obr. A); 

- prokomponovana piseii; aktualnimu deni od
povida stale nova melodie a doprovod (muze se 
blizit dram. scene); hudebni jednotu zajiSt'uje ry
raz celku, navrat motivil atd.; napi'. Rastlose lie
be (Ltiska bez spoCinuti 1815); Doppelganger 
(Dvojnik, S. 468). 

V SCHUBERTOvYCH pisnich je stezejni melodie, 
ktera v soM zahmuje klas. prostotu, roman!. sveto
bol, a zaroven rystizny ryraz. 

Tak je tomu ve skotacive svezi melodii Pstruha 
(kvarta, tercie), nebesky mime melodii Lipy 
(sestupny pohyb), v charakteristicky rozbolavele 
melodii pisne Dobrou noc (vysokY ton u slova 
jremd - cizi, pil1t6ny e-f; pi'. A). 

Ooprovod uz neni pouhou harmonickou a rytmic
kou oporou zpevu (jako gb. nebo kytarory dopro· 
vod az do klasicismu), nYbrz opakuje vetsinou jed
nu charakteristickou figuru. 

Vii'iva figura v pisni Pstruh obsahuje dokonce 
hlavni tony melodie, akordy v pisni Dobrou noc 
navozuji dojem chUze (pi'. A). 

Robert Schumann 
V pisnovem roce 1840 (snatek s CLARou) vzniklo 
138 pisni, mezi nimi cykly Liederkreis (Kruh pfsni, 
op. 24, HEINE; a op. 39, EICHENDORFF), Myrthen 
(Myrty, op. 25), Frauenliebe und -!eben (Ltiska 
a zivot zeny, op. 42, CHAMISSO), Dichtertiebe 
(Laska bdsnikova, op. 48, HEINE). 
U SCHUMANNA se stupnuje role klaviru, take 
v dlouhych pi'edehrach a dohrach. Zpevni Was je 
chvilemi kompaktne vpleten do pi'ediva klavimi ve
ty. RomantickYm zbarvenim se tyto pfsne podobajf 
poetickemu charakteristickemu kusu. 

V pisni Mondnacht se svetio jakoby snasi k zemi 
a vse splyne v jedinem, vroucfm tonu (pi'. B). 

Lidová píseň 
Píseň hraje v 19. století centrální roli. V lidové písni 
byl v romantismu spatřován původní, charakteris
tický a také národní projev. Po HERDEROVĚ sbírce 
textů (1778 n.) následovala sbírka ARNlMAlBREN
TANA Chlapcův kouzelný roh (Des Knaben Wun
derhorn 1806-08), poté sbírky melodií: ERKI 
IRMER (1838-45), ZUCCALMAGLlO (1838-40), 
BOHME (1893 n.). Lidové písně se zpívaly zvl. 
v prostších lidových vrstvách a byly ústně tradovány. 
Podněcovaly skladatele, jejichž mnohé umělé písně 
naopak zlidověly, např. SCHUBERTOVA Lípa (Lín
denbaum). Tehdy se mnoho zpívalo, doma i při 
společenských příležitostech. 

Umělá píseň 
Kolem r. 1800 existovala různorodá zpěvní kultura: 
- podle formy a obsahu se rozlišovala arietta, ca-

vatína, scéna a árie, sólová kantáta, hymna, 
óda, píseň v lidovém tónu; 

- podle obsazení pak sólová píseň, duety, tercety, 
zvukově plné kvartety (vyšly z módy až ve 20. 
stol.); dále sborová píseň. 

Za vlastní píseň platila jednoduchá strofická píseň, 
proto byly tituly tištěných sbírek často obsáhlejší ja
ko Lieder und Gesiinge. Písně se zpívaly doma, 
s klavírem nebo kytarou, mezi přáteli a známými, 
zřídka v koncertním sále. To vysvětluje jejich intim
ní charakter. Kvůli lepšímu porozumění se lidé zají
mali i o texty a básníky. 

Lyrika a hudba 
Lyrika je výrazem nejniternějšího světa, je nevyslovi
telná; to podstatné se v básni nachází mezi řádky. 
Tento obsah však beze slov může vyjádřit hudba. 
Pro píseň není přitom tolik rozhodující kvalita bás
ně, ale fantazie a síla hudebníka (SCHUBERTOVY 
písně na MULLERA). 
Všechny jednotlivosti jako strofická výstavba, hud. 
výklad jednotlivých slov textu, obrazy, kadence atd. 
se jako části celku podřizují celkovému charakteru, 
tónu písně, jež je určen citem. Báseň v písni už není 
básní, nýbrž píseň je cele hudbou. Báseň jí poskytla 
barvu a obsah. Obráceně by také bylo možno pod
ložit lyrický klavírní kus vhodnou básní, což se také 
v 19. stol. dělo (extrémně - GOUNODOvoAve Ma
ria k BACHOVĚ Preludiu C dur) . 
Klasický obecný lyrický charakter (ideál strofické 
písně) platí dále, romantická účast najednotlivém 
(GOETHE) však vede k prokomponování. 

Franz Schubert 
Předpokladem pro SCHUBERTOVU píseň je klasi
cismus, v němž byl člověk předveden ve své bezpro
střední přítomnosti (ne už barokně stylizován). 
SCHUBERT nalezl ve Vídni hudební prostředky pro 
své písně a v duchu svého romantického citu je pře
hodnotil a rozšířil. Poprvé a zároveň úplně dosáhl 
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nového romantického výrazu v písni na GOETHŮV 
text Gretchen am Spinnrade (Markétka u přesli
ce, 1814, s. 138). SCHUBERT napsal přes 600 pís
ní, mezi nimi cykly na texty W. MULLERA Die 
sch6ne MUllerin (Spanilá mlynářka, O 795, 
1823) a Winterreise (Zimní cesta, 0911, 1827). 
Jako Schwanengesang (Labutí zpěv) vytiskl po
smrtně nakladatel 7 písní na RELLSTABOVY a 6 pís
ní na HEINEHO texty (O 957, 1828). Formálně se 
u SCHUBERTA vyskytují časově nezávisle 3 písňové 
typy: 
- jednoduchá strofická píseň; melodie a do

provod jsou v každé strofě stejné: Heidenr6slein 
(Planá růže, 1815), Das Wandern (1823); 

- variovaná strofická píseň; melodie a dopro
vod se v určitých strofách mění: Die Forelle 
(Pstruh): 2 strofy stejné (expozice), 3. dram. 
prokomponovaná (zrada) a dále jako na začátku 
(zaokrouhlení); Líndenbaum: 1. strofa dur, 
2. moll (loučení), 3. nová (prudká), 4. jako za
čátek (rezignace, sen; obr. A); 

- pro komponovaná píseň; aktuálnímu dění od
povídá stále nová melodie a doprovod (může se 
blížit dram. scéně); hudební jednotu zajišťuje vý
raz celku, návrat motivů atd.; např. Rastlose Líe
be (Láska bez spočinutí 1815); Doppelgiinger 
(Dvojník, s. 468). 

V SCHUBERTOVÝCH písních je stěžejní melodie, 
která v sobě zahrnuje klas. prostotu, romant. světo
bol, a zároveň výstižný výraz. 

Tak je tomu ve skotačivě svěží melodii Pstruha 
(kvarta, tercie), nebesky mírné melodii Lípy 
(sestupný pohyb), v charakteristicky rozbolavělé 
melodii písně Dobrou noc (vysoký tón u slova 
fremd - cizí, půitóny e-f; př. A). 

Doprovod už není pouhou harmonickou a rytmic
kou oporou zpěvu (jako gb. nebo kytarový dopro· 
vod až do klasicismu), nýbrž opakuje většinou jed
nu charakteristickou figuru. 

Vířivá figura v písni Pstruh obsahuje dokonce 
hlavní tóny melodie, akordy v písni Dobrou noc 
navozují dojem chůze (př. A). 

Robert Schumann 
V písňovém roce 1840 (sňatek s CLAROU) vzniklo 
138 písní, mezi nimi cykly Líederkreis (Kruh písní, 
op. 24, HEINE; a op. 39, EICHENDORFF), Myrthen 
(Myrty, op. 25), Frauenliebe und -!eben (Láska 
a život ženy, op. 42, CHAMISSO), Dichterliebe 
(Láska básníkova, op. 48, HEINE). 
U SCHUMANNA se stupňuje role klavíru, také 
v dlouhých předehrách a dohrách. Zpěvní hlas je 
chvílemi kompaktně vpleten do přediva klavírní vě
ty. Romantickým zbarvením se tyto písně podobají 
poetickému charakteristickému kusu. 

V písni Mondnacht se světlo jakoby snáší k zemi 
a vše splyne v jediném, vroucím tónu (př. B). 
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Pisne, ktere se stivaly stile oblfbenejsimi, psalo 
v 1. po!. 19. stoleti vedle SCHUBERTA a SCHU
MANNA mnoho skladatelu. Pocetmi vydani zajiStova
la jejich rozsii'eni. Tyto pisne byly vseobecne zameme 
snadne, aby je mohli zpivat a doprovazet i diletanti. 
Mezi jmeny jako IACHNER, KREUTZER, MARSCHNER 
vystupuji do popi'edi MENDELSSOHN-BARTHOIDY 
(duety) a CARL LoEWE 0796-1869, balady). 
V 2. po!. 19. stoleti se piseo, jakoz i ostatni hudba, 
rozvijela 2 smery: 
- konzervativni: ROBERT FRANZ (1815-92), A.JEN

SEN,]. BRAHMS. 
- modemf: LISZT, WAGNER, WOLF, REGER, PFITZ-

NER, STRAUSS. 
J. BRAHMS se pro sve poeticke nadsenf zahy obratil 
ke kompozici pisnf. UZ roku 1853 uvei'ejnil6 zpevu 
(op. 3) ktere venoval BETTINIl VON ARNIM. Bohata 
pisoova tvorba procMzi celYm jeho dflem, napi'. 
pisne Liebestreu (Veruost ldsky, op. 3; 1853; REI
NICK), Wiegenlied (UkoMbavka, op. 49, 4; 1868), 
Vergebliches Stiindchen (Marue zastavenicko, 
op. 84, 4; 1881), Feldeinsamkeit (Polni samota, 
op. 86, 2; 1879, ALLMERS), Der Tod, das ist die 
kiihle Nacht (Smrt, to je chladnd noc, op. 96, 1; 
1884, HEINE), Immer leiser wird mein Schlum
mer (Stdle tisSije muj spdnek, op. 105,2; 1886, 
LINGG, tema Andante klav. koncertu B dur, op. 83, 
1881). BRAHMS hajil stroftckou pisen v jejf lidove 
prostote proti novonem. smeru, ne vsak klasicistne 
mestanskYch duvodu (ve smyslu uslechtiM prosto
ty), ny!Jrz kvUli pozadovanYm vysokYm melodickYm 
kvalitam: Piseii se nyni ubird tak spatnjm sme
rem, ie se ui nedd dostatecne rozpoznat jeff 
idedl, jimi je piseii lidovd (27. 1. 1860, CLARE 
SCHUMANNOvE) . 

V Sapftcke ode (op. 94, 4; 1884) se nad tezkYm 
a pi'ece jakoby nezakotvenYm doprovodem zdvi
M antikizujfci jednoducha, ale yfrazna mel odie, 
plna velikosti a souladnosti (pi'fhuzna Adagiu 
housloveho koncertu z r. 1878, pi'. A). 

Jako pisoove cykly vznikly Romance podle TlECKO
VY Krdsne Magelony (op. 33, 1862) a Ctyfi vdine 
zpevy (op. 121, 1896, biblicke texty). 
BRAHMS napsal a upravil take mnoho lidovYch pis
ni pro so!. hlas, vokilnf ansambl a sbor. S velkYm 
ohlasem se setkaly Milostne pisne, valciky na texty 
vYchodnfch lid. pfsni pro vokilni ansambl a klavir 
na 4 ruce (op. 52, 1869; op. 65 1874). 
NovonemeckY smer zastupovali zv!. WAGNER, 5 Ms
ni pro ienskj hlas (1857-58, M. WESENDONK, 
s. 421), LISZT a 

HUGO WOLF (1860-1903), Video, od r. 1898 
dusevne chory. Jeho pisoove sbirky jsou psycho!. 
a hudebne nadmiru bohate. Marike-Lieder (53 
llfsni 1888), Goethe-Lieder (51, 1888-89), 
Span. zpevnik na HEYSEHO, GEIBELA (44, 
1889-90), It. zpevnik na HEYSEHO (cast I: 22 
pfsnf, 1890-91; cast II: 24, 1896). 

WOLF vychazi z detailnejsl interpretace textu 
a piSe spiSe male sceny nd pisne (brisne pro 
zpevni hlas a klavir). Pro ztvamenf psycho!. 
procesu je klavir stejne dulezi.y jako orchestr 
u WAGNERA. Zpevni hlas spiSe deklamuje text, 
nez aby jej podi'izoval melodii: pozdnf, subjektiv
ni a vysoce subtilni umenf. 

Piseii se v 19. sto!' ve vsech evr. zemfch rozvijela 
specificky, zvlaste v 
Rusku: Po GLINKOVI a BORODINOVI to byl vedle 
lAJKOVSKEHO pi'edevsim M. P. MUSORGSKIJ, ktery 
skladal pisne modeme realistickeho sti'ihu a rus. 
koloritu. Krome mnoha jednotl. pisnf vznikly cykly 
Detskd svetnicka (1868-72, vlastnf text), Bez 
slunce (1874), Pisne a lance smrti (1874-77, 
obe GOLENISCEV-KuTUZOV). 

Tyto pisne jsou harmonicky neobvykle, kp. neu
hlazene, melodicky a rytmicky pi'ekvapive, ves
mes sverazne a originilni, ale take pine drastic
kYch obrazu dokreslujicich text (pi'. C). 

Francie: vlastni pisoova tradice zastoupena ro
manl. romanci a umelou melodii; skladatele: BER
LIOZ, MEYERBEER, DAVID, MASSE; GOUNOD, BI
ZET, DELIBES, FRANCK, IALO, SAINT- SAENS; potom 
zv!. G. FAURE (1845-1924) a H. DUPARC (1848 az 
1933). 

Sborova piseii 
Snusene sbory byly v 19. sto!' velmi rozsii'ene (plati 
dodnes). K nejstarsim patri Berlinskd peveckd 
akademie (Singakademie) v cele s C. F. FASCHEM 
1791, od r. 1800 s ZELTEREM (s. 361), poradajici 
povestne koncerty (Matousovy pasije, viz s. 429). 
Vedle oratorii a kantat hrajf sborove pfsne velkou 
roli, mj. SCHUBERT, MENDELSSOHN, SCHUMANN, 
FRANZ,HAUPTMANN,BRAHMS,BRUCH. 

Nemecke lidove pisne pro 4hl. sbor v uprave 
]. BRAHMSE (1864) se textove vracejf k hist. 
vzorum (FR. SPEE: Trutznachtigall, Zdorosla
vlcek, Kolfnl n. R 1649). Sazba proto napodo
buje starou sborovou polyfonii 16. a 17. sto!., ve 
sve zdanlive prostote tu vsak je ziroveii pi'ftomen 
pozdneromantickY vYraz citu (pi'. B). 

Sborova sdruzenf se setkavala podle ang!. vzoru na 
velkYch hud. slavnostech, kde se vzajemne podne
covala a soutezila, zpocatku na Dolnorjnskjch 
hud slavnostech (kaZdorocne od r. 1817). 
Muzske sbory (LiedertaJel, Liederkriinze) byly 
velmi oblfbeny. V cele kracel Berlinskj Liederta
Jel, zal. 1809 ZELTEREM (s. 361) a citajici 25 mu
ZU, pouze skladatelu, zpevakU a basnlkU. Spolu 
s KLEINEM, REICHARDTEM a RELLSTABEM zaloZii 
r. 1819 L. BERGER mladsf Berlinskj LiedertaJel. 
Upi'ednostiiovala se stroficka sbor. piseo v lidovem 
tonu, 4h!. a cappella. VyznamnYmi iniciatory byli 
H. G. NAGELI (1773-1836), SvYcarsko, a F. SIL
CHER (1789 az 1860), Tiibingen. 
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Písně, které se stávaly stále obHbenějšúni, psalo 
v 1. pol. 19. století vedle SCHUBERTA a SCHU
MANNA mnoho skladatelů. Početná vydání zajišťova
la jejich rozšíření. Tyto písně byly všeobecně záměrně 
snadné, aby je mohli zpívat a doprovázet i diletanti. 
Mezi jmény jako IACHNER, KREUTZER, MARSCHNER 
vystupují do popředí MENDELSSOHN-BARTHOIDY 
(duety) a CARL LoEWE (1796-1869, balady). 
V 2. pol. 19. století se píseň, jakož i ostatní hudba, 
rozvíjela 2 směry: 
- konzervativní: ROBERT FRANZ (1815-92), A.JEN

SEN,]. BRAHMS. 
- moderní: USZT, WAGNER, WOLF, REGER, PFITZ-

NER, STRAUSS. 
J. BRAHMS se pro své poetické nadšení záhy obrátil 
ke kompozici písní. Už roku 1853 uveřejnil 6 zpěvů 
(op. 3) které věnoval BETTlNll VON ARNIM. Bohatá 
písňová tvorba prochází celým jeho dílem, např. 
písně Liebestreu (Věrnost lásky, op. 3; 1853; REI
NICK), Wiegenlied (Ukolébavka, op. 49, 4; 1868), 
Vergebliches Standchen (Marné zastaveníčko, 
op. 84, 4; 1881), Feldeinsamkeit (Polní samota, 
op. 86, 2; 1879, ALLMERS), Der Tod, das ist die 
kiihle Nacht (Smrt, to je chladná noc, op. 96, 1; 
1884, HEINE), lmmer leiser wird mein Schlum
mer (Stále tiššíje můj spánek, op. 105,2; 1886, 
LINGG, téma Andante klav. koncertu B dur, op. 83, 
1881). BRAHMS hájil strofickou píseň v její lidové 
prostotě proti novoněm. směru, ne však klasicistně 
měšťanských důvodů (ve smyslu ušlechtilé prosto
ty), nýbrž kvůli požadovaným vysokým melodickým 
kvalitám: Píseň se nyní ubírá tak špatným smě
rem, že se už nedá dostatečně rozpoznat její 
ideál, jímž je píseň lidová (27. 1. 1860, CLAŘE 
SCHUMANNOVÉ) . 

V Sapfické ódě (op. 94, 4; 1884) se nad těžkým 
a přece jakoby nezakotveným doprovodem zdvi
há antikizující jednoduchá, ale výrazná melodie, 
plná velikosti a souladnosti (příbuzná Adagiu 
houslového koncertu z r. 1878, př. A). 

Jako písňové cykly vznikly Romance podle TlECKO
VY Krásné Magelony (op. 33, 1862) a Čtyři vážné 
zpěvy (op. 121, 1896, biblické texty). 
BRAHMS napsal a upravil také mnoho lidových pís
ní pro sól. hlas, vokální ansámbl a sbor. S velkým 
ohlasem se setkaly Milostné písně, valčíky na texty 
východních lid. písní pro vokální ansámbl a klavír 
na 4 ruce (op. 52, 1869; op. 65 1874). 
Novoněmecký směr zastupovali zvl. WAGNER, 5 bás
ní pro ženský hlas (1857-58, M. WESENDONK, 
s. 421), LISZT a 

HUGO WOLF (1860-1903), Vídeň, od r. 1898 
duševně chorý. Jeho písňové sbírky jsou psychol. 
a hudebně nadmíru bohaté. Moríke-Lieder (53 
llísní 1888), Goethe-Líeder (51, 1888-89), 
Span. zpěvník na HEYSEHO, GEIBELA (44, 
1889-90), /t. zpěvník na HEYSEHO (část I: 22 
písní, 1890-91; část II: 24, 1896). 

WOLF vychází z detailnější interpretace textu 
a píše spíše malé scény než písně (básně pro 
zpěvní hlas a klavír). Pro ztvárnění psychol. 
procesů je klavír stejně důležitý jako orchestr 
u WAGNERA. Zpěvní hlas spíše deklamuje text, 
než aby jej podřizoval melodii: pozdní, subjektiv
ní a vysoce subtilní umění. 

Píseň se v 19. stol. ve všech evr. zemích rozvíjela 
specificky, zvláště v 
Rusku: Po GLINKOVI a BORODlNOVI to byl vedle 
ČAJKOVSKÉHo především M. P. MUSORGSKlJ, který 
skládal písně moderně realistického střihu a rus. 
koloritu. Kromě mnoha jednot!. písní vznikly cykly 
Dětská světnička (1868-72, vlastní text), Bez 
slunce (1874), Písně a tance smrti (1874-77, 
obě GOLENIŠCEV-KUTUZOV). 

Tyto písně jsou harmonicky neobvyklé, kp. neu
hlazené, melodiCky a rytmicky překvapivé, ves
měs svérázné a originální, ale také plné drastic
kých obrazů dokreslujících text (př. C). 

Francie: vlastní písňová tradice zastoupená ro
manl. romancí a umělou melodií; skladatelé: BER
LIOZ, MEYERBEER, DAVID, MASSÉ; GOUNOD, BI
ZET, DÉLIBES, FRANCK, JALO, SAINT- SAĚNS; potom 
zvl. G. FAURÉ (1845-1924) aH. DUPARC (1848 až 
1933). 

Sborová píseň 
Snusené sbory byly v 19. stol. velmi rozšířené (platí 
dodnes). K nejstarším patří Berlínská pěvecká 
akademie (Singakademie) v čele s C. F. FASCHEM 
1791, od r. 1800 s ZELTEREM (s. 361), pořádající 
póvěstné koncerty (Matoušovy pašije, viz s. 429). 
Vedle oratorií a kantát hrají sborové písně velkou 
roli, mj. SCHUBERT, MENDELSSOHN, SCHUMANN, 
FRANZ,HAUPTMANN,BRAHMS,BRUCH. 
Německé lidové Písně pro 4hl. sbor v úpravě 
]. BRAHMSE (1864) se textově vracejí k mst. 
vzorům (FR. SPEE: Trutznachtigall, Zdorosla
víček, KoHnI n. R 1649). Sazba proto napodo
buje starou sborovou polyfonii 16. a 17. stol., ve 
své zdánlivé prostotě tu však je zároveň přítomen 
pozdněromantický výraz citu (př. B). 

Sborová sdružení se setkávala podle angl. vzoru na 
velkých hud. slavnostech, kde se vzájemně podně
covala a soutěžila, zpočátku na Dolnorýnských 
hud slavnostech (každoročně od r. 1817). 
Mužské sbory (Liedertafel, Líederkranze) byly 
velmi obHbeny. V čele kráčel Berlínský Liederta
fel, zal. 1809 ZELTEREM (s. 361) a čítající 25 mu
žů, pouze skladatelů, zpěváků a básníků. Spolu 
s KLEINEM, REICHARDTEM a RELLSTABEM založil 
r. 1819 L. BERGER mladší Berlínský Liedertafel. 
Upřednostňovala se strofická sbor. píseň v lidovém 
tónu, 4hl. a cappella. Významnými iniciátory byli 
H. G. NA-GELI (1773-1836), Švýcarsko, a F. SIL
CHER (1789 až 1860), Tiibingen. 
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FRANZ SCHUBERT *31. I. 1797 v Liechtenthalu 
u Vidne, t 19. 11. 1828 ve Vidni; 12. dite uCitele 
FRANZE SCH. z Moravy a jeho zeny ELISABETH 
VIETZ ze Slezska (tI812); rana hud. vYuka doma 
a u sbormistra HOLZERA (zpev, klav., varh., h.); 
1808-13 pusobil jako choralista (sopran) v kon
viktu videiiske dvornf kapely, vYuka u dvorniho var
hanika ROZICKY (varh., klav.) a dvorniho kapelnika 
SALIERIHO (gb., kp.); po mutaci vyucoval 3 roky 
v Liechtenthalu jako pomocnyuCitel, pak se osamo
statnil, aby mohl nerusene komponovat. Zil u sveho 
pi'itele F. v. SCHOBERA. Videii opustil pouze v Jete 
1818 a 1824, kdy jako klav. ucitel rodiny ESZTER
HAzy pusobil na jejich venkovskem sidle v Zselizu 
v Mad'arsku. Roku 1826 se v Divadle za Korutan
skou branou marne uchazel 0 misto kapelnika. 
SCHUBERT nepsal pro anonymni posluchacstvo, 
nybd pro kruh svYch pratel, ktery se pravi
delne schazel na vecirdch zvanych Schubertiddy, 
s predcitanim, hudbou, sestavovanim zivYch obra
zu, tancem, vinem, vylety. Chodili sem maim 
MORITZ VON SCHWIND a L. KUPELWIESER, basnik 
FRANZ GRILLPARZER, bratri HOTTENBRENNE
ROVE, L. SONNLEITHNER, F. LACHNER,j. MAYRHO
FER, E. V. BAUERNFELD aj. 
Klavir mel SCHUBERT k dispozici jen zridka. Skla
dal velmi rychle, bez vetsich korektur, spolehal se 
zcela na svou predstavivost a za 31 let sveho zivota 
vytvoril nesmirne obsahle dno obsahujid ruzne 
druhy (nejen pisne). Vetsina zustala za jeho zivota 
nevytistena. Ai SCHUMANNOVA generace objevila 
v SCHUBERTOVI svUj ide:il. 
Prvni etapa SCHUBERTOVY tvorby asi do r. 1818 by
la urcena muzidrovanim v konviktu a v rodicov
skem dome, stylove zavisla na klas. videiiskYch vzo
rech (HAYDN, MOZART, BEETHOVEN). Pouze v pis
nich nasel velmi zahy svUj osobilji ton (s. 431). Po 
prechodnem obdobi zhruba do r. 1822 (jeviStni di
la) nasledovala doba zralosti s horecnYmi tvUrcimi 
periodami, kdy vznikala dna jako Nedokoncend 
symfonie (s. 456). Tato hudba se vyznacuje roman
tickYm v9razem plnYm tragiky, lisky a nejniternejsi
ho odusevneni. 
Jako bytostny Iyrik dokazal SCHUBERT spolehlive 
postihnout nanejvYs romantickou, snovou n:iladu, 
ktera jako by prichazela z jinych sfer. Jeho poznam
ka, ze se casto dti tak, jako by nebyl z tohoto sveta, 
naznacuje - podobne jako CHOPINOVO espace 
imaginaire - rozdvojeny vztah k tzv. realite (totiz 
k tomu, co z nf okolnf svet dokize pojmout, a za co 
ji tedy povaZuje). 

Motiv pisne Dvojnik odrazi rozdvojeni romant. 
psychiky. Melodika je rozkouskovana, zdinlive 
konvencni, blizka reci. Souvislost zajiSruje osti
natni bas (l4x), ktery pomod pu1t6nu a zm. 
kvarty vyjadruje stejne jako v baroknich sklad
bach ki'iz, litost a bolest (srov. Agnus Mse 
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Es dur; take BACHOVU Fugu cis moll). Na vr
cholu se kumuluje dusevni napet!, ktere vyUsti 
v jediny akord (zm. dominanta Fis dur, t. 32, 
41; podobne, ale modulujici v t. 51). Naladu 
a obsah primarne vyjadfuje rytmus: velmi mo
derni skladba (obr. A). 

SCHUBERTOVA fantazie pracuje hudebne, je vedena 
intuitivni schopnosti vydtit pritomny okarnzik. 
SCHUBERT je tedy vposledku absolutni hudebnik, 
kteremu poezie pisiiovYch textu slouzi jen jako klic 
k uchopeni n:ilad a pocitu. Tyto pfsne jsou proto tak 
uchvacujid, ze i ony, stejne jako SCHUBERTOVA in
strument:ilni hudba, jsou nezavisle na logice slov 
nanejvYs hud. jevem. Proto take vyZadoval SCHU
BERT od svYch zpevikil zddenlivost ve vYrazu a mi
mice, nebor toto vse je jiz obsazeno v kompozici. 
Drobne Iyricke klav. kusy se charakterem podobaji 
pfsnfm. Naopak 5 pfsiiovYch melodif rozvinul skla
datel beze slov v instr. hudbe (ne obracene): Klav. 
kvintet Pstruh (s. 451), Fantazie Poutnik (s. 436, 
obr. A), Variace pro fl. a klav. (D 802, 1824 na pi
seii Sucbe kvetiny), Sm. kvartet d moll (obr. C), 
Fantazie pro h. a klav. (D 934, 1827, na pfseii Sei 
mir gegriifit). 

V Andante sm. kvartetu zazniva proste a zdrzenli
ve pisiiova melodie (l817, pr. C). Rytmus smrti 
prochazi ve variovane podobe vsemi vetami. Roz
vrzeni cyklu symbolizuje prazakladni souvislost 
vsech jevU a ideji. V neust:ilem rytmickem buseni 
je pritomno cosi nadosobniho, osudoveho 
(obr. C). 

U SCHUBERTA nalezneme st:ile se opaknjid rytmy 
temer vsude, jako v9raz vnitfuiho zichvevn byti. Lo
gika hudebni vety je racion:ilne hUre uchopitelna 
nez kp. propracovana nebo dramaticki hud. veta 
baroka Ci klasicismu. Kazdy detail je naplnen celist
vYm bytim okarnziku, jako by byl SCHUBERT vnoren 
do hluMi vrstvy sveta. Vedle pozdniho BEETHOVE
NOVA dna se tak dt'ky SCHUBERTOVI ve Vidni zfor
moval novY dobovY v9raz. 

Zaverecne Rondo Sonaty A dur (form:ilne stejne 
jako BEETHOVENIJv op. 31), ukazuje v tematu 
SCHUBERTIJv osobilji rytmus: chUze a putovanf, 
doznivajici v pisiiove melodii (pr. B). Na konci 
se vsak tema vytrati, plynuly proud uvazne: pauzy 
pusobi jako propasti, bezedna ztracenost 
(t. 340 nn.). 

To je vsak zahlazeno lehce bravurnim virtuoznim 
zaverem, prozrazujidm autorovo smerovani k ciste 
hudbe, ke vseobjimajicimu zvuku. 
Tematicky katalog skladeb: O. E. DEUTSCH, 
Lond9n 1951, Kassel 1978 (D 1-998); chronolo
gicke SV: E. MANDYCZEWSKI, 40 sv., Lipsko 
1884-97 (reed. Wiesbaden 1965); nove SV: Mezi
nar. Schubertova spolecnost, Kassel 1964 nn.; F. S.: 
Die Dokumente seines Lebens (DEUTSCH), Kassel 
1964. 

FRANZ SCHUBERT *31. I. 1797 v Liechtenthalu 
u Vídně, t 19. ll. 1828 ve Vídni; 12. dítě učitele 
FRANZE SCH. z Moravy a jeho ženy EUSABETH 
VIETZ ze Slezska (t1812); raná hud. výuka doma 
a u sbormistra HOLZERA (zpěv, klav., varh., h.); 
1808-13 působil jako choralista (soprán) v kon
viktu vídeňské dvorní kapely, výuka u dvorního var
haníka RŮŽIČKY (varh., klav.) a dvorního kapelníka 
SALIERlHO (gb., kp.); po mutaci vyučoval 3 roky 
v Liechtenthalu jako pomocný učitel, pak se osamo
statnil, aby mohl nerušeně komponovat. Žil u svého 
přítele F. v. SCHOBERA. Vídeň opustil pouze v létě 
1818 a 1824, kdy jako klav. učitel rodiny ESZTER
HÁZY působil na jejich venkovském sídle v Zselizu 
v Maďarsku. Roku 1826 se v Divadle za Korutan
skou branou marně ucházelo místo kapelníka. 
SCHUBERT nepsal pro anonymní posluchačstvo, 
nýbrž pro kruh svých přátel, který se pravi
delně scházel na večírcích zvaných Schubertiády, 
s předčítáním, hudbou, sestavováním živých obra
zů, tancem, vínem, vylety. Chodili sem malíři 
MORlTZ VON SCHWIND a L. KUPELWIESER, básník 
FRANZ GRlLLPARZER, bratři HOTTENBRENNE
ROVÉ, L. SONNLEITHNER, F. LACHNER,]. MAYRHO
FER, E. V. BAUERNFELD aj. 
Klavír měl SCHUBERT k dispozici jen zřídka. Sklá
dal velmi rychle, bez větších korektur, spoléhal se 
zcela na svou představivost a za 31 let svého života 
vytvořil nesmírně obsáhlé dílo obsahující různé 
druhy (nejen písně). Většina zůstala za jeho života 
nevytištěna. Až SCHUMANNOVA generace objevila 
v SCHUBERTOVI svůj ideál. 
První etapa SCHUBERTOVY tvorby asi do r. 1818 by
la určena muzicírováním v konviktu a v rodičov
ském domě, stylově závislá na klas. vídeňských vzo
rech (HAYDN, MOZART, BEETHOVEN). Pouze v pís
ních našel velmi záhy svůj osobitý tón (s. 431). Po 
přechodném období zhruba do r. 1822 (jevištní dí
la) následovala doba zralosti s horečnými tvůrčími 
periodami, kdy vznikala díla jako Nedokončená 
symfonie (s. 456). Tato hudba se vyznačuje roman
tickým výrazem plným tragiky, lásky a nejniternější
ho oduševnění. 
Jako bytostný lyrik dokázal SCHUBERT spolehlivě 
postihnout nanejvýš romantickou, snovou náladu, 
která jako by přicházela z jiných sfér. Jeho poznám
ka, že se často cítí tak, jako by nebyl z tohoto světa, 
naznačuje - podobně jako CHOPINOVO espace 
ímaginaire - rozdvojený vztah k tzv. realitě (totiž 
k tomu, co z ní okolní svět dokáže pojmout, a za co 
ji tedy považuje). 

Motiv písně Dvojník odráží rozdvojení romant. 
psychiky. Melodika je rozkouskovaná, zdánlivě 
konvenční, blízká řeči. Souvislost zajišťuje osti
nátní bas (l4x), který pomocí půltónů a zm. 
kvarty vyjadřuje stejně jako v barokních sklad
bách kříž, lítost a bolest (srov. Agnus Mše 
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Es dur; také BACHOVU Fugu cis moll). Na vr
cholu se kumuluje duševní napětí, které vyústí 
v jediný akord (zm. dominanta Fis dur, t. 32, 
41; podobně, ale modulující v t. 51). Náladu 
a obsah primárně vyjadřuje rytmus: velmi mo
derní skladba (obr. A). 

SCHUBERTOVA fantazie pracuje hudebně, je vedena 
intuitivní schopností vycítit přítomný okamžik. 
SCHUBERT je tedy vposledku absolutní hudebník, 
kterému poezie písňových textů slouží jen jako klíč 
k uchopení nálad a pocitů. Tyto písně jsou proto tak 
uchvacující, že i ony, stejně jako SCHUBERTOVA in
strumentální hudba, jsou nezávisle na logice slov 
nanejvýš hud. jevem. Proto také vyžadoval SCHU
BERT od svých zpěváků zdrženlivost ve výrazu a mi
mice, neboť toto vše je již obsaženo v kompozici. 
Drobné lyrické klav. kusy se charakterem podobají 
písním. Naopak 5 písňových melodií rozvinul skla
datel beze slov v instr. hudbě (ne obráceně): Klav. 
kvintet Pstruh (s. 451), Fantazie Poutník (s. 436, 
obr. A), Variace pro fl. a klav. (D 802, 1824 na pí
seň Suché květiny), Sm. kvartet d moll (obr. C), 
Fantazie pro h. a klav. (D 934, 1827, na píseň Sei 
mir gegríifit). 

V Andante sm. kvartetu zaznívá prostě a zdrženli
vě písňová melodie (l817, př. C). Rytmus smrti 
prochází ve variované podobě všemi větami. Roz
vržení cyklu symbolizuje prazákladní souvislost 
všech jevů a idejí. V neustálém rytmickém bušení 
je přítomno cosi nadosobního, osudového 
(obr. C). 

U SCHUBERTA nalezneme stále se opakující rytmy 
téměř všude, jako výraz vnitřuího záchvěvn bytí. Lo
gika hudební věty je racionálně hůře uchopitelná 
než kp. propracovaná nebo dramatická hud. věta 
baroka či klasicismu. Každý detail je naplněn celist
vým bytím okamžiku, jako by byl SCHUBERT vnořen 
do hlubší vrstvy světa. Vedle pozdního BEETHOVE
NOVA díla se tak díky SCHUBERTOVI ve Vídni zfor
moval nový dobový výraz. 

Závěrečné Rondo Sonáty A dur (formálně stejně 
jako BEETHOVENŮV op. 31), ukazuje v tématu 
SCHUBERTŮV osobitý rytmus: chůze a putování, 
doznívající v písňové melodii (př. B). Na konci 
se však téma vytratí, plynulý proud uvázne: pauzy 
působí jako propasti, bezedná ztracenost 
(t. 340 nn.). 

To je však zahlazeno lehce bravurním virtuózním 
závěrem, prozrazujícím autorovo směřování k čisté 
hudbě, ke všeobjímajícímu zvuku. 
Tematický katalog skladeb: O. E. DEUTSCH, 
Londýn 1951, Kassel 1978 (D 1-998); chronolo
gické SV: E. MANDYCZEWSKI, 40 sv., Lipsko 
1884-97 (reed. Wiesbaden 1965); nové SV: Mezi
nár. Schubertova společnost, Kassel1964 nn.; F. S.: 
Die Dokumente seines Lebens (DEUTSCH), Kassel 
1964. 
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Klavir dospel v 19. stoleti k vrcholu obliby, cemuz 
odpovida take mnohostranna a bohata literatura. 
Tento nastroj se neobycejne hodi pro solovou hru, 
v nil je mozno vyjadi'it individualni cit, ktery ro
mantikove tolik hledali. Proto byl take klavir v obli
be uz v obdobi citoveho slohu v 18. stoleti. Klasicke 
formy jako improvizace, fantazie, sonata a rondo 
ziji dale. Jako nory druh vsak rany romantismus vy
tvonl drobny lyricky klav{rn{ kus, protejsek umele 
pisne. 
Smei'oval-li klasicismus k vyrovnani protikladu, pak 
citove impulsy romantismu vedly zameme k extre
mum, at uz k dramatickemu vzruseni nebo k Iyric
kemu spocinuti. V obou pi'ipadech tak byly naruse
ny pi'evzate, klasicky vyvazene formy (viz ryse). 
Vedle salonni hudby a domaciho muzicirovani, kde 
byla v oblibe tez ctyi'rucni literatura, se rozviji bo
hata koncertni praxe a nory kult virtuozity. Autoi'i 
(mj.): 
JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778-1837, s. 367), 

jeho dHo saha od MOZARTOVA styloveho idealu 
az k rane roman!. virtuozite s mnozstvim pasazi 
a brilantni eleganci. 

JOHN FIELD (1782-1837), projevil se romanticky 
v snive atmosfei'e srych Nokturn (od r. 1812). 

JAN VACLAV HUGO VOlUSEK (1791-1825, s. 533), 
zak v. J. ToMASKA v Praze, jeho 12 rapsodil 
(1814) a 6 impromptus (1822) se ve Vidni set
kalo s velkYm uspechem (vzor pro SCHUBERTA). 

CARL MARlA VON WEBER (1786-1826, s. 417), 
vystupoval jako pianista se syYmi sonatami, varia
cemi, rondy a tanci. Dram. nadani a zkusenosti 
s orchestrem ho pi'ivedly k barvitemu klavimimu 
stylu s pusobiyYm vystupnovanim techniky (okta
vy, arpeggia atd.; s. 469). 

Franz Schubert (1797-1828, s. 435) kompono
val vsechny dobove typicke druhy a formy klavimi 
hudby: 
- listky do pamatniku (AibumbHitter), divertisse

ments, fantazie, fugy (rane) , klav. kusy, moments 
musicaux, impromptus, ronda, scherza, sonaty, 
variace (castecne s introdukcemi); 

- tance a pochody: nemecke tance, Htndlery, valci
ky, ecossaises, galoppy, smutecni pochody, polo
nezy, valses sentimentales. 

Velke melod. oblouky a lyrickY ton stoji vedle dra
maticnosti, ktera je bezprosti'edne vyjadi'ena jako 
vniti'ni pohnuti (ne tedy scen. dramaticnost). SCHU
BERTOVU bohatemu citeni odpovida jeho kompo
zicni umeni: Pro kouzlo tveho citu davtis femer 
zapomenout na velikost tveho mistrovstvi 
(LISZT). SCHUBERT vyzaduje narocnou hracskou 
techniku a zvukovou kulturu. SCHUBERTOVO ki'id-
10 melo jemny zvuk a vyvolavalo, take diky pedalu, 
ohromny ucin. 

Fantazie Poutnik (Wandererphantasie) D 760 
(1822) rna stejne jako sonata 4 vety, ktere jsou 

motivicky pi'ihuzne a pi'echazeji bez pauzy jedna 
do druhe (obr. A; LrSZT ji pi'epracoval pro klav. 
a orch.; vzor pro jeho velke fantazijni sonaty). 
Tematickou pi'ihuznost vykazuje uz 1. veta (mo
notematismus): 2. tema pozmenuje boui'liry 
hlavni motiv iff> a dava mu nezne zdrZenliry riz 
(Pp), 3. tema, siroce rozevlate, v nem pokracuje 
(pi'. A). - 2. veta variuje zadumcive tema pisne 
Poutnik D 849 (1816), podle niz se tato fantazie 
jmenuje (pi'. A). Virtuozni klav. sazba (kompo
novano pro jednoho z HUMMELOvYCH zikU) 
pi'inasi orchestralni prvky jako tremolo smyccu, 
ktere, imitovano na klaviru, navozuje rysostne 
roman!. naladu (pi'. A). 

K SCHUBERTOvYM nejdUlezitejsim klav. dHUm nale
zi 15 ranych sonat a sonatorych fragmentu (do 
r. 1819), 4 stredni sonaty C dur z let 1825-26 
(D 840,Reliquie), a moll (D 845), D dur (D 850), 
G dur (D 894) a 3 pozdni sonaty ze zai'i 1828 c, A, 
B (D 958-60); dale 6 Moments musicaux D 780 
(1823) a 2x4 Impromptus D 899 a 935 (1827) . 

Tema 3. casti (Andante) z D 935 pochizi z balet
ni hudby k Rosamunde (D 797, take ve sm. 
kvartetu a moll, viz s. 453). SCHUMANN povazo
val celek za skrytou sonatu: 1. veta, Scherzo, An
dante, Finale (charakter, toniny, obr. B). 

Felix Mendelssohn-Bartholdy, *3. 2. 1809 
v Hamburku, t 4. 11. 1847 v Lipsku, vnuk filosofa 
MOSESA M., otec (stai se protestantem) byl od 
r. 1811 bankei'em v Berline, FELIX od detstvi proje
voval velke nadani, zak ZELTERA; cesty do Parize 
(1816, 1825 aj.), ve Vfmaru u GOETHA (1821, 
1830), Anglie, Skotsko (1829), Italie, Pariz, Lon
dyu (1830-32); od r. 1835 kapelnik v Lipsku (kon
certy Gewandhausu). 
DHo viz oratoria, pisne, ouvertury, symfonie, kon
certy, komorni h.; pro klav. mj. roman!. preludia 
a fugy, originilni Variations serieuses op. 54 
(1841), 48 Pisni beze slov op. 19 (1829) aZ 
op. 102 (1842-45) jako nory, vysoce poetickY ro
man!. druh. 
Robert Schumann (1810-56, s. 443) spojuje po
etickou fantazii s noyYm klav. stylem. 

V Tancich Davidovjch spojencu (Davidsbund
lertiinze) se SCHUMANN personifikuje v prud
kern Florestanovi a v Iyrickem Eusebiovi. CLARA, 
rovnez skladatelka, je puvodkyni v9razne tecko
vaneho, vzletneho motta (pi'. C). 

Cyklus Kreisleriana pojednava 0 excentrickem ka
pelniku Kreislerovi, postave z dHa E. T. A. HOFF
MANNA. Zpusob, jakYm SCHUMANN za pomoci ryt
mickeho modelu ozivnje akord do podoby arpeg
gia, pnpomina BACHA (preludia, chaco nne ). 
Relativne jednoduchy akordickY sled vii'i v prud
kern pohybu s excentrickYmi prutahy a synkopami, 
ktery na hony vzdalen jakemukoliv chladnemu ne
bo sentimentalnimu historismu rozdmychava ro
mantickY zar (pi'. D). 
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Klavír dospěl v 19. století k vrcholu obliby, čemuž 
odpovídá také mnohostranná a bohatá literatura. 
Tento nástroj se neobyčejně hodí pro sólovou hru, 
v níž je možno vyjádřit individuální cit, který ro
mantikové tolik hledali. Proto byl také klavír vobli
bě už v období citového slohu v 18. století. Klasické 
formy jako improvizace, fantazie, sonáta a rondo 
žijí dále. Jako nový druh však raný romantismus vy
tvořil drobný lyrický klavírní kus, protějšek umělé 
písně. 
Směřoval-li klasicismus k vyrovnání protikladů, pak 
citové impulsy romantismu vedly záměrně k extré
mům, ať už k dramatickému vzrušení nebo k lyric
kému spočinutí. V obou případech tak byly naruše
ny převzaté, klasicky vyvážené formy (viz výše). 
Vedle salonní hudby a domácího muzicírování, kde 
byla v oblibě též čtyřruční literatura, se rozvíjí bo
hatá koncertní praxe a nový kult virtuozity. Autoři 
(mj.): 
JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778-1837, s. 367), 

jeho lilo sahá od MOZARTOVA stylového ideálu 
až k raně romant. virtuozitě s množstvím pasáží 
a brilantní elegancí. 

JOHN FIELD (1782-1837), projevil se romanticky 
v snivé atmosféře svých Nokturn (od r. 1812). 

JAN VACLAV HUGO VOŘÍSEK (1791-1825, s. 533), 
žák V. J. TOMÁSKA v Praze, jeho 12 rapsodií 
(1814) a 6 impromptus (1822) se ve Vídni set
kalo s velkým úspěchem (vzor pro SCHUBERTA). 

CARL MARIA VON WEBER (1786-1826, s. 417), 
vystupoval jako pianista se svými sonátami, varia
cemi, rondy a tanci. Dram. nadání a zkušenosti 
s orchestrem ho přivedly k barvitému klavírnímu 
stylu s působivým vystupňováním techniky (oktá
vy, arpeggia atd.; s. 469). 

Franz Schubert (1797-1828, s. 435) kompono
val všechny dobově typické druhy a formy klavírní 
hudby: 
- lístky do památníku (AlbumbHitter), divertisse

ments, fantazie, fugy (rané), klav. kusy, moments 
musicaux, impromptus, ronda, scherza, sonáty, 
variace (částečně s introdukcemi); 

- tance a pochody: německé tance, Htndlery, valčí
ky, ecossaises, galoppy, smuteční pochody, polo
nézy, valses sentimentales. 

Velké mel od. oblouky a lyrický tón stojí vedle dra
matičnosti, která je bezprostředně vyjádřena jako 
vnitřní pohnutí (ne tedy scén. dramatičnost). SCHU
BERTOVU bohatému cítění odpovídá jeho kompo
ziční umění: Pro kouzlo tvého citu dáváš téměř 
zapomenout na velikost tvého mistrovství 
(LlSZT). SCHUBERT vyžaduje náročnou hráčskou 
techniku a zvukovou kulturu. SCHUBERTOVO kříd
lo mělo jemný zvuk a vyvolávalo, také díky pedálu, 
ohromný účin. 

Fantazie Poutník (Wandererphantasie) D 760 
(1822) má stejně jako sonáta 4 věty, které jsou 

motivicky příhuzné a přecházejí bez pauzy jedna 
do druhé (obr. A; LISZT ji přepracoval pro klav. 
a orch.; vzor pro jeho velké fantazijní sonáty). 
Tematickou příhuznost vykazuje už 1. věta (mo
notematismus): 2. téma pozměňuje bouřlivý 
hlavní motiv (jf> a dává mu něžně zdrženlivý ráz 
(Pp), 3. téma, široce rozevláté, v něm pokračuje 
(př. A). - 2. věta variuje zádumčivé téma písně 
Poutník D 849 (1816), podle níž se tato fantazie 
jmenuje (př. A). Virtuózní klav. sazba (kompo
nováno pro jednoho z HUMMELOVÝCH žáků) 
přináší orchestrální prvky jako tremolo smyčců, 
které, imitováno na klavíru, navozuje výsostně 
romant. náladu (př. A). 

K SCHUBERTOVÝM nejdůležitějším klav. dílům nále
ží 15 raných sonát a sonátových fragmentů (do 
r. 1819), 4 střední sonáty C dur z let 1825-26 
(D 840, Reliquie) , a moll (D 845), D dur (D 850), 
G dur (D 894) a 3 pozdní sonáty ze září 1828 c, A, 
B (D 958-60); dále 6 Moments musicaux D 780 
(1823) a 2x4 lmpromptus D 899 a 935 (1827) . 

Téma 3. části (Andante) zD 935 pochází z balet
ní hudby k Rosamundě (D 797, také ve srn. 
kvartetu a moll, viz s. 453). SCHUMANN považo
val celek za skrytou sonátu: 1. věta, Scherzo, An
dante, Finale (charakter, tóniny, obr. B). 

Felix Mendelssohn-Bartholdy, *3. 2. 1809 
v Hamburku, t 4. ll. 1847 v Lipsku, vnuk filosofa 
MOSESA M., otec (stal se protestantem) byl od 
r. 1811 bankéřem v Berlíně, FELIX od dětství proje
voval velké nadání, žák ZELTERA; cesty do Paříže 
(1816, 1825 aj.), ve Výmaru u GOETHA (1821, 
1830), Anglie, Skotsko (1829), Itálie, Paříž, Lon
dýn (1830-32); od r. 1835 kapelník v Lipsku (kon
certy Gewandhausu). 
Dílo viz oratoria, písně, ouvertury, symfonie, kon
certy, komorní h.; pro klav. mj. romant. preludia 
a fugy, originální Variations sérieuses op. 54 
(1841), 48 Písní beze slov op. 19 (1829) až 
op. 102 (1842-45) jako nový, vysoce poetický ro
mant. druh. 
Robert Schumann (1810-56, s. 443) spojuje po
etickou fantazii s novým klav. stylem. 

V Tancích Davidových spojenců (Davidsbund
lertiinze) se SCHUMANN personifikuje v prud
kém Florestanovi a v lyrickém Eusebiovi. CLARA, 
rovněž skladatelka, je původkyní výrazně tečko
vaného, vzletného motta (př. C). 

Cyklus Kreisleriana pojednává o excentrickém ka
pelníku Kreislerovi, postavě z díla E. T. A. HOFF
MANNA. Způsob, jakým SCHUMANN za pomoci ryt
mického modelu oživnje akord do podoby arpeg
gia, připomíná BACHA (preludia, chaconne). 
Relativně jednoduchý akordický sled víří v prud
kém pohybu s excentrickými průtahy a synkopami, 
který na hony vzdálen jakémukoliv chladnému ne
bo sentimentálnímu historismu rozdJuýchává ro
mantický žár (př. D). 
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R. Schumann psal zpocatku jenom pro klavir 
(1829-1839): pin viSne a poezie, pokracoval zaro
ven duchaplne v lipske kp. tradici, tak napi'. 
VariaceAbegg- op. 1, brilantni fantazijnf nebo charak
teristicke variace na motiv aLbl_e2_g'_g2, pi'fjmenf 
krasne MElT ABEGG v Heidelberku (1829-1830). 
Papillons (Motfli) op. 2 (1829-32; s. 444, A). Stu
die podle Paganiniho capricii op. 3 (1832); Take 
v 6 Etuddch podle Paganiniho op. 10 (1833) usilo
val SCHUMANN pi'enest PAGANINIHO virtuozitu na 
klavir. Tance Davidovjch spojencil op. 6 (1837; 
s. 436, C). Toccata op. 7 (1829-32), BACHOV vliv, 
stfedni dtl fugovany (s. 140 n.). Carnaval op. 
9 (1833-35; s. 114, C). Sonata fis moll op. 11 (1833 
a'i 35). Fantasticke kusy op. 12 (1837). SymJonic
ke etudy op. 13 (1834-37/1852). 

Zde SCHUMANN "orchestralne" rozsifil ryrazove 
moznosti klaviru. Ve II. var. se pi'ekfY¥aji 4 zvu
kove vrstvy: rytmicka, dynamicka, motivicky roz
dilna (doplneno 0 ideu zvuk. barvy). Var. IX pfi
nasi rychle akordy na zpusob spiccata. Ve var. XII 
(finale) zaznf v tutti-akordech anglo pisen, veno
vano angl. klaviristovi BENNETTOVI. Metrono
micke udaje jsou puvodni (obr. A). 

Sonata f moll op. 14 (1835-36/1853). Dltske see
ny op. 15 (1838). Kreisleriana op. 16 (1838, fan
tazie; S. 436, obr. D). Fantazie C dur op. 17 
(1836-38), yen. LrSZTOVI, zamyslena jako Velkd 
sonata pro Beethovena k odhaleni BEETHOVENO
VA pomniku v Bonnu, jeji 3 vety pote nazval Rui
nen, Triumphbogen (Trophiien), Sternenkranz 
(Palmen), k tomu motto od SCHLEGELA (s. 403); 
Arabesky op. 18 (1839). Novelety op. 21 (1838). 
Sonata g moll op. 22 (1833-38). Nachtstiicke 
op. 23 (1839). Nasleduje rok pisnove tvorby 1840. 
Pozdni klav. dtl0 (VYDer): Album pro mlddei 
op. 68 (1848). Lesni seeny op. 82 (1848/49). Ge
siinge der Frithe op. 133 (1853). SCHUMANNOV 
zajem 0 BACHA vedl k 6 fugam na jmeno 
B-A-C-H op. 60 pro varh. nebo pedaIory klavir 
(tj. sped. klaviaturou; 1845), daIe 4 fugy op. 72 
(1845) . 
Fryderyk Chopin (1810-49, S. 443), podstatne 
spoluurcoval tvarnost vrcholne roman!. genera
ceo K typickYm polskYm dtlum patfi polonezy a ma
zurky. 

Charakteristicka melodika, tanecni rytmika a vr
cholne roman!. harmonie se spojuji v jiski'ivou 
zivost i v poetickou melancholii (pl'. B). 

Franz Liszt (1811-86, S. 447) jako zazracne di
te a zak CZERNEHO zaZil videnskou klav. tradici 
(BEETHOVEN), potom od r. 1823 Pam jako cent
rum evr. kulturnfho deni, kde ho fascinovali zvl. 
PAGANINI a BERLIOZ. Podobne jako SCHUMANN 
usiluje dosahnout PAGANINIHO virtuozity na klavi
ru (viz nize). Z brilantniho klav. stylu CZERNEHO 
se tak stal virtu6zni styl LISZTOV. Transkripce 
BERLIOZOVY Fantasticke symJonie (1833) uka-

zuje LrSZTOVU novatorskou klav. napodobu or
chestru. Zhruba 400 transkripci symfonii, oper, 
pisni (SCHUBERT) aj., daIe volne fantazie jako 
jsou ParaJraze na Dona Juana nebo Rigoletta 
patfily k charakt. repertoaru jeho klav. veceru. 
Vetsinu srych del vicekrat pi'epracoval; zrcadlf se 
v tom improvizacni element, koncertni zkusenosti 
i menici se pi'fstupy. Charakteristicke jsou mimo
hud. obsah a dram. gesto. Hlavni dtla: 
12 etud (1826), 2. verze (1838), 3. verze jakoEtu
des d'execution transcendante (1851). Grande 
Jantasie de bravoure sur la Clochette de Paganini 
(1832). Apparitions (1834). 6 etud na PAGANINI
HO (1840), podle SCHUMANNOVA op. 3 a 6, veno
vano CLARE SCHUMANNOvE, definitivne jako Gran
des Etudes d'apres Paganini (1851). Annees de 
pelerinage (Uta putovani, 1. Svjcarsko 1848 a'i 
53,9 kusu zAlbum d'un voyageur (Album cesto
vatele 1836), 2. Venezia e Napoli (1835-59, 7 ku
su, mezi nimi Sonata po cetM Danta), 3. Roma 
(1867-77,7 kusu), Harmonies poetiques et reli
gieuses, podle basni LAMARTINA (1845-52, 10 ku
su). 3 Etudes de Concert (1848), v Paffzi uvefejne
no jako 3 Caprices s nazvy Illamento, La legg-ie
rezza, Un sospiro. Consolations (Otechy) podle 
basni SAINTE-BEUVEHO (1849).Ab irato, koncert
ni etuda (1852), zkracene jako Morceau de salon 
(1841). Sonata h moll (1852-53), yen. R. SCHU
MANNOVI. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen dle BA
CHOVY kantaty BWV 12; Preludia (1859) a Variace 
(1862).Mejistovalcik (1861). 2 Legendy (1862). 
2 Koncertni etudy (Sum lesa, Rej skHtku, 1863). 
2 Elegie (1874-77). - 19 Uherskfch rapsodii (od 
r. 1851). 

Ciklinska hudba byla ztotoznovana s mad. hud
bou, coz byl vseobecny omyl19. stol., ktery byl re
vidovan a'i folkloristickYm badanim BART6KA a Ko
oALYHo. Vedle venkovskYch pisni a tancu uzivali 
Cikani pi'edevsim balkinske mestske melodie 
18. a 19. stol., ktere vsak hrill po svem: cikinska 
stupnice, specificke zdobeni, markantni rytmy a ty
picke obsazeni s houslemi (vedouci primas), klar., 
basem (Vc. nebo kb.) a cimbaIem. 

CimbaI (Cimbalom, Hackbrett, S. 34 n.) se ro
zezvucoval udery 2 palicek, vynikal znelyru zvu
kern, tremoly a rychlymi figuracemi, coz LrSZT 
napodoboval na klaviru (pi'. C). Dvoudilny car
dds (hospodskj tanee, mad. csarda = hospo
da, vznikl cca 1830 ze starsfho verbunku), po
malu-rychle (Lassan-Friska), uzival LrSZT dos
ti casto. Pocatecni tema II. rapsodie si zapsal 
v Rumunsku (pi'. C). 

Hudba mad. cikinu ovlivnila umeleckou hudbu 
od HAYDNA, SCHUBERTA az k BRAHMSOVI (all'on
garese). Mensf byl vliv span. cikanu (flamenco, 
kytara). 
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R. Schumann psal zpočátku jenom pro klavír 
(1829-1839): pln vášně a poezie, pokračoval záro
veň duchaplně v lipské kp. tradici, tak např. 
VariaceAbegg- op. 1, brilantní fantazijní nebo charak
teristické variace na motiv aL b1_e'_g'_g2, příjmení 
krásné MElY ABEGG v Heidelberku (1829-1830). 
papillons (Motýli) op. 2 (1829-32; s. 444, A). Stu
die podle Paganiniho capricií op. 3 (1832); Také 
v 6 Etudách podle Paganiniho op. 10 (1833) usilo
val SCHUMANN přenést PAGANINIHO virtuozitu na 
klavír. Tance Davidových spojenců op. 6 (1837; 
s. 436, C). Toccata op. 7 (1829-32), BACHŮV vliv, 
střední dtl fugovaný (s. 140 n.). Carnaval op. 
9 (1833-35; s. 114, C). Sonáta fis moll op. II (1833 
až 35). Fantastické kusy op. 12 (1837). Symfonic
ké etudy op. 13 (1834-37/1852). 

Zde SCHUMANN "orchestrálně" rozšířil výrazové 
možnosti klavíru. Ve II. var. se překrývají 4 zvu
kové vrstvy: rytmická, dynamická, motivicky roz
dílná (doplněno o ideu zvuk. barvy). Var. IX při
náší rychlé akordy na způsob spiccata. Ve var. XII 
(finale) zazní v tutti-akordech ang!. píseň, věno
váno angl. klavíristovi BENNETTOVI. Metrono
mické údaje jsou původní (obr. A). 

Sonáta f moll op. 14 (1835-36/1853). Dětské scé
nyop. 15 (1838). Kreisleriana op. 16 (1838, fan
tazie; s. 436, obr. D). Fantazie C dur op. 17 
(1836-38), věn. LrSZTOVI, zamýšlena jako Velká 
sonáta pro Beethovena k odhalení BEETHOVENO
VA pomníku v Bonnu, její 3 věty poté nazval Rui
nen, Triumphbogen (Trophiien), Sternenkranz 
(Palmen), k tomu motto od SCHLEGELA (s. 403); 
Arabesky op. 18 (1839). Novelety op. 21 (1838). 
Sonáta g moll op. 22 (1833-38). Nachtstiicke 
op. 23 (1839). Následuje rok písňové tvorby 1840. 
Pozdní klav. dtlo (vy1Jěr): Album pro mládež 
op. 68 (1848). Lesní scény op. 82 (1848/49). Ge
siinge der Frithe op. 133 (1853). SCHUMANNŮV 
zájem o BACHA vedl k 6 fugám na jméno 
B-A-C-H op. 60 pro varh. nebo pedálový klavír 
(tj. s ped. klaviaturou; 1845), dále 4 fugy op. 72 
(1845) . 
Fryderyk Chopin (1810-49, s. 443), podstatně 
spoluurčoval tvářnost vrcholně romant. genera
ce. K typickým polským dtlům patří polonézy a ma
zurky. 

Charakteristická melodika, taneční rytmika a vr
cholně romant. harmonie se spojují v jiskřivou 
živost i v poetickou melancholii (př. B). 

Franz Liszt (1811-86, s. 447) jako zázračné dí
tě a žák CZERNÉHO zažil vídeňskou klav. tradici 
(BEETHOVEN), potom od r. 1823 Paříž jako cent
rum evr. kulturního dění, kde ho fascinovali zvl. 
PAGANINI a BERLIOZ. Podobně jako SCHUMANN 
usiluje dosáhnout PAGANINIHO virtuozity na klaví
ru (viz níže). Z brilantního klav. stylu CZERNÉHO 
se tak stal virtuózní styl LISZTŮV. Transkripce 
BERLIOZOVY Fantastické symfonie (1833) uka-

zuje LrSZTOVU novátorskou klav. nápodobu or
chestru. Zhruba 400 transkripcí symfonií, oper, 
písní (SCHUBERT) aj., dále volné fantazie jako 
jsou Parafráze na Dona Juana nebo Rigoletta 
patřily k charakt. repertoáru jeho klav. večerů. 
Většinu svých děl vícekrát přepracoval; zrcadlí se 
v tom improvizační element, koncertní zkušenosti 
i měnící se přístupy. Charakteristické jsou mimo
hud. obsah a dram. gesto. Hlavní dtla: 
12 etud (1826), 2. verze (1838), 3. verze jako Etu
des ďexécution transcendante (1851). Grande 
fantasie de bravoure sur la Clochette de Paganini 
(1832). Apparitions (1834). 6 etud na PAGANINI
HO (1840), podle SCHUMANNOVA op. 3 a 6, věno
váno CLAŘE SCHUMANNOVÉ, definitivně jako Gran
des Etudes ďapres Paganini (1851). Années de 
pelerinage (Léta putování, 1. Švýcarsko 1848 až 
53,9 kusů zAlbum d'un voyageur (Album cesto
vatele 1836), 2. Venezia e Napoli (1835-59, 7 ku
sů, mezi nimi Sonáta po četbě Danta), 3. Roma 
(1867-77,7 kusů), Harmonies poétiques et réli
gieuses, podle básní LAMARTlNA (1845-52, 10 ku
sů). 3 Etudes de Concert (1848), v Paříži uveřejně
no jako 3 Caprices s názvy /llamento, La legg-ie
rezza, Un sospiro. Consolations (Otěchy) podle 
básní SAINTE-BEUVEHO (1849).Ab irato, koncert
ní etuda (1852), zkráceně jako Morceau de salon 
(1841). Sonáta h moll (1852-53), věn. R. SCHU
MANNOVI. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen dle BA
CHOVY kantáty BWV 12; Preludia (1859) a Variace 
(1862). Mejisto valčík (1861). 2 Legendy (1862). 
2 Koncertní etudy (Šum lesa, Rej skřítků, 1863). 
2 Elegie (1874-77). - 19 Uherských rapsodií (od 
r. 1851). 

Cikánská hudba byla ztotožňována s maď. hud
bou, což byl všeobecný omyl 19. stol., který byl re
vidován až folkloristickým bádáním BARTÓKA a Ko
DÁLYHO. Vedle venkovských písní a tanců užívali 
Cikáni především balkánské městské melodie 
18. a 19. stol., které však hráli po svém: cikánská 
stupnice, specifické zdobení, markantní rytmy a ty
pické obsazení s houslemi (vedoucí primáš), klar., 
basem (ve. nebo kb.) a cimbálem. 

Cimbál (Cimbalom, Hackbrett, s. 34 n.) se ro
zezvučoval údery 2 paliček, vynikal znělým zvu
kem, tremoly a rychlými figuracemi, což LrSZT 
napodoboval na klavíru (př. C). Dvoudílný čar
dáš (hospodský tanec, maď. csárda = hospo
da, vznikl cca 1830 ze staršího verbuňku), po
malu-rychle (Lassan-Friska), užíval LrSZT dos
ti často. Počáteční téma II. rapsodie si zapsal 
v Rumunsku (př. C). 

Hudba maď. cikánů ovlivnila uměleckou hudbu 
od HAYDNA, SCHUBERTA až k BRAHMSOVI (alľon
garese). Menší byl vliv špan. cikánů (jlamenco, 
kytara). 
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JOHANNES BRAHMS (s. 475) zacimi v poetickem 
duchu pi'ipomfnajfdm rany romantismus (sam se 
naz-yva "mladYm Kreislerem" po die E. T. A. HOFF
MANNA). Zaroven uctfva BEETHOVENA a pi'isne 
i'emeslo baroka (BACH, HANDEL, SCARIATTI). 
Nejprve tak pfSe velke sonaty k1as. formoveho roz· 
vrhu, ale v romantickem duchu, zvl. patrne v An· 
dante op. 1 s variacemi na lid. pisen ZUCCALMAG
LlOVU (Verstohlen geht der Mond auf) a v ro
manl. Intermezzu s podtitulem Ruckblick (Pohled 
zpatky) v op. 5. 

3 sonaty in C, fis, f, op. 1,2,5 (1852-53, 1852, 
1853). Scherzo op. 4 (1851) Variace na Han
delovo tema op. 24 (1861), Var. na Paganini
ho tema op. 35 (1862-63), Var. na Haydnovo 
tema pro 2 k1av. op. 56b (1873). 4 Ealady 
op. 10 (1854). 2 Rapsodie op. 79 (1879). Fan
tazie op. 116, Intermezza op. 117 (1892), 
Klavirni kusy op. 118, 119 (1893). 

Variace na Handelovo tema se obraceji k baroku 
(fuga, atd.), vyzaduji vsak, podobne jako Variace 
na Paganiniho tema, nejvySSi virtuozitu. RomanI. 
vYraz a k1as. umei'enost se v pozdnich dilech poji 
s hlubokou melancholif. 

Intermezzo op. 117 C. 2 zazniva ve vyvazenem 
Iyr. tvaru (pisnova forma A-B-A'-B'). Oproti 
plynulemu romanl. toku s bohatou harmonif 
stojf k1as. momenty jako symetrie, kp. motivick:i 
prace, sevi'enosl. Do zaveru formovYch dI1U 
vklada BRAHMS pasaze, ktere zdanlive improvi
zacnim zpusobem uvolnuji pevne struktury: mo
tivicky, rytmicky, harmonicky nezakotvene (st:ile 
vsak sekvencne utvai'ene). Takoveto zony od
poutani Ize pozdeji nalezt v radik:ilnejsi podobe 
u SCHONBERGA (op. 11, 1909). Tematicke vzta
hy zustavaji zachovany. Cele toto misto je 
prostoupeno rytmem, ktery je typickY prave jen 
pro BRAHMSE: pohyb zacina synkopicky 0 jed
nu sestnactinu di'iv a spojuje pak 2 takty do jed
noho celku (hemiola, obr. A). 

Salonni hudba a klavirni kultura 
Mimo velke koncertni saly se hra na k1avir 
v 19. stol. uplatnuje pi'edevsim ve slechtickYch 
a mestanskYch salonech. Naroky sahaji od nejvyssi 
urovne vzdelani a hudebntho znalectvi aZ k cajo· 
vYm dychankilm a trivi:ilni zabavne hudbe. Vedle 
nespocetnych neznamych autoru na tomto poli 
pusobili: 

FIELD, KALKBRENNER, HUNTEN, MOSCHELES, 
BERTINI, MEYER, HERZ, THALBERG, HENSEL, 
DREYSCHOCK, LITOLFF, KiRCHNER, SCHUL· 
HOFF, GOTTSCHALK, ANTON RUBINSTEIN, Eu
LENBURG, SINDING. 

Pati'ili sem samozi'ejme take CHOPIN a LISZT, stej
ne jako velke zeny 19. stol., CLARA WIECKOvA
-SCHUMANNovA a FANNY HENSEL-MENDELSSOHN 
(FELIXOVA sestra). 

Z kruhu kolem LIsZTA pochazeli FELIX DRAESEKE 
(1835-1913), HANS V. BULOW (1830-94), HER
MANN GOETZ (1840-76), d:ile EUGEN D'ALBERT 
(1864-1932). 
Ve Franeii se rozvijela vlastni k1av. kultura, pi'ede
vsfm v Parizi s jejimi salony, koncertnimi s:ily, na
k1adateli a k1av:tovarnami (PLEYEL, GAVEAU). Vel
d skladatele se vyznacovali duchaplnou virtuozi
tou, zvl. FRANCK, SAINT- SAENS a ALEXIS EMANUEL 
CHABRIER (1841-94). U FRANCKA se misi histori
zujfcf narok s jeho vrcholne romanl. hudebnf i'eCi 
(s. 404, obr. C). 
Ve Spanelsku zahrnul ISAAC ALBENIZ (1860 az 
1909) do sveho virtuozntho koloristickeho k1av. 
stylu tez span. cikanskou hudbu. 
V Norsku vystoupil EDVARD GRiEG (1843-1907) 
mj. se svYmi 66lyrickjmi klav. kUsy. 
V Rusku komponoval romanl. k1avirni kusy 
P. I. CAJKOVSKIJ (1840-93). Velice sverazny ruS. 
kolorit se objevuje u MODESTA P. MUSORGSKEHO 
(1839-81, S. 423), zvl. v jeho Obrdzcich z vjstavy 
(1874) . 

Tento cyklus k1av. kusu podnftila vYstava spi'ate
leneho architekta HARTMANNA v Petrohrade. 
Promendda, pi'echazenf navstevnika vYstavy od 
obrazu k obrazu, se nekolikrat opakuje mezi 
jednotlivYmi kusy jako rondovY refren. K jejimu 
ruS. charakteru pi'ispiva pisnove lema, sti'fdani 
5/4 a 6/4 taktu a soloveho hlasu s plnYm zvu
kern, jakoz i osobita harmonie castecne ovlivne
na modalitou ruskYch cfrk. tonin (I. 3: vedlejsf 
trojzvuky g, F, d; pi'. B). Promenada je obmeno
vana, aby vzdy odpovidala charakteru nasleduji
ctho obrazu, misty take odpada. V zaveru pre
chazf jejf tematika do tematiky obrazu, pi'ede
vsim v oslnive slavnostni Velklf brane Kyjevske. 
MUSORGSKEHO Iicenf je zcela neakademicke 
a originalnf. V Katakombach tak zneji neorto
doxni moderni souzvuky (unison a, chromatika, 
disonance; pi'. B). Jeho orch. mysleni casto pi'e
sahuje moznosti k1aviru, jako v cresco na jedi
nem tonu (Katakomby I. 3). Obrdzky z vjstavy 
pozdeji kongeni:ilne instrumentoval RAVEL 
(1922) . 

V Ceehaeh pusobili take jako k1av. skladatele (po 
ToMASKOVI a VOlUSKOVI) A. DVORAK, B. SMETANA 
a Z. FIBICH (1850-1900, Iyr. kusy, viz S. 536 nn.). 

Varhany 
Pi'iklonem ke starsi hudbe se staly pi'edmetem no
veho zajmu v 19. stol. take varhany. Tak vznikajf 
SCHUMANNOVY Fugy op. 60, LIsZTOVO Preludium 
a fuga na jmeno BACH (1855/1870), vYznamna 
varh. d.tla CESARA FRANCKA a jinych fro skladatelil. 
V dusledku romant. zvukovYch pi'edstav, jez pocha
zely od ABBE VOGLERA a d:ile pak hlavne z Francie, 
vsak vznika nebarokni varhanni typ 19. stoleti 
(s.59). 
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JOHANNES BRAHMS (s. 475) začíná v poetickém 
duchu připomínajícím raný romantismus (sám se 
nazývá "mladým Kreislerem" podle E. T. A. HOFF
MANNA). Zároveň uctívá BEETHOVENA a přísné 
řemeslo baroka (BACH, HANOEL, SCARIATTI). 
Nejprve tak píše velké sonáty klas. formového roz· 
vrhu, ale v romantickém duchu, zvl. patrné v An· 
dante op. 1 s variacemi na lid. píseň ZUCCALMAG
LlOVU (Verstohlen geht der Mond auj) a v ro
mant. Intermezzu s podtitulem Ruckblick (Pohled 
zpátky) v op. 5. 

3 sonáty in C, fis, f, op. 1,2,5 (1852-53, 1852, 
1853). Scherzo op. 4 (1851) Variace na Han
delovo téma op. 24 (1861), Var. na Paganini
ho téma op. 35 (1862-63), Var. na Haydnovo 
téma pro 2 klav. op. 56b (1873). 4 Balady 
op. 10 (1854). 2 Rapsodie op. 79 (1879). Fan
tazie op. 116, Intermezza op. 117 (1892), 
Klavírní kusy op. ll8, 119 (1893). 

Variace na Handelovo téma se obracejí k baroku 
(fuga, atd.), vyžadují však, podobně jako Variace 
na Paganiniho téma, nejvyšší virtuozitu. Romant. 
výraz a klas. uměřenost se v pozdních dílech pojí 
s hlubokou melancholií. 

Intermezzo op. 117 Č. 2 zaznívá ve vyváženém 
lyr. tvaru (písňová forma A-B-A'-B'). Oproti 
plynulému romant. toku s bohatou harmonií 
stojí klas. momenty jako symetrie, kp. motivická 
práce, sevřenost. Do závěrů formových dílů 
vkládá BRAHMS pasáže, které zdánlivě improvi
začním způsobem uvolňují pevné struktury: mo
tivicky, rytmicky, harmonicky nezakotvené (stále 
však sekvenčně utvářené). Takovéto zóny od
poutání lze později nalézt v radikálnější podobě 
u SCHONBERGA (op. ll, 1909). Tematické vzta
hy zůstávají zachovány. Celé toto místo je 
prostoupeno rytmem, který je typický právě jen 
pro BRAHMSE: pohyb začíná synkopicky o jed
nu šestnáctinu dřív a spojuje pak 2 takty do jed
noho celku (hemiola, obr. A). 

Salonní hudba a klavírní kultura 
Mimo velké koncertní sály se hra na klavír 
v 19. stol. uplatňuje především ve šlechtických 
a měšťanských salonech. Nároky sahají od nejvyšší 
úrovně vzdělání a hudebního znalectví až k čajo· 
vým dýchánkům a triviální zábavné hudbě. Vedle 
nespočetných neznámých autorů na tomto poli 
působili: 

FIELD, KALKBRENNER, HŮNTEN, MOSCHELES, 
BERTINI, MEYER, HERZ, THALBERG, HENSEL, 
DREYSCHOCK, LITOLFF, KIRCHNER, SCHUL· 
HOFF, GOTTSCHALK, ANTON RUBINSTElN, Eu
LENBURG, SINDlNG. 

Patřili sem samozřejmě také CHOPIN a LlSZT, stej
ně jako velké ženy 19. stol., CLARA WIECKOVÁ
-SCHUMANNOVÁ a FANNY HENSEL-MENOELSSOHN 
(FELIXOVA sestra). 

Z kruhu kolem LlsZTA pocházeli FELIX DRAESEKE 
(1835-1913), HANS V. BŮLOW (1830-94), HER
MANN GOETZ (1840-76), dále EUGEN o'ALBERT 
(1864-1932). 
Ve Francii se rozvíjela vlastní klav. kultura, přede
vším v Paříži s jejími salony, koncertními sály, na
kladateli a klav:továrnami (PLEYEL, GAVEAU). Vel
cí skladatelé se vyznačovali duchaplnou virtuozi
tou, zvl. FRANCK, SAINT- SAĚNS a ALEXlS EMANUEL 
CHABRlER (1841-94). U FRANCKA se mísí histori
zující nárok s jeho vrcholně romant. hudební řečí 
(s. 404, obr. C). 
Ve Španělsku zahrnul ISAAC ALBÉNIZ (1860 až 
1909) do svého virtuózního koloristického klav. 
stylu též špaň. cikánskou hudbu. 
V Norsku vystoupil EOVARD GRlEG (1843-1907) 
mj. se svými 66 lyrickými klav. kusy. 
V Rusku komponoval romant. klavírní kusy 
P. I. ČAJKOVSKIJ (1840-93). Velice svérázný rus. 
kolorit se objevuje u MOOESTA P. MUSORGSKÉHO 
(1839-81, s. 423), zvl. v jeho Obrázcích z výstavy 
(1874) . 

Tento cyklus klav. kusů podnítila výstava spřáte
leného architekta HARTMANNA v Petrohradě. 
Promenáda, přecházení návštěvníka výstavy od 
obrazu k obrazu, se několikrát opakuje mezi 
jednotlivými kusy jako rondový refrén. K jejímu 
rus. charakteru přispívá písňové téma, střídání 
5/4 a 6/4 taktu a sólového hlasu s plným zvu
kem, jakož i osobitá harmonie částečně ovlivně
ná modalitou ruských círk. tónin (I. 3: vedlejší 
trojzvuky g, F, d; př. B). Promenáda je obměňo
vána, aby vždy odpovídala charakteru následují
cího obrazu, místy také odpadá. V závěru pře
chází její tematika do tematiky obrazů, přede
vším v oslnivě slavnostní Velké bráně Kyjevské. 
MUSORGSKÉHO líčení je zcela neakademické 
a originální. V Katakombách tak znějí neorto
doxní moderní souzvuky (unisona, chromatika, 
disonance; př. B). Jeho orch. myšlení často pře
sahuje možnosti klavíru, jako v cresc. na jedi
ném tónu (Katakomby t. 3). Obrázky z výstavy 
později kongeniálně instrumentoval RAVEL 
(1922) . 

V Čechách působili také jako klav. skladatelé (po 
TOMÁŠKOVI a VOŘÍŠKOVI) A. DVOŘÁK, B. SMETANA 
a Z. FIBICH (1850-1900, lyr. kusy, viz s. 536 nn.). 

Varhany 
Příklonem ke starší hudbě se staly předmětem no
vého zájmu v 19. stol. také varhany. Tak vznikají 
SCHUMANNOVY Fugy op. 60, LlsZTOVO Preludium 
a fuga na jméno BACH (1855/1870), významná 
varh. <l.t1a CÉSARA FRANCKA a jiných fr. skladatelů. 
V důsledku romanl. zvukových představ, jež pochá
zely od ABBÉ VOGLERA a dále pak hlavně z Francie, 
však vzniká nebarokní varhanní typ 19. století 
(s. 59). 
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FRYDERYK (FREDERIC) CHOPIN *1. 3. 1810 v Zela
zowe Woli u Varsavy, t 17. 10. 1849 v Pafizi, otec 
Francouz, matka Polka, zazraene dite, skladbe se 
ueil u J. ELSNERA; Roku 1829 uspesna koncertni 
cesta do Vidne; kvilli koncertilm a studiim opustil 
CHOPIN r. 1830 Varsavu. Revoluce mu znemoznila 
navra!. Od r. 1831 zil v Palm, pohyboval se v kruhu 
podnetnych umelcil (BERLIOZ, LISZT, PAGANINI 
aj.). VyhYbal se velkemu publiku (behem 18 pafiZ
skYch let jen 19 vel'ejnych koncertil) a upl'ednost
noval intimni atmosferu salonil. Byl skvele place
nYm skladatelem a uCitelem. 
Jeho cesty ho r. 1834-35 pl'ivedly aZ do Drazoan 
(snoubenka MARIA WODZINSKA), 1838-39 kvilli 
plicni chorobe spoleene se spisovatelkou GEORGE 
S~ na Mallorcu (kartuzi:inskY kl:iSter Val
demosa). S ni Zil v letech 1839-47 v Pai'iZi a v lete 
na jejim venkovskem sidle v Nohantu. Rok 1847 
pi'inesl rapidni zhorseni CHOPINOVA zdravi, r. 1848 
jeho posledni cesta (Londyu, Skotsko). 
CHOPIN fascinoval hudebni fantazii a kulturou. 
Spojoval virtuozitu pfipominajici PAGANINIHO 
s jemnYm barevnYm a vYrazovYm bohatstvim plnYm 
inspirace. UZ pl'i jeho prvuim koncertu ve Vidni by
la obdivovana neobycejna jemnost jeho uhozu, 
nepopsatelna mechanickd obratnost, jeho doko
naltf nuancovanf, odposlouchane z nejhlubSich 
pocitii (AroZ 1828). SCHUMANN popsal CHOPINO
vu hru takto (NZfM 1837): 

Mysleme si, ie by Aeolova harfa mela vsechny 
stupnice a ie by ruka umelce v jejich strunach 
spltftala dohromady vsemoine jantasticke 
ozdoby, ale tak, ie bychom vidy slyseli v hlou
bi zakladni t6n a ve vjsi jemnj zpev - a mame 
pfibliine obraz jeho hry. 

Vychazeje z HUMMELA a FIELDA, rozvijel CHOPIN 
uz jako dvacetiletY svl\j vlastni, naroenejsi styl. Jeho 
ide:ily byli BACH a MOZART (ne LISZTOVA drama
tienost). V BACHOVI nalezla CHOPINOVA lyricko
roman!. povaha vytl'ibenou zralos!. 
Etudy op. 10 a 25 uz nejsou pouhe cviene kusy 
CRAMEROVA a CZERNEHO raZeni, nYbrZ ukazuji 
CHOPINOVO geni:ilni, vzdy poeticky charakteristic
ke klav. umeni. Jejich do te doby neslychane tech
nicke obtize spoeivaji v neposledni l'ade v deice 
a mnohonasobnem opakov:ini pohybu (cca 600 
sextve.l0). 

Etudy zaeinaji stejne jako Preludia v C dur, coz 
pi'ipomina BACHfN Dobre temperovanj klavir: 
ne vsak "uzke" akordy (jako v BACHOvE 
1. prel.), ale nejsirsi poloha s akcenty v 5. prstu 
(pl'. A); e. 2 polyfonne kombinuje linii hranou 
krajnimi prsty s akordy v teze ruce; e. 5 rozviji 
temer impresionisticke barvy na cernych klave
sach; smesi zvukove barvy a polyfonie je take 
op. 25, e. 1 (pl'. A). 

Jednotny charakter techto kusil pilsobi barokne. 
Romantikove jako CHOPIN totiz milovali rovuomer-
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ny pohyb, hlavne v 1. f. (doprovodna figura pl'. B; 
ostinatni basy v Berceuse a Barcarole). Nad nim se 
nesla melodie, podobne jako zpevui hlas nad Of

chestrem. CHOPINOVY melodie jsou odusevnele, si
rokodeche a pine pilvabu. CHOPIN miloval kulturu 
it. belcanta (BELLINI). 

Nokturna jsou noeni a snove kusy pine mesie
nibo svitu a romantiky. Melodie v op. 27,2 je za
lozena lyricky, temel' klas. (pl'. B), zaroven se 
vsak lehce vzn:iSi, zadrZovana synkopami. Lehce 
a pilvabne pilsobi kfehke variacni rozdrobeni do 
mensich notorych hodnot, pl'ieemz ornamentika 
je niterne ozivov:ina a vynalezave rozsil'ovana. 
CHOPIN notuje exaktne dokonce i v rytmicky 
"hustem" leggierissimu. Zatimco 1. r. drZi tem
po, p. r. hraje tempo rubato: neda se notovat, je 
to otazka stylu a vkusu (pl'. B). CHOPINOVO lyr. 
citeni vyboeuje z mezi bezne reality "Rilze, kara
fiaty, psaci pero a kus peeetniho vosku ... a v tom 
okamziku se uz nenalez:im u sebe, nYbrZ jako 
obvykle ve zcela jinem, podivuhodnem prosto
ru ... v onech espaces imaginaires" (Nohant, 
1845). 

Druhy se promenuji. Bachovska preludia se v CHO
PINOvYCH 24 preludiich stala nanejrys pilsobivfmi 
roman!. charakteristickYmi obrazy. Klas. sonata se 
u CHOPINA stava sledem 4 solorych kusil. Smuteenf 
pochod sonaty b moll vznikl dlouho pl'edtim, ve fi
nale spolu rozpravifji p. a I. r. unisono (obr. C). 
CHOPIN napsal take 4 scherza, nezaelenena do so
naty. 

Dilo: 4 rondeaux: c, op. 1 (1825); C, op. 73 pro 2 
klav. (1828); Es, op. 16 (1832), R. a la Mazur 
op.5 (1826). Variace: DonJuan-var. op. 2 (1827) 
s orch., Var. naHeroldovo lema, op. 12 (1833). 
4 scherza: h, op. 20 (1831132); b, op. 31 (1837); 
cis, op. 39 (1839); E, op. 54 (1842). 
3 sonaty: c, op. 4 (1828); b, op. 35 (1839); h, 
op. 58 (1844). 
Po 12 etudach op. 10 (1829-32), yen. LISZTOVI, 
op. 25 (1832-36), yen. hrabence D'AGOULT. 
24 preludii op. 28 (1831-39). 
19 nokturn, 4 impromptus, 4 balady; 58 mazurek, 
16 polonez, 17 valeikil; Bolero op. 19 (1833); Fan
tasie-Impromptu cis, op. 66 (1835); Tarantela 
op. 43 (1841); Berceuse op. 57 (1843-44); Bar
karola op. 60 (1845/46); Polonaise-Fantasie 
As, op. 61 (1845/46); 17 polskYch pisni op. 74 
(1829-47). 
Dila s orchestrem viz s. 469. 
Komorni hudba: Intr. a Polonaise pro vc. a klav., 
op. 3 (1829-30); Sonata g moll pro vc. a klav., 
op. 65 (1845/46). 
SV, vyd. I. PADEREWSKI, 21 sv., Varsava 1949-61, 
tematicky katalog skladeb K. KOBYLANSKa, Kra
kov 1977 (nem. 1979). 

FRYDERYK (FRÉDÉRIC) CHOPIN *1. 3. 1810 v Žela
zowé Woli u Varšavy, t 17. 10. 1849 v Paříži, otec 
Francouz, matka Polka, zázračné dítě, skladbě se 
učil u J. ELSNERA; Roku 1829 úspěšná koncertní 
cesta do Vídně; kvůli koncertům a studíím opustil 
CHOPIN r. 1830 Varšavu. Revoluce mu znemožnila 
návrat. Od r. 1831 žil v Paříži, pohyboval se v kruhu 
podnětných umělců (BERLIOZ, LISZT, PAGANINI 
aj.). Vyhýbal se velkému publiku (během 18 paříž
ských let jen 19 veřejných koncertů) a upřednost
ňoval intimní atmosféru salonů. Byl skvěle place
ným skladatelem a učitelem. 
Jeho cesty ho r. 1834-35 přivedly až do Drážďan 
(snoubenka MARIA WODZIŇSKA), 1838-39 kvůli 
plicní chorobě společně se spisovatelkou GEORGE 
S~ na Mallorcu (kartuziánský klášter Val
demosa). S ní žil v letech 1839-47 v Paříži a v létě 
na jejím venkovském sídle v Nohantu. Rok 1847 
přinesl rapidní zhoršení CHOPINOVA zdraví, r. 1848 
jeho poslední cesta (Londýn, Skotsko). 
CHOPIN fascinoval hudební fantazií a kulturou. 
Spojoval virtuozitu připomínající PAGANINIHO 
s jemným barevným a výrazovým bohatstvím plným 
inspirace. Už při jeho prvním koncertu ve Vídni by
la obdivována neobyčejná jemnost jeho úhozu, 
nepopsatelná mechanická obratnost, jeho doko
nalé nuancování, odposlouchané z nejhlubších 
pocitů (AmZ 1828). SCHUMANN popsal CHOPINO
VU hru takto (NZfM 1837): 

Mysleme si, že by Aeolova harfa měla všechny 
stupnice a že by ruka umělce v jejích strunách 
splétala dohromady všemožné fantastické 
ozdoby, ale tak, že bychom vždy slyšeli v hlou
bi základní tón a ve výši jemný zpěv - a máme 
přibližně obraz jeho hry. 

Vycházeje z HUMMELA a FIELDA, rozvíjel CHOPIN 
už jako dvacetiletý svůj vlastní, náročnější styl. Jeho 
ideály byli BACH a MOZART (ne LISZTOVA drama
tičnost). V BACHOVI nalezla CHOPINOVA lyricko
romant. povaha vytříbenou zralost. 
Etudy op. 10 a 25 už nejsou pouhé cvičné kusy 
CRAMEROVA a CZERNÉHO ražení, nýbrž ukazují 
CHOPINOVO geniální, vždy poeticky charakteristic
ké klav. umění. Jejich do té doby neslýchané tech
nické obtíže spočívají v neposlední řadě v délce 
a mnohonásobném opakování pohybu (cca 600 
sextvč.l0). 

Etudy začínají stejně jako Preludia v C dur, což 
připomíná BACHŮV Dobře temperovaný klavír: 
ne však "úzké" akordy (jako v BACHOVĚ 
1. prel.), ale nejširší poloha s akcenty v 5. prstu 
(př. A); č. 2 polyfonně kombinuje linii hranou 
krajními prsty s akordy v téže ruce; č. 5 rozvíjí 
téměř impresionistické barvy na černých kláve
sách; směsí zvukové barvy a polyfonie je také 
op. 25, č. 1 (př. A). 

Jednotný charakter těchto kusů působí barokně. 
Romantikové jako CHOPIN totiž milovali rovuoměr-
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ný pohyb, hlavně v 1. r. (doprovodná figura př. B; 
ostinátní basy v Berceuse a Barcarole). Nad ním se 
nesla melodie, podobně jako zpěvuí hlas nad or
chestrem. CHOPINOVY melodie jsou oduševnělé, ši
rokodeché a plné půvabu. CHOPIN miloval kulturu 
il. belcanta (BELLlNI). 

Nokturna jsou noční a snové kusy plné měsíč
níbo svitu a romantiky. Melodie v op. 27,2 je za
ložena lyricky, téměř klas. (př. B), zároveň se 
však lehce vznáší, zadržována synkopami. Lehce 
a půvabně působí křehké variační rozdrobení do 
menších notových hodnot, přičemž ornamentika 
je niterně oživována a vynalézavě rozšiřována. 
CHOPIN notuje exaktně dokonce i v rytmicky 
"hustém" leggierissimu. Zatímco 1. r. drží tem
po, p. r. hraje tempo rubato: nedá se notovat, je 
to otázka stylu a vkusu (př. B). CHOPINOVO lyr. 
cítění vybočuje z mezí běžné reality "Růže, kara
fiáty, psací pero a kus pečetního vosku ... a v tom 
okamžiku se už nenalézám u sebe, nýbrž jako 
obvykle ve zcela jiném, podivuhodném prosto
ru ... v oněch espaces imaginaires" (Nohant, 
1845). 

Druhy se proměňují. Bachovská preludia se v CHO
PINOVÝCH 24 preludiích stala nanejvýš působivými 
romant. charakteristickými obrazy. Klas. sonáta se 
u CHOPINA stává sledem 4 sólových kusů. Smuteční 
pochod sonáty b moll vznikl dlouho předtím, ve fi
nale spolu rozprávějí p. a I. r. unisono (obr. C). 
CHOPIN napsal také 4 scherza, nezačleněná do so
náty. 

Dílo: 4 rondeaux: c, op. 1 (1825); C, op. 73 pro 2 
klav. (1828); Es, op. 16 (1832), R. a la Mazur 
op. 5 (1826). Variace: Donjuan-var. op. 2 (1827) 
s orch., Var. na Héroldovo téma, op. 12 (1833). 
4 scherza: h, op. 20 (1831132); b, op. 31 (1837); 
cis, op. 39 (1839); E, op. 54 (1842). 
3 sonáty: c, op. 4 (1828); b, op. 35 (1839); h, 
op. 58 (1844). 
Po 12 etudách op. 10 (1829-32), věn. LISZTOVI, 
op. 25 (1832-36), věn. hraběnce D'AGOULT. 
24 preludií op. 28 (1831-39). 
19 nokturn, 4 impromptus, 4 balady; 58 mazurek, 
16 polonéz, 17 valčíků; Bolero op. 19 (1833); Fan
tasie-Impromptu cis, op. 66 (1835); Tarantela 
op. 43 (1841); Berceuse op. 57 (1843-44); Bar
karola op. 60 (1845/46); Polonaise-Fantasie 
As, op. 61 (1845/46); 17 polských písní op. 74 
(1829-47). 
Díla s orchestrem viz s. 469. 
Komorní hudba: lntr. a Polonaise pro vc. a klav., 
op. 3 (1829-30); Sonata g moll pro vc. a klav., 
op. 65 (1845/46). 
SV, vyd. I. PADEREWSKI, 21 sv., Varšava 1949-61, 
tematický katalog skladeb K. KOBYLANSKa, Kra
kov 1977 (něm. 1979). 
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ROBERT SCHUMANN, *8. 6. 1810 ve Zwickau, 
t 29. 7. 1856 nedaleko Bonnu; otec autor, knihku
pec a nakladatel, 1828 maturita, pesi cesta do Bay
reuthu OEAN PAUL, tJ825) a Mnichova (HEINE). 
V Lipsku studium pray, klavir u F. WIECKA; 1829 
prava v Heidelbergu (THIBAUT); 0 velikonocich 
1830 PAGANINIHO koncert ve Frankfurtu: pote 
SCHUMANN zanechava studia pray a chce se stat 
klav. virtuosem. 

Lipsko 1830-44 
SCHUMANN studoval i nadale u WIECKA; r. 1831 ho 
zraneni slachy donulilo vzdat se planii na virtu6zni 
karieru. Intenzivni zajem 0 studium kp. a BACHA 
(DORN). 
Klavimi obdobi do r. 1839. SCHUMANN, pro kte
reho byly umeni a nvot vzajemne neodiucitelne, po
zadoval na hudebmKovi take jine nei jen hudebni 
zkusenosti. Poezie pro nej hr:ila zvl. diilezitou roli, 
pi'icemz si byl vedom nebezpeCi epigonstvi po skon
ceni skvele umelecktf epochy Goetha a Mozarta. Na 
neho sarnotneho miJli nejvetsi vliv Bach a jean 
Paul. BACHOVO chaparn umenf a polyfonie byly pro 
SCHUMANNA prarnenem inspirace. To, co je v nove 
hudbe hluboce prokombinovane, poeticktf a hu
moristicktf, md svuj pocatek ponejvice v Bachovi. 
I BACHOVY fugy vykladi SCHUMANN jako veskerou 
hudbu poeticky, jako vrcholne charakteristicktf ku
sy (hochste Charakterstiicke) , stejne tak se mu 
SCHUBERTOVY tance zaiidiJujf masopustnimi posta
varni, ktere basnicky pojmenovava (NZfM). 
U JEANA PAULA se uz fantazie a plnost zivota - po
dobne jako v BERLIOZOVE hudbe (Dies irae jako 
burleska) - objevuji v masce roman!. ironie, avsak 
u SCHUMANNA vedou k hojnosti hud. napadii. 

Papillons (Motfli) vznikli po cetbe zaverecne sce
ny KlackovskYch let JEANA PAULA. C. 1: jemny cha
rakter Walmv, ocekivarn, vzplanuti, vaharn. C. 2: 
pokracovanf v kontrastu. C. 3: neohrabane oktavy 
- holinka. Origin:ilni citaty textu nejsou nikdy ne
mistne, nebof stale podnecuji fantazii (obr. A). 

Hudebni kritika. Roku 1834 zaloZii SCHUMANN 
Neue Zeitschrift for Musik (NZfM) , ktery vydaval 
az do roku 1844. Aby mohl poutaveji vylozit sve na
zory, vymyslil si Davidovy spojence vystupujfci pro
ti mesfackYm filistriim - vylJUsneho Florestana 
(BEETHOVEN, KREISLER) a zadumciveho Eusebia 
OEAN PAUL) k vyjadi'eni sve dvojake povahy, Mistra 
Rara (F. WIECK), Ciliu (CLARA), Felixe Meritise 
(MENDELSSOHN) aj. Cilem bylo pfipomenout sta
re easy (BACH), potirat soucasnou vnifjskovou vir
tuozitu a pi'ipravovat novou, poetickou epochu. 

R. 1840 se SCHUMANN ozenil s CLAROU WIECKO
vou (1819-96) po vitezne soudnf pi'i s jejim ot
cern. Jako vysoce cenena klaviristka podnikala 
CLARA od r. 1831 koncertni cesty, mela s Ro
BERTEM 8 deti, po roku 1856 zila v Berline, 
od r. 1863 v Lichtenthalu u Baden-Badenu, 
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od r. 1878 ve Frankfurtu n. Mohanem; celozivot
ni pi'atelstvi s J. BRAHMSEM. 

PisiiovY rok 1840. Pi'es 140 pisni,jakoby poezie 
slovy prolomila hranice klaviru. 

Klavir hned na zacatku uda celkovou atmosferu, 
zpevnf hlas jemne vplYva do tohoto pi'ediva: ne
jde 0 melodii s klav. doprovodem, ale 0 lyrickY 
klav. kus se zpevem (pi'. B). 

SymfonickY rok 1841. UZ r. 1838 si SCHUMANN 
zaznarnenal: Klavir se pro mne stal pfilis tesnfm. 
PYi svem nynifjsim komponovani slysim casto jes
te mnoho veci, ktere mohu jen sotva naznacit. Na
psal tedy Suitu op. 52, klav. koncert op. 54, I. verzi 
4. symf., I. symf., jejfmz vetam dal piivodne program
ni lituly: Zacatek jara (I. veta), Veler (Larghetto), 
Radostntf hry (Scherzo) ,jaro v rozkvetu (Finale). 

Vzorem je BEETHOVEN a jeho kp. price. Proti 
tomu stoji schumannovske Iyr. pi'frodnf tema, 
ktere skanduje zaver basne A. BOTTGERA 
(ies. r., pi'. D). 

Rok komorni hudby 1842. AZ nynf se SCHU
MANN obratil k narocne struktui'e kom. h.. Sve 
3 sm. kvartety op. 41 venoval MENDELSSOHNOVI. 
Nasledoval Klav. kvartet op. 47 a Klav. kvintet op. 44. 

4 hlasy smyccii jsou vpleteny do plneho, polyfon
ne koncipovaneho klav. partu, ktery zacina tak 
vzletne (pi'. C). 

Oratorni rok 1843. SvYill svetskYm oratoriem Raj 
a Peri, op. 50, ktere neni urceno pro modlitebnu, 
nfbri pro vesete lidi, vytvoi'il SCHUMANN nory 
ianr pro koncertni sal. Roku 1844 nasledovaly 
Sceny z Fausta. Cesta do Ruska, kterou podnikl 
s CLAROU, SCHUMANNA zcela vycerpala (1844). 
NZfM pi'evzal BRENDEL. V i'ijnu se SCHUMANNOVI 
pi'estehovali do Draz&m. 

Draidany 1844-50 
SCHUMANN vedl Liedertafel a zaloZii Spolek sboro
veho zpevu. Zde se take schazel inspirativni kruh 
Msnikii, malfi'ii a hudebm'kii (WAGNER). Vznikla tu 
mj. opera Genoveva (1847-49, TIECKlHEBBEL) 
a hudba kManfredovi (1848-49, BYRON). 

Diisseldorf 1850-54 
Jako hud. i'editel (po HILLEROVI) zde SCHUMANN 
diriguje symf. orchestr a amaterskY peveckY spolek. 
Vzniki Rfnska symJ (1850), pi'edehry a oratori
urn Putovani riiie (1851), mse a requiem 
(1852-53), houslory koncert (1853, pro JOACHI
MA; tisk 1937). BRAHMS poprve navstfvil SCHU
MANNA r. 1853 (s. 475). Po tezkYch depresich se
bevrazedny skok do Ryua, nato dan do Iecebneho 
ustavu v Endenichu u Bonnu (1854-56). 
SV, vyd. CLARA SCH. a J. BRAHMS, 31 sv., Lipsko 
1879-93. Sebrane spisy vyd. M. KREISIG, Lipsko 
1854,51914; deniky vyd. G. EISMANN, sv. lillI, Lip
sko 1971182. 

ROBERT SCHUMANN, *8. 6. 1810 ve Zwickau, 
t 29. 7. 1856 nedaleko Bonnu; otec autor, knihku
pec a nakladatel, 1828 maturita, pěší cesta do Bay
reuthu OEAN PAUL, tJ825) a Mnichova (HEINE). 
V Lipsku studium práv, klavír u F. WIECKA; 1829 
práva v Heidelbergu (THIBAUT); o velikonocích 
1830 PAGANINIHO koncert ve Frankfurtu: poté 
SCHUMANN zanechává studia práv a chce se stát 
klav. virtuosem. 

Lipsko 1830-44 
SCHUMANN studoval i nadále u WIECKA; r. 1831 ho 
zranění šlachy donutilo vzdát se plánů na virtuózní 
kariéru. Intenzívní zájem o studium kp. a BACHA 
(DORN). 
Klavírní období do r. 1839. SCHUMANN, pro kte
rého byly umění a život vzájemně neodlučitelné, po
žadoval na hudebm'kovi také jiné než jen hudební 
zkušenosti. Poezie pro něj hrála zvl. důležitou roli, 
přičemž si byl vědom nebezpečí epigonství po skon
čení skvělé umělecké epochy Goetha a Mozarta. Na 
něho samotného měli největší vliv Bach a jean 
Paul. BACHOVO chápání umění a polyfonie byly pro 
SCHUMANNA pramenem inspirace. To, co je v nové 
hudbě hluboce prokombinované, poetické a hu
moristické, má svůj počátek ponejvíce v Bachovi. 
I BACHOVY fugy vykládá SCHUMANN jako veškerou 
hudbu poeticky, jako vrcholné charakteristické ku
sy (hochste Charakterstiicke) , stejně tak se mu 
SCHUBERTOVY tance zalidňují masopustními posta
vami, které básnicky pojmenovává (NZfM). 
U JEANA PAULA se už fantazie a plnost života - po
dobně jako v BERLIOZOVĚ hudbě (Dies irae jako 
burleska) - objevují v masce romant. ironie, avšak 
u SCHUMANNA vedou k hojnosti hud. nápadů. 

papillons (Motýli) vznikli po četbě závěrečné scé
ny Klackovských let JEANA PAULA. Č. 1: jemný cha
rakter Waltův, očekávání, vzplanutí, váhání. Č. 2: 
pokračování v kontrastu. Č. 3: neohrabané oktávy 
- holínka. Originální citáty textu nejsou nikdy ne
místné, neboť stále podněcují fantazii (obr. A). 

Hudební kritika. Roku 1834 založil SCHUMANN 
Neue Zeitschrift for Musik (NZfM) , který vydával 
až do roku 1844. Aby mohl poutavěji vyložit své ná
zory, vymyslil si Davidovy spojence vystupující pro
ti měšťáckým mistrům - vylJUšného Florestana 
(BEETHOVEN, KREISLER) a zádumčivého Eusebia 
OEAN PAUL) k vyjádření své dvojaké povahy, Mistra 
Rara (F. WIECK), Ciliu (CLARA), Felixe Meritise 
(MENDELSSOHN) aj. Cílem bylo připomenout sta
ré časy (BACH), potírat současnou vnějškovou vir
tuozitu a připravovat novou, poetickou epochu. 

R. 1840 se SCHUMANN oženil s CLAROU WIECKO
VOU (1819-96) po vítězné soudní při s jejím ot
cem. Jako vysoce ceněná klavíristka podnikala 
CLARA od r. 1831 koncertní cesty, měla s Ro
BERTEM 8 dětí, po roku 1856 žila v Berlíně, 
od r. 1863 v Lichtenthalu u Baden-Badenu, 
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od r. 1878 ve Frankfurtu n. Mohanem; celoživot
ní přátelství s J. BRAHMSEM. 

Písňový rok 1840. Přes 140 písní, jakoby poezie 
slovy prolomila hranice klavíru. 

Klavír hned na začátku udá celkovou atmosféru, 
zpěvní hlas jemně vplývá do tohoto přediva: ne
jde o melodii s klav. doprovodem, ale o lyrický 
klav. kus se zpěvem (př. B). 

Symfonický rok 1841. Už r. 1838 si SCHUMANN 
zaznamenal: Klavír se pro mne stal příliš těsným. 
Při svém nynějším komponování slyším často ješ
tě mnoho věcí, které mohu jen sotva naznačit. Na
psal tedy Suitu op. 52, klav. koncert op. 54, I. verzi 
4. symf., I. symf., jejímž větám dal původně program
ní tituly: Začátek jara (I. věta), Večer (Larghetto), 
Radostné hry (Scherzo) ,jaro v rozkvětu (Finale). 

Vzorem je BEETHOVEN a jeho kp. práce. Proti 
tomu stojí schumannovské lyr. přírodní téma, 
které skanduje závěr básně A. BÚTTGERA 
(les. r., př. D). 

Rok komorní hudby 1842. Až nyní se SCHU
MANN obrátil k náročné struktuře kom. h.. Své 
3 srn. kvartety op. 41 věnoval MENDELSSOHNOVI. 
Následoval Klav. kvartet op. 47 a Klav. kvintet op. 44. 

4 hlasy smyčců jsou vpleteny do plného, polyfon
ně koncipovaného klav. partu, který začíná tak 
vzletně (př. C). 

Oratorní rok 1843. Svým světským oratoriem Ráj 
a Peri, op. 50, které není určeno pro modlitebnu, 
nýbrž pro veselé lidi, vytvořil SCHUMANN nový 
žánr pro koncertní sál. Roku 1844 následovaly 
Scény z Fausta. Cesta do Ruska, kterou podnikl 
s CLAROU, SCHUMANNA zcela vyčerpala (1844). 
NZfM převzal BRENDEL. V říjnu se SCHUMANNOVI 
přestěhovali do Dráž&m. 

Drážďany 1844-50 
SCHUMANN vedl Liedertafel a založil Spolek sboro
vého zpěvu. Zde se také scházel inspirativní kruh 
básníků, malířů a hudebmKů (WAGNER). Vznikla tu 
mj. opera Genoveva (1847-49, TIECK/HEBBEL) 
a hudba k Manfredovi (1848-49, BYRON). 

Diisseldorf 1850-54 
Jako hud. ředitel (po HILLEROVI) zde SCHUMANN 
diriguje symf. orchestr a amatérský pěvecký spolek. 
Vzniká Rýnská symf (1850), předehry a oratori
um Putování růže (1851), mše a requiem 
(1852-53), houslový koncert (1853, pro JOACHI
MA; tisk 1937). BRAHMS poprvé navštívil SCHU
MANNA r. 1853 (s. 475). Po těŽkých depresích se
bevražedný skok do Rýna, nato dán do léčebného 
ústavu v Endenichu u Bonnu (1854-56). 
SV, vyd. CLARA SCH. a J. BRAHMS, 31 sv., Lipsko 
1879-93. Sebrané spisy vyd. M. KREISIG, Lipsko 
1854,51914; deníky vyd. G. EISMANN, sv. lilII, lip
sko 1971182. 
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Skenováno pro studijní účely

FRANZ LISZT, *22.10.1811 v Raidingu (Madarsko), 
t 31. 7. 1886 v Bayreuthu; od r. 1817 Vjiuka klaviru 
u otce, od r. 1822 u CZERNEHO ve Vidni, tam take 
kontrapunkt u SAUERIHO; r. 1822 hnil LIsZT pi'ed 
BEETHOVENEM (r. 1845 odhaloval BEETHOVENOV 
pomnik v Bonnu). Od r. 1823 zil v PaliZi, bral hodi
ny kompozice u PAERA a RE]CHY, zapusobily na ne
ho politicke ud:ilosti v Evrope (chtel napsat Revolue
ni symfonii 1830) a fro romantismus s HUGEM 
a BERLIOZEM, ale take ROSSINI, BELLINI, CHOPIN 
a MEYERBEER (transkripce pro klavir). Do teto siro
ke hud. perspektivy zapadi jeste okouzleni PAGANI
NIM (Pai'iz 1831), s dIem pi'ekonat brilantni styl 
a pomod vystupiiovaneho virtu6zniho stylu dosih
nout nOvYch vYrazovYch moznosti. ZaCimi virtuozni 
kariera. Roku 1835 odesel s hrabenkou MARl! D'A
GOULT do Zenevy. Z jejich 3 dell se COSIMA pozdeji 
provdala za LIsZTOVA zaka V. BULOW A, potom za 
WAGNERA (s. 421). 
Od r. 1838 nasledovaly LISZTOVY dlouhe koncertni 
cesty po cele Evrope. SCHUMANN ho slysel v Lipsku, 
kde LIsZT vedle posluchacsky vdecnych kusu, jakYmi 
byly opemi paralrize, Grand Galoppe chromatique 
a SCHUBERTOV Krdl duchU hr:il take temei' z listu 
nejObllmejsi nove skladby (Camava!). 

A tu se jeho sit dotkl demon ". Jeho hra je 
jemnd a vzdpeti smeld, puvabnd i zMsild: 
pod rukama sveho mistra ndstroj ihne a srSi 
... musi se to slyset a take videt, Liszt by ne
mel hrdt za kulisami, velkd edst poezie by 
se tim vytratila ". Tato sila podmanit si pub
likum, povznest je, driet a nechat padnout 
se v tak vysoke mire zajisttf nevyskytuje 
u iddneho jineho umelce, s vfjimkou Pagani
niho ". Toto ui neni takovd ei onakd hra na 
klavir, nfbri vfpoved' smeteho charakteru 
(NZfM 1840). 

Narodni ud:ilosti se stalo LIsZTOVO tume po Ma
darsku r. 1840. Nasledoval Berlin (1841/42), Petro
hrad (1843). Roku 1847 se v Kyjeve seznimil 
s kneznou CAROLYNE VON SAYN-WITTGENSTEIN 
a vzdal se kariery virtuosa. 

Vymar 1848-61 
Jakozto dvomi kapelnik mel LISZT k dispozici vlast
ni orchestr pro operu i koncerl. To mu dalo moz
nost experimentovat, uskutecnit sve nove ideje sym
fonicke basne a programni symfonie, revidovat svi 
dila a zasazovat se 0 modemi hudbu (prem. WAG
NEROVA Lohengrina 1850; SCHUMANNOV Faust II; 
BERLIOZOV t9den 1852 atd.). Vrmar se stal cent
rem tzv. Novonemecke skoly seskupene kolem 
Liszta, s pocetnrm kruhem zakU (DRAESEKE, RAFF, 
VON BULOW, CORNELIUS). Roku 1859 zalozil LISZT 
Vseobecnf nem. hudebni spolek (s BRENDELO
vYM NZfM; S. 445). 

Podnet k parafrizi na sti'edovekou sekvenci Dies 
irae (s. 190) ziskal LIsZT pi'i shlednuti fresky 
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A. ORCAGNASE Triumf smrti v Campo Santo 
v Pise. Hlavni motiv se objevuje v tezkYch basech 
v d moll, s "bleskovYmi" glissandy klaviru (I. 83) 
- jako kdyZ se smrt rozmachuje kosou -, pak ve 
svetlych vYskich s jemnrmi arpeggii v H dur 
(I. 151), v quasi scherzove lovecke motivice 
(I. 418), v chor:ilnim nebo oibelskem fugatu, 
v hymnicke sm. Var. princip garantuje vsudypi'i
tomnost temal. materi:ilu (smrt "uprosti'ed zivo
ta"); v rozsii'enich a variantich, jez se jevi jako 
terner aleatomi elementy, nabouravajid formu, 
se fantazie z techto motivickYch souvisloSll vyi'a
zuje jenom zdinlive, nebot i zde je motiv smrti 
pi'itomen (obr. A). 

LISZTOVY koncerty, sonaty aj. jsou casto cyldicky 
sjednoceny uzitim jednoho tematu ve vsech vetich 
nebo opetovnrm uvedenim temat ve finale (vzor: 
SCHUBERTOVA fantazie Poutnik). Jeho improviza
ce a transkripce se stejne jako vnejsi virtuozita 
vztahuji k pomijivemu okarnziku; naproti tomu te
matickd prdce v koncentrovane variacni nebo cyk
licke kompozici pevne tkvi v historicke kontinuite. 
Tema sti'edoveke sekvence Dies irae svedci u LIsz
TA 0 vedomem hledini teto kontinuity, stejne tak 
jako rezignace na virtuozni karieru v jeho zivote 
a cesta od virtu6zniho k symfonickemu stylu v je
ho tvorbe. 

To, ze LISZT sihl po svetove literatui'e (DANTE, 
GOETHE), poukazuje na uroveii vlastni hud. vY
povedi, 0 niz usiloval. Temata se leckdy jevi jako 
vnejskove gesto, u motivu pekelne brdny (pi'. B) 
se tak misi patetickY rytmus a elementy barokni 
hud. i'eci, jako je triton a zm. tercie pro vrraz za
lu a bolesti. Take motivicke zpracovini je otevi'e
no pro pokracovini (sekvencni technika). Cel
kovY rozvrh sleduje sonitovou vetu 0 nekolika 
tematech s epizodou Francesky da Rimini na
misto provedeni (cist I) a reprizovou formu 
s Magnificat (cast II, obr. B). 

Rim 1861-86 
LISZT odesel r. 1861 do Rima, kde uz od r. 1860 
CAROLYNE marne zidala 0 rozvod. Roku 1865 pi'i
jal nizsi svecenf. Jako abbe LISZT se pak otevini vli
wm historismu, znovuoziveni PALESTRINY a greg. 
chor:ilu (Missa choralis) . 

Spojeni polyfonie, motivickeho citatu 
B-A-C-H a nejrnodemejsi chromal. alteracni 
harmonie ukazuje, jak9m tvilrcim zpusobern za
pojuje LIsZT tradici do vlastniho hud. jazyka 
(pi'.C) . 

Z Rima podniki cesty do Budapesti (Uherskd koru
novaeni mse 1867, prezident nove zalozene hud. 
akademie 1875), Vymaru (dvomi rada, ucitelski 
Cinnost) a Bayreuthu (WAGNER). 
SV, vyd. BUSONI aj., 34 sV., Lipsko 1907-1936; 
Nove SV, Budapest a Kassel 1970 nn.; Soupis dna 
E RAABE, 1931/68 

FRANZ LISZT, *22.10.1811 v Raidingu (Madarsko), 
t 31. 7. 1886 v Bayreuthu; od r. 1817 výuka klavíru 
u otce, od r. 1822 u CZERNÉHO ve Vídni, tam také 
kontrapunkt u SAUERlHO; r. 1822 hrál USZT před 
BEETHOVENEM (r. 1845 odhaloval BEETHOVENŮV 
pomník v Bonnu). Od r. 1823 žil v Paříži, bral hodi
ny kompozice u PAĚRA a REJCHY, zapůsobily na ně
ho politické události v Evropě (chtěl napsat Revoluč
ní symfonii 1830) a fr. romantismus s HUGEM 
a BERLIOZEM, ale také ROSSINI, BELLlNI, CHOPIN 
a MEYERBEER (transkripce pro klavír). Do této širo
ké hud. perspektivy zapadá ještě okouzlení PAGANI
NIM (Paříž 1831), s cílem překonat brilantní styl 
a pomocí vystupňovaného virtuózního stylu dosáh
nout nových výrazových možností. Začíná virtuózní 
kariéra. Roku 1835 odešel s hraběnkou MARIí D'A
GOULT do Ženevy. Z jejich 3 dětí se COSlMA později 
provdala za USZTOVA žáka v. BDwWA, potom za 
WAGNERA (s. 421). 
Od r. 1838 následovaly USZTOVY dlouhé koncertní 
cesty po celé Evropě. SCHUMANN ho slyšel v Lipsku, 
kde USZT vedle posluchačsky vděčných kusů, jakými 
byly operní paralráze, Grand Galoppe chromatique 
a SCHUBERTŮV Král duchů hrál také téměř z listu 
nejobtížnější nové skladby (Carnaval). 

A tu se jeho sil dotkl démon ". Jeho hra je 
jemná a vzápětí smělá, půvabná i zběsilá: 
pod rukama svého mistra nástroj žhne a srší 
... musí se to slyšet a také vidět, Líszt by ne
měl hrát za kulisami, velká část poezie by 
se tím vytratila ". Tato síla podmanit si pub
likum, povznést je, držet a nechat padnout 
se v tak vysoké míře zajisté nevyskytuje 
u žádného jiného umělce, s výjimkou pagani
niho ". Toto už není taková či onaká hra na 
klavír, nýbrž výpověď smělého charakteru 
(NZfM 1840). 

Národní událostí se stalo USZTOVO turné po Ma
darsku r. 1840. Následoval Berlín (1841/42), Petro
hrad (1843). Roku 1847 se v Kyjevě seznámil 
s kněžnou CAROLYNE VON SAYN-WITTGENSTEIN 
a vzdal se kariéry virtuosa. 

Výmar 1848-61 
Jakožto dvorní kapelník měl USZT k dispozici vlast
ní orchestr pro operu i koncerl. To mu dalo mož
nost experimentovat, uskutečnit své nové ideje sym
fonické básně a programní symfonie, revidovat svá 
díla a zasazovat se o moderní hudbu (prem. WAG
NEROVA Lohengrina 1850; SCHUMANNŮV Faust II; 
BERLIOZŮV týden 1852 atd.). Výmar se stal cent
rem tzv. Novoněmecké školy seskupené kolem 
Liszta, s početným kruhem žáků (DRAESEKE, RAFF, 
VON BDww, CORNELlUS). Roku 1859 založil LISZT 
Všeobecný něm. hudební spolek (s BRENDELO
VÝM NZfM; s. 445). 

Podnět k parafrázi na středověkou sekvenci Dies 
irae (s. 190) získal USZT při shlédnutí fresky 
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A. ORCAGNASE Triumf smrti v Campo Santo 
v Pise. Hlavní motiv se objevuje v těŽkých basech 
v d moll, s "bleskovými" glissandy klavíru (I. 83) 
- jako když se smrt rozmachuje kosou -, pak ve 
světlých výškách s jemnými arpeggii v H dur 
(I. 151), v quasi scherzové lovecké motivice 
(I. 418), v chorálním nebo ďábelském fugatu, 
v hymnické šíři. Var. princip garantuje všudypří
tomnost temal. materiálu (smrt "uprostřed živo
ta"); v rozšířeních a variantách, jež se jeví jako 
téměř aleatorní elementy, nabourávající formu, 
se fantazie z těchto motivických souvislostí vyřa
zuje jenom zdánlivě, neboť i zde je motiv smrti 
přítomen (obr. A). 

USZTOVY koncerty, sonáty aj. jsou často cyklicky 
sjednoceny užitím jednoho tématu ve všech větách 
nebo opětovným uvedením témat ve finale (vzor: 
SCHUBERTOVA fantazie Poutník). Jeho improviza
ce a transkripce se stejně jako vnější virtuozita 
vztahují k pomíjivému okamžiku; naproti tomu te
matická práce v koncentrované variační nebo cyk
lické kompozici pevně tkví v historické kontinuitě. 
Téma středověké sekvence Dies irae svědčí u USZ
TA o vědomém hledání této kontinuity, stejně tak 
jako rezignace na virtuózní kariéru v jeho životě 
a cesta od virtuózního k symfonickému stylu v je
ho tvorbě. 

To, že USZT sáhl po světové literatuře (DANTE, 
GOETHE), poukazuje na úroveň vlastní hud. vý
povědi, o niž usiloval. Témata se leckdy jeví jako 
vnějškové gesto, u motivu pekelné brány (př. B) 
se tak mísí patetický rytmus a elementy barokní 
hud. řeči, jako je tritón a zm. tercie pro výraz ža
lu a bolesti. Také motivické zpracování je otevře
no pro pokračování (sekvenční technika). Cel
kový rozvrh sleduje sonátovou větu o několika 
tématech s epizodou Francesky da Rimini na
místo provedení (část I) a reprízovou formu 
s Magnificat (část II, obr. B). 

Řím 1861-86 
USZT odešel r. 1861 do Říma, kde už od r. 1860 
CAROLYNE marně žádala o rozvod. Roku 1865 při
jal nižší svěcení. Jako abbé USZT se pak otevírá vli
vům historismu, znovuoživení PALESTRlNY a greg. 
chorálu (Missa choralis) . 

Spojení polyfonie, motivického citátu 
B-A-C-H a nejmodernější chromal. alterační 
harmonie ukazuje, jakým tvůrčím způsobem za
pojuje USZT tradici do vlastního hud. jazyka 
(př.C). 

Z Říma podniká cesty do Budapešti (Uherská koru
novační mše 1867, prezident nově založené hud. 
akademie 1875), Výmaru (dvorní rada, učitelská 
činnost) a Bayreuthu (WAGNER). 
SV, vyd. BUSONI aj., 34 sv., Lipsko 1907-1936; 
Nové SV, Budapešť a Kassel1970 nn.; Soupis díla 
E RAABE, 1931/68 
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19. STOLETi / Komorni hudba I / smycce solo 449 

Komorni hndba 
je urcena charakterem a obsazenim: s610 (casto 
s k1av.) nebo s6listick)' ansambl, instr., ale take vok. 
(naproti tomu orchestr, sbor, opera, chram. hud
ba). 

Smycce 
Italie. Technika hry na smycce se v 19. stol. ryraz
ne rozvijela, diky PAGANINIMU zvl. houslova. Vsich
ni ostatni se pokouseli napodobit jeho virtuozitu. 
NICCOLO PAGANINI (1782-1840), Janov, zazracne 

dite (koncerty od r. 1794); ucitele G. COSTA 
(d6msk)' kapelnik v Janove), ROLLA, PAER 
(operni skladatele v ParmI' a Bologni); 1805-10 
LUCCA, kapelnik knezny Eusy BACIOCCHI, 
NAPOLEONOVY sestry; potom na volne noze; 
r. 1828 prvni cesta do Vidne aj., casto Pam, Lon
dyn. 

PAGANINI byl povazovan za zteiesneni roman!. um
elee s fantastick)'m, temei' demonick)'m osobnim 
kouzlem a fascinujici technikou (pi'edjimal vseo
becne nadseni 19. stol. pro techniku). Mel ne
obycejne pohyblivou 1. r. s velk)'m rozpetim. Pi'inesl 
mj.: 
- rychle rymeny extremne vzd:ilenych poloh (pi'. A, 

IX); 
- skakary smyk (ricochet; IX); 
- dvojit9 trylek (III); 
- hru smyccem a pizzicato (1. r.) soucasne (XXIV); 
- dvojhmaty: tercie, sexty, oktavy (IX), take jako 

behy; 
- umele a dvojite flazolety po ceJem hmatniku 

(IX); 
- ossia-varianty; 
- scordaturu podle poti'eby. 
Tema jeho 24. capriccia bylo casto variovano 
(LISZT, BRAHMS, LlJTOSLAWSKI; pi'. A). 
Dilo: 24 capriccii op. 1 (vznik do r. 1810, tisk 
1820); po 6 sonatachper violino e chitarra op. 2 
a 3 (1820); koncerty (s. 473) aj. 
PAGANINIHO fantazie, vYrazova pi'esvedCivost 
a zd:inlive neomezene technicke moznosti podne
covaly skladatele a interprety (SCHUMANN, LISZT, 
CHOPIN atd.). 
Vedle neho bledla jmena ostatnich it. houslistu jako 
byli E. C. SIVORI, P. ROVEIU, T. a M. MILANOLW, 
T. TUA, E. POLO. 

Francie pi'enasi svou vyspelou houslovou tradici do 
noveho stoleti diky BAILWTOVI a jeho z:ikilm: F. A. 
HABENECK (1781-1849),J.-F. MAZAS (1782-1849); 
tradici vytvai'eji D. ALARD (1815-88), P. DE SARA
SATE (1844-1908), H. LEONARD (1819-1900), 
H. MARTEAU (1874-1934), M.-P.-J. MARSICK 
(1848-1924), C. RESCH, J. THIBAUD. D:ile vystupu
ji CH.-A. DE BERIOT (1802-70; houslova skola 
1857), jeho zak, Belgican H. VIEUXTEMPS 
(1820-81), zak pi'edesleho, Belgican E. YSAYE 

(1858-1931); d:ile housliste RODOLPHE KREUT
ZER (1766-1831, jemu je venovana BEETHOVE
NOVA Sonata op. 47), L. J. MASSART (1811-92), 
H. WIENJAWSKI (1835-80) az F. KREISLER (1875 
az 1962). 
K velke fro houslove hudbe pati'i Sonata A dur 
C. FRANCKA (tez v upravach pro vc. nebo fl.). Mek
ke nonove akordy na zacatku pi'ipominaji WAGNE
RA, stejne tak jako mnohe rysy v melodickem vede
ni a harmonii. FRANCK psal napaditou, citove silnou 
hudbu, ktera vsude vykazuje tesne strukturni sou
vislosti. Tak se napi'. z charakteristickeho nonoveho 
akordu jakoby intuitivne a zasnene rozviji 1. tema 
(pi'. C). 

V Nemecku pusobil jako vt1dci houslista L. SPOHR 
(1784-1859), kapelnik ve Vidni a od r. 1822 v Kas
selu, houslova skola 1831, mnozstvi del, zvl. duell, 
koncerm (s. 472 n.). Jeho z:!k F. DAVID (1810-73) 
byl konc. mistrem orchestru lipskeho Gewandhausu; 
MENDELSSOHN mu venoval svt1j houslory koncert. 
DAVIDOVA vydana fi1a se hraji doposud. Dalsi hous
liste: F. X. PIXIS (1785-1842; Praha), M. MILDNER 
(1812-65; Praha), O. SEvcIK (1852-1934; dulezite 
etudy); ve Vfdni pusobili A. a P. VRANICTI, I. SCHUP
PANZIGH (1776-1830; pi'itel BEETHOVENA), F. CtE
MENT, J. MAYSEDER, J. BOHM a GEORG a JOSEPH 
HELLMESBERGEROVE; v BerlinI' JOSEPH JOACHIM 
(1831-1907), pi'itel BRAHMSE. 
Z cetne literatury pro smycce vynikaji: SCHUBER
TOVY housl. sonaty (sonatiny) in D, a, g (D 384, 
385, 408) duo A dur (D 574) a velka Fantazie 
C dur (D 934). Pro arpeggione (kytarove vc.) na
psal SCHUBERT Sonatu a moll s k1av. (D 821, 
1824, Arpeggione, dnes vc. nebo via). V 2. pol. 19. 
stol. vystupuje se skladbami pro sm. a klav. pi'ede
vsim BRAHMS: 3 son. pro h. a klav. in G, op. 78 
(1878-79, motiv z pisne Regenlied, op. 59), A, 
op. 100 (1886), a d, op. 108 (1886); 2 son. pro 
k1ar., op. 120 (1894), take pro vlu; 2 son. pro vc. 
a k1av. e moll, op. 38, a F dur op. 99 (1886). 

Sonata e moll ukazuje, jak se BRAHMS tvt'Ircim 
zpusobem vyrovnava s minulosti a zvlaste s BA
CHEM. Prvni, romant. pohnute tema se vraci aZ 
ke Kontrapunktu 3 z BACIIOVA Umeni Jug)' 
(pi'. B). Jako finale zazniva 3hl. fuga. Jeji mirne 
variovane tema BRAHMS rovnez pi'evzal z Umeni 
Jug)' (zrcadlova fuga Kp. 13). 3 hlasy teto fugy 
jsou rozdeleny do p. r. a 1. r. k1aviru a do vC. 
(obr. B, rystavba expozice). Do teto fugy vklada 
BRAHMS Iyr. epizodu, ktera si s Kp. 1 jakoby po
hrava, pi'evraci ho a variuje, a tim ho zcela "ne
barokne" a romanticky pi'enasi do uplne pro
tikladne ryrazove sfery (pi'. B, t. 53). 

Mnoho skladeb pro smycce napsali DvoRAK, 
FAURE, GRIEG, LAW, SMETANA, CAJKOVSKIJ, WIE
NIAWSKI aj. 

19. STOLETí / Komorní hudba I / smyčce sólo 449 

Komorní hndba 
je určena charakterem a obsazením: sólo (často 
s k1av.) nebo sólistický ansámbl, instr., ale také vok. 
(naproti tomu orchestr, sbor, opera, chrám. hud
ba). 

Smyčce 
Itálie. Technika hry na smyčce se v 19. stol. výraz
ně rozvíjela, díky PAGANINIMlJ zvl. houslová. Všich
ni ostatní se pokoušeli napodobit jeho virtuozitu. 
NICCOLO PAGANINI (1782-1840), Janov, zázračné 

dítě (koncerty od r. 1794); učitelé G. COSTA 
(dómský kapelník v Janově), ROLLA, PAĚR 
(operní skladatelé v Parmě a Bologni); 1805-10 
LUCCA, kapelník kněžny ELISY BACIOCCHI, 
NAPOLEONOVY sestry; potom na volné noze; 
r. 1828 první cesta do Vídně aj., často Paříž, Lon
dýn. 

PAGANINI byl považován za ztělesnění romant. um
ělce s fantastickým, téměř démonickým osobním 
kouzlem a fascinující technikou (předjímal všeo
becné nadšení 19. stol. pro techniku). Měl ne
obyčejně pohyblivou 1. r. s velkým rozpětím. Přinesl 
mj.: 
- rychlé výměny extrémně vzdálených poloh (př. A, 

IX); 
- skákavý smyk (ricochet; IX); 
- dvojitý trylek (III); 
- hru smyčcem a pizzicato (1. r.) současně (XXIV); 
- dvojhmaty: tercie, sexty, oktávy (IX), také jako 

běhy; 
- umělé a dvojité flažolety po celém hmatníku 

(IX); 
- ossia-varianty; 
- scordaturu podle potřeby. 
Téma jeho 24. capriccia bylo často variováno 
(USZT, BRAHMS, LlJTOSLAWSKI; př. A). 
Dílo: 24 capriccií op. 1 (vznik do r. 1810, tisk 
1820); po 6 sonátách per violino e chitarra op. 2 
a 3 (1820); koncerty (s. 473) aj. 
PAGANINIHO fantazie, výrazová přesvědčivost 
a zdánlivě neomezené technické možnosti podně
covaly skladatele a interprety (SCHUMANN, USZT, 
CHOPIN atd.). 
Vedle něho bledla jména ostatních il. houslistů jako 
byli E. C. SIVORI, P. ROVEJ.U, T. a M. MlLANOLI.O, 
T. TlJA, E. POLO. 

Francie přenáší svou vyspělou houslovou tradici do 
nového století díky BAILI.OTOVI a jeho žákům: F. A. 
HABENECK (1781-1849),J.-F. MAZAS (1782-1849); 
tradici vytvářejí D. ALARD (1815-88), P. DE SARA
SATE (1844-1908), H. LÉONARD (1819-1900), 
H. MARTEAlJ (1874-1934), M.-P.-J. MARSICK 
(1848-1924), C. FtESCH, J. THIBAlJD. Dále vystupu
jí CH.-A. DE BÉRIOT (1802-70; houslová škola 
1857), jeho žák, Belgičan H. VIEUXTEMPS 
(1820-81), žák předešlého, Belgičan E. YSAYE 

(1858-1931); dále houslisté RODOLPHE KREUT
ZER (1766-1831, jemu je věnována BEETHOVE
NOVA Sonáta op. 47), L. J. MASSART (1811-92), 
H. WIENIAWSKI (1835-80) až F. KRElSLER (1875 
až 1962). 
K velké fr. houslové hudbě patří Sonáta A dur 
C. FRANCKA (též v úpravách pro vc. nebo fl.). Měk
ké nonové akordy na začátku připomínají WAGNE
RA, stejně tak jako mnohé rysy v melodickém vede
ní a harmonii. FRANCK psal nápaditou, citově silnou 
hudbu, která všude vykazuje těsné strukturní sou
vislosti. Tak se např. z charakteristického nonového 
akordu jakoby intuitivně a zasněně rozvíjí 1. téma 
(př. C). 

V Německu působil jako vůdčí houslista L. SPOHR 
(1784-1859), kapelník ve Vídni a od r. 1822 v Kas
selu, houslová škola 1831, množství děl, zvl. duelŮ, 
koncertů (s. 472 n.). Jeho žák F. DAVID (1810-73) 
byl konc. mistrem orchestru lipského Gewandhausu; 
MENDELSSOHN mu věnoval svůj houslový koncert. 
DAVIDOVA vydaná ru1a se hrají doposud. Další hous
listé: F. X. PIXIS (1785-1842; Praha), M. MILDNER 
(1812-65; Praha), O. ŠEvčíK (1852-1934; důležité 
etudy); ve Vídni působili A. a P. VRANIČTí, I. SCHUP
PANZIGH (1776-1830; přítel BEETHOVENA), F. Cw
MENT, J. MAYSEDER, J. BOHM a GEORG a JOSEPH 
HELLMESBERGEROVÉ; v Berlíně JOSEPH JOACHlM 
(1831-1907), přítel BRAHMSE. 
Z četné literatury pro smyčce vynikají: SCHUBER
TOVY housl. sonáty (sonatiny) in D, a, g (D 384, 
385, 408) duo A dur (D 574) a velká Fantazie 
C dur (D 934). Pro arpeggione (kytarové vc.) na
psal SCHUBERT Sonátu a moll s k1av. (D 821, 
1824, Arpeggione, dnes vc. nebo vla). V 2. pol. 19. 
stol. vystupuje se skladbami pro sm. a klav. přede
vším BRAHMS: 3 son. pro h. a klav. in G, op. 78 
(1878-79, motiv z písně Regenlied, op. 59), A, 
op. 100 (1886), a d, op. 108 (1886); 2 son. pro 
k1ar., op. 120 (1894), také pro vlu; 2 son. pro vc. 
a k1av. e moll, op. 38, a F dur op. 99 (1886). 

Sonáta e moll ukazuje, jak se BRAHMS tvůrčím 
způsobem vyrovnává s minulostí a zvláště s BA
CHEM. První, romanl. pohnuté téma se vrací až 
ke Kontrapunktu 3 z BACHOVA Umění fugy 
(př. B). Jako finale zaznívá 3hl. fuga. Její mírně 
variované téma BRAHMS rovněž převzal z Umění 
fugy (zrcadlová fuga Kp. 13). 3 hlasy této fugy 
jsou rozděleny do p. r. a 1. r. klavíru a do vC. 
(obr. B, výstavba expozice). Do této fugy vkládá 
BRAHMS lyr. epizodu, která si s Kp. 1 jakoby po
hrává, převrací ho a variuje, a tím ho zcela "ne
barokně" a romanticky přenáší do úplně pro
tikladné výrazové sféry (př. B, I. 53). 

Mnoho skladeb pro smyčce napsali DVOŘÁK, 
FAURÉ, GRIEG, LAI.O, SMETANA, ČAJKOVSKIJ, WIE
NIAWSKI aj. 
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19. STOLET! / Komorni hudba II / klavirni trio, kvartet 451 

Komorni hudba 
sice nenf tak spektakularnf jako velkd hudba (ope
ra a symfonie), rna vsak sve pevne mfsto v kazdo
dennfm zivote mesianstva, v domacfch koncertech 
a verejnych produkdch. Orientuje se na hudebnf 
kulturu, v nfz dfky zive tradici a smyslu pro vysokou 
kvalitu zaznfva cosi ciste lidskeho. U vzdelaneho 
mesfanstva pusobf sprdvne konzervativni duch, 
zdravj smysl pro udrieni a pfedtivdni zdedenjch 
kulturnich statku a usi/i pestovat idealisticM 
mysleni a vytvdfet tak co nejhodnotnifjSi kaido
denni iivot (SCHERING). 
Komornf hudba klade vysoke naroky na hrace i po
sluchace. Je treba, aby meli smysl pro Iyricko-poe
ticke kvality, musi by! s to milovat absolutni hudbu, 
vedome ci podvedome vnfmat jemne struktury 
(predpoklad pro narocny styl komornf hudby), 
proZlvat zniternenf. 

BEETHOVEN nasadil hned na po6itku 19. stoletf 
merftka take pro komornf hudbu. Virtuoznf a hu
debne narocne Grand trio, jak bylo pestovano 
v Parfzi a jak je realizoval BEETHOVEN, podnftilo 
mnoM skladatele vyjadrit se prostrednictvfm toho
to hudebnfho druhu. Obecne vzato prejfma ko
morni hudba s klavirem to postavenf, ktere mel 
v klasicismu intimnejsf a homogennejsf smyccovY 
kvartet. 19. stoletf uprednostnovalo barevne kon
trasty, virtuoznf, koncertantnf moznosti a charakte
ristickou individualitu klavfru a smyccu, aby je 
v rozsfrenem vYrazovem a formovem bohatstvf 
dovedlo k nOvYm horizontum. 
SCHUBERTDv kvintet Pstruh A dur, D 667 (1819) 
(h., via, vc., kb., a klav.) se nazYva podle tematu pfs
ne Pstruh (Die Forelle) v Andante s variacemi a rna 
v sobe jeste cosi z lehkosti videnskYch divertiment. 
Obe klavfrnf tria, B dur, op. 99, D 898 a Es dur, 
op. 100, D 929, nesou naopak vsechny znaky zrale
ho pozdnfho dfla. 

Trio B dur je otevreno sirokodechYm tematem: 
stoupajfd trojzvnk, rytmicke opakovanf a zhuste
nf; unisono smyccu nad plnou klavirnf sazbou 
s pohyblivou zvnkovou masou (p. r.) a rytmickY
mi impulsy (I. r., pi'. A). Vyjadi'uje se zde novY 
pocit doby: lyrickY, vroud a zaroven velkorysy. 
Provedenf jak v op. 99, tak v op. 100 zrcadlf svY
mi neust:ilYmi zvnkovYmi obmenami a harmonif 
mfrfcf daleko od ton:ilnfho centra romantickou 
touhu po d:ilce a iluzL Temata jiz nejsou vuei so
M tak dramaticky vyhranena jako v klasicismu, 
nYbd jsou postavena charakteristicky vedle se
be a pritom st:ile nove osvetiovana (op. 100: 
3krat, obr. A). 

Existuje velke mnozstvf komornf hudby pro smycce 
a klavir, nebof tu zrejme byla velka poptavka a tato 
hudba se temer stala modou. Podfleli se na tom 
vsichni klavfrnf skladatele (PLEVEL, MOSCHELES 

atd.). MENDELSSOHN psal v detstvf pro smycce 
a klavfr a jako op. 1-3 uverejnil sve klavirnf kvar
tety (1822-1825); jeho obe klavfrnf tria, d moll, 
op. 49 (1839) a c moll, op. 66 (1845), patrf k nej
krasnejsfm skladbam tohoto druhu. CHOPINOVO 
Klavfrnf trio g moll vzniklo v blfzkosti ranych kla
vfrnfch koncertu (1828-29). SCHUMANN napsal 
Klavirnf kvintet Es dur, op. 44 (1842, s. 442), Kla
virnf kvartet Es dur, op. 47 (1842), klavfrnf tria 
a moll, op. 88 (1842, FantasticM kusy), 
d mollJF dur, op. 63/80 (1847), g moll, op. 110 
(1851). 
V 2. polovine stoletf dostava komornf hudba s klavi
rem nove dimenze dJ'ky J. BRAHMSOVI. Klav. trio 
H dur, op. 8 (1854), n:ilezf k nejhranejsfm kusum 
19. stoletf. V pozdnfch letech je BRAHMS upravil 
(1889), vyloucil zdlouhave partie a nedostatky 
v sazbe, aniz by tfm utrpel mladiswy elan a nezlom
nost raneho vYrazu. 

1. tema se v pUlovYch hodnotach (alla breve) 
prenasf pres hranice taktu, aniz by tfm popfralo 
svou pfsnovou uzavrenost (pi'. B). Jak kompakt
ne je toto trio koncipovano jako cyklus vet i jako 
celek, ukazuje mj. tematickY vztah mezi 1. vetou 
a Adagiem. Tema ((~to 3. vety navazuje opet v in
verzi na pohyb 1. tematu a vyznfva jako chor:il 
vznesene, zasnene, zjasnene (siroka poloha, 
pH). 

Dalsf BRAHMSOVA klavfrnf tria: C dur, op. 87 
(1882) a c moll, op. 101 (1886); klavirnf kvartety 
g moll, A dur, op. 25/26 (1861), c moll, op. 60 
(1873-74); Klavirnf kvintet f moll, op. 34 
(1862164), puvodne jako smyccovY kvintet, take ja
ko Sonata pro 2 klaviry op. 34 (1864). 

Ve rychodni Evrope vkladajf skladatele do ko
mornf hudby folklornf elementy, jakYroi jsou pfsne 
a lance. CAJKOVSKEHO Klav. trio a moll, op. 50 
(1882), requiem za N. G. RUBINSTEINA, koncf vari
acemi na ruskou lidovou pfsen (s mazurkou). 
DvoRAKovo klav. trio Dumky op. 90 (1890-91) 
se zaklad:! na sledu 6 stylizovanych dumek, slovan
skYch pfsnf a tancu. V dumce se sti'fdajf pomale 
a rychJe partie. Pomale partie jsou vyprave
d, zadumcive, Iyricke, zasnene (vetsinou moll), 
rychle se nahle promenujf v tanecnf pohyb (vetSi
nou dur). 

V 3. dumce je pomaly dfl v dur: jako nezny snivY 
obraz intonovany odlehcenYmi smycci s dusftky, 
drive nez v klavfru zaznf melodie (;lndante, 
pi'. C). Kratke motivy a vyosti'ena chromatika 
jsou typicke pro rychle casti (Vivace, pl'. C). 

DvoRAK napsal 4 klav. tria, 3 klav. kvartety, zvl. 
Es dur, op. 87 (1889) a 2 klav. kvintety, zvl. A dur, 
op. 81 (1887). 
Podobne bohate jsou pi'fspevky fro skladatelu, 
C. FRANCKA, C. SAINT-SAENSE aj. 

19. STOLETí / Komorní hudba II / klavírní trio, kvartet 451 

Komorní hudba 
sice není tak spektakulární jako velká hudba (ope
ra a synďonie), má však své pevné místo v každo
denním životě měšťanstva, v domácích koncertech 
a veřejných produkcích. Orientuje se na hudební 
kulturu, v níž díky živé tradici a smyslu pro vysokou 
kvalitu zaznívá cosi čistě lidského. U vzdělaného 
měšťanstva působí správně konzervativní duch, 
zdravý smysl pro udržení a předávání zděděných 
kulturních statků a úsilí pěstovat idealistické 
myšlení a vytvářet tak co nejhodnotnější každo
denní život (SCHERlNG). 
Komorní hudba klade vysoké nároky na hráče i po
sluchače. Je třeba, aby měli smysl pro Iyricko-poe
tické kvality, musí být s to milovat absolutní hudbu, 
vědomě či podvědomě vnímat jemné struktury 
(předpoklad pro náročný styl komorní hudby), 
prožívat zniternění. 

BEETHOVEN nasadil hned na počátku 19. století 
měřítka také pro komorní hudbu. Virtuózní a hu
debně náročné Grand trio, jak bylo pěstováno 
v Paříži a jak je realizoval BEETHOVEN, podnítilo 
mnohé skladatele vyjádřit se prostřednictvím toho
to hudebního druhu. Obecně vzato přejímá ko
morní hudba s klavírem to postavení, které měl 
v klasicismu intimnější a homogennější smyčcový 
kvartet. 19. století upřednostňovalo barevné kon
trasty, virtuózní, koncertantní možnosti a charakte
ristickou individualitu klavíru a smyčců, aby je 
v rozšířeném výrazovém a formovém bohatství 
dovedlo k novým horizontům. 
SCHUBERTŮV kvintet Pstruh A dur, D 667 (1819) 
(h., vla, vc., kb., a klav.) se nazývá podle tématu pís
ně Pstruh (Die Forelle) v Andante s variacemi a má 
v sobě ještě cosi z lehkosti vídeňských divertiment. 
Obě klavírní tria, B dur, op. 99, D 898 a Es dur, 
op. 100, D 929, nesou naopak všechny znaky zralé
ho pozdního díla. 

Trio B dur je otevřeno širokodechým tématem: 
stoupající trojzvnk, rytmické opakování a zhuště
ní; unisono smyčců nad plnou klavírní sazbou 
s pohyblivou zvnkovou masou (p. r.) a rytmický
mi impulsy (I. r., př. A). Vyjadřuje se zde nový 
pocit doby: lyrický, vroucí a zároveň velkorysý. 
Provedení jak v op. 99, tak v op. 100 zrcadlí svý
mi neustálými zvnkovými obměnami a harmonií 
mířící daleko od tonálního centra romantickou 
touhu po dálce a iluzi. Témata již nejsou vůči so
bě tak dramaticky vyhraněna jako v klasicismu, 
nýbrž jsou postavena charakteristicky vedle se
be a přitom stále nově osvětlována (op. 100: 
3krát, obr. A). 

Existuje velké množstvi komorní hudby pro smyčce 
a klavír, neboť tu zřejmě byla velká poptávka a tato 
hudba se téměř stala módou. Podíleli se na tom 
všichni klavírní skladatelé (PLEVEL, MOSCHELES 

atd.). MENDELSSOHN psal v dětství pro smyčce 
a klavír a jako op. 1-3 uveřejnil své klavírní kvar
tety (1822-1825); jeho obě klavírní tria, d moll, 
op. 49 (1839) a c moll, op. 66 (1845), patří k nej
krásnějším skladbám tohoto druhu. CHOPINOVO 
Klavírní trio g moll vzniklo v blízkosti raných kla
vírních koncertů (1828-29). SCHUMANN napsal 
Klavírní kvintet Es dur, op. 44 (1842, s. 442), Kla
vírní kvartet Es dur, op. 47 (1842), klavírní tria 
a moll, op. 88 (1842, Fantastické kusy), 
d mollJF dur, op. 63/80 (1847), g moll, op. 110 
(1851). 
V 2. polovině století dostává komorní hudba s klaví
rem nové dimenze d.ťky J. BRAHMSOVI. Klav. trio 
H dur, op. 8 (1854), náleží k nejhranějším kusům 
19. století. V pozdních letech je BRAHMS upravil 
(1889), vyloučil zdlouhavé partie a nedostatky 
v sazbě, aniž by tím utrpěl mladistvý elán a nezlom
nost raného výrazu. 

1. téma se v půlových hodnotách (alta breve) 
přenáší přes hranice taktů, aníž by tím popíralo 
svou písňovou uzavřenost (př. B). Jak kompakt
ně je toto trio koncipováno jako cyklus vět i jako 
celek, ukazuje mj. tematický vztah mezi 1. větou 
a Adagiem. Téma této 3. věty navazuje opět v in
verzi na pohyb 1. tématu a vyznívá jako chorál 
vznešeně, zasněně, zjasněně (široká poloha, 
př. B). 

Další BRAHMSOVA klavírní tria: C dur, op. 87 
(1882) a c moll, op. 101 (1886); klavírní kvartety 
g moll, A dur, op. 25/26 (1861), c moll, op. 60 
(1873-74); Klavírní kvintet f moll, op. 34 
(1862/64), původně jako smyčcový kvintet, také ja
ko Sonáta pro 2 klavíry op. 34 (1864). 

Ve východní Evropě vkládají skladatelé do ko
morní hudby folklorní elementy, jakými jsou písně 
a tance. ČAJKOVSKÉHO Klav. trio a moll, op. 50 
(1882), requiem za N. G. RUBlNSTEINA, končí vari
acemi na ruskou lidovou píseň (s mazurkou). 
DVOŘÁKOVO klav. trio Dumky op. 90 (1890-91) 
se zakládá na sledu 6 stylizovaných dumek, slovan
ských písní a tanců. V dumce se střídají pomalé 
a rychlé partie. Pomalé partie jsou vyprávě
cí, zádumčivé, lyrické, zasněné (většinou moll), 
rychlé se náhle proměňují v taneční pohyb (větši
nou dur). 

V 3. dumce je pomalý díl v dur: jako něžný snivý 
obraz intonovaný odlehčenými smyčci s dusítky, 
dříve než v klavíru zazní melodie (;lndante, 
př. C). Krátké motivy a vyostřená chromatika 
jsou typické pro rychlé části (Vivace, př. C). 

DVOŘÁK napsal 4 klav. tria, 3 klav. kvartety, zvl. 
Es dur, op. 87 (1889) a 2 klav. kvintety, zvl. A dur, 
op. 81 (1887). 
Podobně bohaté jsou příspěvky fr. skladatelů, 
C. FRANCKA, C. SAINT-SAĚNSE aj. 
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19. STOLET! / Komorni hudba III / smyccory kvartet a kvintet 453 

Smyccory kvartet 
SmyccovY kvartet je svou ctyi'hlasou sazbou, poly
fonni pi'isnosti, vyvazenosti plnou vniti'ni harmonie 
a citovou pospolitosti podstatne urcen k1asicismem. 
Proto smyccove kvartety piSi v 19. stoleti spiSe k1a
sicistne orientovani autoi'i jako SCHUMANN a BRA
HMS, zatimco moderniste kolem LIsZTA a WAGNE
RA nikoliv (krome WOLFA). Homogenni barva ne
umoznuje mnoho efektil a vyzaduje spiSe ideje 
absolutni hudby. Tento druh k1ade na skladatele, 
hrace i posluchace vysoke naroky. 
Od F. SCIIUBERTA se dochovalo 15 smyccovYch 
kvartetil. Prvnich 12 (1810-16) sleduje videnskou 
k1asickou tradici (psany pro domaci poti'ebu). 
V pi'elomovem obdobi jeho tvorby vznikla jako frag
ment smyccoveho kvartetu - jeste pi'ed Nedoko
ncenou symJonif, ale naplnena stejnou hloubkou 
a pohnutim - kvartetni veta c moll, D 707 (1820). 
V neklidnych tremolech, stisnene melodice a hutne 
struktui'e vety zde zazniva novY, osobil)' t6n. Tragic
ka pi'edtucha je vyjadi'ena svebytnou romantickou 
hudebni i'eci. Pozdeji nasledovaly posledni 3 kvar
tety: 
- a moll, D 804 (1824), v Andante tema Rosa

mundy (var.; srovnej s. 436, B); 
- d moll, D 810 (1824), v Andante tema Smrt 

a divka (s. 452, C); 
- G dur, D 887 (1826), rozsahIe dHo, vrchol jeho 

kvartetni tvorby. 
F. MENDELSSOHN BARTHOLDY napsal 7 smycco
vYch kvartetil, ktere v souladu s tradici druhu vycha
zeji vsti'ic jeho k1asicistnimu kontrapunktickemu 
mysleni a jsou naplneny romantickou fantazii. Vy
chazi z pozdnibo BEETHOVENA: 
- Es dur, op. 12 (1829), a moll, op. 13 (1827); 
- D, e, Es, op. 44, 1-3 (1837-38); 
- fmoll, op. 80 (1847); op. 81: 2 vety (1847), Ca-

priccio (1843), Fuga (1827); dale rany kvartet 
Es dur (1823) a dvojil)' kvartet (Sm. oktet) Es 
dur, op. 20 (1825) . 

R. ScHUMANN slozil jen 3 smyccove kvartety in a, F, A, 
op. 41 (1842), yen. MENDELSSOHNOVI, s intenzivni 
tematickou praci (BEETHOVEN), bohal)'mi napady 
a typicky SCHlJMANNOVSKYM teckovanym rytmem. 
V 2. polovine 19. stoleti vynikaji kvartety ]. BRA
IIMSE. Podobne jako jeho symfonie deli i kvartety od 
1. poloviny 19. stoleti 20 aZ 30 let.Jako v symfoniich, 
take zde BRAHMS navazuje na BEETHOVENA, pi'ice
mz pi'isnost druhu a BEETHOVENOVA uroven si 
u neho vyZadaIy svebytny proces ujasnovani. Po dlo
uhych pi'edbeznych studiich napsal sve 3 kvartety 
c moll (tragicky pohnul)') a a moll (Iyr. protejsek), 
op. 51, 1-2 (1873), a B dur (s mnohotvarnrm va
riacnim finale), op. 67 (1875). 
HUGO WOLF napsal SmyccovY kvartet d moll 
(1878-84), Intermezzo Es dur (1882-86) a pi'e
pracoval Italskou serenddu pro smyccovY kvartet 
(1887). 

Ve Francii vzniklo mnoho smyccovYch kvartetil od 
SAINT-SAENSE, FRANCKA, FAUREHO aj. 
V Halii existuje malo smyccovYch kvartetil, je zde 
vsak VERDIHO vYznamny jediny kvartet e moll 
(1873, v sousedstviAidy). 
Z rychodni Evropy pochazi i'ada smyccovYch 
kvartetil niterneho obsahu a narodnibo koloritu: 
P. 1. CAJKOVSKIJ, 3 kvartety in D, op. 11 (1871) 

s tematem ptacibo zpevu v Andante; F, op. 22 
(1874); es, op. 30 (1876). 

A. BORODIN, 2 sm. kvartety: A, D (1874-81). 
A. DvoRAK, 15 smyccovYch kvartetil. 
B. SMETANA, 2 sm. kvartety, e moll (1876) a d moll 

(1882-83). Za obvyklymi 4 vetami 1. kvartetu se 
skryva program - coz je v kom. hudbe vzacne 
- sdeleny pouze pi'iteli v dopise: Z meho iivota. 
1. veta: Ndklonnost k umeni v mlddi a neuko
jitelnd touha po nevyslovitelnem; 2. veta: Ra
dostnd doba mIMi (pi'. A); 3. veta: Blaienost 
prvni ldsky; 4. veta: Ndrodni hudba, aspechy, 
potom katastroJa: SMETANA nahle slysi v uchu 
pronikave e' (pi'. A), sti'ida se rezignace s nadeji, 
nez propukne hluchota. 

Smyccory kvintet, sextet 
SmyccovY kvintet neni pouze rozsii'eny smyccovY 
kvartet. Pi'idanim 5. hlasu (2. via, nebo 2. vc.) pi'es
tane platit prave to, co je v kvartetu pi'isne norma
tivni a hud. fantazii se otevi'ou nove pros tory. Smyc
covY kvintet je svebytny druh, stejne jako smyccovY 
sextet. 
SCIIUBERT(JV SmyccovY kvintet C dur, D 956 
(1828) se 2 vc. je vyzrale pozdni dHo pine tran
scendujici niternosti. 

Ma pet vet (obr. B). Jednotny rytmicry pohyb 
propiljcuje hudbe odlehceny charakter (pi'. B: 
via, h. I, II). 2. tema zde zazniva nad violami 
v duetu obou vc. ve vysoke tenorove poloze: pi'i
k1ad bohatstvi zvukove barevne palety, ktera od
povida bohatstvi melodie a harmonie (t. 63 n.: 
As dur/G dur). 

BRUCKNERCV SmyccovY kvintet F dur s 2 violami 
vykazuje orchestralni znaky a velke dimenze. Je 
proniknut temer mystickou intenzitou a zvukovou 
krasou. 

Tema Adagia vyzai'uje nad sytym basovYm funda
mentem k1id a sii'i. Imitace a inverze zajiStuji so
uvislost, chromaticke terciove pi'ibuznosti vy
tvai'eji kontrastujici vzdaleni (pi'. C). 

BRAHMS napsal 2 smyccove sextety pro 2 h., vly, 
vcella, B dur, op. 18 (1860), a G dur, op. 36 
(1864-65), dale 2 pozdni smyccove kvintety se 
2 violami, F dur, op. 88 (1882) a G dur, op. 111 
(1890), posledni prosvetlene radostny. 
Od A. DvoRAKA pochazeji 3 smyccove kvintety: 
a moll, op. 1 (1861), Es dur, op. 97 (1893) se 2 vio
lami, G dur, op. 77 (1875) s kb.; dale SmyccovY sex
tet A dur, op. 48 (1878). 

19. STOLETí / Komorní hudba III / smyčcový kvartet a kvintet 453 

Smyčcový kvartet 
Smyčcový kvartet je svou čtyřhlasou sazbou, poly
fonní přísností, vyvážeností plnou vnitřní harmonie 
a citovou pospolitostí podstatně určen klasicismem. 
Proto smyčcové kvartety píší v 19. století spíše kla
sicistně orientovaní autoři jako SCHUMANN a BRA
HMS, zatímco modernisté kolem L1SZTA a WAGNE
RA nikoliv (kromě WOLFA). Homogenní barva ne
umožňuje mnoho efektů a vyžaduje spíše ideje 
absolutní hudby. Tento druh klade na skladatele, 
hráče i posluchače vysoké nároky. 
Od F. SCHUBERTA se dochovalo 15 smyčcových 
kvartetů. Prvních 12 (1810-16) sleduje vídeňskou 
klasickou tradici (psány pro domácí potřebu). 
V přelomovém období jeho tvorby vznikla jako frag
ment smyčcového kvartetu - ještě před Nedoko
nčenou symfonií, ale naplněna stejnou hloubkou 
a pohnutím - kvartetní věta c moll, D 707 (1820). 
V neklidných tremolech, stísněné melodice a hutné 
struktuře věty zde zaznívá nový, osobitý tón. Tragic
ká předtucha je vyjádřena svébytnou romantickou 
hudební řečí. Později následovaly poslední 3 kvar
tety: 
- a moll, D 804 (1824), v Andante téma Rosa

mundy (var.; srovnej s. 436, B); 
- d moll, D 810 (1824), v Andante téma Smrt 

a dívka (s. 452, C); 
- G dur, D 887 (1826), rozsáhlé dHo, vrchol jeho 

kvartetní tvorby. 
F. MENDELSSOHN BARTHOLDY napsal 7 smyčco
vých kvartetů, které v souladu s tradicí druhu vychá
zejí vstříc jeho klasicistnímu kontrapunktickému 
myšlení a jsou naplněny romantickou fantazií. Vy
chází z pozdníbo BEETHOVENA: 
- Es dur, op. 12 (1829), a moll, op. 13 (1827); 
- D, e, Es, op. 44, 1-3 (1837-38); 
- fmoll, op. 80 (1847); op. 81: 2 věty (1847), Ca-

priccio (1843), Fuga (1827); dále raný kvartet 
Es dur (1823) a dvojitý kvartet (Sm. oktet) Es 
dur, op. 20 (1825) . 

R. ScHUMANN složil jen 3 smyčcové kvartety in a, F, A, 
op. 41 (1842), věn. MENDELSSOHNOVI, s intenzivní 
tematickou prací (BEETHOVEN), bohatými nápady 
a typicky SCHlJMANNOVSKÝM tečkovaným rytmem. 
V 2. polovině 19. století vynikají kvartety ]. BRA
HMSE. Podobně jako jeho symfonie dělí i kvartety od 
I. poloviny 19. století 20 až 30 let.Jako v symfoniích, 
také zde BRAHMS navazuje na BEETHOVENA, přiče
mž přísnost druhu a BEETHOVENOVA úroveň si 
u něho vyžádaly svébytný proces ujasňování. Po dlo
uhých předběžných studiích napsal své 3 kvartety 
c moll (tragicky pohnutý) a a moll (lyr. protějšek), 
op. 51, 1-2 (1873), a B dur (s mnohotvárným va
riačním finale), op. 67 (1875). 
HUGO WOLF napsal Smyčcový kvartet d moll 
(1878-84), Intermezzo Es dur (1882-86) a pře
pracoval Italskou serenádu pro smyčcový kvartet 
(1887). 

Ve Francii vzniklo mnoho smyčcových kvartetů od 
SAINT-SAĚNSE, FRANCKA, FAURÉHO aj. 
V Itálii existuje málo smyčcových kvartetů, je zde 
však VERDIHO významný jediný kvartet e moll 
(1873, v sousedstvíAidy). 
Z východní Evropy pochází řada smyčcových 
kvartetů niterného obsahu a národníbo koloritu: 
P. 1. ČAJKOVSKIJ, 3 kvartety in D, op. II (1871) 

s tématem ptačíbo zpěvu v Andante; F, op. 22 
(1874); es, op. 30 (1876). 

A. BORODlN, 2 sm. kvartety: A, D (1874-81). 
A. DVOŘÁK, 15 smyčcových kvartetů. 
B. SMETANA, 2 sm. kvartety, e moll (1876) a d moll 

(1882-83). Za obvyklými 4 větami 1. kvartetu se 
skrývá program - což je v kom. hudbě vzácné 
- sdělený pouze příteli v dopise: Z mého života. 
1. věta: Náklonnost k umění v mládí a neuko
jitelná touha po nevyslovitelném; 2. věta: Ra
dostná doba mládí (př. A); 3. věta: Blaženost 
první lásky; 4. věta: Národní hudba, úspěchy, 
potom katastrofa: SMETANA náhle slyší v uchu 
pronikavé e' (př. A), střídá se rezignace s nadějí, 
než propukne hluchota. 

Smyčcový kvintet, sextet 
Smyčcový kvintet není pouze rozšířený smyčcový 
kvartet. Přidáním 5. hlasu (2. vla, nebo 2. vc.) přes
tane platit právě to, co je v kvartetu přísně norma
tivní a hud. fantazii se otevřou nové prostory. Smyč
cový kvintet je svébytný druh, stejně jako smyčcový 
sextet. 
SCHUBERT(JV Smyčcový kvintet C dur, D 956 
(1828) se 2 vc. je vyzrálé pozdní dHo plné tran
scendující niternosti. 

Má pět vět (obr. B). Jednotný rytmický pohyb 
propůjčuje hudbě odlehčený charakter (př. B: 
vla, h. I, II). 2. téma zde zaznívá nad violami 
v duetu obou vc. ve vysoké tenorové poloze: pří
klad bohatství zvukově barevné palety, která od
povídá bohatství melodie a harmonie (t. 63 n.: 
As dur/G dur). 

BRUCKNERŮV Smyčcový kvintet F dur s 2 violami 
vykazuje orchestrální znaky a velké dimenze. Je 
proniknut téměř mystickou intenzitou a zvukovou 
krásou. 

Téma Adagia vyzařuje nad sytým basovým funda
mentem klid a šíři. Imitace a inverze zajišťují so
uvislost, chromatické terciové příbuznosti vy
tvářejí kontrastující vzdálení (př. C). 

BRAHMS napsal 2 smyčcové sextety pro 2 h., vly, 
vcella, B dur, op. 18 (1860), a G dur, op. 36 
(1864-65), dále 2 pozdní smyčcové kvintety se 
2 violami, F dur, op. 88 (1882) a G dur, op. 111 
(1890), poslední prosvětleně radostný. 
Od A. DVOŘÁKA pocházejí 3 smyčcové kvintety: 
a moll, op. 1 (1861), Es dur, op. 97 (1893) se 2 vio
lami, G dur, op. 77 (1875) s kb.; dále Smyčcový sex
tet A dur, op. 48 (1878). 
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19. STOLET! / Komorni hudba IV / dechove mistroje 455 

Komorni hudba s dechovjmi mistroji mela 
v 19. stoleti mnoho podob. Stara Tafelmusik (hud
ba k hostine) odpada. I nadale existuji dechove 
harmonie, zi'idka vsak hraji pilv. skladby (MEN
DELSSOHN, Ouvertura op. 24, 1829-32), naopak 
temei' vylucne smesi z oper aj., ktere byly slyset pi'i 
lazeiiskYch, promenadnich a zahradnich koncer
tech, ale take jako kom. hudba. 
Zestove nastroje mely sve misto v dechorych or
chestrech (brass bands), ktere vzkvetaly, nebo 
v symf. orchestrech, ne vsak v intimnf kom. h. (ry
jimka: les. r.). Dalsi technickY rozvoj dech. nastrojil 
(k1apky, ventily atd.) umoziioval plne chromat. hru, 
cistou intonaci a snazsi ovladatelnost. 
Stejne jako pro smycce a Idavir, existovala i pro de
chy koncertantni kom. h., provozovana vei'ejne 
nebo privatne hudebniky z povolani. Oproti tomu 
(a vedle salonn! hudby) se rozvfjela pravd domdci 
hudba (SCHUMANN; take w. H. RIEHL, Pisne, 
1856), kde byla vedle k1aviru a kytary velmi oblibe
n9m nastrojem fletna. 
Pozadavky sldadatelil rostou, nebot ti jiz neslouzi 
bezprosti'edne nejake spolecnosti, nYbr'l usiluji 
o vlastni ryraz individualnibo citu a zaroveii obec
neho ducha doby. Pro kom. h. s dechy to znamena 
novou obsahovou a strukturalni uroveii, nahrazuji
ci obvyldy divertimentory charakter 18. stoleti. UZ 
BEETHOVEN pi'epracoval svou ranou pi'ilezitost
nou skladbu pro dech. oktet (Bonn 1792) na "vaz
nY" smyccory kvintet (s. 379), a zmenil tak jeste 
druh. Pozdeji uz k tomu nedochazi: dechova kom. 
hudba se stava prave tak "vaznou". 
Romantismus miluje bohatou barevnou paletu de
cM, ZV!. k1arinetu (pastyrskd salmaj), fag. (totez) 
ales. r. (les, pi'froda; s. 405). 

Obsazeni 
- duo (i'idceji duet jako u zpevakU): pro dva stej

ne nastroje, jako 2 fl., 2 les. r. (ROSSINI), nebo 
pro dva rUzne nastroje, jako k1ar., fag. (BEET
HOVEN); casto pro dech. nastroj a k1avir, jako 
sonata, variace aj., ZV!. pro fl. (SCHUBERT), k1ar. 
(MENDELSSOHN, obr. A), les. r. (BEETHOVEN). 

- trio: pro stejne nastroje, napi'. 3 les. r. (REJ
CHA), nebo pro rUzne, napi'. 2 hob., anglo roh, 
nebo fl., h., via (BEETHOVEN op. 87, resp. 25, 
"serenada"); casto s k1avirem (WEBER, 
BRAHMS, obr. A). 

- kvartet: dech. kvartet s fl. (hob.), k1ar., les. r., 
fag. (s. 378), v 19. sto!. casteji fl. nez hob. (REJ
CHA, SPOHR); zi'idka 4 stejne nastroje, jako 4 fl. 
(REJCHA), casto k1av. s fl., vc., fag. (REJCHA), 
nebo fl., hob., k1ar. (obr. A a S. 378). 

- kvintet: dech. kvintet jako nory druh s fl. a hob., 
k1ar., les. r., fag. nebo dech. kvartet s k1av., pi'i
tom zi'idka s hob. (HERZOGENBERG), nejcasteji 
s fl. (SPOHR aj.); take 1 dech. nastroj se sm. kvar
tetem, napi'. klarinetovj kvintet (obr. A). 

- sextet, septet, oktet, nonet: nemaji pevne ob
sazeni, rozsii'uje se basova poloha (kb., kfag.), 
nastroje se zdvojuji a kombinuji se smycce (sm. 
kvartet, sm. kvintet), dechy (k1ar., les. r., fag., ta
ke fl., hob.) a k1avir. - Pilny REJCHA napsal take 
decet (5 smyccil, 5 dechil) 

Dila pro vetsi ansambly vznikaji nejcasteji adresne, 
napi'. R. STRAUSS, Suita pro 13 dechU pro draz
oanskou dvorni kapelu (viz nize). 
SerenadovY charakter se u decM ztraci take s k1avi
rem, jako v BEETHOVENOvE Kvintetu op. 16 
(s. 379) avSonatHdurproles. r., op.17 (1800). 
Take ROSSINIHO rana dechova kom. h. je lehM 
a ziva: Dueta pro 2les. r. (okolo r. 1806), Var. pro 
fl., k1ar., les. r., fag. (1812) . 
Mnoho kom. skladeb pro dechy napsali A. REJCHA, 
G. ONSLOW, SPOHR, ktery si liboval v experimen
tech (obr. A), tez Oktet E dur, op. 32 (1814), pro 
k1ar., 2 les. r., h., 2 vly, vC., kb., a Kvintet c moll, 
op. 52 (1820), pro fl., k1ar., les. r., fag. (tedy dech. 
kvartet) a k1avir. Barvite a virtuozne komponoval 
C. M. WEBER: trio a k1arinetory kvintet (obr. A), 
Grand duo concertant pro k1ar. a k1av. op. 48 
(1816). Narocne jsou SCHUBERTOVY Var. e moll 
pro fl. a k1av. na piseii Trockene Blumen, D 802 
(1824). 

SCHUBERTOV Oktet rna oproti tomu serenadory 
charakter s vetSim poctem vet a odlehcenYmi te
maty, stylizovan9mi pochodove ci pisiiove, plny
mi videiiskeho kouzla (pi'. B). Jediny okarnzik 
temneho napeti s tremoly smyccu, vzdalen9mi 
souzvnky dechu a zmensen9mi septakordy 
(akordika misto melodie) pi'ichazi tesne pi'ed
tim, nez se finale rozzai'i jasn9m F dur (pi'. B). 

Po MENDELSSOHNOvE ranI' sonate (obr. A) nasle
dovaly 2 Koncertni kusy pro k1ar., basetory roh 
a k1av., op. 113 a 114 (1832-33). Sverazne jsou 
SCHUMANNOVY pozdni sldadby pro dech. nastroje 
a k1av.: pro les. r. As, op. 70, Fantastickti kusy pro 
Idar., op. 73, 3 Romance pro hob., op. 94 (vse 
1849), Pohddkove pfibehy pro k1ar., vlu a k1av., 
op. 132 (1853). 
Cetna kom. dJla.pro dech. nastroje vznikla v 2. po!. 
19. sto!., mj. od A. RUBINSTEINA (Oktet D, op. 9, 
Kvintet F, op. 55, oba s k1av.), CAJKOVSKEHO, RIM
SKEHO-KORSAKOVA (Kvintet B, 1876), SAINT
-SAiiNSE (Septet op. 65, 1881), GOUNODA (Petite 
symphonie pro 10 decM, 1888), D'INDYHO (Trio 
in B, op. 79, 1887). 

J. BRAHMS uplatiiuje typicky instr. motivy: i'etezce 
tercil a sext, arpeggio a setrvani na prodlouzenem 
tonu, umei'ene a pi'itom fantazijne oZivajici formo
ve pi'edely (pi'. C). Dila viz obr. A, dale 2 Idar. so
naty in f, Es, op. 120, 1-2 (1894, take pro violu), 
pro meiningenskeho k1arinetistu MilHLFELDA. 

STRAUSS: Suita pro 13 dechU in B, op. 4 (1884), 
Serendda in Es, op. 7 (1881); 2 pozdni sondty pro 
16 dechu 0943- 45). 

19. STOLETí / Komorní hudba IV / dechové nástroje 455 

Komorní hudba s dechovými nástroji měla 
v 19. století mnoho podob. Stará Tajelmusik (hud
ba k hostině) odpadá. I nadále existují dechové 
harmonie, zřídka však hrají pův. skladby (MEN
DELSSOHN, Ouvertura op. 24, 1829-32), naopak 
téměř vylučně směsi z oper aj., které byly slyšet při 
lázeňských, promenádních a zahradních koncer
tech, ale také jako kom. hudba. 
Žesťové nástroje měly své místo v dechových or
chestrech (brass bands), které vzkvétaly, nebo 
v symf. orchestrech, ne však v intimní kom. h. (vý
jimka: les. r.). Další technický rozvoj dech. nástrojů 
(klapky, ventily atd.) umožňoval plně chromat. hru, 
čistou intonaci a snazší ovladatelnost. 
Stejně jako pro smyčce a klavír, existovala i pro de
chy koncertantní kom. h., provozovaná veřejně 
nebo privátně hudebníky z povolání. Oproti tomu 
(a vedle salonní hudby) se rozvíjela pravá domácí 
hudba (SCHUMANN; také W. H. RIEHL, Písně, 
1856), kde byla vedle klavíru a kytary velmi oblíbe
ným nástrojem tlétna. 
Požadavky skladatelů rostou, neboť ti již neslouží 
bezprostředně nějaké společnosti, nýbrž usilují 
o vlastní výraz individuálníbo citu a zároveň obec
ného ducha doby. Pro kom. h. s dechy to znamená 
novou obsahovou a strukturální úroveň, nahrazují
cí obvyklý divertimentový charakter 18. století. Už 
BEETHOVEN přepracoval svou ranou příležitost
nou skladbu pro dech. oktet (Bonn 1792) na "váž
ný" smyčcový kvintet (s. 379), a změnil tak ještě 
druh. Později už k tomu nedochází: dechová kom. 
hudba se stává právě tak "vážnou". 
Romantismus miluje bohatou barevnou paletu de
chů, zvl. klarinetu (pastýřská šalmaj), fag. (totéž) 
a les. r. (les, příroda; s. 405). 

Obsazení 
- duo (řidčeji duet jako u zpěváků): pro dva stej

né nástroje, jako 2 tl., 2 les. r. (ROSSINI), nebo 
pro dva různé nástroje, jako klar., fag. (BEET
HOVEN); často pro dech. nástroj a klavír, jako 
sonáta, variace aj., zvl. pro tl. (SCHUBERT), klar. 
(MENDELSSOHN, obr. A), les. r. (BEETHOVEN). 

- trio: pro stejné nástroje, např. 3 les. r. (REJ
CHA), nebo pro různé, např. 2 hob., angl. roh, 
nebo tl., h., vla (BEETHOVEN op. 87, resp. 25, 
"serenáda"); často s klavírem (WEBER, 
BRAHMS, obr. A). 

- kvartet: dech. kvartet s tl. (hob.), klar., les. r., 
fag. (s. 378), v 19. stol. častěji tl. než hob. (REJ
CHA, SPOHR); zřídka 4 stejné nástroje, jako 4 tl. 
(REJCHA), často klav. s tl., vc., fag. (REJCHA), 
nebo tl., hob., klar. (obr. A a s. 378). 

- kvintet: dech. kvintet jako nový druh s tl. a hob., 
klar., les. r., fag. nebo dech. kvartet s klav., při
tom zřídka s hob. (HERZOGENBERG), nejčastěji 
s tl. (SPOHR aj.); také 1 dech. nástroj se sm. kvar
tetem, např. klarinetový kvintet (obr. A). 

- sextet, septet, oktet, nonet: nemají pevné ob
sazení, rozšiřuje se basová poloha (kb., kfag.), 
nástroje se zdvojují a kombinují se smyčce (sm. 
kvartet, sm. kvintet), dechy (klar., les. r., fag., ta
ké tl., hob.) a klavír. - Pilný REJCHA napsal také 
decet (5 smyčců, 5 dechů) 

Díla pro větší ansámbly vznikají nejčastěji adresně, 
např. R. STRAUSS, Suita pro 13 dechů pro dráž
ďanskou dvorní kapelu (viz níže). 
Serenádový charakter se u dechů ztrácí také s klaví
rem, jako v BEETHOVENOVĚ Kvintetu op. 16 
(s. 379) avSonátě F dur pro les. r., op. 17 (1800). 
Také ROSSINIHO raná dechová kom. h. je lehká 
a živá: Dueta pro 2 les. r. (okolo r. 1806), Var. pro 
tl., klar., les. r., fag. (1812) . 
Mnoho kom. skladeb pro dechy napsali A. REJCHA, 
G. ONSLOW, SPOHR, který si liboval v experimen
tech (obr. A), též Oktet E dur, op. 32 (1814), pro 
klar., 2 les. r., h., 2 vly, vc., kb., a Kvintet c moll, 
op. 52 (1820), pro tl., klar., les. r., fag. (tedy dech. 
kvartet) a klavír. Barvitě a virtuózně komponoval 
C. M. WEBER: trio a klarinetový kvintet (obr. A), 
Grand duo concertant pro klar. a klav. op. 48 
(1816). Náročné jsou SCHUBERTOVY Var. e moll 
pro tl. a klav. na píseň Trockene Blumen, D 802 
(1824). 
SCHUBERTŮV Oktet má oproti tomu serenádový 
charakter s větším počtem vět a odlehčenými té
maty, stylizovanými pochodově či písňově, plný
mi vídeňského kouzla (př. B). Jediný okamžik 
temného napětí s tremoly smyčců, vzdálenými 
souzvnky dechů a zmenšenými septakordy 
(akordika místo melodie) přichází těsně před
tím, než se finale rozzáří jasným F dur (př. B). 

Po MENDELSSOHNOVĚ rané sonátě (obr. A) násle
dovaly 2 Koncertní kusy pro klar., basetový roh 
a klav., op. 113 a 114 (1832-33). Svérázné jsou 
SCHUMANNOVY pozdní skladby pro dech. nástroje 
a klav.: pro les. r. As, op. 70, Fantastické kusy pro 
klar., op. 73, 3 Romance pro hob., op. 94 (vše 
1849), Pohádkové příběhy pro klar., vlu a klav., 
op. 132 (1853). 
Četná kom. rula.pro dech. nástroje vznikla v 2. pol. 
19. stol., mj. od A. RUBlNSTEINA (Oktet D, op. 9, 
Kvintet F, op. 55, oba s klav.), ČAJKOVSKÉHO, RIM
SKÉHo-KoRSAKOVA (Kvintet B, 1876), SAINT
-SAĚNSE (Septet op. 65, 1881), GOUNODA (Petite 
symphonie pro 10 dechů, 1888), D'INDYHO (Trio 
in B, op. 79, 1887). 

J. BRAHMS uplatňuje typicky instr. motivy: řetězce 
tercií a sext, arpeggio a setrvání na prodlouženém 
tónu, uměřené a přitom fantazijně ožívající formo
vé předěly (př. C). Díla viz obr. A, dále 2 klar. so
náty in f, Es, op. 120, 1-2 (1894, také pro violu), 
pro meiningenského klarinetistu MilHLFELDA. 

STRAUSS: Suita pro 13 dechů in B, op. 4 (1884), 
Serenáda in Es, op. 7 (1881); 2 pozdní sonáty pro 
16 dechů (1943- 45). 
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19. STOLETt I Orchestr I I symfonie 1: rany a vrcholny romantismus 457 

Symfonie jako druh absolutni hudby (vzor BEET
HOVEN) se dostala do konfliktu mezi novYm roo 
mantickYm vYrazem a starou klasickou formou. Ko
lem roku 1850 nastava jakoby konec druhu, avsak 
zhruba 0 20 let pozdeji je zde nory zacatek 
(BRUCKNER, BRAHMS). Na druhe strane rozvijeji 
programni symfonie a symfonicke bdsne (BER
LIOZ, LISZT) BEETHOVENOVU orehestr:ilni i'ec ro
mantickYm smerem (s. 462). 
c. M. von Weber zkomponoval 2 symfonie v toni
ne C dur (1807). 
L. Spohr napsal 10 symfonii, pi'icemz vyehazel 
z MOZARTA (jenz byl jeho ide:ilem), pote se vsak 
otevi'el rane romant. proudum. Nejen ze se tak zme
nil ton jeho symfonii, ale mimohudebni podnety ho 
dovedly i k n0vYm vYrazovYm formam. 

1. symfonie Es, op. 20 (1811); 2. d, op. 49 
(1820); 3. e, op. 78 (1828); 4. F, op. 86 (1832), 
Die Weihe der Tone (Posveceni tanu); 5. c, 
op. 102 (1837); 6. G, op. 116 (1839), Historic
kd symfonie ve 4 castech: doba BACHA a HAN
DELA, HAYDNA a MOZARTA, doba BEETHOVENA, 
soucasnost; 7. C, op. 121, pro 2 oreh. (1841), 
Pozemske a nebeske v iivote cloveka; 8. G, 
op. 137 (1847); 9. h, op. 143 (1849-50), Roc
nt obdobi; 10. Es (1857). 

F. Schubert napsal 8 symfonii (a fragmenty). Prv
nich 6 se orientuje na klasickY ide:il HAYDNA a Mo
ZARTA, obe posledni, h moll a C dur, oteviraji nove 
perspektivy a staly se ztelesnenim rane romanticke 
symfonie. Za SCHUBERTOVA zivota z nich nezaznela 
ani jedna. 

1. D dur (D 82, 1813); 2. B (D 125, 1814-15); 
3. D (D 200,1815); 4. c (D 417,1816), Tragic
kd; 5. B (D 485, 1816); 6. C (D 589, 1817-18); 
7. h (D 759, 1822), Nedokoncend; 8. C (D 944, 
1825/28), Velkd; (=?) Gmunden-Gasteiner 
symJ (D 849, 1825), nezvestn:i. 

Nedokoncend symfonie vznikla v pi'elomove dobe 
SCHUBERTOVA zivota a tvorby a odraZi, zda se, ve
domi krize (nemoc). Asi ve stejne dobe si SCHU
BERT zaznamenal sen piny lasky, smrti, touhy a vy
koupeni. Pi'ima souvislost je siee nepravdepo
dobna, pi'esto vsak mii'i oboji, sen i hudba 
Nedokoncene symfonie, do podobnych vzd:ilenyeh 
oblasti. 

Ostinatni rytmus symbolizuje eosi nevyhnutelne
ho, hlubokeho (pi'ibuzny s BEETHOVENOvYM 
osudovYm motivem, s. 386). Nad nim se pozve
da hlavni tema, jez kolisa mezi jakousi nezakot
venosti, nalehavYm smei'ov:inim kupi'edu a nai'i
kajidm zaverem (pu!t6n e-f, pi'. A). Snova, ho
recna motivika se objevuje take v provedeni 
(s. 404, obr. B). K vedlejsimu tematu v G dur 
(ve., ostinato v klar. a via) nas pi'evadi jediny ton 
deeM (fag., les. r.), a nikoliv uZkp. motivy jako 
v klasicismu. Pohyb postupne ustava, az se 

zastavi v pauze. Na rozdil od gener:ilnich pauz 
HAYDNOvYCH (moment napeti, cas na obraceni 
stranky) pusobi tato pauza u SCHUBERTA jako 
hluboka propast. 0 to tragicteji vpadne do ticha 
if naraz v c moll, nepi'ipraveny, nekonvecni. 
2. veta v blazivem E dur, s melodikou lesnich ro
hu nad baroknimi kracejidmi basy, s uvolnenou 
polyfonif plnou vzd:ilenych ucinu dechU, s barvi
tYmi harm. zmenami, pusobi dojmem snove sii'e 
(t. 268 nn.). 

Obe vety se pi'ipodobiiuji v tempu (ryehle, ale mo
derato, pomalu, ale con moto), cimz vznika jedno
ta: 2 romant. orchestr:ilni vety, zadna klas. symfonie 
(existuje klav. verze Scherza, skici k Finale). Ruko
pis objeven teprve v roce 1865. 
SCHUBERTOVU Velkou symfonii C dur objevil 
SCHUMANN roku 1839 ve Vidni ("nebeske delky", 
premo Upsko r. 1839, dir. MENDELSSOHN). 

leji pomale uvodni tema, romanticky intonovane 
v lesnich rozich, spojuje velikost a silu (rytmus, 
celkory profil) s romantickou pi'edstavou d:ilky: 
sti'id:ini C dur/a moll, dvoutakti s pi'idanjm tak
tem, prodlouzeny zaver v pp (pi'. A). 

F. Mendelssohn-Bartholdy zacal12 ranYmi sym
foniemi pro smycce (1821-23), pak nasledovalo 
5 velkYch symfonii: 

1. symfonie c, op. 11 (1824); 2. Lobgesang 
(Chvalozpev), kant:itove Finale; 3. a, op. 56 (1829 
aZ 32/42), Skotskd; 4. A, op. 90 (1832-33), Ital
skd; 5. d, op. 107 (1829-30/32), Reformacnt 
s luterskjm neboli Drdidtinskjm Amen v 1. vete 
a chor:ilem Ein'feste Burg ve Finale. 

Skotskd symfonie zpracovava dojmy z eesty roku 
1829, Italskd z roku 1830, oboji v melodice, n:ila
de, gestu, nikoliv programnim zpusobem. 

Do vibrujidho tremola di'ev a lesnich roM hraji 
smycce v pi'ekotnem pohybu hlavni tema: obraz 
jizni, italske plnosti Zivota (pi'. B). Podobne cha
rakteristieke jsou Scherzo a Finale (Presto: Sici
liano). - Pomala veta vznikla jako upominka na 
smrt ZELTERA: parafrazuje ZELTEROVU melodii 
pisne Konig in Thule (s. 360, obr. C), barokne 
doprovazenou hybnYm basem v osminach a kon
trapunkiiekYm duetem f1eten (pi'. B). 

R. Schumann, 4 symf. (a 2 fragmenty): 
1. B dur, op. 38 (1841), jarnt (s. 444); 
2. C dur, op. 61 (1845-46); 
3. Es dur, op. 97 (1850), Rjnskd; 
4. d moll, op. 120 (1841, nova instrumentace 
1851). 

4 vety symfonie d moll jsou attacca propojeny do je
dine symJ fantazie. Tematick:i provazanost celeho 
eyklu, solove housle v Romanci, hojnost napadu 
a vasniry ryraz zesiluji roman!. charakter. Pozdeji 
nahradil SCHUMANN puvodni vzdusnou instrumen
taci dobove odpovidajidmi masivnejsimi postupy 
(deehy). 
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Symfonie jako druh absolutní hudby (vzor BEET
HOVEN) se dostala do konfliktu mezi novým ro· 
mantickým výrazem a starou klasickou formou. Ko
lem roku 1850 nastává jakoby konec druhu, avšak 
zhruba o 20 let později je zde nový začátek 
(BRUCKNER, BRAHMS). Na druhé straně rozvíjejí 
programní symfonie a symfonické básně (BER
LlOZ, LrSZT) BEETHOVENOVU orchestrální řeč ro
mantickým směrem (s. 462). 
c. M. von Weber zkomponoval 2 symfonie v tóni
ně C dur (1807). 
L. Spohr napsal 10 symfonií, přičemž vycházel 
z MOZARTA (jenž byl jeho ideálem), poté se však 
otevřel raně romant. proudům. Nejen že se tak změ
nil tón jeho symfonií, ale mimohudební podněty ho 
dovedly i k novým výrazovým formám. 

1. symfonie Es, op. 20 (1811); 2. d, op. 49 
(1820); 3. c, op. 78 (1828); 4. F, op. 86 (1832), 
Die Weihe der Tone (Posvěcení tónů); 5. c, 
op. 102 (1837); 6. G, op. 116 (1839), Historic
ká symfonie ve 4 částech: doba BACHA a HAN
DELA, HAYDNA a MOZARTA, doba BEETHOVENA, 
současnost; 7. C, op. 121, pro 2 orch. (1841), 
Pozemské a nebeské v životě člověka; 8. G, 
op. 137 (1847); 9. h, op. 143 (1849-50), Roč
ní období; 10. Es (1857). 

F. Schubert napsal 8 symfonií (a fragmenty). Prv
ních 6 se orientuje na klasický ideál HAYDNA a Mo
ZARTA, obě poslední, h moll a C dur, otevírají nové 
perspektivy a staly se ztělesněním raně romantické 
symfonie. Za SCHUBERTOVA života z nich nezazněla 
ani jedna. 

1. D dur (D 82, 1813); 2. B (D 125, 1814-15); 
3. D (D 200,1815); 4. c (D 417,1816), Tragic
ká; 5. B (D 485, 1816); 6. C (D 589, 1817-18); 
7. h (D 759, 1822), Nedokončená; 8. C (D 944, 
1825/28), Velká; (=?) Gmunden-Gasteiner 
symf (D 849, 1825), nezvěstná. 

Nedokončená symfonie vznikla v přelomové době 
SCHUBERTOVA života a tvorby a odráží, zdá se, vě
domí krize (nemoc). Asi ve stejné době si SCHU
BERT zaznamenal sen plný lásky, smrti, touhy a vy
koupení. Přímá souvislost je sice nepravděpo
dobná, přesto však míří obojí, sen i hudba 
Nedokončené symfonie, do podobných vzdálených 
oblastí. 

Ostinátní rytmus symbolizuje cosi nevyhnutelné
ho, hlubokého (příbuzný s BEETHOVENOVÝM 
osudovým motivem, s. 386). Nad ním se pozve
dá hlavní téma, jež kolísá mezi jakousi nezakot
veností, naléhavým směřováním kupředu a naří
kajícím závěrem (půltón e-f, př. A). Snová, ho
rečná motivika se objevuje také v provedení 
(s. 404, obr. B). K vedlejšímu tématu v G dur 
(vc., ostinato v klar. a vla) nás převádí jediný tón 
dechů (fag., les. r.), a nikoliv už kp. motivy jako 
v klasicismu. Pohyb postupně ustává, až se 

zastaví v pauze. Na rozdíl od generálních pauz 
HAYDNOVÝCH (moment napětí, čas na obrácení 
stránky) působí tato pauza u SCHUBERTA jako 
hluboká propast. O to tragičtěji vpadne do ticha 
ff náraz v c moll, nepřipravený, nekonveční. 
2. věta v blaživém E dur, s melodikou lesních ro
hů nad barokními kráčejícími basy, s uvolněnou 
polyfonií plnou vzdálených účinů dechů, s barvi
tými harm. změnami, působí dojmem snové šíře 
(t. 268 nn.). 

Obě věty se připodobňují v tempu (rychle, ale mo
derato, pomalu, ale con moto), čímž vzniká jedno
ta: 2 romant. orchestrální věty, žádná klas. symfonie 
(existuje klav. verze Scherza, skici k Finale). Ruko
pis objeven teprve v roce 1865. 
SCHUBERTOVU Velkou symfonii C dur objevil 
SCHUMANN roku 1839 ve Vídni ("nebeské délky", 
prem. Upsko r. 1839, dir. MENDELSSOHN). 

Její pomalé úvodní téma, romanticky intonované 
v lesních rozích, spojuje velikost a sílu (rytmus, 
celkový profil) s romantickou představou dálky: 
střídání C dur/a moll, dvoutaktí s přidaným tak
tem, prodloužený závěr v pp (př. A). 

F. Mendelssohn-Bartholdy začal 12 ranými sym
foniemi pro smyčce (1821-23), pak následovalo 
5 velkých symfonií: 

1. symfonie c, op. 11 (1824); 2. Lobgesang 
(Chvalozpěv), kantátové Finale; 3. a, op. 56 (1829 
až 32/42), Skotská; 4. ft., op. 90 (1832-33), Ital
ská; 5. d, op. 107 (1829-30/32), Reformační 
s luterským neboli Dráždanským Amen v 1. větě 
a chorálem Ein'feste Burg ve Finale. 

Skotská symfonie zpracovává dojmy z cesty roku 
1829, Italská z roku 1830, obojí v melodice, nála
dě, gestu, nikoliv programním způsobem. 

Do vibrujícího tremola dřeva lesních rohů hrají 
smyčce v překotném pohybu hlavní téma: obraz 
jižní, italské plnosti života (př. B). Podobně cha
rakteristické jsou Scherzo a Finale (Presto: Sici
liano). - Pomalá věta vznikla jako upomínka na 
smrt ZELTERA: parafrázuje ZELTEROVU melodii 
písně Konig in Thule (s. 360, obr. C), barokně 
doprovázenou hybným basem v osminách a kon
trapunkiickým duetem fléten (př. B). 

R. Schumann, 4 symf. (a 2 fragmenty): 
1. B dur, op. 38 (1841), jarní (s. 444); 
2. C dur, op. 61 (1845-46); 
3. Es dur, op. 97 (1850), Rýnská; 
4. d moll, op. 120 (1841, nová instrumentace 
1851). 

4 věty symfonie d moll jsou attacca propojeny do je
diné symf fantazie. Tematická provázanost celého 
cyklu, sólové housle v Romanci, hojnost nápadů 
a vášnivý výraz zesilují romant. charakter. Později 
nahradil SCHUMANN původní vzdušnou instrumen
taci dobově odpovídajícími masivnějšími postupy 
(dechy). 
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19. STOLET! / Orchestr II / symfonie 2: pozdni romantismus 459 

V 2. pol. stoleti dostava symfonie nove impulsy, 
zvlaste diky BRUCKNEROVI a BRAHMSOVI. 
Anton Bruckner, *4. 9. 1824 v Ansfelden (Ra
kousko), 11. 10. 1896 ve Vidni; od r. 1837 chora
lista klastera sv. Floriana, od 1845 ucitel a varhanik 
ve sv. Florianu, studium generalbasu a kontrapunk
tu (podle MARPURGA), od 1855 domskY varha
nik v Linci a studium kompozice u S. SECHTERA ve 
Vidni do r. 1861; nadseni WAGNEREM; od 1868 
nastupce SECHTERA (gb., kp., varh.) a dvorni var
hanik. 
BRUCKNER napsal 9 symfonH, prvni dye se nepoCi
taji: f moll (1863) a d moll (1863-64, Nulla'): 
1. c (1865-66, premiera Linec 1868, revize 

1877184189-91) ; 
2. c (1871-72), premiera Video 1873, revize 

1875-77191); 
3 d (1873, rev. 1876-77, premiera 1877, revize 

1888-89190); 
4 Es (1874, Romantickd, rev. 1877-78178-80, 

premo Video 1881, rev. 1887-88, "stredovekY" 
program: hrad, rytiri atd.); 

5 B (1875-76, Katolickd, rev. 1876-78, premo 
Graz 1894); 

6 A (1879-81, rev. a premo 1899); 
7 E (1881-83, premo Lipsko 1884, dir. NIKISCH); 
8 c (1884-87, rev. 1889-90, premo Video 1892); 
9 d (1877-96), dokonceny 3 vety, Finale naskico-

vano, dIe BRUCKNEROVY ville zarazeno Te Deum 
jako Finale: kantatovy zaver jako v 9. symfonii 
BEETHOVENOvE (prem. Video 1903). 

Verze. Sve symfonie BRUCKNER na radu svych zaki\ 
a pratel vicekrat prepracovaval, castecne zasahovali 
i oui sami. Teprve asi od r. 1930 postupne vyda
la mezinar. BRUCKNEROVA spolecnost ve Vidni 
(HAAS) spolehliva zneni (FURTWANGLEROVA pro
vedeni). Prvni zneni, dostupna jen v autografu, 
ukazuji BRUCKNEROVU zvukovou predstavivost 
ovlivnenou varhanami, prepracovana konecmi 
zneni, odevzdana do tisku (prvotisky) jsou po
zmenena s ohledem na moderni orchestralni tech
niku a miSeni zvukovych barev ve stylu WAGNERA 
a LIsZTA. BRUCKNEROVO mysleni v blocich (po
dobne varhannim rejstrikiim: dreva, zeste, smycce) 
se tak stira; barokni terasovita dynamika ustupuje 
plynulYm prechodiim (cresc., dim.); nove jsou rov
nez tempove vy'kyvy. 
Styl a V-Yraz. Zaklad dila tvofi studium, tradice, re
meslo, kontrapunkt, take slohova tradice katolicke 
chramove hudby v Rakousku; varhanni hra a varh. 
improvizace, barokne navrsene zvukove masy (de
chy po trech, basove tuby a vposledku 8 les. rohii); 
meditativni vplynuti do souzvukU objektivnejsi po
vahy, "prasouzvuky"; slysitelna pi'ftomnost vlastnfho 
vnitrnfho rytmu (brucknerovskY rytmus), ostinata, 
cosi nadosobnfho ci neosobnfho, jeZ souzni s pfiro
dou; prirodni motivy (ptaCi zpev) a Ciste "prainter-

valy" (oktava, kvinta, kvarta). - VUle k vyrazu, jez 
smeruje k subjektivite, se dostava s timto absolutne 
hudebnim postojem do konfliktu. Odtnd BRUCKNE
ROVA situace mezi tzv. stranou hudebnfho pokroku 
(WAGNER, LISZT) a tzv. romantickYm klasicismem 
(BRAHMS). BRUCKNER se jevi jako barokni clovek 
v romant. epose. - Vyznam a vrraz se v priibehu di
la stupouji az k finale, ktere rna pokazde sumarizu
jici ulohu pro celek dila. 
Struktura symfonii. BRUCKNER piSe jeste sonato
ve formy s expozici, provedenim atd., radikatne 
vsak rozsifuje vsechny formove dHy. 

Misto 2 temat se v expozici vetsinou objevuji 3 
temat. skupiny (obr. A). BRUCKNEROVU pfirod
ni "pramotiviku" Ize dobre rozpoznat na tema
tech 4. symfonie. Z "mlhy" smyccoveho tremola 
zaznfva solovy les. r. se svYm lesnim prirodnim 
zbarvenim, v celych notach a kvintach. Subdomi
nantni ces stupouje pocit romant. dalky a napetL 
2. tema (I. 75 nn.) imituje cvrlikani lesni sYkor
ky nad kp. linH (jakesi dvojite tema). 3. tema 
uziva nejjednodussi prirozene tony trubky 
(I. 119 nn., trojzvuk, oktava). 
Do teto spiSe staticke tematiky pronika zivot 
skrze ostinatnf rytmy, zvl. brucknerovskY ryt
mus, tvoreny nalehavYm sledem 2 osmin a osmi
novou triolou, a vyskytujici se u BRUCKNERA te
mer vsude (pr. A). T. 51 nn. ukazuje kp. proti
pohyb, ktery nabYva smyslu jedine diky tomuto 
rytmu, jinak by byl jakopouha melod. floskule 
banalnL Timto rytmem a "pramotivy" (kvarta) 
je urceno i tema Scherza, stejne tak jako zavaz
ne tema Finale (pr. A). Totez plati pro hI. tema 
9. symfonie, ktere povstava z oktavoveho sledu, 
podobne jako se svet rodi z pocatecnfho chaosu 
(pr. B). 

Johannes Brahms zkomponoval 4 symfonie, ktere 
nenavazuji na SCHUMANNA a MENDELSSOHNA, ale 
nove se orientujf na BEETHOVENA, a to jak formal
ne, tak take ve smyslu zavazne, pritom vsak absolut
ni hudby. 

1. c, op. 68 (1876), skici od r. 1862 
2. D, op. 73 (1877); 
3. F, op. 90 (1883); 
4. e, op. 98 (1884-85), viz S. 474 n. 

V 1. symfonii prechazi BRAHMS od tragicke sfery 
v c moll do triumfalnfho Finale v C dur (stejne jako 
BEETHOVENOVA 5. symf.). Tema Finale je jakoby 
psano v reminiscenci na BEETHOVENA, nebot pri
pomina tema 6dy na radost z jeho 9. symf. (pr. c; 
BOLOW nazval BRAHMSOVU 1. symf. Beetboveno
vou Desdtou). Predtim vsak v pozounu zazni tema 
alpskYch rohU se 7. pi'irozenYm t6nemfis v ramci 
C dur, skryty pozdrav CLARE SCHUMANNOvE. -
2. symf., vznikla v Korutanech v lete 1877, vyzafuje 
spokojenou uvolnenost. 
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V 2. pol. století dostává symfonie nové impulsy, 
zvláště díky BRUCKNEROVI a BRAHMSOVI. 
Anton Bruckner, *4. 9. 1824 v Ansfelden (Ra
kousko), ll. 10. 1896 ve Vídni; od r. 1837 chora
lista kláštera sv. Floriana, od 1845 učitel a varhaník 
ve sv. Florianu, studium generálbasu a kontrapunk
tu (podle MARPURGA), od 1855 dómský varha
ník v Linci a studium kompozice u S. SECHTERA ve 
Vídni do r. 1861; nadšení WAGNEREM; od 1868 
nástupce SECHTERA (gb., kp., varh.) a dvorní var
haník. 
BRUCKNER napsal 9 symfonií, první dvě se nepočí
tají: f moll (1863) a d moll (1863-64, Nulta): 
1. c (1865-66, premiéra Linec 1868, revize 

1877184189-91) ; 
2. c (1871-72), premiéra Vídeň 1873, revize 

1875-77191); 
3 d (1873, rev. 1876-77, preuůéra 1877, revize 

1888-89/90); 
4 Es (1874, Romantická, rev. 1877-78178-80, 

prem. Vídeň 1881, rev. 1887-88, "středověký" 
program: hrad, rytíři atd.); 

5 B (1875-76, Katolická, rev. 1876-78, prem. 
Graz 1894); 

6 A (1879-81, rev. a prem. 1899); 
7 E (1881-83, prem. Lipsko 1884, dir. NIKISCH); 
8 c (1884-87, rev. 1889-90, prem. Vídeň 1892); 
9 d (1877-96), dokončeny 3 věty, Finale naskico-

váno, dle BRUCKNEROVY vůle zařazeno Te Deum 
jako Finale: kantátový závěr jako v 9. symfonii 
BEETHOVENOVĚ (prem. Vídeň 1903). 

Verze. Své symfonie BRUCKNER na radu svých žáků 
a přátel vícekrát přepracovával, částečně zasahovali 
i oni sami. Teprve asi od r. 1930 postupně vyda
la mezinár. BRUCKNEROVA společnost ve Vídni 
(HAAS) spolehlivá znění (FURTWANGLEROVA pro
vedení). První znění, dostupná jen v autografu, 
ukazují BRUCKNEROVU zvukovou představivost 
ovlivněnou varhanami, přepracovaná konečná 
znění, odevzdaná do tisku (prvotisky) jsou po
změněna s ohledem na moderní orchestrální tech
niku a míšení zvukových barev ve stylu WAGNERA 
a LlsZTA. BRUCKNEROVO myšlení v blocích (po
dobné varhanním rejstříkům: dřeva, žestě, smyčce) 
se tak stírá; barokní terasovitá dynamika ustupuje 
plynulým přechodům (cresc., dim.); nové jsou rov
něž tempové vy'kyvy. 
Styl a výraz. Základ díla tvoří studium, tradice, ře
meslo, kontrapunkt, také slohová tradice katolické 
chrámové hudby v Rakousku; varhanní hra a varh. 
improvizace, barokně navršené zvukové masy (de
chy po třech, basové tuby a vposledku 8 les. rohů); 
meditativní vplynutí do souzvuků objektivnější po
vahy, "prasouzvuky"; slyšitelná přítomnost vlastního 
vnitřního rytmu (brucknerovský rytmus), ostinata, 
cosi nadosobního či neosobního, jež souzní s příro
dou; přírodní motivy (ptačí zpěv) a čisté "prainter-

valy" (oktáva, kvinta, kvarta). - Vůle k výrazu, jež 
směřuje k subjektivitě, se dostává s tímto absolutně 
hudebním postojem do konfliktu. Odtud BRUCKNE
ROVA situace mezi tzv. stranou hudebního pokroku 
(WAGNER, LlSZT) a tzv. romantickým klasicismem 
(BRAHMS). BRUCKNER se jeví jako barokní člověk 
v romant. epoše. - Význam a výraz se v průběhu dí
la stupňují až k finale, které má pokaždé sumarizu
jící úlohu pro celek díla. 
Struktura symfonií. BRUCKNER píše ještě sonáto
vé formy s expozicí, provedením atd., radikálně 
však rozšiřuje všechny formové dHy. 

Místo 2 témat se v expozici většinou objevují 3 
temat. skupiny (obr. A). BRUCKNEROVU přírod
ní "pramotiviku" lze dobře rozpoznat na téma
tech 4. symfonie. Z "mlhy" smyčcového tremola 
zaznívá sólový les. r. se svým lesním přírodním 
zbarvením, v celých notách a kvintách. Subdomi
nantní ces stupňuje pocit romant. dálky a napětí. 
2. téma (t. 75 nn.) iuůtuje cvrlikání lesní sýkor
ky nad kp. linií (jakési dvojité téma). 3. téma 
užívá nejjednodušší přirozené tóny trubky 
(t. 119 nn., trojzvuk, oktáva). 
Do této spíše statické tematiky proniká život 
skrze ostinátní rytmy, zvl. brucknerovský ryt
mus, tvořený naléhavým sledem 2 osmin a osmi
novou triolou, a vyskytující se u BRUCKNERA té
měř všude (př. A). T. 51 nn. ukazuje kp. proti
pohyb, který nabývá smyslu jedině díky tomuto 
rytmu, jinak by byl jako pouhá melod. floskule 
banální. Tímto rytmem a "pramotivy" (kvarta) 
je určeno i téma Scherza, stejně tak jako závaž
né téma Finale (př. A). Totéž platí pro hl. téma 
9. symfonie, které povstává z oktávového sledu, 
podobně jako se svět rodí z počátečního chaosu 
(př. B). 

Johannes Brahms zkomponoval 4 symfonie, které 
nenavazují na SCHUMANNA a MENDELSSOHNA, ale 
nově se orientují na BEETHOVENA, a to jak formál
ně, tak také ve smyslu závažné, přitom však absolut
ní hudby. 

1. c, op. 68 (1876), skici od r. 1862 
2. D, op. 73 (1877); 
3. F, op. 90 (1883); 
4. e, op. 98 (1884-85), viz s. 474 n. 

V 1. symfonii přechází BRAHMS od tragické sféry 
v c moll do triumfálního Finale v C dur (stejně jako 
BEETHOVENOVA 5. symf.). Téma Finale je jakoby 
psáno v reuůniscenci na BEETHOVENA, neboť při
pomíná téma Ódy na radost z jeho 9. symf. (př. C; 
BOLOW nazval BRAHMSOVU 1. symf. Beethoveno
vou Desátou). Předtím však v pozounu zazní téma 
alpských rohů se 7. přirozeným tónemfis v rámci 
C dur, skrytý pozdrav CLAŘE SCHUMANNOVÉ. -
2. symf., vzniklá v Korutanech v létě 1877, vyzařuje 
spokojenou uvolněnost. 
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19. STOLETt I Orchestr III I symfonie 3: Francie, vjchodni Evropa 461 

Francie. Vedle programnfch ideji fro romantismu 
zde existuji tez historizujici tendence a pokraeoviini 
v tradici klasicke symfonie. 
CESAR FRANCK (1822-1890), z Lutychu, studium 

v Pai'izi (REJCHA, BENOIST aj.), varhanik v Pai'i
zi, od roku 1872 prof. konzervatoi'e, rana Symfo
nie G dur, op. 13 (1840); Symfonie d moll 
(1886-88), 3 vety, dramaticka. 

CAMILLE SAINT-SAENS (1835-1920, Pam, zak 
HALEVYHO aj., klavirista; (s. 464, 471, 473); 
symfonie: F, D (1856/59); Es, op. 2 (1853); 
a, op. 55 (1859); c, op. 78 (1886), s varhanami, 
venoviina LISZTOVI. 

Symfonie daIe piSi: EDOUARD LAIO (1823-92), 
CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937), D'INDY, 
CHAUSSON, FAURE aj. (viz S. 465). 

Cechy. Zatimco SMETANA se obratil k symfo
nicke basni, dospel postupne DvoRAK od nadseni 
LISZTEM a WAGNEREM pi'es BRAHMSE k symfo
nismu absolutne hudebnibo obsahu a narodnibo 
koloritu (srovnej S. 536 nn.) 
ANTONIN DvoRAK (1841-1904) z Nelahozevse, 

1857-59 studium na varhanicke skole v Praze, 
1862-71 violista orchestru Prozatimnibo diva
dla, 1874-77 varhanik v Praze, 1892-95 New 
York, od r. 1901 Praha. 9 symfonii: 

I. c, bez op. eisla (1865; Zlonicke zvony); 
2. B, op. 4 (1865/87; 3. Es, op. 10 (1873); 
4. d, op. 13 (1874); 5. F, op. 76 (1875); 
6. D, op. 60 (1880); 7. d, op. 70 (1884185); 
8 G, op. 88 (1889); 
9. e, op. 95 (1893), Z Noveho sveta. 
9. symfonie vznikla v New Yorku, je to "praobraz" 
ceske hudby, pi'ijima ale americke vlivy; DvoRAK 
ovsem nepouziva zadne indidnske ci americke 
melodie, nybrz piSe v duchu techto americkfch U
dovych pisni (DvoRAK). 

Napi'. synkopy 1. tematu vstupni vety jsou ryze 
eeske, podobaji se vsak zaroveii synkopam spi
rituaIu. 3. tema je lhce spi'izneno se spirituaIem 
Swing low: typicke synkopy akcentujici soused
ni ton, trojzvukovY motiv (pi'. A, I. 2 n.). - 2. te
rna zazniva nad prodlevou v lesnim rohu (dudy) 
a konei cizokrajne snizenym 7. stupnem (mollo
va septima). V pozadi pomaie vety, puvod
ne koncipovane obecne jako ranni ndlada, 
byla vzpominka na scenu Pohreb v lese 
z LoNGFELLOWOVA indiiinskeho eposu Piseft 
o Hiawathovi (ve Scherzu je to indiiinsk:! slav
nost, viz obr. A; pi'esto zni eesky): po slavnost
nlm, velmi neobvyklem sledu dechovYch akordu 
(chromaticke terciove vztahy) nasleduje penta
tonick:! mel odie anglickeho rohu nad velice 
jemn9m doprovodem smyccu, ktera zni bez pul
tonu naprosto pi'irozene (pi'. A). Veta je vystave
na Iyricky, v pisiiove forme, s horecne vii'ici 
sti'edni casti v cis moll (obr. A a pi'. A, I. 46). 

Neobvykla je take reminiscence na 1. vetu: vzpo
minka a romantick)' zpusob stmeleni cyklu 
(I. 90 nn.). 

V Rusku jsou symfonie bohate zastoupeny: 
A. BORODIN (1833-87) napsai 3 symfonie: 

Es dur (1862-67); h moll (1869-76); a (skica, 
1882186-87) . 

NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV (1844-1908) zkom
ponovai 3 symfonie: e (1865/84); Antar op. 9 
(1868175/97); C (1873/86); daIe Symfoniet
tu a, op. 31 (1879/84). 

PETR ILJIC CAJKOVSKIJ, *1840 Votkinsk, t 1893 
Petrohrad. Student pray, od r. 1863 zak kompo
zice u A. RUBINSTEINA, 1866-78 ucitel hudebni 
teorie na moskevske konzervatoi'i, cesty po SvY
carsku a It:ilii, pratelstvi s pani VON MECK (ko
respondence) . 

CAJKOVSKIJ pi'edstavuje protipol petrohradske 
Mocne hrstky. Jeho hudba rna sice sver:izny rusk)' 
charakter, pi'ijlma vsak take zapadni vlivy (kompo
zieni technika, vYraz), a pferusta tak v evropskou 
hudebni i'ec. CAJKOVSKIJ plati primame za symfoni
ka, fascinujici jsou vsak i ostatni dtla. 
Opery: Undina (1869, znieeno), Opricnik (Petro
hrad 1874), Kovdr Vakula (Petrohrad 1876, nova 
verze jako Strevicky, Moskva 1887), Evien Onegin 
(Moskva 1879, PUSKIN), Panna Orlednskd (Petro
hrad, 1881, nova verze 1882), Mazeppa (Moskva 
1874), Carode.Jka (Petrohrad 1887), Pikovd ddma 
(Petrohrad 1890),jolanta (Petrohrad 1892). Ba
lety (viz S. 466 n.). Symfonicke basne a ouvertury: 
Boure (1864 podle OSTROVSKEHO); Osud (1868); 
Romeo ajuUe (1869170/80, programni pi'edehra); 
Vojvoda (1890-91, symfonicka baiada podle 
PUSKINA). 

6 symfonii: I. g, op. 13 (1866, rev. 1874), Zim
ni sny; 2. c, op. 17 (1872, rev. 1879-80), Malo
ruskd; 3. D, op. 29 (1875); 4. f, op. 36 
(1877-78); 5. e, op. 64 (1888); 6. h, op. 74 
(1893), Patetickd. 

Prvni symfonie rna programni nadpisy vet: I. veta 
Allegro, Sneni pri zimni jizde, 2. veta Adagio, Drs
nd krajina, zamliend zeme atd. 4. symfonie je 
v jistem smyslu napodobenim Beethovenovy Pdte 
(CAJKOVSKIJ). Obe posledni symfooie spojuji rusk)' 
narodni kolorit s BEETHOVENOVOU vYznamovou 
zavaznosti. Patetickd symfonie se CAJKOVSKEMU 
staia jakYmsi vlastnim rekviem - skladatel zemi'el 
9 dol po premiei'e. 

V 1. vete cituje CAJKOVSKIJ choraI z ruske zadus
ni mse. V pomaie 2. vete zazniva ve violoncellech 
vaicikova melodie v ruskem 5/4 taktu. Symfonie 
konci Adagiem (obr. B). 

Daisimi symfooiky byli S. TANIlJEV, S. LJAPUNOV, 
A. ARENSKIJ, A. GRECANINOV, V. KALINNIKOV, 
A. K. GLAZUNOV (9 symfonii 1881-1910; serenady, 
suity). 
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Francie. Vedle programních idejí fr. romantismu 
zde existují též historizující tendence a pokračování 
v tradici klasické symfonie. 
CÉSAR FRANCK (1822-1890), z Lutychu, studium 

v Paříži (REJCHA, BENOIST aj.), varhaník v Paří
ži, od roku 1872 prof. konzervatoře, raná Symfo
nie G dur, op. 13 (1840); Symfonie d moll 
(1886-88), 3 věty, dramatická. 

CAMILLE SAINT-SAENS (1835-1920, Paříž, žák 
HALÉVYHO aj., klavírista; (s. 464, 471, 473); 
symfonie: F, D (1856/59); Es, op. 2 (1853); 
a, op. 55 (1859); c, op. 78 (1886), s varhanami, 
věnována LISZTOVI. 

Symfonie dále píší: EDOUARD LAIO (1823-92), 
CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937), D'INDY, 
CHAUSSON, FAURÉ aj. (viz s. 465). 

Čechy. Zatímco SMETANA se obrátil k symfo
nické básni, dospěl postupně DVOŘÁK od nadšení 
L1SZTEM a WAGNEREM přes BRAHMSE k symfo
nismu absolutně hudebního obsahu a národního 
koloritu (srovnej s. 536 nn.) 
ANTONíN DVOŘÁK (1841-1904) z Nelahozevse, 

1857-59 studium na varhanické škole v Praze, 
1862-71 violista orchestru Prozatímního diva
dla, 1874-77 varhaník v Praze, 1892-95 New 
York, od r. 1901 Praha. 9 symfonií: 

I. c, bez op. čísla (1865; Zlonické zvony); 
2. B, op. 4 (1865/87; 3. Es, op. 10 (1873); 
4. d, op. 13 (1874); 5. F, op. 76 (1875); 
6. D, op. 60 (1880); 7. d, op. 70 (1884185); 
8 G, op. 88 (1889); 
9. e, op. 95 (1893), Z Nového světa. 
9. symfonie vznikla v New Yorku, je to "praobraz" 
české hudby, přijímá ale americké vlivy; DVOŘÁK 
ovšem nepoužívá žádné indiánské či americké 
melodie, nýbrž píše v duchu těchto amerických li
dových písní (DvoŘÁK). 

Např. synkopy 1. tématu vstupní věty jsou ryze 
české, podobají se však zároveň synkopám spi
rituálu. 3. téma je úzce spřízněno se spirituálem 
Swing low: typické synkopy akcentující soused
ní tón, trojzvukový motiv (př. A, I. 2 n.). - 2. té
ma zaznívá nad prodlevou v lesním rohu (dudy) 
a končí cizokrajně sníženým 7. stupněm (mollo
vá septima). V pozadí pomalé věty, původ
ně koncipované obecně jako ranní nálada, 
byla vzpomínka na scénu Pohřeb v lese 
z LoNGFELLOWOVA indiánského eposu Píseň 
o Hiawathovi (ve Scherzu je to indiánská slav
nost, viz obr. A; přesto zní česky): po slavnost
ním, velmi neobvyklém sledu dechových akordů 
(chromatické terciové vztahy) následuje penta
tonická melodie anglického rohu nad velice 
jemným doprovodem smyčců, která zní bez půl
tónů naprosto přirozeně (př. A). Věta je vystavě
na lyricky, v písňové formě, s horečně vířící 
střední částí v cis moll (obr. A a př. A, I. 46). 

Neobvyklá je také reminiscence na 1. větu: vzpo
mínka a romantický způsob stmelení cyklu 
(I. 90 nn.). 

V Rusku jsou symfonie bohatě zastoupeny: 
A. BORODlN (1833-87) napsal 3 symfonie: 

Es dur (1862-67); h moll (1869-76); a (skica, 
1882186-87) . 

NIKOLAJ RlMSKlJ-KORSAKOV (1844-1908) zkom
ponoval 3 symfonie: e (1865/84); Antar op. 9 
(1868175/97); C (1873/86); dále Symfoniet
tu a, op. 31 (1879/84). 

PETR ILJIC ČAJKOVSKIJ, *1840 Votkinsk, t 1893 
Petrohrad. Student práv, od r. 1863 žák kompo
zice u A. RUBINSTEINA, 1866-78 učitel hudební 
teorie na moskevské konzervatoři, cesty po Švý
carsku a Itálii, přátelství s paní VON MECK (ko
respondence) . 

ČAJKOVSKIJ představuje protipól petrohradské 
Mocné hrstky. Jeho hudba má sice svérázný ruský 
charakter, přijímá však také západní vlivy (kompo
ziční technika, výraz), a přerůstá tak v evropskou 
hudební řeč. ČAJKOVSKIJ platí primárně za symfoni
ka, fascinující jsou však i ostatní mla. 
Opery: Undina (1869, zničeno), Opričnik (Petro
hrad 1874), Kovář Vakula (Petrohrad 1876, nová 
verze jako Střevíčky, Moskva 1887), Evžen Oněgin 
(Moskva 1879, PUŠKlN), Panna Orleánská (Petro
hrad, 1881, nová verze 1882), Mazeppa (Moskva 
1874), Čarodějka (Petrohrad 1887), Piková dáma 
(Petrohrad 1890),jolanta (Petrohrad 1892). Ba
lety (viz s. 466 n.). Symfonické básně a ouvertury: 
Bouře (1864 podle OSTROVSKÉHO); Osud (1868); 
Romeo ajulie (1869170/80, programní předehra); 
Vojvoda (1890-91, symfonická balada podle 
PUŠKlNA). 

6 symfonií: I. g, op. 13 (1866, rev. 1874), Zim
ní sny; 2. c, op. 17 (1872, rev. 1879-80), Malo
ruská; 3. D, op. 29 (1875); 4. f, op. 36 
(1877-78); 5. e, op. 64 (1888); 6. h, op. 74 
(1893), Patetická. 

První symfonie má programní nadpisy vět: 1. věta 
Allegro, Snění při zimní jízdě, 2. věta Adagio, Drs
ná krajina, zamlžená země atd. 4. symfonie je 
v jistém smyslu napodobením Beethovenovy Páté 
(ČAJKOVSKIJ). Obě poslední symfonie spojují ruský 
národní kolorit s BEETHOVENOVOU významovou 
závažností. Patetická symfonie se ČAJKOVSKÉMU 
stala jakýmsi vlastním rekviem - skladatel zemřel 
9 dní po premiéře. 

V 1. větě cituje ČAJKOVSKIJ chorál z ruské záduš
ní mše. V pomalé 2. větě zaznívá ve violoncellech 
valčíková melodie v ruském 5/4 taktu. Symfonie 
končí Adagiem (obr. B). 

Dalšími symfoniky byli S. TANÉJEV, S. LJAPUNOV, 
A. ARENSKlJ, A. GRECANINOV, V. KALINNIKOV, 
A. K. GLAZUNOV (9 symfonií 1881-1910; serenády, 
suity). 
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19. STOLETt I Orchestr IV I programni symfonie, sYf!1fonicka baseii. 1 463 

Programni hudba nab9va v 19. stoleti na obzvlast
ni aktu:ilnosti. Mimohudebni, pfedevsim poeticke 
momenty jsou v epose literarni vzdeJanosti velmi vi
tany. UZ v dobe raneho romantismu poukazuji fan
tastienost E. T. A. HOFFMANNA, WEBEROV plastickY 
kolorit, SCHUBERTOVO prociteni (GOETHOVY) Iy
riky nad ramec hudby samotne, nebo ho vydatne 
rozsiruji. FrancouzskY romantismus nastupujici ko
lem roku 1830 pozaduje od hudby jeste durazneji 
celistv)i prozitek a navie smyslovou emfazi. Vznikajf 
programni symfonie (BERLIOZ) a symfoniclci 
baseii (LISZT). Kvalita hudebnfho dfla nezavisf sa
mozfejme na programu ei mimohudebnfm obsahu 
(ani u opery nebo pisne), ale jen na hudbe, jejim 
dusevnim obsahu a umeleckem tvaru (srovnej 
s.403). 

HECTOR BERLIOZ, *11. 12. 1803 v La Cote-Saint
-Andre (Isere), t 8. 3. 1869 v Pafizi, syn lekafe, 
po studiu mediciny od r. 1824 zakem LE SUEURA 
a A. RE]CHY v Pafizi, 18~0 Rfmska cena za kan
tatu Sardanapale; nebyl prof. na konzervatofi, 
nYbd knihovnikem (od r. 1839), spisovatelem 
a kritikem; cesty po Nemecku (1842-43), 
Rakousku, Rusku (1845-47), pfi nichz prova
del hlavne sva lila; ueebnice Grand Traite d'in
strumentation (Velkd nauka 0 instrumentaci, 
1843). 

BERLIOZOVA ryrazove silna orchestr:ilnf fee urcila 
raz hudebnfho romantismu ve Francii. Jeho hudeb
nf fantazie, podnecov:ina a posilov:ina programem, 
pfitom pfekraeovala hranice kiasickeho symfo
nismu. 
V pozadf Fantasticke symfonie, op. 14 (1830), 
Epizode ze iivota umelcova, st:il osobnf zazitek: 
laska k anglicke hereece HARRIET SMITHSONOvE, 
pfedstavitelce Julie a OfeJie v shakespearovske diva
delnf spoleenosti hostujief v Paffzi roku 1827 
(v r. 1833 se stala na eas BERLIOZOVOU zenou). 
Milovand se pro nij (umelce) sama stdvd melo
dii, takrka idee fixe, kterou v§ude znovu a znovu 
nacbdzi, v§ude sly§i (pfedmluva). Tak se idee fixe 
vynoruje st:ile znovu jako vzpominkory motiv. Je 
vasnive pohnuta, rytmicky a melodicky asymetrick:i, 
romanticky krasna a pochazi, mimochodem feee
no, z BERLIOZOVY rane kantaty (s. 152 n.). 

BERLIOZOVO lieenf je quasi realisticke, jako na
pf. boufka se 4 tymp. ve 3. vete - Scene na ven
kove. V umelcove snu 0 poprave zazni ve 4. vete 
idee fixe naposledy sladce a v£nive, tesne 
pfedtim, nez ve fortissimovem narazu dopadne 
sekyra, a hlava se skut:ili k zemi (sestupna pizzi
cata, pi'. A). Citat Dies irae zesiluje strasidelnou 
a rouhavou atmosferu sabbatu earodejnic. 

V 2. verzi (prem. 1832) BERLIOZ ponekud pozme
nil program (opium v 1. vete namisto snu ve 4. ve
te) a jako pokracov:inf pi'inasf monodrama Ulio, 
eili ndvrat do iivota. 

Pi'iznaeny je postoj BERLIOZE hudebnfka k postave
ni (absolutni) hudby nad (mimohudebnim) pro
gram em, ktery muze by! i vynech:in, neboi symfo
nie (jak doufd autor) muze vzbudit budebni 
zdjem sama 0 sobe, nezdvis/e na v§ecb dramatic
kjcb intencich (pi'edmluva). 
Dalsi BERLIOZOVY programni symfonie: Osm scen 
z Fausta, op. 1 (1828-29); Harold v !tdlii, se so-
10yYm violoyYm partem pro PAGANINIHO, pi'ieemz 
se zde misi program s absolutne hudebni formou 
(1834, obr. B); Romeo aJulie se soly a sborem 
(1839); Velkd symfonie smuteeni a triumfdlni, 
pro velkY orch. a sbor k zasvecenf Vitezneho sloupu 
(1840). D:ile napsal BERLIOZ 3 opery (s. 415), 
2 oratoria (s. 425), 8 ouvertur, kantaty, Te Deum, 
mse, requiem, sbory, pisne aj. 

LISZT (s. 447) jako kapelnik ve VYmaru nakioneny 
experimentum vyvinul z ouvertury nory, jednovetY 
druh: symfonickou bdsen. Jeji tematika zahrnuje 
literarni pi'edlohy (divadelnf hry, basne), obrazy, 
vlastni prozitky. Jsou to tonove obrazy rozdflne 
programove zfetelnosti, poCinaje povsechnYm 
ztvarnenim charakteru obsazeneho v n:izvu az po 
detailnf liceni. Da se tak jen stezf prokazat, do jake 
miry byla v jednotlivostech hud. struktura ovlivne
na textem nebo obsahem, avsak vsechny symf 
bdsne jsou zalozeny volne a fantazijne. Programnf 
texty byly zeasti pi'idany tez dodateene, jako napi'. 
v Preludiieh. 

LAMARTINOVA baseii Les Preludes liei epizody 
zivotni cesty jako pi'edehry ke smrti. Touto basni 
LIsZT pi'edznamenal svou ouverturu k Les quat
re Eliments (dflo pro muzskY sbor na baseii 
AmRANovu) z r. 1848, kterou pozdeji pi'epra
coval na symf bdsen. Textove syZety Ize nyni roz
poznat v hudbe: slavnostnf zacatek (I. 1), neha 
a vzlet prvnf lasky (I. 47), Iyrika venkovske idyly 
(I. 70; pi'. C). 

LISZT napsal 13 symfonickYch basnf: Les Preludes 
(1848, premo 1854); Co slyHme na hordch 
(1848-50) podle V. HUGA; Tasso (1849); Ndrek 
hrdiny (Heldenklage 1849-50), z revolucnf symfo
nie z roku 1830; Prometheus (1850), ouvertura 
k b:isni HERDEROvfl; Mazeppa (1851), podle 
V. HUGA; Slavnostni tony (Festkliinge 1853); 
Otfeus (1853-54); Hungaria (1854); Hunskd 
bitva (1857), podle KAULBACHOVA obrazu; /dedly 
(1857) podle SCHILLERA; Hamlet (1858); Od ko
libky ke hrobu (1881-82). 
Krome toho vznikiy 2 vicevete programnf symfonie: 
Faustovskd symfonie ve 3 charakteristickjcb ob
razech (LENAU 1854--57) se zavereenYm sborem 
(obr. C), Dantovskd symfonie (1855-56, premo 
1857; S. 446, obr. B). 
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programní hudba nabývá v 19. století na obzvlášt
ní aktuálnosti. Mimohudební, především poetické 
momenty jsou v epoše literární vzdělanosti velmi ví
tány. Už v době raného romantismu poukazují fan
tastičnost E. T. A. HOFFMANNA, WEBERŮV plastický 
kolorit, SCHUBERTOVO procítění (GOETHOVY) ly
riky nad rámec hudby samotné, nebo ho vydatně 
rozšiřují. Francouzský romantismus nastupující ko
lem roku 1830 požaduje od hudby ještě důrazněji 
celistvý prožitek a navíc smyslovou emfázi. Vznikají 
programní symfonie (BERLIOZ) a symfonická 
báseň (USZT). Kvalita hudebního díla nezávisí sa
mozřejmě na programu či mimohudebním obsahu 
(ani u opery nebo písně), ale jen na hudbě, jejím 
duševním obsahu a uměleckém tvaru (srovnej 
s.403). 

HECTOR BERLIOZ, *11. 12. 1803 v La Cote-Saint
-André (lsere), t 8. 3. 1869 v Paříži, syn lékaře, 
po studiu medicíny od r. 1824 žákem LE SUEURA 
a A. REJCHY v Paříži, 18~0 Římská cena za kan
tátu Sardanapale; nebyl prof. na konzervatoři, 
nýbrž knihovníkem (od r. 1839), spisovatelem 
a kritikem; cesty po Německu (1842-43), 
Rakousku, Rusku (1845-47), při nichž prová
děl hlavně svá rula; učebnice Grand Traité ďin
strumentation (Velká nauka o instrumentaci, 
1843). 

BERLIOZOVA výrazově silná orchestrální řeč určila 
ráz hudebního romantismu ve Francii. Jeho hudeb
ní fantazie, podněcována a posilována programem, 
přitom překračovala hranice klasického symfo
nismu. 
V pozadí Fantastické symfonie, op. 14 (1830), 
Epizodě ze života umělcova, stál osobní zážitek: 
láska k anglické herečce HARRIET SMITHSONOVÉ, 
představitelce Julie a Ofélie v shakespearovské diva
delní společnosti hostující v Paříži roku 1827 
(v r. 1833 se stala na čas BERLIOZOVOU ženou). 
Milovaná se pro něj (umělce) sama stává melo
dií, takřka idée fixe, kterou v§ude znovu a znovu 
nachází, v§ude sly§í (předmluva). Tak se idée fixe 
vynořuje stále znovu jako vzpomínkový motiv. Je 
vášnivě pohnutá, rytmicky a melodicky asymetrická, 
romanticky krásná a pochází, mimochodem řeče
no, z BERLIOZOVY rané kantáty (s. 152 n.). 

BERLIOZOVO líčení je quasi realistické, jako na
př. bouřka se 4 tymp. ve 3. větě - Scéně na ven
kově. V umělcově snu o popravě zazní ve 4. větě 
idée fixe naposledy sladce a vá§nivě, těsně 
předtím, než ve fortissimovém nárazu dopadne 
sekyra, a hlava se skutálí k zemi (sestupná pizzi
cata, př. A). Citát Dies irae zesiluje strašidelnou 
a rouhavou atmosféru sabbatu čarodějnic. 

V 2. verzi (prem. 1832) BERLIOZ poněkud pozmě
nil program (opium v 1. větě namísto snu ve 4. vě
tě) a jako pokračování přináší monodrama Lélio, 
čili návrat do života. 

Příznačný je postoj BERLIOZE hudebníka k postave
ní (absolutní) hudby nad (mimohudebním) pro
gramem, který může být i vynechán, neboť symfo
nie (jak doufá autor) může vzbudit hudební 
zájem sama o sohě, nezávisle na v§ech dramatic
kých intencích (předmluva). 
Další BERLIOZOVY programní symfonie: Osm scén 
z Fausta, op. 1 (1828-29); Harold v Itálii, se só
lovým violovým partem pro PAGANINIHO, přičemž 
se zde mísí program s absolutně hudební formou 
(1834, obr. B); Romeo ajulie se sóly a sborem 
(1839); Velká symfonie smuteční a triumfální, 
pro velký orch. a sbor k zasvěcení Vítězného sloupu 
(1840). Dále napsal BERLIOZ 3 opery (s. 415), 
2 oratoria (s. 425), 8 ouvertur, kantáty, Te Deum, 
mše, requiem, sbory, písně aj. 

USZT (s. 447) jako kapelník ve Výmaru nakloněný 
experimentům vyvinul z ouvertury nový, jednovětý 
druh: symfonickou báseň. Její tematika zahrnuje 
literární předlohy (divadelní hry, básně), obrazy, 
vlastní prožitky. Jsou to tónové obrazy rozdílné 
programové zřetelnosti, počínaje povšechným 
ztvárněním charakteru obsaženého v názvu až po 
detailní líčení. Dá se tak jen stěží prokázat, do jaké 
míry byla v jednotlivostech hud. struktura ovlivně
na textem nebo obsahem, avšak všechny symf 
básně jsou založeny volně a fantazijně. programní 
texty byly zčásti přidány též dodatečně, jako např. 
v Preludiích. 

LAMARTlNOVA báseň Les Préludes líčí epizody 
životní cesty jako předehry ke smrti. Touto básní 
USZT předznamenal svou ouverturu k Les quat
re Eléments (dílo pro mužský sbor na báseň 
AmRANOVU) z r. 1848, kterou později přepra
coval na symf báseň. Textové syžety lze nyní roz
poznat v hudbě: slavnostní začátek (I. 1), něha 
a vzlet první lásky (I. 47), lyrika venkovské idyly 
(I. 70; př. C). 

LISZT napsal 13 symfonických básní: Les Préludes 
(1848, prem. 1854); Co slyHme na horách 
(1848-50) podle V. HUGA; Tasso (1849); Nářek 
hrdiny (Heldenklage 1849-50), z revoluční symfo
nie z roku 1830; Prometheus (1850), ouvertura 
k básni HERDEROvfl; Mazeppa (1851), podle 
V. HUGA; Slavnostní tóny (Festkldnge 1853); 
Otfeus (1853-54); Hungaria (1854); Hunská 
bitva (1857), podle KAULBACHOVA obrazu; Ideály 
(1857) podle SCHILLERA; Hamlet (1858); Od ko
lébky ke hrobu (1881-82). 
Kromě toho vznikly 2 vícevěté programní symfonie: 
Faustovská symfonie ve 3 charakteristických ob
razech (LENAU 1854--57) se závěrečným sborem 
(obr. C), Dantovská symfonie (1855-56, prem. 
1857; s. 446, obr. B). 
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19. STOLETi / Orchestr V / symfonicka basen 2 465 

Ve Francii nasleduji skladatele jako 
FELICIEN C. DAVID (1810--76): exoticka symfonie

Oda Poust (po ceste do Orientu); KrystoJ Ko
lumbus (1847). 

CESAR FRANCK (1822-90); symf. basne: Co slySf
me na horach (- 1845-47, V. HUGO; pi'ed LISZ
TEM); Eolidy (1875-76); Proklety lovec (1882, 
BORGER); Diinove (1884, HUGO, se s61. klavi
rem); Psyche (1887-88, se sborem). 

CAMILLE SAINT-SAENS (1835-1920: Le Rouet d'Om
phate op. 31 (OmJalin kalovrat 1872); Phaeton 
op. 39 (1873); La dance macabre op. 40 (Tanec 
smrti, 1874, se s61. houslemi); Lajeunesse d'Her
cute op. 50 CMlddiHerkulovo 1877). 
Tanec smrti (basen od CAZALISE) si virtu6zne 
pohrava s realistickou t6nomalbou: pulnocni 
Udery zvonu, smrt jako sumai', ktery - podobne 
j ako na mnoha obrazech tancu smrti - vede pru
vod kostlivcu (valcik, xylofon), kohouti kokrh:i
ni (hoboj), ktere cele toto strasidelne zjeveni 
ukoncuje (obr. B) . 

GABRIEL FAURE (1845-1924), z Pamiers (Ariege), 
zak SAINT-SAENSE, 1866-70 varhanik v Rennes, 
od r. 1871 v Pai'izi, 1877 kapelnik (St.-Madelei
ne), 1896 prof. kompozice (RAVEL, BOUIANGE
RovA); Les Djinns op. 12 (1875, V. HUGO, se 
sborem). 

VINCENT D'INDY (1851-1931), zakFRANCKA, spo
lu s BORDESEM a GUILMANTEM zakl. Scholy 
Cantorum; 3 ouvertury k Valdstynovi op. 12 
(1873 az 1881); LaJoret enchantee, op. 8 (Za
iarovany les, 1878, podle UHLANDA); Tableaux 
de voyage op. 36 (Obrazyzcesty 1888-92);]0-
ur d'ete a Ia montagne op. 61 (Letnf den na 
horach, 1905, triptych). 

ERNEST CIIAUSSON (1855-99): Viviane op. 5 
(1882187); Soir de fite op. 32 (Svateinf veier 
1897-98); Poeme op. 25 (1896, se 501. houslemi). 

PAUL DUKAS (1865-1935): L'Apprenti sorcier 
(Garodejuv uien, 1897, GOETHE). 

Rusko. BALAKIREV: Rossia (Rusko 1864184). 
BORODIN: Ve stepfch strednfAsie (1880). 
MUSORGSKIJ: Svatojanska noc na Lyse hore 

(1867, podle GOGOLA, pi'epracovino RIMSKYM
-KORSAKOVEM naNoc na ... ). 

CAJKOVSKIJ viz s. 461. 
RIMSKI]-KORSAKOV: Sadko (1867/69/92); Spanel

skiff capriccio (1887); Seherezada (1888) se 
4 castmi a charakteristic!<ymi tematy: Su1t:in - si
lacke oktavy, drs ny, neohrabany; Seherezada -
velice nezny pohyb (obr. A). 

Symf. basne piSi LJADOV, LJAPUNOV, KAUNNIKOV, 
GLAZUNOV (Stenka Razin, 1885; Kreml, 1890), 
SKRJABIN aj. 

Cechy. BED RICH SMETANA *2. 3. 1824 v Litomysli, 
t 12. 5. 1884 v Praze. Od r. 1843 v Praze, pi'ivrze-

nec LiSZTA, 1848 zalozil hud. ustav, 1856-61 pobyt 
ve Svedsku, od 1861 dir. peveckeho spolku Hlahol, 
od 1862 Prozatimni divadlo, hud. kritik, 1874 
ohluchnuti (s. 452); 8 oper, klavirnf h., kom. h. 
atd. - Symfonicke bisne: Richard /II. (1857-58); 
Valdstynuv tabor (1858-1859), Hakon Jarl 
(1860-61); cyklus Ma vlast (zhruba 1872-79): 
1. Vysehrad, 2. Vltava (s. 142),3. Sarka, 4. Z ies
kjch luM a hdju, 5. Tabor, 6. Blanfk. 
A. DvoRAK: Vodnfk, Polednice, Zlaty kolovrat, 
Holoubek op. 107-110 (1896, podle ERBENA); Pf
sen bohatyrska op. 111 (1897; srovnej s. 537). 

Skandimivie: JEAN SIBELIUS (1865-1957): 
7 symfonii, 11 symf. basni, mj. Kullervo (1892), En 
Saga (1892), Finlandia (1899). 
CARL NIELSEN (1865-1931): 6 symfonii, 2 symf. 
bi~ne: Sagadrom (Pohddkovj sen 1907-08), Pan 
a Syrinx (1917-18). 

Rakousko,Nemecko 
Skladatele KLUGIIARDT, SCHARWENKA, HUBER, 
KLOSE, HAUSEGGER aj. jsou stoupenci LISZTOVY 
skoly, nebo jsou ji ovlivneni. Stejne tak HUGO WOLF 
v symf. bisni Penthesilea (1883-85, KLEiST) a It. 
serenade (vyd. posmrtne), a dale R. STRAUSS 
s 9 symf. basnemi ("basnemi v t6nech", s. 479), 
k nimz pati'i tez Enspfglova sibalstvf op. 28 (Till 
Eulenspiegels lustige Streiche. Nach alter Schel
menweise in RondeauJorm, 1894-95). 

Prolog a Epilog !voi'i ramec ve vypravecim t6nu. 
Enspigl rna 2 temata: tema les. rohu s rytmic!<ymi 
"kotrme1ci" 3x opakovaneho melod. motivu 
a "ulicnickf' tema D-klarinetu (pi'. C): Program 
(obr. C): 

Byl jednou jeden saSek / jmenem Till Enspfgl / Byl 
to zlomyslny skfftek / Vzhuru k novjm sibal
stvfm! / Jen poikejte, tp pokrytci! / HoP! Na kone 
a mezi paniiky na trhu / Upldchne pomocf sed
mimf/ovjch bot / Ukryt v my Sf dfre - prevleien za 
pastora udelul~pomazanf a prekypuje moralkou 
/ jeho palec u nohy presto prozrazuje itveraka / 
chopte se ho, posmevaika naboienstvi, presto ale 
tajny des pred smrtf / Till jako kavalfr, tpmenuje 
si neine zdvofilosti s krasnymi dfvkami / A sku
teine mu jedna uiarovala / Uchdzf se 0 ni / 
S noblesou dostavd kosem / Pr{sahd pomstu cete
mu lidstvu / - motiv filistril / Pote, co pred filis
try predestrel nekolik pi'fsernych tezi, zanechdva 
je - ohromene svemu osudu / Tillova odrhovaika 
/ Soud / Grimasy prede vsemi / Lhostejne si pfskti 
(Rozsudek: "Smrt" [Der Tod], zeste, pi'. C) Vzhuru 
na sibenici! Tak visf a kldtf se sem a tam, do
chdz{ mu vzduch, posledn{ skubnutf. Skoniila 
Tillova pozemskd pout: 

Forma ronda: s rondovYmi navraty temat Tilla 
Enspigla v F dur kontrastuje 5 epizod v ruznych 
t6ninach (d, B, g, a, As). 
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Ve Francii následují skladatelé jako 
FÉLICIEN C. DAVID (1810--76): exotická symfonie

óda Poušť (po cestě do Orientu); Kryštof Ko
lumbus (1847). 

CÉSAR FRANCK (1822-90); symf. básně: Co slyší
me na horách (- 1845-47, V. HUGO; před LIsz
TEM); Eolidy (1875-76); Prokletý lovec (1882, 
BORGER); Džinové (1884, HUGO, se sól. klaví
rem); Psyché (1887-88, se sborem). 

CAMILLE SAINT-SAENS (1835-1921): Le Rouet d'Om
phale op. 31 (Omfalin kolovrat 1872); Phaěton 
op. 39 (1873); La dance macabre op. 40 (Tanec 
smrti, 1874, se sól. houslemi); Lajeunesse d'Her
cule op. 50 (Mládí Herkulovo 1877). 
Tanec smrti (báseň od CAZALISE) si virtuózně 
pohrává s realistickou tónomalbou: půlnoční 
údery zvonů, smrt jako šumař, který - podobně 
jako na mnoha obrazech tanců smrti - vede prů
vod kostlivců (valčík, xylofon), kohoutí kokrhá
ní (hoboj), které celé toto strašidelné zjevení 
ukončuje (obr. B) . 

GABRIEL FAURÉ (1845-1924), z Pamiers (Ariege), 
žák SAINT-SAENSE, 1866-70 varhaník v Rennes, 
od r. 1871 v Paříži, 1877 kapelník (St.-Madelei
ne), 1896 prof. kompozice (RAVEL, BOUlANGE
ROVÁ); Les Djinns op. 12 (1875, V. HUGO, se 
sborem). 

VINCENT O'INDY (1851-1931), žák FRANCKA, spo
lu s BOROESEM a GUILMANTEM zakl. Scholy 
Cantorum; 3 ouvertury k Valdštýnovi op. 12 
(1873 až 1881); Laforet enchantée, op. 8 (Za
čarovaný les, 1878, podle UHLANDA); Tableaux 
de voyage op. 36 (Obrazy z cesty 1888-92);]0-
ur d'été cl la montagne op. 61 (Letní den na 
horách, 1905, triptych). 

ERNEST CIIAUSSON (1855-99): Viviane op. 5 
(1882187); Soir de flte op. 32 (Sváteční večer 
1897-98); Poeme op. 25 (1896, se sól. houslemi). 

PAUL DUKAS (1865-1935): L'Apprenti sorcier 
(Čarodějův učeň, 1897, GOETHE). 

Rusko. BALAKIREV: Rossia (Rusko 1864/84). 
BORODlN: Ve stepích středníAsie (1880). 
MUSORGSKI): Svatojánská noc na Lysé hoře 

(1867, podle GOGOLA, přepracováno RlMSKÝM
-KORSAKOVEM na Noc na ... ). 

ČAJKOVSKIJ viz s. 461. 
RIMSKI]-KORSAKOV: Sadko (1867/69/92); Španěl

ské capriccio (1887); Šeherezáda (1888) se 
4 částmi a charakteristickými tématy: Sultán - si
lácké oktávy, drsný, neohrabaný; Seherezáda -
velice něžný pohyb (obr. A). 

Symf. básně píší LJAOOV, LJAPUNOV, KAUNNIKOV, 
GLAZlJNOV (Stěnka Razin, 1885; Kreml, 1890), 
SKRJABIN aj. 

Čechy. BEDŘICH SMETANA *2. 3. 1824 v Litomyšli, 
t 12. 5. 1884 v Praze. Od r. 1843 v Praze, přívrže-

nec L1SZTA, 1848 založil hud. ústav, 1856-61 pobyt 
ve Svédsku, od 1861 dir. pěveckého spolku Hlahol, 
od 1862 Prozatímní divadlo, hud. kritik, 1874 
ohluchnutí (s. 452); 8 oper, klavírní h., kom. h. 
atd. - Symfonické básně: Richard lIl. (1857-58); 
Valdštýnův tábor (1858-1859), Hakon Jarl 
(1860-61); cyklus Má vlast (zhruba 1872-79): 
1. Vyšehrad, 2. Vltava (s. 142),3. Šárka, 4. Z čes
kých luhů a hájů, 5. Tábor, 6. Blaník. 
A. DVOŘÁK: Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, 
Holoubek op. 107-110 (1896, podle ERBENA); Pí
seň bohatýrská op. 111 (1897; srovnej s. 537). 

Skandinávie: JEAN SIBELlUS (1865-1957): 
7 symfonií, 11 symf. básní, mj. Kullervo (1892), En 
Saga (1892), Finlandia (1899). 
CARL NIELSEN (1865-1931): 6 symfonií, 2 symf. 
bá~ně: Sagadróm (Pohádkový sen 1907-08), Pan 
a Syrinx (1917-18). 

Rakousko, Německo 
Skladatelé KLUGIIARDT, SCHARWENKA, HUBER, 
KLOSE, HAUSEGGER aj. jsou stoupenci LISZTOVY 
školy, nebo jsou jí ovlivněni. Stejně tak HUGO WOLF 
v symf. básni Penthesilea (1883-85, KLEiST) alt. 
serenádě (vyd. posmrtně), a dále R. STRAUSS 
s 9 symf. básněmi ( .. básněmi v tónech", s. 479), 
k nimž patří též Enšpíglova šibalství op. 28 (TilI 
Eulenspiegels lustige Streiche. Nach alter Schel
menweise in Rondeauform, 1894-95). 

Prolog a Epilog tvoří rámec ve vyprávěcím tónu. 
Enšpígl má 2 témata: téma les. rohu s rytmickými 
.. kotrmelci" 3x opakovaného melod. motivu 
a .. uličnické" téma D-klarinetu (př. C): Program 
(obr. C): 

Byl jednou jeden šašek / jménem Ti/l Enšpígl / Byl 
to zlomyslný skřítek / Vzhůru k novým šibal
stvím! / Jen počkejte, Ip pokrytci! / HoP! Na koně 
a mezi paničky na trhu / Upláchne pomocí sed
mimílových bot / Ukryt v myší díře -převlečen za 
pastora udělul~pomazání a překypuje morálkou 
/ jeho palec u nohy přesto prozrazuje čtveráka / 
chopte se ho, posměváčka náboženství, přesto ale 
tajný děs před smrtí / Tíll jako kavalír, Ipměňuje 
si něžné zdvořilosti s krásnými dívkami / A sku
tečně mu jedna učarovala / Uchází se o ni / 
S noblesou dostává košem / Přísahá pomstu celé
mu lidstvu / - motiv filistrů / Poté, co Před filis
try předestřel několik příšerných tezí, zanechává 
je - ohromené svému osudu / Tillova odrhovačka 
/ Soud / Grimasy přede všemi / Lhostejně si píská 
(Rozsudek: .. Smrt" [Der Tod], žestě, př. C) Vzhůru 
na šibenici! Tak visí a klátí se sem a tam, do
chází mu vzduch, poslední škubnutí. Skončila 
Tíllova pozemská pout: 

Forma ronda: s rondovými návraty témat Tilla 
Enšpígla v F dur kontrastuje 5 epizod v různých 
tóninách (d, B, g, a, As). 
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466 19. STOLETI I Orchestr \'1 I ou\-erlur.a, suita, balet 
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19. STOLETi I Orchestr VI I ouvertura, suita, balet 467 

Jako hudebni druh s mimohudebnim obsahem od
povida ouvertura romant. pl'edstavam 0 hudbe. 
Programnf predehra (ouvertura) tak v 19. stoleti 
zaznamenava velk)i rozmach. Problemem se stal 
kontrast formy a obsahu, nebor podle tradice mela 
ouvertura formu sonatovou, zatfmco program si vy
nucoval formovou volnost (programni hudba) . 
Kombinace programu s formami absolutni hudby 
nebyly v prubehu 19. stoleti zadnou vYjimkou, ale 
spiSe pravidlem (srov. ouvertury k Leonore, 
s. 388 n.). 
OdjakZiva bylo zvykem uvolnovat ouvertury z jevist
nfeh souvislosti a provadet je koncertne (s. 135). 
Zde 2 pl'iklady u BEETHOVENA z poc. 19. stoleti: 
- Ouvertura Coriolan, op. 62 (1807), napsana 

pro COLLINOVU divadelni hru, poprve vsak byla 
provedena v koncertnim sale, kde zdomacnela -
podobne jako ouvertury k "Leonore"; 

- Ouvertura Egmont, op. 84 (1809-10), cast je
vistni hudby ke GOETHOVU Egmontovi, s pisne
mi, meziaktni hudbou, melodramem a zaverec
nou triumfalni symfonii. 

Jako relativne kratke, barvite a charakteristicke ku
sy zaznivaly ouvertury pl'i zvhiStnich pl'ilezitostech, 
pri otevirani domii a odhalovani pamatnikii, a na 
koncertech. Je zl'ejme, ze byly komponovany bua 
primo pro tyto ucely nebo pro koncertni provedeni 
(konc. ouvertura). Okruh latek se ptitom rozsiro
val nad ramec opery a cinohry a zahrnoval obecnej
si temata, jako prirodni obrazy, zazitky z cest, nala
dy, ideje. To vse potom LISZT pretvol'il do svYch jed
novetYch symf bdsnf, ktere jeste zcasti nesou nazev 
ouvertura. 

Jednou z genialnich romantick)ich koncertnich 
ouvertur je pl'edehra k SHAKESPEAROVE Snu 
noci svatojdnske (Sommernachtstraum) 171e
teho MENDELSSOHNA-BARTHOLDYHO. Ramec 
tvol'i divukrasne akordy decM, nasleduje tanec 
skfftkii, ustici do mysticky pusobicibo disonant
nibo akordu v I. 56 nn. (S6+D7, pl'. A). Vznika 
zde sonatova forma s kontrastnfmi tematy, k to
mu tanec nesikii a hy1cini osla, ktere jsou v re
prize jako vedlejsi tema transponovany z H dur 
dQ hlavni t6niny E dur (obr. A). 

MENDELSSOHN pozdeji k teto ouvertul'e pl'idal 
5 dalsich casti - Scherzo, Intermezzo, Notturno, 
Svatebni pochod (casto 4rucnf!) a lidovY tanec -
a ucinil z ni tak scenickou hudbu (op. 61, 1842). 
Dale napsal mj.: Hebridy op. 26 (1830, Fingalova 
jeskyne), KJid more a sfastnd plavha op. 27 
(1823-33, GOETHE). 
Dalsi pl'iklady ouvertur: SCHUBERT: 8 ouvertur, 
z toho 2 v it. slohu, D, C, (D 590, 591, 1817); 
SCHUMANN: Manfred, op. 115 (1848-49, BYRON); 
WAGNER: Faust (1840/55); BERLIOZ: Waverley 
op.2 (1828, SCOTT), KrdlLearop. 4 (1831), Rfm
sky karneval op. 9 (1844, CELLINI); LISZT: Orje
us, Prometheus, Mazeppa (viz s. 463); CAJKOV-

SKI]: Romeo a Julie aj. (s. 461). Bez poetickeho 
programu: BRAHMS: Akademickd slavnostnf pre
dehra, c, op. 80 (1880), Tragickd predehra, d, 
op. 81 (1881). 

OrchestraIni suita 
se v 2. pol. 19. stol. s rostoucim historismem, klasi
cismem a narodnimi zajmy znovu oeita na vzestupu. 
Pl'itom vykazuje: 
- barokni rysy, jako napl'. Suita op. 49 (1877) 

SAINT-SAENSE s castmi Prelude, Sarabande, Ga
votte, Romance a Final; 

- folklorni rysy, SAINT-SAENS, Suite algerienne 
op. 60 (1880): Prelude, Rhapsodie mauresque, 
Reverie du soir, Marche militaire franfaise. 

V pozadf se casto nachiizeji mimohudebni momenty 
jako vypravenf, povesti, divadelni hry, napl'.: 

EDVARD GRIEG (1843-1907), Suita Peer-Gynt 
byla dodatecne sestavena z jevistni hudby k IBSE
NOVE hl'e Peer Gynt z r. 1874-75 (obr. B). Sol
vejiina pfsen z KJERULFOVY sbirky lid. pfsni, tez 
s klavirem jako skladateluv op. 52,4 (pl'. B), zis
kiva svlij seversk)i a "griegovski' charakter po
moci typick)ich melod. obratii a vrstvenim t6nin: 
prodleva a moll, nad tim dominanta E dur (I. 1, 
4. ctvrtka) a subdominanta d moll (melodie, 1. 1, 
3. a 4. ctvrtka). 

GRIEGOVA Suita ve starem slohu Z casu Holbergo
vych op. 40 (1884 pro klavir, 1885 pro orch.) -
s castmi Prelude, Sarabande, Gavotte, Air a Ri
gaudon - spojuje barokni a folklorni prvky. 
FAUREHO Suita Pelteas et Melisande (1898, MAE
TERLINCK) rna svlij puvod take v jevistnf hudbe, 
KORSAKOVOVA Seherezdda oproti tomu v progra
mu (s. 464, obr. A). 

Baletni hndba 
19. stol. rozsil'ilo balet ze 3 na 4 aZ 5 aktU. Hudba, aZ 
o 20 cfslech, sestava z tancu (valcik, polka atd.), 
specifick)ich tanecnfch doprovodu (pas de deux, de 
trois atd.), pozdeji rna voloy ryraz (programnf ob
sah). Slavne balety byly La Sytphide (Panz 1832) na 
hudbu J. SCHNEITZHOEFFERA s MARl! TAGLIONI ja
ko danseuse aerienne (spick0vY tanec); GiseUe 
(Pal'iz 1841) na hudbu A. ADAMA s CARLOTTOU 
GRISI, ktera jakono danseuse terre a terre pl'ejala 
ryrazovY tanec FANNY ELSSLEROvE. Pozdeji nasledo
valy DELIBESOVA Coppe/ia (1870) a Sylvia (1876). 
Bohata baletni tradice se rozvinula v Rusku, zvl. df
ky fro choreografovi M. PETIPOVI a UJKOVSKEHO 
pohiidkovYm balerum Labutf jezero (Moskva, 
1877, BEGYSEV/GELCER), Sipkovd Ruienka (Pe
trohrad 1890, PETIPA!VSEVOWZSKIJ podle PER
RAULTA) a Louskdcek (Petrohrad 1892, PETIPA, 
podle E. T. A. HOFFMANNA). 

Obr. C ukazuje mj. ty kusy, ktere CAJKOVSKIJ 
vybral do koncertnf suity. 

19. STOLETí I Orchestr VI I ouvertura, suita, balet 467 

Jako hudební druh s mimohudebním obsahem od
povídá ouvertura romanl. představám o hudbě. 
Programní předehra (ouvertura) tak v 19. století 
zaznamenává velký rozmach. Problémem se stal 
kontrast formy a obsahu, neboť podle tradice měla 
ouvertura formu sonátovou, zatímco program si vy
nucoval formovou volnost (programní hudba) . 
Kombinace programu s formami absolutní hudby 
nebyly v průběhu 19. století žádnou výjimkou, ale 
spíše pravidlem (srov. ouvertury k Leonoře, 
s. 388 n.). 
Odjakživa bylo zvykem uvolňovat ouvertury z jevišt
ních souvislostí a provádět je koncertně (s. 135). 
Zde 2 příklady u BEETHOVENA z poč. 19. století: 
- Ouvertura Coriolan, op. 62 (1807), napsána 

pro COLLlNOVU divadelní hru, poprvé však byla 
provedena v koncertním sále, kde zdomácněla -
podobně jako ouvertury k "Leonoře"; 

- Ouvertura Egmont, op. 84 (1809-10), část je
vištní hudby ke GOETHOVU Egmontovi, s písně
mi, meziaktní hudbou, melodramem a závěreč
nou triumfální symfonií. 

Jako relativně krátké, barvité a charakteristické ku
sy zaznívaly ouvertury při zvláštních příležitostech, 
při otevírání domů a odhalování památníků, a na 
koncertech. Je zřejmé, že byly komponovány buď 
přímo pro tyto účely nebo pro koncertní provedení 
(konc. ouvertura). Okruh látek se přitom rozšiřo
val nad rámec opery a činohry a zahrnoval obecněj
ší témata, jako přírodní obrazy, zážitky z cest, nála
dy, ideje. To vše potom LlSZT přetvořil do svých jed
novětých symf básní, které ještě zčásti nesou název 
ouvertura. 

Jednou z geniálních romantických koncertních 
ouvertur je předehra k SHAKESPEAROVĚ Snu 
noci svatojánské (Sommernachtstraum) 171e
tého MENDELSSOHNA-BARTHOLDYHO. Rámec 
tvoří divukrásné akordy dechů, následuje tanec 
skřítků, ústící do mysticky působícího disonant
ního akordu v I. 56 nn. (S'+D7, př. A). Vzniká 
zde sonátová forma s kontrastními tématy, k to
mu tanec nešiků a hyKání osla, které jsou v re
príze jako vedlejší téma transponovány z H dur 
dQ hlavní tóniny E dur (obr. A). 

MENDELSSOHN později k této ouvertuře přidal 
5 dalších částí - Scherzo, Intermezzo, Notturno, 
Svatební pochod (často 4ruční!) a lidový tanec -
a učinil z ní tak scénickou hudbu (op. 61, 1842). 
Dále napsal mj.: Hebridy op. 26 (1830, Fingalova 
jeskynei, Klid moře a šťastná plavha op. 27 
(1823-33, GOETHE). 
Další příklady ouvertur: SCHUBERT: 8 ouvertur, 
z toho 2 v it. slohu, D, C, (D 590, 591, 1817); 
SCHUMANN:Manfred, op. 115 (1848-49, BYRON); 
WAGNER: Faust (1840/55); BERLIOZ: Waverley 
op. 2 (1828, SCOTT), KrálLearop. 4 (1831), Řím
ský karneval op. 9 (1844, CELLlNI); LlSZT: Orje
us, Prometheus, Mazeppa (viz s. 463); CA]KOV-

SKl]: Romeo a Julie aj. (s. 461). Bez poetického 
programu: BRAHMS: Akademická slavnostní Pře
dehra, c, op. 80 (1880), Tragická předehra, d, 
op. 81 (1881). 

Orchestrální suita 
se v 2. pol. 19. stol. s rostoucím historismem, klasi
cismem a národními zájmy znovu ocitá na vzestupu. 
Přitom vykazuje: 
- barokní rysy, jako např. Suita op. 49 (1877) 

SAINT-SAĚNSE s částmi Prélude, Sarabande, Ga
votte, Romance a Final; 

- folklorní rysy, SAINT-SAĚNS, Suite algérienne 
op. 60 (1880): Prélude, Rhapsodie mauresque, 
Reverie du soir, Marche militaire franfaise. 

V pozadí se často nacházejí mimohudební momenty 
jako vyprávění, pověsti, divadelní hry, např.: 

EDVARD GRlEG (1843-1907), Suita Peer-Gynt 
byla dodatečně sestavena z jevištní hudby k IBSE
NOVĚ hře Peer Gynt z r. 1874-75 (obr. B). Sol
vejžina píseň z K]ERULFOVY sbírky lid. písní, též 
s klavírem jako skladatelův op. 52,4 (př. B), zís
kává svůj severský a "griegovský" charakter po
mocí typických melod. obratů a vrstvením tónin: 
prodleva a moll, nad tím dominanta E dur (I. 1, 
4. čtvrtka) a subdominanta d moll (melodie, 1. 1, 
3. a 4. čtvrtka). 

GRlEGOVA Suita ve starém slohu Z časů Holbergo
vých op. 40 (1884 pro klavír, 1885 pro orch.) -
s částmi Prélude, Sarabande, Gavotte, Air a Ri
gaudon - spojuje barokní a folklorní prvky. 
FAURÉHO Suita Pelléas et Mélisande (1898, MAE
TERLINCK) má svůj původ také v jevištní hudbě, 
KORSAKOVOVA Šeherezáda oproti tomu v progra
mu (s. 464, obr. A). 

Baletní hndba 
19. stol. rozšířilo balet ze 3 na 4 až 5 aktů. Hudba, až 
o 20 číslech, sestává z tanců (valčík, polka atd.), 
specifických tanečních doprovodů (pas de deux, de 
trois atd.), později má volný výraz (programní ob
sah). Slavné balety byly La Sytphide (Paříž 1832) na 
hudbu J. SCHNElTZHOEFFERA s MARIí TAGLlONI ja
ko danseuse aérienne (špičkový tanec); GiseUe 
(Paříž 1841) na hudbu A. ADAMA s CARLOTTOU 
GRlSI, která jakožto danseuse terre II terre přejala 
výrazový tanec FANNY ELSSLEROVÉ. Později následo
valy DELlBESOVA Coppélia (1870) a Sylvia (1876). 
Bohatá baletní tradice se rozvinula v Rusku, zvl. dí
ky fr. choreografovi M. PETlPOVI a U]KOVSKÉHO 
pohádkovým baletům Labutí jezero (Moskva, 
1877, BEGYŠEV/GELCER), Šípková Růženka (Pe
trohrad 1890, PETlPA!VSEVOWZSKI] podle PER
RAULTA) a Louskáček (Petrohrad 1892, PETlPA, 
podle E. T. A. HOFFMANNA). 

Obr. C ukazuje mj. ty kusy, které CA]KOVSKI] 
vybral do koncertní suity. 
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19. STOLETf / Orchestr VII / klavirni koncert 1: Chopin, Schumann 469 

v 19. stoleti klavirni koncert pi'evazuje nad kon
certy pro ostatni nastroje; mei'itka urcili MOZART 
a BEETHOVEN. 
DANIEL STEIBELT (1765-1823) je znam svYm tre
molem a malebnYm barvirym zvukem sveho nastro
je. Jeho 3. klav. koncert rna nazev L'orage (Boufe), 
podobne jako programni symfonie, 6. symfonie 
Le Voyage sur Ie Mont St-Bernard (Cesta na Mont 
St. Bernard, pi'ed rokem 1816, podle CHERUB!
NIHO opery). 
J. B. CRAMER (1771-1858) psal virtuozni koncerty 
v tzv. brilantnim stylu. 
C. M. VON WEBER (1786-1826), sam klav. virtuos, 
zkomponoval2 klav. koncerty: C dur, op. 11 (1810) 
a Es dur, op. 32 (1812). V pozadi Koncertniho kusu 
f moll, op. 79 (1821, premo Berlin, ryden po Caro
stfelci) se nachizi roman!. program: sti'edovekY 
hrad a hradni pani, smutek pri odjezdu ki'izacke v9-
pravy a jasot pi'i navratu. Formrune jednovery, ale 
vicedtlny (ovlivnil LISZTA). 
J. N. HUMMEL (1778-1837), zak MOZARTA, kom
ponujid roman!. barvite, s puvabem a briland, zvl. 
v Koncertu a moll, op. 85 (kolem r. 1816), ktery uz 
rna leccos z elegance CHOPINOVY, i kdyz ne jeho 
melodicke kvality a harm. vynalezavost (figurace 
jsou ale obdobne). 
Drue: FRANZ LESSEL (1780-1838), potpourri 
s polskYmi tanci (1813); JOHN FIELD (1782 az 
1837), pomale vetyjsou utkdny zvune rUii a sne
hove beloby lilii (SCHUMANN k 7. koncertu, 
1835); F. W. KALKBRENNER (1785-1849), mar
cipdnovj zjev (HEINE); l. MOSCHELES (1794 
az 1870); H. HERZ (1803-88); S. THALBERG 
(1812-71). 

F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) vzbu
zoval jako mlady klavirista senzaci (ve 14 letech 
hrru GOETHOVI mj. BEETHOVENOVU V. symfonii na 
klaviru), napsal 
- koncerty pro 2 klaviry: E dur (1823 pro sestru 

FANNY) a As dur (1824); 
- Klavirni koncert c. 1, g, op. 25 (1831); 

Klavirni koncert C. 2, d, op. 40 (1837); 
- Capriccio brillant, h, op. 22 (1825-26?); 

Rondo brillant, Es, op. 29 (1834); 
Serenddu a allegro, op. 43 (1838). 

MENDELSSOHNOV virtuozni klav. sloh je naplnen 
nervnim neklidem, a zaroven se vyznacuje duchapl
nou, uslechtilou noblesou. UZ jen jakoby loutnove 
ki'ehkY zacatek Capriccia prozrazuje genia. 

F. Chopin (1810-1849) komponoval sva dtla pro 
klavir a orchestr uz velmi zahy. Orchestr pi'itom 
oproti klaviru ustupuje do pozadi, C02 odrazi vyso
kou solistickou narocnost klaviru (nikoliv snad 
orch. nemohoucnost). Chronologicky: 
- Variace na La ci darem la mana z MOZARTOVA 

Dona Giovanniho, B, op. 2 (1827); 

- Fantazie (polske pisne) A, op. 13 (1828); 
- Rondo Krakowiak, F, op. 14 (1828); 
- 2 koncerty: f, op. 21 (1829-30, tzv. C. 2); e, op. 

11 (1830, tzv. c. 1); 
- Grande polonaise brillante, Es, op. 22 (1830 aZ 

31), sAndante spianato (1834). 
SCHUMANN pi'ivital CHOPINOVY Variace na Dona 
Juana s entusiasmem (klobouk dolu, pdnove, ge
nius) a obdivoval originalitu, fantazii a velikost to
hoto raneho "opusu 2" (ArnZ 1831). Klav. koncerty 
napsal CHOPIN inspirovan laskou ke zpevacce KON
STANCIl GLADKOWSKE, memu idedlu, kteremu, 
anii bych s nim hovofil, ui pul roku slouiim, 
o kterem snim, na jehoi pamdtku jsem kompo
novalAdagio k memu novemu koncertu (1829). 

Nad roman!. zvukovYm "polStarem" smyccu a si
rokYmi hmaty I. r. (srov. proti tomu mozartovske 
figurace) se pozveda rozevlat:i melodie; ki'ehka 
belcantova ornamentika pi'itom delikatne splJ'va 
s dlouhodechou lini! spolu s ryrazove siinYm, 
avsak stylovYm rubatem. CHOPIN opakuje tema 
ti'ikrat, pokazde s nOvYmi variantami jako u pis
nOvYch strof (A, f\, A"); pi'ed posledni z nich se 
objevi dramatickY recitativ v moll, s blystiv9mi 
oktavami klaviru nad temne vzrusenYm tremo
lem smyccu (pi'. A). 

o podobnem Adagiu koncertu e moll CHOPIN na
psal: Je to jako sen v krdsne, mesicem ozdfene 
jarni noci ... Proto je take doprovod s dusitky 
(dopis TYTOVI W., 1830). Virtuozni krajni vety 
obou koncertu strhuji fantazii, citem, napady a ta
necnosti. Vysiny citu pi'ipominaji BEETHOVENA 
(tak jako Hummel Sffil Mozartuv styl, tak pfivedl 
Chopin Beethovenova ducha do koncertniho sd
lu, SCHUMANN 1835). 

R. Schumann se po 3 pokusech 0 koncert (fragm. 
in f, F, d, 1829/30/39) pi'iznal: Nemohu napsat 
koncert pro virtuosa, musim pomjslet na neco 
jineho (CLARE). Roku 1841 vznikla jednoveta Fan
tazie pro klav. a orch. a moll, kterou r. 1845 na pi'a
ni nakladatele doplnil dalsimi 2 vetami na koncert. 

Koncert zacina mohutnou akordickou kaskadou, 
jako by se na jevisti prudce zvedla opona. HI. te
rna pi'enasi akordickY napad do Iyr. sfery a zaro
ven roman!. rozvlacne moduluje do dur (pi'. B) 
a zase zpe!. Prvni vedlejsi myslenka se opet cho
pi osminoveho pohybu, vsude vladne tesna pro
vazanos!. Do puvodne fantazijni vety je vklinen 
nezvykly pomaly sti'edni dtl v As dur s klarineto
vYm solem. Koncertantnim prvkem je vasniva, 
prokomponovana kadence (obr. B). DruM veta 
(s vc. melodiO a Finale opet vyuZivaji motivy hI. 
tematu. 

SCHUMANN napsal drue jednovete koncertni kusy: 
Introdukci a allegro appassionato, G, op. 92 
(1849), hrrua casto CLARA, Introdukci a allegro, 
doD, op. 134, venovano J. BRAHMSOVI. 
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v 19. století klavírní koncert převažuje nad kon
certy pro ostatní nástroje; měřítka určili MOZART 
a BEETHOVEN. 
DANIEL STEIBELT (1765-1823) je znám svým tre
molem a malebným barvitým zvukem svého nástro
je. Jeho 3. klav. koncert má název L'orage (Bouře), 
podobně jako programní symfonie, 6. symfonie 
Le Voyage sur le Mont St-Bernard (Cesta na Mont 
St. Bernard, před rokem 1816, podle CHERUBI
NIHO opery). 
J. B. CRAMER (1771-1858) psal virtuózní koncerty 
v tzv. brilantním stylu. 
C. M. VON WEBER (1786-1826), sám klav. virtuos, 
zkomponoval 2 klav. koncerty: C dur, op. 11 (1810) 
a Es dur, op. 32 (1812). V pozadí Koncertního kusu 
f moll, op. 79 (1821, prem. Berlín, týden po Čaro
střelci) se nachází romant. program: středověký 
hrad a hradní paní, smutek při odjezdu křižácké vý
pravy a jásot při návratu. Formálně jednovětý, ale 
vícedtlný (ovlivnil L1SZTA). 
J. N. HUMMEL (1778-1837), žák MOZARTA, kom
ponující romant. barvitě, s půvabem a brilancí, zvl. 
v Koncertu a moll, op. 85 (kolem r. 1816), který už 
má leccos z elegance CHOPINOVY, i když ne jeho 
melodické kvality a harm. vynalézavost (figurace 
jsou ale obdobné). 
Dále: FRANZ LESSEL (1780-1838), potpourri 
s polskými tanci (1813); JOHN FIELD (1782 až 
1837), pomalé věty jsou utkány z vůně růží a sně
hové běloby lilií (SCHUMANN k 7. koncertu, 
1835); F. W. KALKBRENNER 0785-1849), mar
cipánový zjev (HEINE); l. MOSCHELES 0794 
až 1870); H. HERZ (1803-88); S. THALBERG 
(1812-71). 

F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) vzbu
zoval jako mladý klavírista senzaci (ve 14 letech 
hrál GOETHOVI mj. BEETHOVENOVU V. symfonii na 
klavíru), napsal 
- koncerty pro 2 klavíry: E dur (1823 pro sestru 

FANNY) a As dur (1824); 
- Klavírní koncert č. 1, g, op. 25 (831); 

Klavírní koncert č. 2, d, op. 40 (1837); 
- Capriccio briliant, h, op. 22 (1825-26?); 

Rondo briliant, Es, op. 29 (1834); 
Serenádu a allegro, op. 43 (1838). 

MENDELSSOHNŮV virtuózní klav. sloh je naplněn 
nervním neklidem, a zároveň se vyznačuje duchapl
nou, ušlechtilou noblesou. Už jen jakoby loutnově 
křehký začátek Capriccia prozrazuje génia. 

F. Chopin (1810-1849) komponoval svá dtla pro 
klavír a orchestr už velmi záhy. Orchestr přitom 
oproti klavíru ustupuje do pozadí, což odráží vyso
kou sólistickou náročnost klavíru (nikoliv snad 
orch. nemohoucnost). Chronologicky: 
- Variace na La ci darem Ia mano z MOZARTOVA 

Dona Giovanniho, B, op. 2 (1827); 

- Fantazie (polské písně) A, op. 13 (1828); 
- Rondo Krakowiak, F, op. 14 (1828); 
- 2 koncerty: f, op. 21 (1829-30, tzv. č. 2); e, op. 

11 (1830, tzv. č. 1); 
- Grande polonaise briliante, Es, op. 22 (1830 až 

31), s Andante spianato (1834). 
SCHUMANN přivítal CHOPINOVY Variace na Dona 
Juana s entusiasmem (klobouk dolů, pánové, gé
nius) a obdivoval originalitu, fantazii a velikost to
hoto raného "opusu 2" (AmZ 1831). Klav. koncerty 
napsal CHOPIN inspirován láskou ke zpěvačce KON
STANCII GLADKOWSKÉ, mému ideálu, kterému, 
aniž bych s ním hovořil, už půl roku sloužím, 
o kterém sním, na jehož památku jsem kom po
novalAdagio k mému novému koncertu (1829). 

Nad romant. zvukovým "polštářem" smyčců a ši
rokými hmaty I. r. (srov. proti tomu mozartovské 
figurace) se pozvedá rozevlátá melodie; křehká 
belcantová ornamentika přitom delikátně splývá 
s dlouhodechou linií spolu s výrazově silným, 
avšak stylovým rubatem. CHOPIN opakuje téma 
třikrát, pokaždé s novými variantami jako u pís
ňových strof (A, f\, A"); před poslední z nich se 
objeví dramatický recitativ v moll, s blyštivými 
oktávami klavíru nad temně vzrušeným tremo
lem smyčců (př. A). 

O podobném Adagiu koncertu e moll CHOPIN na
psal: Je to jako sen v krásné, měsícem ozářené 
jarní noci ... Proto je také doprovod s dusítky 
(dopis TYTOVl W., 1830). Virtuózní krajní věty 
obou koncertů strhují fantazií, citem, nápady a ta
nečností. Výšiny citu připomínají BEETHOVENA 
(tak jako Hummel šířil Mozartův styl, tak přivedl 
Chopin Beethovenova ducha do koncertního sá
lu, SCHUMANN 1835). 

R. Schumann se po 3 pokusech o koncert (fragm. 
in f, F, d, 1829/30/39) přiznal: Nemohu napsat 
koncert pro virtuosa, musím pomýšlet na něco 
jiného (CLAŘE). Roku 1841 vznikla jednovětá Fan
tazie pro klav. a orch. a moll, kterou r. 1845 na přá
ní nakladatele doplnil dalšími 2 větami na koncert. 

Koncert začíná mohutnou akordickou kaskádou, 
jako by se na jevišti prudce zvedla opona. Hl. té
ma přenáší akordický nápad do lyr. sféry a záro
veň romant. rozvláčně moduluje do dur (př. B) 
a zase zpět. První vedlejší myšlenka se opět cho
pí osminového pohybu, všude vládne těsná pro
vázanost. Do původně fantazijní věty je vklíněn 
nezvyklý pomalý střední dtl v As dur s klarineto
vým sólem. Koncertantním prvkem je vášnivá, 
pro komponovaná kadence (obr. B). Druhá věta 
(s ve. melodiO a Finale opět využívají motivy hl. 
tématu. 

SCHUMANN napsal dále jednověté koncertní kusy: 
Introdukci a allegro appassionato, G, op. 92 
(1849), hrála často CLARA, Introdukci a allegro, 
d-D, op. 134, věnováno J. BRAHMSOVI. 
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19. STOLET! I Orchestr VIII I klavirni koncert 2: Liszt, Brahms 471 

V 2. polovine 19. stoleti se od sebe oddeluji form:il
ne volnejsi, misty programni koncert (LISZT) na 
jedne a form:ilne prisnejsi, by!' nemene bohat9 
a novatorsk-y koncert (BRAHMS) na druhe strane. 
F. Liszt naplnil sve klavirui koncerty extremni fan
tazii, nebYvalYm zvukovYm bohatstvim jak v klaviru, 
tak v orchestru, patetickYm gestem, vlastnimi pro
zitky a poetickYm vYrazem. Pilsobily zde rovnez 
transkripce oper a symfonii, zvl. BERLIOZOvYCH. 
Poradi vzniku: 
- Malidiction (Proklett) pro klavir a smycce 

(1830/40), vychizejici z Koncertu a moll, jedno
ho z 2 ranych koncertu (1825), 

- Grande jantasie symphonique (1834) na 2 mo
tivy z BERLIOZOVA Ulia. Concerto symphonique 
(1834-35), Psaume instrumental De projun
dis, programni, vol:ini 0 pomoc a vykoupeni, 
jednovete. 

- Rondeau jantastique (1836), na spanelske te
rna (podle GARclI). 

- Variace a reminiscence na BELLINIHO operu 
[Puritani (1837/39). 

- Parafraze na hymnu God save the Queen a Rule 
Britannia (1841). 

- Klavirni koncert A dur (1839/49-61), tzv. c. 2, 
premo VYmar 1857. 

- Fantazie na motivy z BEETHOVENOvYCH Zi'ice
nin atrfnskjch (1848-52). 

- Klavirni koncert Es dur (1849), tzv. c. 1, premo 
1855 autor, dir. BERLIOZ. 

- ranec smrti (1849153/59), premo 1865 BULOW, 
dir. LISZT (s. 446, obr. A). 

- Fantazie na madi:trsklf lid. melodie (l852?) = 
Uherskd rapsodie c. 14 jako koncert (podobne 
c. 13; C. 1-6 jsou prepracovana pouze pro or
chestr). 

- Koncert v uhersklfm slohu (1885), fragment. 
Pro LISZTA jsou typicka cetna prepracovavani. Svou 
roli zde hraji zkusenosti z koncertniho s:ilu, stejne 
tak jako rapsodick-y charakter koncertu. RanYm 
vzorem pro jednovetost a (skrytY) program byl WE
BEROV Koncertni kus op. 79, ktery LISZT casto hri
val (s. 469). 

Take Koncert Es dur je jednovet9, tzn., ze za se
bou bez pauzy nasleduji rychle a lyricke casti ja
ko vety symfonie (obr. A). Temata a casti A-K se 
pritom zcasti zuovu vraceji ve variovane podobe. 
Kadencni partie klaviru stoji jako obvykle pred 
zaverem jednotl. "vet", zde ale take hned na za
catku: fantazijnim, jakoby improvizovanem. 
Koncert zaCina heroickYm motivem tutti (Vy, vy 
vsichni nezmuiete nic!, LISZT), se smelYm vybo
cenim z Es do E a rozmachlYmi oktavovYnll skoky 
v obou rukach (pr. A). Lyrickou vediejsi myslenku 
(B) prednaseji rovnez s6love nastroje orchestru, 
doprovizene klavirem; podobne je tomu v ro
mant. modulaci z c do A (t. 54 nn.) Scherzo pra
cuje efektne s pizz. a triangiem ("koncert pro tri-

angi", HANSLICK; t. 79). V pochodovem Finale se 
navraceji predchizejici temata (cyklus). 

Pro klavir a orchestr upravil LISZT SCHUBERTOVU 
Fantazii Poutnik a WEBEROVU Brilantni polonezu 
op.72. 
Jednim z LISZTOvYCH predchUdcu byl co do symf. 
zachazeni s orchestrem HENRY LiTOLFF (1818 aZ 
1891), jemuz je Koncert Es dur venov:in. Napsal ne
kolik symfonick-ych koncertu (Concerti symphoni
ques) se scherzy (take [ntermede), tzu. 4vete. 

J. Brahms napsal jen 2 klav. koncerty, ktere svYm 
symf. charakterem a vYrazove presvedcivou virtuo
zitou patri k nejvetsim dilum 19. stoleti. 
Klavirni koncert c. 1 d moll, op. 15 (1856-57, 
premo Hannover 1859). Pod dojmem BEETHOVE
NOVY IX. symfonie, kterou poprve slysel r. 1853 
v Diisseldorfu, napsal BRAHMS Sonatu d moll pro 
2 klaviry (se Scherzem), jejiz prvni vetu nejprve 
upravil pro orchestr (md nezdafend symjonie) 
a pote z ni ucinil klav. koncert. Scherzo teto sonaty 
preslo jako smutecni pochod Denn alles Fleisch do 
Nemecklfho requiem. Vasnivost a krasa temat byla 
zrejme ovlivnena BRAHMSOVOU laskou ke CLARE 
SCHUMANNOvE, jejiz "nezny portret" vykreslil 
v Adagiu (dopis CLARE, 1857). 
Klav. koncert c. 2 B dur, op. 83 (PreBbaum u Vidne 
1881) obsahuje Scherzo v t6uine d moll, tedy 4 ve
ty, a svou strukturou je spiSe symjonii s obligdt
nim klavirem (HANSLICK). Dilo vyzaruje velikost 
inspirovanou vznesenosti prirody. 

1. vetu otevira les. roh s siroce zalozenYm hI. te
matern, imitovanYm vzestupnYmi akordickYmi 
sledy klaviru. Klas. symetricke zalozeni je zacho
v:ino, ale ne po dvoutaktich, nYbd v romant. roz
sireni 2 x 3 takty (pr. B). - Tema Andante, pred
nasene s61. violoncellem, se pozdeji stalo pisni 
[mmer leiser wird mein Schlummer (pr. B; viz 
s.433). 

Zjasnene Fis dur prinasi ve stredni casti Andante 
piseii Todessehen (op. 86,6, 1881). Veskery obsah 
je zde ryzim zvukem, absolutni hudbou, ktera 
presahuje do vyssiho, pojmove nezachytite1neho 
vsudypfitomneho byti, v nemz individuum vystupuje 
ze sveho ohraniceni a jeho osud se zda by! naplnen. 
Dalsi klavirni koncerty z 19. stol.: 
C. FRANCK, Symjonicke variace (1885). 
C. SAiNT-SAfNS, 5 koncertu: D, op. 17 (1858), g, 
op. 22 (1868), Es, op 29 (1869), c, op. 44 (1875), 
F, op. 103 (1896); Le Carnaval des Animaux 
(Karneval zvifat) pro 2 klaviry a orch. (1886); 
Ajrickdjantazie, op. 89 (1891). 
E. GRIEG, Koncert a moll, op. 16 (1868). 
P. 1. CAJKOVSKIJ, 3 koncerty: b, op. 23 (1874--75), 
G, op. 44 (1879-80), Es, op. 75 (1893); Fantazie 
op. 56 (1884). 
A. DvoRAK, Klav. koncert g, op. 33 (1876). 
R. STRAUSS, Burleska (1885-86). 
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V 2. polovině 19. století se od sebe oddělují formál
ně volnější, místy programní koncert (LlSZT) na 
jedné a formálně přísnější, byť neméně bohatý 
a novátorský koncert (BRAHMS) na druhé straně. 
F. Liszt naplnil své klavíruí koncerty extrémní fan
tazií, nebývalým zvukovým bohatstvím jak v klavíru, 
tak v orchestru, patetickým gestem, vlastními pro
žitky a poetickým výrazem. Působily zde rovněž 
transkripce oper a symfonií, zvl. BERLIOZOVÝCH. 
Pořadí vzniku: 
- Malédiction (Prokletf) pro klavír a smyčce 

(1830/40), vycházející z Koncertu a moll, jedno
ho z 2 raných koncertů (1825), 

- Grande fantasie symphonique (1834) na 2 mo
tivy z BERLIOZOVA lélia. Concerto symphonique 
(1834-35), Psaume instrumental De profun
dis, programní, volání o pomoc a vykoupení, 
jednověté. 

- Rondeau fantastique (1836), na španělské té
ma (podle GARclI). 

- Variace a reminiscence na BELLlNIHO operu 
I Puritani (1837/39). 

- Parafráze na hymnu God save the Queen a Rule 
Britannia (1841). 

- Klavírní koncert A dur (1839/49-61), tzv. č. 2, 
prem. Výmar 1857. 

- Fantazie na motivy z BEETHOVENOVÝCH Zříce
nin aténských (1848-52). 

- Klavírní koncert Es dur (1849), tzv. č. 1, prem. 
1855 autor, dir. BERLIOZ. 

- Tanec smrti (1849/53/59), prem. 1865 BŮLOW, 
dir. LISZT (s. 446, obr. A). 

- Fantazie na madárské lid. melodie (l852?) = 
Uherská rapsodie č. 14 jako koncert (podobně 
č. 13; č. 1-6 jsou přepracována pouze pro or
chestr). 

- Koncert v uherském slohu (1885), fragment. 
Pro L1SZTA jsou typická četná přepracovávání. Svou 
roli zde hrají zkušenosti z koncertního sálu, stejně 
tak jako rapsodický charakter koncertů. Raným 
vzorem pro jednovětost a (skrytý) program byl WE
BERŮV Koncertní kus op. 79, který LISZT často hrá
val (s. 469). 

Také Koncert Es dur je jednovětý, tzn., že za se
bou bez pauzy následují rychlé a lyrické části ja
ko věty symfonie (obr. A). Témata a části A-K se 
přitom zčásti znovu vracejí ve variované podobě. 
Kadenční partie klavíru stojí jako obvykle před 
závěrem jednotl. "vět", zde ale také hned na za
čátku: fantazijním, jakoby improvizovaném. 
Koncert začíná heroickým motivem tutti (Vy, vy 
všichni nezmůžete nic!, LlSZT), se smělým vybo
čením z Es do E a rozmáchlými oktávovými skoky 
v obou rukách (př. A). Lyrickou vedlejší myšlenku 
(B) přednášejí rovněž sólové nástroje orchestru, 
doprovázené klavírem; podobně je tomu v ro
mant. modulaci z c do A (t. 54 nn.) Scherzo pra
cuje efektně s pizz. a trianglem ("koncert pro tri-

angl", HANSLlCK; t. 79). V pochodovém Finale se 
navracejí předcházející témata (cyklus). 

Pro klavír a orchestr upravil LlSZT SCHUBERTOVU 
Fantazii Poutník a WEBEROVU Brilantní polonézu 
op. 72. 
Jedním z LlSZTOVÝCH předchůdců byl co do symf. 
zacházení s orchestrem HENRY L1TOLFF (1818 až 
1891), jemuž je Koncert Es dur věnován. Napsal ně
kolik symfonických koncertů (Concerti symphoni
ques) se scherzy (také lntermede), tzn. 4věté. 

J. Brahms napsal jen 2 klav. koncerty, které svým 
symf. charakterem a výrazově přesvědčivou virtuo
zitou patří k největším dnům 19. století. 
Klavírní koncert Č. 1 d moll, op. 15 (1856-57, 
prem. Hannover 1859). Pod dojmem BEETHOVE
NOVY IX. symfonie, kterou poprvé slyšel r. 1853 
v Oiisseldorfu, napsal BRAHMS Sonátu d moll pro 
2 klavíry (se Scherzem), jejíž první větu nejprve 
upravil pro orchestr (má nezdařená symfonie) 
a poté z ní učinil klav. koncert. Scherzo této sonáty 
přešlo jako smuteční pochod Denn alles Fleisch do 
Německého requiem. Vášnivost a krása témat byla 
zřejmě ovlivněna BRAHMSOVOU láskou ke CLAŘE 
SCHUMANNOVÉ, jejíž "něžný portrét" vykreslil 
v Adagiu (dopis CLAŘE, 1857). 
Klav. koncert Č. 2 B dur, op. 83 (PreBbaum u Vídně 
1881) obsahuje Scherzo v tónině d moll, tedy 4 vě
ty, a svou strukturou je spíše symfonií s obligát
ním klavírem (HANSLlCK). Dno vyzařuje velikost 
inspirovanou vznešeností přírody. 

1. větu otevírá les. roh s široce založeným hl. té
matem, imitovaným vzestupnými akordickými 
sledy klavíru. Klas. symetrické založení je zacho
váno, ale ne po dvoutaktích, nýbrž v romant. roz
šíření 2 x 3 takty (př. B). - Téma Andante, před
nášené sól. violoncellem, se později stalo písní 
lmmer leiser wird mein Schlummer (př. B; viz 
s.433). 

Zjasněné Fis dur přináší ve střední části Andante 
píseň Todessehen (op. 86,6, 1881). Veškerý obsah 
je zde ryzím zvukem, absolutní hudbou, která 
přesahuje do vyššího, pojmově nezachytitelného 
všudypřítomného bytí, v němž individuum vystupuje 
ze svého ohraničení a jeho osud se zdá být naplněn. 
Další klavírní koncerty z 19. stol.: 
C. FRANCK, Symfonické variace (1885). 
C. SAINT-SAfNS, 5 koncertů: O, op. 17 (1858), g, 
op. 22 (1868), Es, op 29 (1869), c, op. 44 (1875), 
F, op. 103 (1896); Le Carnaval des Animaux 
(Karneval zvířat) pro 2 klavíry a orch. (1886); 
Africkáfantazie, op. 89 (1891). 
E. GRlEG, Koncert a moll, op. 16 (1868). 
P. 1. ČAJKOVSKIJ, 3 koncerty: b, op. 23 (1874--75), 
G, op. 44 (1879-80), Es, op. 75 (1893); Fantazie 
op. 56 (1884). 
A. DVOŘÁK, Klav. koncert g, op. 33 (1876). 
R. STRAUSS, Burleska (1885-86). 
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19. STOLETI / Orchestr IX / houslov-y koncert aj. 473 

v 19. sto!' vznikio mnoho dnes uz zapomenutYch 
houslovYch koncertt'i, ktere si psali housliste pro 
vlastni poti'ebu. Veld skiadateie, kten vetSinou nebyli 
housliste, se s houslisty radili ohledne techniky a hra
telnosti. Naroky na houslisty v 19. sto!. silne stoupaly. 
BEETHOVENDv houslovY koncert (1806) stejne jako 
koncert BRAHMSDv (1878) byly povaZovany za ne
hratelne. Na zaeatku stoleti stojf NICCOLO PAGANINI 
(1772-1840). Hudebni inspirace a technicke schop
nosti mu dovolovaly behem koncertnfho vystoupenf 
improvizovat a pi'edvest vice, nez stojf v nolich: cetne 
kadeneni "vylevy", originainf ozdoby a jine dopli1ky, 
jak to bylo zvykem u zpevakil it. belcanta. Jeho kon
certy jsou i jinak silne "italske" (tzn. "operni") co do 
melodiky, celkoveho vyzneni a zpilsobu, jak)1m vystu
pujf s610ve housle: po pompezni orch. pi'fprave vpad
nou do ticha podobne jako primadona nebo prima
balerfna. Orchestr pak doprovazf housle jako "obrov
ski kytara" (srovnej s. 449). Koncerty: 
- e. 1, Es, op. 6 (1817-18, tisk 1851), se skorda

turou: housle hraj{ D dur, jsou vsak naladeny 
o pil1t6n vYse. 2. tema opljlva zpevnYm kouzlem. 
Tema Finale je svezf a temperamentnf (pi'. A). 

- c. 2, h, op. 7 (1826) s rondoyYm finale La cam-
panella (zvonek) 

- e. 3, E, (1826; premo 1971, SZERYNG). 
- Allegro Moto perpetuo, op. 11 (po r. 1830). 
- Variace: Le streghe op. 8 (1813, StiSSMAYR); 

God save the King, op. 9 (1829); Non piu mes
ta, op. 12 (1819; ROSSINI, Cenerentola); 1 pal
Piti, op. 13 (-1819; ROSSINI, Tancredi). 

Mezi nem. houslisty jako KROMMER (KRAMAR), 
MAYSEDER, ROMBERG, KALLIWODA, HOFFMANN, 
SCHNEIDER, PIXIS, DAVID, vevodil 
LOUIS (LUDEWIG) SPOHR (1784-1859), 15 kon

certil, z toho 8 pro cestu do Italie, zeme opery. 
Tyto koncerty jsou jednovete s recitativem, ari
osem a drif. S6listickY rec. je zdoben v duchu 
belcantovYch manyr, pote nastupuje tutti (pi'. B). 

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, ktery se pi'i kompo
zici sveho Koncertu e moll, op. 64 (1844), radii 
s drazaanskYm koncertnfm mistrem F. DAVIDEM, 
vytvoi'il duo pine fantazie, jehoz charakteristicka 
melodika a bohate zvukove barvy zeasti odrazejf 
atmosferu Snu noci svatojanske. 

Zpevne 2. tema vstupnf vety zazniva nejprve ve di'e
vech nad sonornim housloyYm G, a teprve pote 
v s610vem nastroji (pi'. C). Prokomponovand ka
dence je umfstena pi'ed reprfzou. Romanticke je 
propojeni I. a II. vety: modulace z e moll do F dur 
soueasne s postupnYm pi'idavarum zvuku a orch. 
barev (pi'. C). Koncert uzavira capriciosni Rondo 
(pi'. C). 

SCHUMANNOVAFantazie C dur, op. 131, a jeho Kon
cert d moll, op. posth. jsou pozdnf dua (1853). 
MAX BRUCH (1838-1920) napsal3 koncerty, mezi 
nimi Koncert g moll, op. 26 (1868), a dale Skot
skoufantazii, op. 46 (1880). 

BRAHMSDv Housl0vY koncert D dur, op. 77 (1878, 
S. 474, obr. B) je hudebnfm dokladem pozdnfho ro
mantismu, stejne jako Dvojkoncert pro h. a vc. 
a moll, op. 102 (1887, Thun). 

Ve Francii vznikaly rozliene a virtu6znf koncerty: 
BAILWT, HABENECK, BERLIOZ (Romance), BE
RIOT, DANCLA, H. VIEUXTEMPS (1820-1881; 
7 koncertil), GODARD, E. LAW (1823-92; Symp
honie espagnole, 1874), C. SAINT-SAENS (3 kon
certy; Rondo capriccioso op. 28; Danse macabre, 
S. 464, obr. B), E. YSAYE, ERNEST CHAUSSON 
(1855-99, Poeme) , G. PIERNE aj. 

Ve vYchodni Evrope: HENRYK WIENIAWSKY 
(1835-80), polskY houslista; 2 koncerty fis, op. 14 
ad, oy. 22 (1862); daleUgende op. 17. 
P. I. CA]KOVSKI] nap sal po sve Serenade melanco
lique op. 26 (1875) jeste nadherny koncert D dur, 
op. 35 (1878). 

Koncert a moll, op. 53, ANTONiNA DvoRAKA 
napsany pro J. JOACHIMA je naplnen nar. kolo
ritem a eeskou houslovou tradicf. Zvukove 
intenzivni tercie a rytmicky zive trioly a sexto
ly dodavaji hlavnimu tematu vstupnf vety cosi 
markantne dramatickeho, zatimco taneeni fi
nalni Rondo vykazuje svYmi rychlymi a poma
lYmi "dumkovYmi" tematy folklornf barvy 
(obr. D). Slavnou se stala take Romance F dur, 
op. 11 (1877). 

Houslove koncerty dale psali: GLAZUNOV, AREN
SKI], STO]OWSKI, GADE, SIBELIUS. 

Violoncello 
Koncerty pro vc. nejsou tak eetne. I zde napsali vet
sinu koncertil violoncelliste jako DOTZAUER, KUM
MER, GOLTERMANN, GRtiTZMACHER, D. POPPER 
(4 koncerty), JULIUS KLENGEL (a, op. 4, 1882; d, 
a, h,). R. SCHUMANN slozil svUj Koncert a moll, 
op. 129, teprve v r. 1850. 
Dalsi koncerty: AUBER (4), DAVIDOV, VIEUXTEMPS 
(a, op. 46, 1877), LAW, WIDOR; CA]KOVSKIj: Ro
kokove variace, op. 33 (1876); DvoRAK: Koncert 
h moll, op. 104 (1894-95). 

Koncerty pro dechove ruistroje ustupuji v 19. sto!' 
do pozadi. Oblibene zilstaly koncerty pro 
klarinet: WEBER, Concertino op. 26 (1811), 

2 konc.: f, op. 73, a Es, op. 74 (181 I), s roman
tikou Carosti'elce a velkou virtuozitou (pro BAR
MANNA); dale SPOHR, STRAUSS; 

fietnu: LoBE, DOTZAUER, REISSIGER, POPP, MO
LIQUE; 

hoboj: I.iNDPAINTNER, VOGT, BARTH, KALIVODA; 
fagot: WEBER, Koncert F dur, op. 75 (1811), VEN

TURINI; 
lesni roh: WEBER, EISNER, KiEL, R. STRAUSS. 
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v 19. stol. vzniklo mnoho dnes už zapomenutých 
houslových koncertů, které si psali houslisté pro 
vlastní potřebu. Velcí skladatelé, kteří většinou nebyli 
houslisté, se s houslisty radili ohledně techniky a hra
telnosti. Nároky na houslisty v 19. stol. silně stoupaly. 
BEETHOVENŮV houslový koncert (1806) stejně jako 
koncert BRAHMSŮV (1878) byly považovány za ne
hratelné. Na začátku století stojí NICCOLO PAGANINI 
(1772-1840). Hudební inspirace a technické schop
nosti mu dovolovaly během koncertního vystoupení 
improvizovat a předvést více, než stojí v notách: četné 
kadenční "vylevy", originální ozdoby a jiné doplňky, 
jak to bylo zvykem u zpěváků il. belcanta. Jeho kon
certy jsou i jinak silně "italské" (tzn. "operní") co do 
melodiky, celkového vyznění a způsobu, jakým vystu
pují sólové housle: po pompézní orch. přípravě vpad
nou do ticha podobně jako primadona nebo prima
balerína. Orchestr pak doprovází housle jako "obrov
ská kytara" (srovnej s. 449). Koncerty: 
- Č. 1, Es, op. 6 (1817-18, tisk 1851), se skorda

turou: housle hrají D dur, jsou však naladěny 
o půltón výše. 2. téma oplývá zpěvným kouzlem. 
Téma Finale je svěží a temperamentní (př. A). 

- Č. 2, h, op. 7 (1826) s rondovým finale La cam-
panella (zvonek) 

- Č. 3, E, (1826; prem. 1971, SZERYNG). 
- Allegro Moto perpetua, op. 11 (po r. 1830). 
- Variace: Le streghe op. 8 (1813, StiSSMAYR); 

God save the King, op. 9 (1829); Non piu mes
ta, op. 12 (1819; ROSSINI, Cenerentola); 1 pa/
piti, op. 13 (-1819; ROSSINI, Tancredi). 

Mezi něm. houslisty jako KROMMER (KRAMÁŘ), 
MAYSEDER, ROMBERG, KALLlWODA, HOFFMANN, 
SCHNEIDER, PIXIS, DAVID, vévodil 
LoUlS (LUDEWlG) SPOHR (1784-1859), 15 kon

certů, z toho 8 pro cestu do Itálie, země opery. 
Tyto koncerty jsou jednověté s recitativem, ari
osem a árií. Sólistický rec. je zdoben v duchu 
belcantových manýr, poté nastupuje tutti (př. B). 

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, který se při kompo
zici svého Koncertu e moll, op. 64 (1844), radil 
s drážďanským koncertním mistrem F. DAVIDEM, 
vytvořil dílo plné fantazie, jehož charakteristická 
melodika a bohaté zvukové barvy zčásti odrážejí 
atmosféru Snu noci svatojánské. 

Zpěvné 2. téma vstupní věty zaznívá nejprve ve dře
vech nad sonorním houslovým G, a teprve poté 
v sólovém nástroji (př. C). prokomponovaná ka
dence je umístěna před reprízou. Romantické je 
propojení I. a II. věty: modulace z e moll do F dur 
současně s postupným přidáváním zvuku a orch. 
barev (př. C). Koncert uzavírá capriciosní Rondo 
(př. C). 

SCHUMANNOVAFantazie C dur, op. 131, a jeho Kon
cert d moll, op. posth. jsou pozdní díla (1853). 
MAX BRUCH (1838-1920) napsal 3 koncerty, mezi 
nimi Koncert g moll, op. 26 (1868), a dále Skot
skoufantazii, op. 46 (1880). 

BRAHMSŮV Houslový koncert D dur, op. 77 (1878, 
s. 474, obr. B) je hudebním dokladem pozdního ro
mantismu, stejně jako Dvojkoncert pro h. a vc. 
a moll, op. 102 (1887, Thun). 

Ve Francii vznikaly rozličné a virtuózní koncerty: 
BAILLOT, HABENECK, BERLIOZ (Romance), BÉ
RlOT, DANCLA, H. VIEUXTEMPS (1820-1881; 
7 koncertů), GODARD, E. LAtO (1823-92; Symp
honie espagnole, 1874), C. SAINT-SAĚNS (3 kon
certy; Rando capriccioso op. 28; Danse macabre, 
s. 464, obr. B), E. YSAYE, ERNEST CHAUSSON 
(1855-99, Poeme), G. PIERNÉ aj. 

Ve východní Evropě: HENRYK WIENIAWSKY 
(1835-80), polský houslista; 2 koncerty fis, op. 14 
a d, op. 22 (1862); dále Légende op. 17. 
P. I. ČA]KOVSKI] napsal po své Sérénade mélanco
lique op. 26 (1875) ještě nádherný koncert D dur, 
op. 35 (1878). 

Koncert a moll, op. 53, ANTONÍNA DVOŘÁKA 
napsaný pro J. JOACHlMA je naplněn nár. kolo
ritem a českou houslovou tradicí. Zvukově 
intenzivní tercie a rytmicky živé trioly a sexto
ly dodávají hlavnímu tématu vstupní věty cosi 
markantně dramatického, zatímco taneční fi
nální Rondo vykazuje svými rychlými a poma
lými "dumkovými" tématy folklorní barvy 
(obr. D). Slavnou se stala také Romance F dur, 
op. 11 (1877). 

Houslové koncerty dále psali: GLAZUNOV, AREN
SKl], STO]OWSKI, GADE, SIBELlUS. 

Violoncello 
Koncerty pro vc. nejsou tak četné. I zde napsali vět
šinu koncertů violoncellisté jako DOTZAUER, KUM
MER, GOLTERMANN, GRtiTZMACHER, D. POPPER 
(4 koncerty), JULIUS KLENGEL (a, op. 4, 1882; d, 
a, h,). R. SCHUMANN složil svůj Koncert a moll, 
op. 129, teprve v r. 1850. 
Další koncerty: AUBER (4), DAVIDOV, VIEUXTEMPS 
(a, op. 46, 1877), LAtO, WIDOR; CA]KOVSKI]: Ro
kokové variace, op. 33 (1876); DVOŘÁK: Koncert 
h moll, op. 104 (1894-95). 

Koncerty pro dechové nástroje ustupují v 19. stol. 
do pozadí. Oblíbené zůstaly koncerty pro 
klarinet: WEBER, Concertino op. 26 (1811), 

2 konc.: f, op. 73, a Es, op. 74 (1811), s roman
tikou Čarostřelce a velkou virtuozitou (pro BAR
MANNA); dále SPOHR, STRAUSS; 

flétnu: LoBE, DOTZAUER, REISSIGER, POPP, MO
LlQUE; 

hoboj: I.iNDPAINTNER, VOGT, BARTH, KALIVODA; 
fagot: WEBER, Koncert F dur, op. 75 (1811), VEN

TURlNI; 
lesní roh: WEBER, EISNER, KlEL, R. STRAUSS. 
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Johannes Brahms, * 7. 5. 1833 v Hamburku, 
t 3. 4. 1897 ve Vfdni, otec mestsk)' hudebnfk (Iesnf 
roh, hob oj, kontrabas) , spolu s nfm provozovinf ta
necnf hudby, studium kompozice u E. MARXSENA; 
roku 1853 koncertnf cesta s madarskYm houslistou 
E. REMENYIM, v Hannoveru pratelstvf s houslistou 
]. ]OACHIMEM (1831-1907); ve Vfmaru u LrszTA, 
v jehoz kruhu se necftil dobre; v Diisseldorfu navsti
vii manzele SCHUMANNOVY, kterf ho nadsene prija
Ii; SCHUMANN obdivoval jeho sonaty, pfsne, kvarte
ty, improvizace a 

zcela genidlnf hru, kterd promenila klavfr 
v orchestr bolestne vzlykajfcich i nadsene jd
sajfcich hlasu Wanek Neue Bahnen, Nove ces
ty, NZfM, rfjen 1853). 

BRAHMS SCHUMANNA hluboce uctival, ke CLARE 
vzplanul vasnivou laskou, kteni se po smrti Ro
BERTA (1856) promenila v celozivotnf pi'atelstvf. 
Od roku 1856 opet v Hamburku a v podzimnfch 
mesfcfch 1857-59 jako sbormistr a ucitel klavfru 
na dvore v Detmoldu; roku 1858 v Gottingenu krat
ke zasnoubenf s AGATHOU SIEBOLD; roku 1859 
zalozil zensk)' sbor v Hamburku (pfsne, sbory). 
Roku 1860 podepsal na nalehinf ]OACHIMA, 
GRIMMA a SCHOLZE manifest proti Novone
mecke skole. Stal se mimodek hlavou konzervativ
cu ve sporu stran seskupenyeh kolem WAGNERA 
a BRAHMSE, sporu, v nemz se sam drZel eely zivot 
zpatky. WAGNERA nemel nid, ale uznaval ho, za
tfmeo WAGNER jfm pohrdal (toporny Johannes). 
Pote, co bylo roku 1862 vedenf hambursk)'ch fil
harmoniek)'eh koneertu, 0 nez se uchazel, svereno 
jeho prfteli, zpevaku J. STOCKHAUSENOVI, odesel 
BRAHMS v roce 1863 definitivne do Vfdne. 

Videii 1863-75 
V zime 1863/64 byl BRAHMS sbormistrem Wiener 
Singakademie, 1872-75 umeleckYm vedoucfm 
Spolecnosti pratel hudby (Gesellschaft der Musik
freunde) ve Vfdni (tajemnfci: POHL, t 1887, MAN
DYCZEWSKY, t 1929). K jeho pratelum patril kritik 
E. HANSLICK. Zimy byly nadaJe vyhrazeny koncert
nfm cestam (klavfrista a dirigent), letnf mesfce 
kompozici v tichu prfrodnfch kras: Lichtental u Ba
den-Badenu (od r. 1864, s CLAROU, kteni tam vlast
nila dum), Thtzing (1873), Portsehach am Wort
hersee (od r. 1877), Miirzzuschlag (1884185), 
Hofstetten am Thunersee (Srycarsko, 1886-88), 
Bad Isehl (od r. 1889); daJe 8 cest do Italie (od 
r. 1878) s BrLLRoTHEM a jine. 
V 60. letech vystupuje BRAHMS s komornf hudbou 
(s. 450 nn.), avsak obecne znamym ho uCinil az u
spech Nemeckeho requiem v roce 1868 v brem
skem domu (take vsak Uherske tance, 1854-68, 
tisk 1869, a Milostne pfsne, 1869). Z velk)'ch fo
rem se vyhYbai opere (radeji se oienit, nei psdt 
operu), zatimco symfoniemi se zabYvai po dlouha 
leta (vedle komornf hudby, serenad, variacf). 

19- STOLETI I Brahms 475 

Videii 1875-90 
Premierou 1. symfonie (1876 v Karslruhe, dir. 
O. DESSOFF) BRAHMS znovu zasadne vstoupil 
do vyYoje tohoto druhu. Kompozicni technikou, 
zvanou rozvijejfci variace (SCHONBERG) pre
nasi BRAHMS tematicko-motivickou praci z klas. 
sonatoveho provedenf na celou vetu, cfmz vzni
ka v ramci barvite harmonie kp. predivo (WAG
NER a LIsZT postupovali velmi obdobne, jejich 
modulujfci sekvencovdnf se vsak odehrava na 
vetsfch ploehach a zaroveii je pi'fstupnejsf a efekt
nejsf). 
Do symfonif prenesl BRAHMS nejen hustou struktu
ru sve komornf hudby, ale take jejf narocny eitory 
a etick)' obsah. Vedome tim navazal na BEETHO
VENA (nikoliv na roman!. symfonii). 
VzdaJen honby za efekty a modernfmi rystrelky hle
da BRAHMS hudebnf kvalitu, ktera predpoklada ne
vectome Ci vectome tradovane dejiny (historismus, 
klasicismus), aby se pak osvedcila jako nosna sua 
dalsiho vyYoje (SCHONBERG a moderna). BRAHMS 
uctfva duchovnost a remeslne umenf starych mistril. 
Hleda cistotu druhU, dava nory zivot starYm for
mam. 

Finale 4. symfonie je vystaveno jako chaco nne 
nad basovYm tematem ze zaverecneho sboruMei
ne rage in dem Leiden z BACHOVY kantaty Nach 
Dir, Herr, verlanget mich (BWV 150). Zaznf 
hned na zacatku jako hlavni tema ve vrchnfm hla
su a zaroveii ve velice barvite harmonii (pl'. A). 
Variace se sdrufujf do skupin vytvarejfcfch stred
ni quasi sarabandovou cast v dur, reprfzu (vliv 
sonatove formy) a kodu se strettou (obr. A). 
1. veta zacina jako vasnive gesto pozdni doby 
a zaroveii v klasicke vyvazenosti. 

Vzlet, odusevnenf a melancholie charakterizujf 
mnohe pfsne. Prodlevove basy a vysoke akordy vy
tvarejf v pl'. C sirok)' zvukory prostor (jako mezi ne
bern a zemf) a v nem hlas jako clovek v prfrode; 
melodie je jako vzdy plna harmonie a poezie. 

Zacatek housloveho koncertu jakoby odrazel 
krasu a velikost pi'frody v mfste sveho vzniku: 
Worthersee je panensky kus zeme, melodie tu 
poletuji, ie se clovek musf streiit, aby nejakou 
nezasldpl (Ieto 1877, HANSLICKOvr). - Stredni 
veta pripomfna sapfickou 6du (s. 432, obr. A), 
intonovanou nejprve hobojem (recky aulos), 
pote je variacne opradina rozevlatYmi figurace
mi solorych houslf (pl'. B). 

V pozdnfch duech, klavfrufch kusech a Ctyrech 
vdinych zpevech op. 121 (Vier ernste Gesiinge, 
1896, po smrti CLARY) BRAHMS jeste jednou zhus
(uje poetiek)' obsah a dostava se aZ na hranice to
naJnfch a motiviek)'ch souvislostL Domnfval se, ze 
konec hudby je blfzko. 
SV: MANDYCZEWSKI, 26 sV., 1926-28, reed. 1964; 
katalog skladeb: MCCORKLE, 1984. 

Johannes Brahms, * 7. 5. 1833 v Hamburku, 
t 3. 4. 1897 ve Vídni, otec městský hudebník (lesní 
roh, hoboj, kontrabas) , spolu s ním provozování ta
neční hudby, studium kompozice u E. MARXSENA; 
roku 1853 koncertní cesta s madarským houslistou 
E. REMÉNYIM, v Hannoveru přátelství s houslistou 
]. ]OACHlMEM (1831-1907); ve Výmaru u LrszTA, 
v jehož kruhu se necítil dobře; v Diisseldorfu navští
vil manžele SCHUMANNOVY, kteří ho nadšeně přija
li; SCHUMANN obdivoval jeho sonáty, písně, kvarte
ty, improvizace a 

zcela geniální hru, která proměnila klavír 
v orchestr bolestně vzlykajících i nadšeně já
sajících hlasů (článek Neue Bahnen, Nové ces
ty, NZfM, říjen 1853). 

BRAHMS SCHUMANNA hluboce uctíval, ke CLAŘE 
vzplanul vášnivou láskou, která se po smrti Ro
BERTA (1856) proměnila v celoživotní přátelství. 
Od roku 1856 opět v Hamburku a v podzimních 
měsících 1857-59 jako sbormistr a učitel klavíru 
na dvoře v Detmoldu; roku 1858 v Gottingenu krát
ké zasnoubení s AGATHOU SIEBOLD; roku 1859 
založil ženský sbor v Hamburku (písně, sbory). 
Roku 1860 podepsal na naléhání ]OACHlMA, 
GRlMMA a SCHOLZE manifest proti Novoně
mecké škole. Stal se mimoděk hlavou konzervativ
ců ve sporu stran seskupených kolem WAGNERA 
a BRAHMSE, sporu, v němž se sám držel celý život 
zpátky. WAGNERA neměl rád, ale uznával ho, za
tímco WAGNER jím pohrdal (toporný johannes). 
Poté, co bylo roku 1862 vedení hamburských fil
harmonických koncertů, o něž se ucházel, svěřeno 
jeho příteli, zpěváku J. STOCKHAUSENOVI, odešel 
BRAHMS v roce 1863 definitivně do Vídně. 

Vídeň 1863-75 
V zimě 1863/64 byl BRAHMS sbormistrem Wiener 
Singakademie, 1872-75 uměleckým vedoucím 
Společnosti přátel hudby (Gesellschaft der Musik
freunde) ve Vídni (tajemníci: POHL, t 1887, MAN
DYCZEWSKY, t 1929). K jeho přátelům patřil kritik 
E. HANSLlCK. Zimy byly nadále vyhrazeny koncert
ním cestám (klavírista a dirigent), letní měsíce 
kompozici v tichu přírodních krás: Lichtental u Ba
den-Badenu (od r. 1864, s CLAROU, která tam vlast
nila dům), Thtzing (1873), Portschach am Wort
hersee (od r. 1877), Miirzzuschlag (1884185), 
Hofstetten am Thunersee (Švýcarsko, 1886-88), 
Bad Ischl (od r. 1889); dále 8 cest do Itálie (od 
r. 1878) s BrLLROTHEM a jiné. 
V 60. letech vystupuje BRAHMS s komoruí hudbou 
(s. 450 nn.), avšak obecně známým ho učinil až ú
spěch Německého requiem v roce 1868 v brém
ském dómu (také však Uherské tance, 1854-68, 
tisk 1869, a Milostné písně, 1869). Z velkých fo
rem se vyhýbal opeře (raději se oženit, než psát 
operu), zatímco symfoniemi se zabýval po dlouhá 
léta (vedle komoruí hudby, serenád, variací). 

19- STOLETí I Brahms 475 

Vídeň 1875-90 
Premiérou 1. symfonie (1876 v Karslruhe, dir. 
O. DESSOFF) BRAHMS znovu zásadně vstoupil 
do vývoje tohoto druhu. Kompoziční technikou, 
zvanou rozvíjející variace (SCHONBERG) pře
náší BRAHMS tematicko-motivickou práci z klas. 
sonátového provedení na celou větu, čímž vzni
ká v rámci barvité harmonie kp. předivo (WAG
NER a LlsZT postupovali velmi obdobně, jejich 
modulující sekvencování se však odehrává na 
větších plochách a zároveň je přístupnější a efekt
nější). 
Do symfonií přenesl BRAHMS nejen hustou struktu
ru své komorní hudby, ale také její náročný citový 
a etický obsah. Vědomě tím navázal na BEETHO
VENA (nikoliv na romant. symfonii). 
Vzdálen honby za efekty a moderními výstřelky hle
dá BRAHMS hudební kvalitu, která předpokládá ne
vědomě či vědomě tradované dějiny (historismus, 
klasicismus), aby se pak osvědčila jako nosná síla 
dalšího vývoje (SCHONBERG a moderna). BRAHMS 
uctívá duchovnost a řemeslné umění starých mistrů. 
Hledá čistotu druhů, dává nový život starým for
mám. 

Finale 4. symfonie je vystavěno jako chaconne 
nad basovým tématem ze závěrečného sboru Mei
ne Tage in dem Leiden z BACHOVY kantáty Nach 
Dir, Herr, verlanget mich (BWV 150). Zazní 
hned na začátku jako hlavní téma ve vrchním hla
su a zároveň ve velice barvité harmonii (př. A). 
Variace se sdružují do skupin vytvářejících střed
ní quasi sarabandovou část v dur, reprízu (vliv 
sonátové formy) a kodu se strettou (obr. A). 
1. věta začíná jako vášnivé gesto pozdní doby 
a zároveň v klasické vyváženosti. 

Vzlet, oduševnění a melancholie charakterizují 
mnohé písně. Prodlevové basy a vysoké akordy vy
tvářejí v př. C široký zvukový prostor (jako mezi ne
bem a zemí) a v něm hlas jako člověk v přírodě; 
melodie je jako vždy plná harmonie a poezie. 

Začátek houslového koncertu jakoby odrážel 
krásu a velikost přírody v místě svého vzniku: 
Worthersee je panenský kus země, melodie tu 
poletují, že se člověk musí střežit, aby nějakou 
nezašlá pl (léto 1877, HANSLlCKovr). - Střední 
věta připomíná sapfickou ódu (s. 432, obr. A), 
intonovanou nejprve hobojem (řecký aulos), 
poté je variačně opřádána rozevlátými figurace
mi sólových houslí (př. B). 

V pozdních dIlech, klavírních kusech a Čtyřech 
vážných zpěvech op. 121 (Vier ernste Gesiinge, 
1896, po smrti CLARY) BRAHMS ještě jednou zhuš
ťuje poetický obsah a dostává se až na hranice to
nálních a motivických souvislostí. Domníval se, že 
konec hudby je blízko. 
SV: MANDYCZEWSKI, 26 sv., 1926-28, reed. 1964; 
katalog skladeb: MCCORKLE, 1984. 
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19. STOLET! / Prelom stoleti I / Mahler, Reger 477 

Na konci 19. stoleti se objevuje kultumi kritika 
(NIETZSCHE) prilmyslove epochy, postradajici vnitf· 
ni orientaci aj. Stylovf pluralismus 20. stol. zacina 
uz na pfelomu stoleti: proti naturalismu stavi sym
bolismus hloubkovou psychologickou dimenzi 
(FREUDOVA generace), ktera je vnimavemu impre
sionismu blizsi, nez by si chtel pi'iznat; odpovedi na 
ponekud akademick)l historismus je secese, jejiz na
zev (nem.jugendstil) naznacuje rychlou pomijivost. 
Hudba toto vsechno odrili: stava se stylove mnoho
tvamejsi a svobodnejsf. Bez zabran se muze nyni mi
sit banaIni s nejhlubSim nitemfrn v9razem, jako je to
mu v MAHLEROvE 1. symfonii a ve STRAUSSOvE 
symf. basni Donjuan, v dilech, ktera r. 1889 ohlaSu
ji s iivotnim eldnem (elan vital, BERGSON) hu
debni modemu (s. 487). 

Gustav Mahler, • 7. 7. 1860 v Kalistich u Jihlavy, 
t 18. 5. 1911 ve Vidni; studium ve Vidni, mj. 
u BRUCKNERA; kapelm'k v Bad Hail 1880, Lublani 
1881, Olomouci 1882, Vidni, Kasselu 1883, Praze 
1885, Upsku 1886, opemi feditel v Budapesti 
1888, Hamburku 1891, Vidni 1897 (Dvorni ope
ra), od r. 1907 v New Yorku (Metropolitni opera); 
r. 1902 se ozenil s ALMOU SCHINDLEROVOU 
(1879-1964, pozdeji provdana GROPIUSOvA, 
pote WERFELOVA). 

MAHLEROV romanticko-rezignujici zivotm nazor da
va pecei i jeho hudbe, ktera rna vysoke ideove naro
ky, psychologicky mnohovrstevnou strukturu a boha
tou instrumentaci. V dlouhem pracovnim procesu 
MAHLER sva dila stale znovu pozmeiioval. 
Kane obdobi 1883-1900. Vsechny pisne v klavir
ni a orchestraIni verzi: 4 Pisne potulneho tovaryse 
(1883-85 podle sbirky Des Knaben Wunderhom, 
Chlapcuv kouzelny roh, 1883-85) a 12 Pisni 
z Chlapcova kouzelneho rohu (1892 aZ 1895). 
1. symfonie D dur (1884-88) mela premieru jako 
Symf bdseii ve 2 cdstech (1889), r. 1892 s puv. pro
gramem: Titan Q. PAUL). 

I. dil. Za dnu mlddf. 1.jaro bez konce. Ovod tiCi 
probouzem pi'frody za nejcasnejs!ho rana. 2. Kve
tinovd kapitola (Andante). 3. Na pIne plachty 
(Scherzo). II. dil. Commedia umana. 4. Ztros
kotany Pochod smrti na zpnsob Callota (paro
die "pohfbu myslivce"). 5. Dall'inferno al para
diso (Allegro furioso). 

Program nabizi posluchaCi smemice pro jeho fanta
zii, ale hudba je samostatna (musi se zde vyslovit 
hudebnik, a ne literdt, filosoj, malif). V Bertine 
r. 1896 vypustil MAHLER program a r. 1899 pak 
i rozcleneni na dva dI1y, Cimz prakticky vznikla "tra
dicm" 4veta symfonie (obr. A). 

Zacatek: Rano (viz vrse). Flazolety smyccu se 
vznaseji v prostoru, napjate ocekavani, ticho na
pinene zvukem: do nej zazni klesajici kvartajako 
pfirodni zvuk (di'eva). Nasledujici kvarty zneji 
jako postupne zrozeni tematu. Potom zazneji 

krdsne trubky dolihajici sem z litomei'ickjch 
kasdren, nejprve hebce a mekce v klarinetech, 
pote uz v trubkach ppp, umistenfch ve velke 
vzddlenosti. Jako kvarta zneji i ranni signaIy ku
kacky, jakoz i pozdeji motiv penkavky. Mekke te
rna les. r. je rovnez prodchnuto atmosferou pi'fro
dy a lesa. Hlavni tema 1. vety se konecne opet cha
pe tovarysske pisne s jejim poetick)lm obsahem 
(pf. A). MAHLEROVA obtibena kvarta se vynoruje 
ve vsech vetach: v II., III. - v tympanech - a ve 
IV. vete v choraIovem hl. tematu (srovnej t. 7). 

2. symfonie c moll (1893-96, premo 1902)), 5 vet, 
3. veta Scherzo s Kdzdnim SV. Antonina Padudn
skeho rybdm (piseii z Chlapcova kouzelneho rohu), 
4. V. altove s610 Prasvetlo (-dtto-), 5. V. sopran, alt, 
sbor Vzkfiseni (KLOPSTOCK), symfonicka kantata. 
3. symfonie d moll (1895, premo 1896), 1. oddilPan 
erwacht (Pan se probouzi), 2. odd. 2. veta Was mir 
die Blumen auf der Wiese erziihlen (Co mi vyprave
ji kvetiny na louce), 3. V. Tiere (Zvifata, Scherzo). 
4. Mensch (Clovek, altove s610 0 Mensch gib acht, 
NIETZSCHE), 5. Engel (Andele, zensk)l a detsk)l sbor 
Es sungen 3 Engel, z Chlapcova kouzelneho rohu), 
6. Liebe (Laska, velnli pomalu). 
4. symf. G dur (1899-1901, premo 1901),4 vety, ve 
Finale sopranove s610 Wir geniefien die himml 
Frenden (Chlapcuv kouz. roh). 
Sti'edni obdobi 1901-07. Kindertotenlieder 
(Pisne 0 mrtvjch detech, 1901-1904, RUCKERT), 
5 pismo 
5. symf. cis moll (1901-02, premo 1904), 5 vet. 
6. symf. a moll (1903-07, premo 190e), Tragickd. 
7. symf. e moll (1905, premo 1908),5 vet. 8. symf. Es 
(1906-07, premo 1910), Symf tisicn (orch., 8 s61, 
3 sbory); 1. dI1: hymnus Veni, Creator Spiritus, 
2. dI1: zaver 2. dI1u Fausta. 
Pozdni obdobi 1908-11. Piseii 0 zemi. Symf. pro 
tenor, alt (baryton) a orch. (1907-08, premo 1911), 
cinske basne (nem. H. BETHGE), 6 pism, pf. B: 

Boufliva Pijdckd piseii 0 udrku zeme zvestuje sve 
motto v klas. tvarn; krdsa zazmva v puvabne poly
fonii. 

9. symf. D dur (1909-10, premo 1912),4 vety. 10. 
symf. Fis dur, nedokoncena (1910, premo 1924), 
1. veta Adagio, skici ke 4 dalsim vetam: Scherzo, 
OCistec, Scherzo, Fiuale. 

Max Reger (1873-1916) z BrandIKemnathu, RJE
MANNOV zak, od r. 1907 prof. varhanm hry a kompo
zice v Upsku, 1911-14 dvorni kapehu'k v Meiningenu. 

REGER slucuje polyfonii s akordicky hustou saz
bou, silnou chromatikou a enharmonikou s tra
dicmm gestem a rytmikou (pi'. C). 

V dI1ech jako 100. ialm op. 106 (1908-09) se RE
GER dostava na hranice tonality, vraci se pak ale zpet 
ke klasicismu, jako ve Var. na Mozartovo tema 
op. 132 (1914) a v Duchovnich zpevech op. 138 
(1914). 
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Na konci 19. století se objevuje kulturní kritika 
(NIETZSCHE) průmyslové epochy, postrádající vnitř· 
ní orientaci aj. Stylový pluralismus 20. stol. začíná 
už na přelomu století: proti naturalismu staví sym
bolismus hloubkovou psychologickou dimenzi 
(FREUDOVA generace), která je vnímavému impre
sionismu bližší, než by si chtěl přiznat; odpovědí na 
poněkud akademický historismus je secese, jejíž ná
zev (něm.jugendsti!) naznačuje rychlou pomíjivost. 
Hudba toto všechno odráží: stává se stylově mnoho
tvárnější a svobodnější. Bez zábran se může nyní mí
sit banální s nejhlubším niternýrn výrazem, jako je to
mu v MAHLEROVĚ 1. symfonii a ve STRAUSSOVĚ 
symf. básni Donjuan, v dílech, která r. 1889 ohlašu
jí s životním elánem (élan vital, BERGSON) hu
dební modemu (s. 487). 

Gustav Mahler, • 7. 7. 1860 v Kalištích u Jihlavy, 
t 18. 5. 1911 ve Vídni; studium ve Vídni, mj. 
u BRUCKNERA; kapelru'k v Bad Ha1l1880, Lublani 
1881, Olomouci 1882, Vídni, Kasselu 1883, Praze 
1885, Upsku 1886, operní ředitel v Budapešti 
1888, Hamburku 1891, Vídni 1897 (Dvorni ope
ra), od r. 1907 v New Yorku (Metropolitní opera); 
r. 1902 se oženil s ALMOU SCHINDLEROVOU 
(1879-1964, později provdaná GROPIUSOvA, 
poté WERFELOVA). 

MAHLERŮV romanticko-rezignující životní názor dá
vá pečeť i jeho hudbě, která má vysoké ideové náro
ky, psychologicky mnohovrstevnou strukturu a boha
tou instrumentaci. V dlouhém pracovním procesu 
MAHLER svá díla stále znovu pozměňoval. 
Rané období 1883-1900. Všechny písně v klavír
ní a orchestrální verzi: 4 Písně potulného tovaryše 
(1883-85 podle sbírky Des Knaben Wunderhom, 
Chlapcův kouzelný roh, 1883-85) a 12 Písní 
z Chlapcova kouzelného rohu (1892 až 1895). 
1. symfonie D dur (1884-88) měla premiéru jako 
Symf báseň ve2částech (1889), r. 1892 s pův. pro
gramem: Titan Q. PAUL). 

I. díl. Za dnů mládí. 1.jaro bez konce. Úvod líčí 
probouzení přírody za nejčasnějšího rána. 2. Kvě
tinová kapitola (Andante). 3. Na plné plachty 
(Scherzo). II. díl. Commedia umana. 4. Ztros
kotaný Pochod smrti na způsob Cal lota (paro
die "pohřbu myslivce"). 5. Dall'inferno al para
diso (Allegro furioso). 

Program nabízí posluchači směrnice pro jeho fanta
zii, ale hudba je samostatná (musí se zde vyslovit 
hudebník, a ne literát, filosof, malíř). V Berlíně 
r. 1896 vypustil MAHLER program a r. 1899 pak 
i rozčlenění na dva dI1y, čímž prakticky vznikla "tra
diční" 4větá symfonie (obr. A). 

Začátek: Ráno (viz výše). Flažolety smyčců se 
vznášejí v prostoru, napjaté očekávání, ticho na
plněné zvukem: do něj zazní klesající kvartajako 
přírodní zvuk (dřeva). Následující kvarty znějí 
jako postupné zrození tématu. Potom zaznějí 

krásné trubky doléhající sem z litoměřických 
kasáren, nejprve hebce a měkce v klarinetech, 
poté už v trubkách ppp, umístěných ve velké 
vzdálenosti. Jako kvarta znějí i ranní signály ku
kačky, jakož i později motiv pěnkavky. Měkké té
ma les. r. je rovněž prodchnuto atmosférou příro
dy a lesa. Hlavní téma 1. věty se konečně opět chá
pe tovaryšské písně s jejím poetickým obsahem 
(př. A). MAHLEROVA oblíbená kvarta se vynořuje 
ve všech větách: v II., III. - v tympánech - a ve 
IV. větě v chorálovém hl. tématu (srovnej t. 7). 

2. symfonie c moll (1893-96, prem. 1902)), 5 vět, 
3. věta Scherzo s Kázáním sv. Antonína Paduán
ského rybám (píseň z Chlapcova kouzelného rohu), 
4. v. altové sólo Prasvětlo (-dtto-), 5. v. soprán, alt, 
sbor Vzkříšení (KLOPSTOCK), symfonická kantáta. 
3. symfonie d moll (1895, prem. 1896), 1. oddíl Pan 
erwacht (Pan se probouzí), 2. odd. 2. věta Was mir 
die Blumen au! der Wiese erziihlen (Co mi vyprávě
jí květiny na louce), 3. v. Tiere (Zvířata, Scherzo). 
4. Mensch (Člověk, altové sólo O Mensch gib acht, 
NIETZSCHE), 5. Engel (Andělé, ženský a dětský sbor 
Es sungen 3 Engel, z Chlapcova kouzelného rohu), 
6. Líebe (Láska, velnli pomalu). 
4. symf. G dur (1899-1901, prem. 1901),4 věty, ve 
Finale sopránové sólo Wir geniefien die himml 
Frenden (Chlapcův kouz. roh). 
Střední období 1901-07. Kindertotenlieder 
(Písně o mrtvých dětech, 1901-1904, RVCKERT), 
5 písní. 
5. symf. cis moll (1901-02, prem. 1904), 5 vět. 
6. symf. a moll (1903-07, prem. 190é), Tragická. 
7. symf. e moll (1905, prem. 1908),5 vět. 8. symf. Es 
(1906-07, prem. 1910), Symf tisíců (orch., 8 sól, 
3 sbory); 1. dI1: hymnus Veni, Creator Spirítus, 
2. dI1: závěr 2. dI1u Fausta. 
Pozdní období 1908-11. Píseň o zemi. Symf. pro 
tenor, alt (baryton) a orch. (1907-08, prem. 1911), 
čínské básně (něm. H. BETHGE), 6 písní, př. B: 

Bouřlivá Pijácká píseň o uářku země zvěstuje své 
motto v klas. tvaru; krása zaznívá v půvabné poly
fonii. 

9. symf. D dur (1909-10, prem. 1912),4 věty. 10. 
symf. Fis dur, nedokončená (1910, prem. 1924), 
1. věta Adagio, skici ke 4 dalším větám: Scherzo, 
Očistec, Scherzo, Fiuale. 

Max Reger (1873-1916) z BrandlKemnathu, RlE
MANNŮV žák, od r. 1907 prof. varhanní hry a kompo
zice v Upsku, 1911-14 dvorni kapehu'k v Meiningenu. 

REGER slučuje polyfonii s akordicky hustou saz
bou, silnou chromatikou a enharmonikou s tra
dičním gestem a rytmikou (př. C). 

V dI1ech jako 100. žalm op. 106 (1908-09) se RE
GER dostává na hranice tonality, vrací se pak ale zpět 
ke klasicismu, jako ve Var. na Mozartovo téma 
op. 132 (1914) a v Duchovních zpěvech op. 138 
(1914). 
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19. STOLET! / Pi'elom stoleti II / Strauss, Busoni 479 

Richard Strauss, * 11. 6. 1864 v Mnichove, 
t 8. 9. 1949 v Garmisch-Partenkirchenu, otec 
hrac na les. r., studium v Mnichove, 1885 dvorni 
hud. i'editel v Meiningenu (mistupce BOLOWA), 
1886 kapeinik v Mnichove, od 1898 v Berline 
(1908 gener:ilni hud. i'edite\), 1917-20 ucitel 
kompozice na berlinske konzervatoi'i, 1919-24 
vedeni vid. Statni opery (s F. SCHALKEM), pak 
hlavne v Garmischi, 1933-35 prezident RfSske 
hud. komory. 

Symfonicke basne: STRAUSS zde spojil poetickou 
inspiraci se strukturou absolutni hudby: 

Poeticky program muie byt dobrjm podnetem 
k novemu formovani, kde se ale budba nevy
viji logicky sama ze sebe - kde tedy musi plnit 
funkei nabraiky - tam se stava budbou lite
rami (STRAUSS). 

Z Itdlie op. 16 (1886), symfonicka fantazie; Don 
Juan op. 20 (1887-89, LENAU); Macbetb op. 23 
(1886-91); Smrt a vykoupeni op. 24 (1888-89); 
Boj a vitezstvi op. 24 (1892); Till Eulenspiegel 
op. 28 (Enspiglova sibalstvi, 1894-95; s. 464 n.); 
Tak pravil Zaratbustra op. 30 (1896, NIETZS
CHE); Don Quixote op. 35 (1897, CERVANTES), 
koncertantni variace se sol. vc.; tivot brdiny op. 40 
(1899, autobiograficke). 
Programni symfonie: Sinfonta domestica 
op. 53 (1903, autobiogr.); Alpskd symfonie op. 
64 (1915). - STRAUSS extremne zvetsuje orchestr. 
Nove take vydal BERLIOZOVU nauku 0 instrumenta
ci (Lipsko, 1904). Klasicistni reakci pak bylo ko
morni obsazeni operyAriadna (1912). 
Opery: STRAUSS zacina ve WAGNEROvYCH slepe
jich leitmotivickou technikou a jevistne ucinnou 
charakteristikou osob a deje, zna vsak take kon
tempkltivni ansambl, ktery v jakemsi pohrouzeni 
postav do sebe nenese uz drama d:ile slovy, ale cis
tou hudbou. 
- Guntram (vymar 1894), text STRAUSS. 
- Feuersnot (Drazd'any 1901), WOLZOGEN. 
- Salome op. 54 (Drazllimy 1905), podle O. WILDA; 

plamenna hudba pina vasne, barev a avantgard
nich smelosti: napi'. charakteristickY motiv Narra
botha s vYraznYmi intervaly nad extatickYm, chro
mat. vystupiiovanYm orch. tremolem (pi'. B). 

- Elektra op. 58 (Drazd'any 1909), tragedie HUGA 
VON HOFMANNSTHALA (1874-1929), jenz 
se pocinaje timto dilem stal ide:ilnim STRAUSSO
vYM libretistou. 

V Elekti'e je expresionistickY vYraz vystupiiovan jes
te vice. Nepronika ale za hranice tonality (jako 
SCHONBERG 1908), nYbrZ vraci se zpet ke klasicist
nimu postoji. Ten se l)iki tonality, melodiky, formy 
atd., ale take estetiky (ide:il MOZART) a bezpro
sti'edniho vztahu k publiku. Tak se take zjasiiuji 
i namety; nasleduji: 
- Kavalfr s rUii op. 59 (Drazd'any 1911), viden

ska budebni komedie (Wiener KomOdie for 

Musik) na text HOFMANNSTHALOv, s brilantni 
kresbou charakteru a prosti'edi jakoz i s operet
nimi vlivy ve valcicich. Zacatek se ukazuje jako 
boui'live pobnuty, ale dokonale harmonickY se 
sextoyYm prutahem (cis) a vzestupem k tercii 
(gis). V zaverecnem duetu splynou Sofie a Okta
vim v lasce a v blazenych terciich toniny G dur, 
do nichz dopadaji charakteristicke souzvnky 
harfy a celesty jako sti'ibrne kapky (pi'. C). 

- Ariadna na Naxu op. 60 (Stuttgart 1912, rev. 
1916), komorni opera podle MOLIEROVY hry 
MeSfak sleebticem, libreto HOFMANNSTHAL. 

- tena bez stfnu op. 65 (Die Frau obne Scbat
ten, Videii 1919), HOFMANNSTHAL. 

- Intermezzo (Drazdany 1924), text STRAUSS. 
- Egyptska Helena (Drazd'any 1928, nove zneni 

Salcburk 1933), HOFMANNSTAHL. 
- Arabella (DraZd'any 1933), HOFMANNSTHAL. 
- Mlienliva iena (Die scbweigsame Frau, Draz-

d'any 1935) podle JONSONA od S. ZWEIGA. 
- Den miru (Friedenstag, Mnichov 1938),]. GRE

GOR. 
- Dapbne (Drazd'any 1938),]. GREGOR. 
- Laska Danae (Die Liebe der Danae), vesela my-

tologie,]. GREGOR. . 
- Capriccio op. 85 (Mnichov 1942), text 

C. KRAuss a STRAUSS. 
Katalog skladeb: MOLLER V. Asow (1959-74). 
Ferruccio Busoni, * 1. 4. 1866 v Empoli u Florencie, 

t 27. 7. 1924 v Berline, klavirista a skladatel, od 
r. 1894 vyucoval v Berline, od 1907/08 ve Vi<lni, od 
1913 Bologna, od 1915 Curych, od 1920 Berlin. 

BUSONIHO neobycejne odusevnele kompozice za
hrnuji vsechny druhy. Jejich stylisticka rozmanitost 
svedci 0 tom, ze se jejich tvftrce vyporadaval s difji
nami a s modemou kolem r. 1900, kterou tim 
podstatne spoluurcoval. BUSONI zacal v pozdnero
mantickem lisztovskem duchu (koncertni kusy, ba
lety, symf. basne), a dospel az na hranice tonality, 
ktere - podnicen SCHQNBERGOvYM op. 11 - v So
natine seeonde pi'ekrocil. 

Sekunda se osvedcuje jako vYrazny, konstitutivni 
element. Volny rytmickY tok prolamuje veskera 
metricki pouta (zadue taktove cary). Arpeggio 
zazniva jako subtilni smes disonanci mihotave 
promenlivYch barev (pi'. A). 

Pozdeji se BUSONI opet vratil ke klas. strukturam 
(s. 486). Jeho uctivani BACHA doklada bohate ko
mentovane vydani Bacbovjcb del. Poduetne puso
bily jeho spisy, zvl. Nairt estetiky novebo budebni
bo umeni (Entwurf einer neuen Astbetik der 
Tonkunst (Terst 1907). 
Dila: mj. Klav. koncert s muzskYm sborem op. 39 
(1904, OEHLENSCHLAGER); Indidnska fantazie 
pro klav. a orch. op. 44 (1915); Fantasia contrap
puntistica (1910). Opery: Volba nevesty (Die 
Brautwabl, 1912, HOFFMANN), Turandot (1916), 
Arlecebino (1918), Dr. Faust (posmrtne 1925). 

19. STOLETí / Přelom století II / Strauss, Busoni 479 

Richard Strauss, * ll. 6. 1864 v Mnichově, 
t 8. 9. 1949 v Garmisch-Partenkirchenu, otec 
hráč na les. r., studium v Mnichově, 1885 dvorní 
hud. ředitel v Meiningenu (nástupce BOLOWA), 
1886 kapelník v Mnichově, od 1898 v Berlíně 
(1908 generální hud. ředitel), 1917-20 učitel 
kompozice na berlínské konzervatoři, 1919-24 
vedení víd. Státní opery (s F. SCHALKEM), pak 
hlavně v Garmischi, 1933-35 prezident Řfšské 
hud. komory. 

Symfonické básně: STRAUSS zde spojil poetickou 
inspiraci se strukturou absolutní hudby: 

Poetický program může být dobrým podnětem 
k novému formování, kde se ale hudba nevy
víjí logicky sama ze sebe - kde tedy musí plnit 
funkci náhražky - tam se stává hudbou lite
rární (STRAUSS). 

Z Itálie op. 16 (1886), symfonická fantazie; Don 
Juan op. 20 (1887-89, LENAU); Macbeth op. 23 
(1886-91); Smrt a vykoupení op. 24 (1888-89); 
Boj a vítězství op. 24 (1892); Tíll Eulenspiegel 
op. 28 (Enšpíglova šibalství, 1894-95; s. 464 n.); 
Tak pravil Zarathustra op. 30 (1896, NIETZS
CHE); Don Quixote op. 35 (1897, CERVANTES), 
koncertantní variace se sól. vc.; Život hrdiny op. 40 
(1899, autobiografické). 
programní symfonie: Sinfonta domestica 
op. 53 (1903, autobiogr.); Alpská symfonie op. 
64 (1915). - STRAUSS extrémně zvětšuje orchestr. 
Nově také vydal BERLIOZOVU nauku o instrumenta
ci (Lipsko, 1904). Klasicistní reakcí pak bylo ko
morní obsazení operyAriadna (1912). 
Opery: STRAUSS začíná ve WAGNEROVÝCH šlépě
jích leitmotivickou technikou a jevištně účinnou 
charakteristikou osob a děje, zná však také kon
tempÚltivní ansámbl, který v jakémsi pohroužení 
postav do sebe nenese už drama dále slovy, ale čis
tou hudbou. 
- Guntram (Výmar 1894), text STRAUSS. 
- Feuersnot (Drážďany 1901), WOLZOGEN. 
- Salome op. 54 (Drážrumy 1905), podle O. WILDA; 

plamenná hudba plná vášně, barev a avantgard
ních smělostí: např. charakteristický motiv Narra
botha s výraznými intervaly nad extatickým, chro
mat. vystupňovaným orch. tremolem (př. B). 

- Elektra op. 58 (Drážďany 1909), tragédie HUGA 
VON HOFMANNSTHALA (1874-1929), jenž 
se počínaje tímto dílem stal ideálním STRAUSSO
VÝM libretistou. 

V Elektře je expresionistický výraz vystupňován ješ
tě více. Neproniká ale za hranice tonality (jako 
SCHONBERG 1908), nýbrž vrací se zpět ke klasicist
nímu postoji. Ten se týká tonality, melodiky, formy 
atd., ale také estetiky (ideál MOZART) a bezpro
středníbo vztahu k publiku. Tak se také zjasňují 
i náměty; následují: 
- Kavalír s růží op. 59 (Drážďany 1911), vídeň

ská hudební komedie (Wiener KomOdie for 

Musik) na text HOFMANNSTHALŮV, s brilantní 
kresbou charakterů a prostředí jakož i s operet
ními vlivy ve valčících. Začátek se ukazuje jako 
bouřlivě pohnutý, ale dokonale harmonický se 
sextovým průtahem (cis) a vzestupem k tercii 
(gis). V závěrečném duetu splynou Sofie a Okta
vián v lásce a v blažených terciích tóniny G dur, 
do nichž dopadají charakteristické souzvuky 
harfy a celesty jako stříbrné kapky (př. C). 

- Ariadna na Naxu op. 60 (Stuttgart 1912, rev. 
1916), komorní opera podle MOLlEROVY hry 
Měšťák šlechticem, libreto HOFMANNSTHAL. 

- Žena bez stínu op. 65 (Die Frau ohne Schat
ten, Vídeň 1919), HOFMANNSTHAL. 

- Intermezzo (Dráždany 1924), text STRAUSS. 
- Egyptská Helena (Drážďany 1928, nové znění 

Salcburk 1933), HOFMANNSTAHL. 
- Arabella (Drážďany 1933), HOFMANNSTHAL. 
- Mlčenlivá žena (Die schweigsame Frau, Dráž-

ďany 1935) podle JONSONA od S. ZWEIGA. 
- Den míru (Friedenstag, Mnichov 1938),]. GRE

GOR. 
- Daphne (Drážďany 1938),]. GREGOR. 
- Láska Danae (Die Liebe der Danae), veselá my-

tologie,]. GREGOR. . 
- Capriccio op. 85 (Mnichov 1942), text 

C. KRAuss a STRAUSS. 
Katalog skladeb: MOLLER v. Asow (1959-74). 
Ferruccio Busoni, * 1. 4. 1866 v Empoli u Florencie, 

t 27. 7. 1924 v Berlíně, klavírista a skladatel, od 
r. 1894 vyučoval v Berlíně, od 1907/08 ve Vídni, od 
1913 Bologna, od 1915 Curych, od 1920 Berlín. 

BUSONIHO neobyčejně oduševnělé kompozice za
hrnují všechny druhy. Jejich stylistická rozmanitost 
svědčí o tom, že se jejich tvůrce vypořádával s ději
nami a s modernou kolem r. 1900, kterou tím 
podstatně spoluurčoval. BUSONI začal v pozdněro
mantickém lisztovském duchu (koncertní kusy, ba
lety, symf. básně), a dospěl až na hranice tonality, 
které - podnícen SCHONBERGOVÝM op. 11 - v So
natině secondě překročil. 

Sekunda se osvědčuje jako výrazný, konstitutivní 
element. Volný rytmický tok prolamuje veškerá 
metrická pouta (žádné taktové čáry). Arpeggio 
zaznívá jako subtilní směs disonancí mihotavě 
proměnlivých barev (př. A). 

Později se BUSONI opět vrátil ke klas. strukturám 
(s. 486). Jeho uctívání BACHA dokládá bohatě ko
mentované vydání Bachových děl. Podnětně půso
bily jeho spisy, zvl. Náčrt estetiky nového hudební
ho umění (Entwurf einer neuen Asthetik der 
Tonkunst (Terst 1907). 
Díla: mj. Klav. koncert s mužským sborem op. 39 
(1904, OEHLENSCHLAGER); Indiánská fantazie 
pro klav. a orch. op. 44 (1915); Fantasia contrap
puntistica (1910). Opery: Volba nevěsty (Die 
Brautwahl, 1912, HOFFMANN), Turandot (1916), 
Arlecchino (1918), Dr. Faust (posmrtně 1925). 
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19. STOLET! / Prelom stoleti III / impresionismus 1: Debussy, Ravel 481 

Impresionismus, pojmenovany podle obrazu Im
pression, solei/levant (Imprese, vjchod slunce) 
od MONETA (vYstava v PariZi 1874, CEZANNE, DE
GAS, RENOIR aj.), stavi oproti atelierovemu umeni 
malbu pod sirYm nebem s hrou svetla a stinu, s ba
revnYmi hodnotami namisto kresby linil, s nruadou 
a atmosferou okarnziku. Stejne tak byla r. 1887 DE
BUSSYMU vycftana pocitem zdiiraziiovana zvnkova 
barva (namisto jasnosti linie a formy) a oznacova
na za vdgni impresionismus. DEBUSSY se vyjadfu
je temer romanticky: 

Hudebnici jsou vyvoleni k tomu, aby zachytili 
cele kouzlo noci nebo dne, zeme ci nebe. fen 
oni mohou probudit jejich atmosferu, nebo 
jejich vecnj tep. 

Hudba neustrue pretavuje vnejsf dojmy ve vYraz nit
ra (BEETHOVEN: spise vjraz cUu, nei t6no
malba). DEBUSSY se proto necftil by! tolik impre
sionistou jako hudebnfkem, a snad mozna jeste 
symbolistou, podobne jako jeho lit. pratele BAU
DEWRE, VERWNE, MALLARME, kterf proti racio
nrunfmu naturalismu kladli iracionruni, atmosfe
ricke a fantasticke momenty. I hudba zna symboly 
(jigury, leitmotivy), presto vsak dok:iZe i bez nich 
bezprostredne rozeznft atmosfern stojfcf v pozadf 
vseho deni. 
Jestlize priklon k nruadovYm a barevnYm hodnot:im 
existoval uz drfve (ranI' romantismus, USZT, Mu
SORGSKIJ), zastupujf hud. impresionismus prede
vsim DEBUSSY, RAVEL, DELIUS, SCOTT, SKRJABIN, 
DE FALLA, RESPIGHI, kazdy v osobitem odstfnu. 

Claude Debussy, * 22. 8. 1862 v St-Germain-en
-!.aye, t 25. 3. 1918 v Parfzi, 1873-84 studium kla
virn a kompozice v Paozi (GUIRAUD, FRANCK), 
1881-82 Rusko, 1884 Rfmsk:i cena za kant:itu 
Marnotratnj syn (L'enfant prodigue), 1884-87 
Rim, od 1887 Panz; 1888/89 navstevy Bayreuthu. 

DEBUSSY vysel z fro hudby sve doby, ovlivnen CHO
PINEM a WAGNEREM, pote se vsak odvratil od ro
mant. predstavy umeL dila jako nositele zavainych 
svetonazorovYch obsahii, a hledal novou bezpro
strednost ume!. vYPovedi. Podnety nachazel u Mu
SORGSKEHO, v hudbe D:ilneho vYchodu Oava, 1889 
Svetova vYstava v Pami), v kruhu pratel impres. ma
!fro a symbolistickYch basnfkt1 (viz vYse) a konecne 
v dejinach fro hudby (RAMEAU, COUPERIN). 
Rane dllo do r. 1890. Ariettes oubliees (1888); 
2 Arabesky (1888); pfsne na BAUDEWRA (1887 az 
1889); Suite bergamasque (1890, rev. 1905). 
Stfednf obdobf 1890-1912. Impres. ticiny pro
strednictvim cfrk. stupnic, akordickYch paralel 
(akord jako zvnk. barva mfsto tonrunf fnnkce), 
pentatoniky, celotan. stupnice a zvnk. barevneho 
uziti disonancf. Pelle as et Melisande (1892-1902, 
premo Pal'fz 1902), drame Iyrique od MAETER
LlNCKA, klfcove dilo epochy; Preludium k Fauno
vu odpoledni (1892-94): 

Fletna navozuje pl'edstavu arkadicke pastYrske 
idyly. Jako na Panove fJetne zaznfvajf tony stupni
ce, jez ale nenf anticky diatonick:i, nYbri silne 
chromatick:i. Rovnez rytmus ztracf klas. kvadra
ticnost (pl'. A). 

Sm. kvartet g moll (1893); Pour Ie piano (1896); 
Bilitiny pisne (1897); Estampes (Rytiny, 1903); 
More (1903-05), pro orch.: 

Ze souzvnkii, jez se jemne vznasejf nad hlubo
kYm h (klid more), vyvst:iva ze sekundoveho mo
tivu tema, jako by se za rannfho tisvitu vynoi'ova
Iy kontury (pi'. A). 

Po r. 1903 se objevujf osti'ejsf kontrasty: Images lIII 
(Obrazy, 1905/07); Children's Corner (Detskj 
koutek, 1906-08); Images pour Orch. (1906 az 
1912); Preludes, 2 seSity (1910-13): 

V 1,x pentatonicky stoupaji nad nezakotvenYmf 
souzvuky (jako voda) stare kvart-kvintove sledy, 
pote jako zvony upJne trojzvuky s mod:ilnimi. vedl. 
stupni (pl'. A). - V I,II znejf ZV. trojzvuky, nerozv., 
nad nimi lehke celotan. sledy velkYch tercil jako 
plachty nad vodou. - V 2, XII se misf F dur s Fis dur 
jako barvy v pointi!ismu (t. 1); podobne sek. sledy 
(t. 20), stupnicove kask:idya prvui gliss. na cer
nych klavesach (t 17) jako zvukovlf svazky, po
tom jednotl. staccata jako zvuk. sprska - vizu:ilnf 
a sluch. dojmy pi'i ohiiostroji (pi'. A). 

Pozdnf dHo od r. 1912, s klas. tendencemi a zl'e
telnejsfmi liniemi. Utrpeni sV. Sebestidna (1911), 
D'ANNUNZIO, pro sbor a orch.;feux (Hry 1911), 
balet; Pisne na MALLARMEHO (1913); Sest antic
kjch epigrafu (1914) a Na biljch a cernjch 
(1815) pro 2 klav.; 3 son. pro vc., klav. (1915), fl., 
harf., vlu (1915) a h., klav. (1916-17). 
Katalog skladeb: F. LESURE, Zeneva 1977. 

Maurice Ravel, * 7.3. 1875 v Ciboure (Pyreneje), 
t 28. 12. 1937 v Parm, matka Baskicanka, od 
1889 studium v Parizi: klav. (BERIOT) a komp. 
(FAURE); od 1933 nemocen (apraxie). 

Extremni fantazil a rafinovanosti obohatil RAVEL im
presionismus 0 nove stranky: Vodotrysky (1901); 
Sm. kvartet F dur (1902-03); Sonatina (1903-05); 
Miroirs (Zrcadla, 1904- 05); Gaspard de la nuit 
(Kaspar noci, 1908); Rapsodie espagnole 
0907-08); L'heure espagnole (Spanelskd hodin
ka, 1911), komedie FRANC-NOHAINA; Valses nob
les et sentimentales 0911, orch. 1912); balet 
Daphnis et Chloe (1909-12), z neho 2 suity: 

Hudebni freska zobrazujici Recko 18. stol. (ne 
antiku) s nesmfrne diferencovanou strnkturou 
leitmotivii (pl'. B). 

RAVELOV klasicistnf estet. postoj sill; impulsivnf Klav. 
trio (914), Suita Ndhrobek Couperinuv (1917, 
orch. 1919) evokuje starou fro hudbu, je yen. pamat
ce 7 pratel padlych ve v:ilce. Nasleduji: La Valse 
(920), pro DAGILEVA; Tzigane (924); opera Dtte 
a kouzla (1925), text COLETTE. 

19. STOLETí / Přelom století III / impresionismus 1: Debussy, Ravel 481 

Impresionismus, pojmenovaný podle obrazu [m

pression, soleillevant (Imprese, východ slunce) 
od MONETA (výstava v Paříži 1874, CÉZANNE, DE
GAS, RENOIR aj.), staví oproti ateliérovému umění 
malbu pod širým nebem s hrou světla a stínu, s ba
revnými hodnotami namísto kresby linií, s náladou 
a atmosférou okamžiku. Stejně tak byla r. 1887 DE
BUSSYMU vyčítána pocitem zdůrazňovaná zvuková 
barva (nauústo jasnosti linie a formy) a označová
na za vágní impresionismus. DEBUSSY se vyjadřu
je téměř romanticky: 

Hudebníci jsou vyvoleni k tomu, aby zachytili 
celé kouzlo noci nebo dne, země či nebe. jen 
oni mohou probudit jejich atmosféru, nebo 
jejich věčný tep. 

Hudba neustále přetavuje vnější dojmy ve výraz nit
ra (BEETHOVEN: spíše výraz citu, než tóno
malba). DEBUSSY se proto necítil být tolik impre
sionistou jako hudebníkem, a snad možná ještě 
symbolistou, podobně jako jeho lit. přátelé BAV
DEWRE, VERWNE, MALLARMÉ, kteří proti racio
nálnímu naturalismu kladli iracionální, atmosfé
rické a fantastické momenty. I hudba zná symboly 
(jigury, leitmotivy), přesto však dokáže i bez nich 
bezprostředně rozeznít atmosféru stojící v pozadí 
všeho dění. 
Jestliže příklon k náladovým a barevným hodnotám 
existoval už dříve (raný romantismus, USZT, Mu
SORGSKI]), zastupují hud. impresionismus přede
vším DEBVSSY, RAVEL, DELlUS, SCOTT, SKR]ABIN, 
DE FALLA, RESPIGHI, každý v osobitém odstínu. 

Claude Debussy, * 22. 8. 1862 v St-Germain-en
-!.aye, t 25. 3. 1918 v Pařfži, 1873-84 studium kla
viru a kompozice v Panli (GUlRAUD, FRANCK), 
1881-82 Rusko, 1884 Římská cena za kantátu 
Marnotratný syn (L'enfant prodigue), 1884-87 
Řím, od 1887 Pařfž; 1888/89 návštěvy Bayreuthu. 

DEBUSSY vyšel z fr. hudby své doby, ovlivněn CHO
PINEM a WAGNEREM, poté se však odvrátil od ro
mant. představy uměl. díla jako nositele závažných 
světonázorových obsahů, a hledal novou bezpro
střednost uměl. výpovědi. Podněty nacházel u Mu
SORGSKÉHO, v hudbě Dálného východu Oáva, 1889 
Světová výstava v Paříži), v kruhu přátel impres. ma
lířů a symbolistických básníků (viz výše) a konečně 
v dějinách fr. hudby (RAMEAU, COUPERlN). 
Rané dílo do r. 1890. Ariettes oubliées (1888); 
2 Arabesky (1888); písně na BAUDEWRA (1887 až 
1889); Suíte bergamasque (1890, rev. 1905). 
Střední období 1890-1912. Impres. účiny pro
střednictvím círk. stupnic, akordických paralel 
(akord jako zvuk. barva místo tonální funkce), 
pentatoniky, celotón. stupnice a zvuk. barevného 
užití disonancí. Pelléas et Mélisande (1892-1902, 
prem. Paříž 1902), drame lyrique od MAETER
LlNCKA, klíčové dílo epochy; Preludium k Fauno
vu odpoledni (1892-94): 

Flétna navozuje představu arkadické pastýřské 
idyly. Jako na Panově flétně zaznívají tóny stupni
ce, jež ale není anticky diatonická, nýbrž silně 
chromatická. Rovněž rytmus ztrácí klas. kvadra
tičnost (př. A). 

Sm. kvartet g moll (1893); Pour le piano (1896); 
Bilittny písně (1897); Estampes (Rytiny, 1903); 
Moře (1903-05), pro orch.: 

Ze souzvuků, jež se jemně vznášejí nad hlubo
kým h (klid moře), vyvstává ze sekundového mo
tivu téma, jako by se za ranního úsvitu vynořova
ly kontury (př. A). 

Po r. 1903 se objevují ostřejší kontrasty: Images lili 
(Obrazy, 1905/07); Ghildren's Gorner (Dětský 
koutek, 1906-08); lmages pour Orch. (1906 až 
1912); préludes, 2 sešity (1910-13): 

V 1,x pentatonicky stoupají nad nezakotvenýnú 
souzvuky (jako voda) staré kvart-kvintové sledy, 
poté jako zvony úplné trojzvuky s modálními vedl. 
stupni (př. A). - V 1,11 znějí zv. trojzvuky, nerozv., 
nad nimi lehké celotón. sledy velkých tercií jako 
plachty nad vodou. - V 2, XII se uúsí F dur s Fis dur 
jako barvy v pointilismu (t. 1); podobně sek. sledy 
(t. 20), stupnicové kaskády a prvtú gliss. na čer
ných klávesách (l 17) jako zvukové svazky, po
tom jednotl. staccata jako zvuk. sprška - vizuáhú 
a sluch. dojmy při ohňostroji (př. A). 

Pozdní dílo od r. 1912, s klas. tendencemi a zře
telnějšími liniemi. Utrpení sv. Šebestiána (1911), 
D'ANNUNZIO, pro sbor a orch.;jeux (Hry 1911), 
balet; Písně na MALLARMÉHO (1913); šest antic
kých epigrafů (1914) a Na bílých a černých 
(1815) pro 2 klav.; 3 son. pro vc., klav. (1915), fl., 
harf., vlu (1915) ah., klav. (1916-17). 
Katalog skladeb: F. LESURE, Ženeva 1977. 

Maurice Ravel, * 7.3. 1875 v Ciboure (Pyreneje), 
t 28. 12. 1937 v Paříži, matka Baskičanka, od 
1889 studium v Paříži: klav. (BÉRlOT) a komp. 
(FAURÉ); od 1933 nemocen (apraxie). 

Extrémní fantazií a rafinovaností obohatil RAVEL im
presionismus o nové stránky: Vodotrysky (1901); 
Sm. kvartet F dur (1902-03); Sonatina (1903-05); 
Miroirs (Zrcadla, 1904- 05); Gaspard de la nuit 
(Kašpar noci, 1908); Rapsodie espagnole 
(1907-08); L'heure espagnole (Španělská hodin
ka, 1911), komedie FRANC-NOHAINA; Valses nob
les et sentimentales (1911, orch. 1912); balet 
Daphnis et Ghloé (1909-12), z něho 2 suity: 

Hudební freska zobrazující Řecko 18. stol. (ne 
antiku) s nesmírně diferencovanou strukturou 
leitmotivů (př. B). 

RAVELŮV klasicistní estet. postoj sílí; impulsivní Klav. 
trio (1914), Suita Náhrobek Gouperinův (1917, 
orch. 1919) evokuje starou fr. hudbu, je věn. památ
ce 7 přátel padlých ve válce. Následují: La Vaise 
(1920), pro ŮAGlLEVA; Tzigane (1924); opera Dítě 
a kouzla (1925), text COLETTE. 
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19. STOLET! / Pfelom stoleti IV / impresionismus 2: Ravel, Rachmaninov aj. 483 

RAVELOvYM nejznamejsim dilem je Bolero: 
Rytmicke ostinato a 2 ostimilni melodie "ve stylu 
Padillase, velice banilniho autora z Valencie" 
(pl'. A) se pi'irllivinim dalSich a dalsich m'istroju 
stupiiujf aZ do ohlusujfciho.ff. Ritu:ilmno pilsobenf 
dociluje RAVEL tim, ze se zi'!1ci motivicke prace, ra
linovane formy i modulaci, pouze pred zaverem se 
prudce obraci do E dur (obr. A). 

Klavfrni koncert G dur (1929-30) je "radostnya bri
lanlni ... v duchu Mozarta a Saint-Saense". Koncert 
D dur pro levou rukn je venov:in rakouskemu klavfri
stovi P. WITTGENSTEINOVI, ktery ve vilce pi'isel 0 pra
vou rukn. 

Toto jednovete dilo v impozantnim stylu rozviji 
nove klavfrni a symf. ideje a vykaznje jazzove efekty 
(pl'. A). 

Skladatele: G. CHARPENTIER (1860-1956); G. PIER
NE (1863-1937); A. MAGNARD (1865-1914); srov
nej s. 465. 

ERIK SATIE (1866-1925), inspirativnf klavfrista na 
Montmartru, pfftel DEBUSSYHO, od r. 1898 v Arcu
eil, Pai'fz (L'Ecole d'Arcueil); rany neoklasicismus: 
"Ballet realiste" Parade (1917), s COCTEAUEM, 
MAsSINEM, PICASSEM, manifest kubismu; Socrate 
(1919), Drame sympbonique v novofec. stylu: 
Musique d'ameublement (Hudebni ndbytek, 
1920), s MILHAUDEM, prvui hudba, ktera nebyla 
urcena k sousti'edenemu poslechu; pro klavfr: 
3 Gymnopedies (1888),3 morceaux en forme de 
poire (3 skladby ve forme hruSky, 1890), Prelu
des jlasques, pour un chien (Schlipld preludia 
pro psa, 1912), Sonatine bureaucratique (Byro
kratickd sonatina, 1917). 

Dile: C. KOECHLIN, F. SCHMITT, L. VIERNE, H. MAR
TEAU, M. DElAGE. 
Spanelsko. ISAAC ALBENIZ (1860-1909), klav. hud
ba; E. G. CAMPINA (1867-1916). 

MANUEL DE FALlA (1876-1946), zak PEDREllA, 
impres. barvy a andalusk}' folklor: Noci ve Spanel
skfch zahradtich, symf. imprese pro klavfr a orch. 
(1911-15); balety Carodifjnd kiska (1915) a TH
rol:rj klobouk (1919). 

ltilie. UMBERTO GIORDANO (1867-1948). - ER
MANNO WOLF-FERRARI (1876-1948), opery ve stylu 
it. buffy: Ctyfi grobidni (1906), Susannino tajemstvi 
(1909). 

OTTORINO RESPIGHI (1879-1936), triptych Rim
sMfontdny (1916),R(msMpinie (1924), Rim
sM slavnosti (1928); zpev ptakU, novYm prvkem 
je nahravka zpevu skutecnebo SlaVlKa (obr. C). 

GIAN FRANCESCO MALIPIERO (1882-1973), bohate 
impres., pote klasicistni dilo; rovnez ALFREDO CAsEL
lA (1883-1947), Scarlattiana (1926), Paganiniana 
(1942). 
Nemecko / Rakousko. S. VON HAUSEGGER, K1UG
HARDT, F. X. SCHARWENKA, KlOSE. 

HANS PFITZNER (1869-1949), wagnerovske ope
ry: Der arme Heinrich (1895), Das Christeiflein 

(1906, premo Drazdany 1917), Palestrina (1917); 
symfonie, koncerty aj.; konzervativnf hud. estetika. 

FRANZ SCHREKER (1878-1934), JOSEPH HAAS 
(1879---1960), JOSEPH MATTHIAS HAUER (1883 aZ 
1959), EGON WEllESZ (1885-1974), RUDI STEP
HAN (1887 aZ 1915, pad! ve vilce), opera: Die ersten 
Menschen (1914, premo Frankfurtn. M. 1920). 
Anglie. CHARLES VILIlERS STANFORD (1852 aZ 
1924),7 symf., IrsM rapsodie. - ALEXANDER CAMP
BELL MACKENZIE (1847-1935), ouvertury, SkotsM 
a KanadsM rapsodie. - CHARLES HUBER PARRY 
(1848-1918). - EDWARD ELGAR (1857-1934), 
pozdnf romantismus + vlaslni sloh: Variace Enigma 
(1899). - FREDERICKDELIUS (1862-1934), impres. 
barvy, ang!. rapsodie Brigg Fair (1907), Summer
night on the River (1912). - GRANVILLE BANTOCK 
(1868- 1946), symfonie Hebridy (1915). - RALPH 
VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958), 9 symf., castecne 
programnf: 1. Mofskd symf (1910), text W. WHIT
MAN, 2. Loudfnskd symf (1913), 3. Pastorale 
(1922). -lmpres. tendence take u G. HOLSTA (Plane
ty, 1914--17), A. E. T. BAX, F. BRIDGE, J. N. IRElAND, 
a zvl. CYRIL SCOTT (1879---1970), 3 symf., ouvertury 
k MAETERLINCKOvYM hnim Aglavaine et Silysette 
a Pellias et Melisande (1912). 
Rusko. SERGE] l. 'fANEJEV (1856-1915); ANTON 
ARENSKIJ (1861-1906); ALEXANDR GRECANINov 
(1864--1956); VASILIJ KALiNNIKov (1866-1901); 
ALEXANDR GLAZUNOV (1865-1936), 9 symf. (1881-
1909), HouslovY koncert a moll (1904); srovnej S. 465. 
ALEXANDR SKR]ABIN (1872-1915), Moskva, klavfrni 
virtuos, opojenf smyslu, mystick}' duch (s. 90); klavfr: 
83 Preludes, mezi nimi 24, op. 11 (1888-96), 10 so
nat, od 5. (1907) aton:ilnf, 7. jako BtU mSe (s. 404, 
obr. D), 9. jako Cerna mSe (1913); pro orch.: 
Le Poeme de l'extase (1905-07), Prometbee (1909 
aZ 1910) se sborovou vokalizou, barevny klavfr. 
SERGE] RACHMANINOV (1873-1943), Moskva, 1906 
aZ 1909 Drazdany, od r. 1917 Pam, od r. 1935 USA; 
klav. virtuos; Aleko (1893), PUSKIN; Francesca 
da Rimini (1905), DANTE; Ostrov mrtvjch (1909), 
BOcKLIN; klav. koncerty lis (1891), c (1901), d 
(1909), g (1926); Rapsodie na tlima Paganinibo 
(1934); duchovni hudbaLitu'8ie sv.Jana Chrysostomo 
(1910), VelikonoCni noc (1915) pro sbor a cappella 

SlavnYm se stalo klav. Preludium cis, op. 3,2 
(1892) a 2. klav. koncert mohutneho zvuku a ro
manl. v}'razn (pi'. B). 

REINHOLD GuERE (1874--1956), Moskva. 
Polsko. KAROL SlYMANOWSKI (1882-1937); 
symf.: l.1ll. (1907/10) romanticke, III. (1916), 
s vok. s6lem a sborem, text RUM!. 
Mlufursko. 0DaN MiHALOVIC (1842-1929), ERNST 
VON DOHNANYi (1877-1960). 
Skandiruivie. JEAN SIBELIUS (1865-1957), 7 symf. 
(1899---1924), symf. basne. - CARL NIELSEN 
(1865-1931),6 symf. (1892-1925), symf. basne. 

19. STOLETí / Přelom století IV / impresionismus 2: Ravel, Rachmaninov aj. 483 

RAVELOVÝM nejznámějším dílem je Bolero: 
Rytmické ostinato a 2 ostinátní melodie "ve stylu 
Padillase, velice banálního autora z Valencie" 
(př. A) se přidáváním dalších a dalších nástrojů 
stupňují až do ohlušujícího.ff. Rituálmno působení 
dociluje RAVEL tím, že se zříká motivické práce, ra
finované formy i modulací, pouze před závěrem se 
prudce obrací do E dur (obr. A). 

Klavírní koncert G dur (1929-30) je "radostný a bri
lantní ... v duchu Mozarta a Saint-Saěnse". Koncert 
D dur pro levou ruku je věnován rakouskému klavíri
stovi P. WITTGENSTEINOVI, který ve válce přišel o pra
vou ruku. 

Toto jednověté dílo v impozantním stylu rozvijí 
nové klavírní a symf. ideje a vykaznje jazzové efekty 
(př. A). 

Skladatelé: G. CHARPENTlER (1860-1956); G. PIER
NÉ (1863-1937); A. MAGNARD (1865-1914); srov
nej s. 465. 

ERIK SATIE (1866-1925), inspirativní klavírista na 
Montmartru, přítel DEBUSSYHO, od r. 1898 v Arcu
eil, Paříž (L 'Bcole ďArcueil); raný neoklasicismus: 
"Bal/et réaliste" Parade (1917), s COCTEAUEM, 
MAsSINEM, PlCASSEM, manífest kubismu; Socrate 
(1919), Drame symphonique v novořec. stylu: 
Musique ďameublement (Hudební nábytek, 
1920), s M1LHAUDEM, první hudba, která nebyla 
určena k soustředěnému poslechu; pro klavír: 
3 Gymnopédies (1888),3 morceaux en forme de 
poire (3 skladby ve formě hrušky, 1890), Prélu
des jlasques, pour un chien (Schlíplá preludia 
pro psa, 1912), Sonatine bureaucratique (Byro
kratická sonatina, 1917). 

Dále: C. KOECHLlN, F. SCHMITT, L. VIERNE, H. MAR
TEAU, M. DEIAGE. 
Španělsko. ISAAC ALBÉNlz (1860-1909), klav. hud
ba; E. G. CAMPINA (1867-1916). 

MANUEL OE FAiLA (1876-1946), žák PEDREllA, 
ímpres. barvy a andaluský folklor: Noci ve španěl
ských zahradách, symf. imprese pro klavír a orch. 
(1911-15); balety Carodějná láska (1915) a Tří
rol:rý klobouk (1919). 

Itálie. UMBERTO GIORDANO (1867-1948). - ER
MANNO WOLF-FERRARI (1876-1948), opery ve stylu 
il. buffy: Čtyři grobiáni (1906), Susannino tajemství 
(1909). 

OTTORlNO RESPIGHI (1879-1936), triptych Řím
skéfontány (1916), Římsképinie (1924), Řím
ské slavnosti (1928); zpěv ptáků, novým prvkem 
je nahrávka zpěvu skutečného SlaVlKa (obr. C). 

GIAN FRANCESCO MAL!PIERO (1882-1973), bohaté 
ímpres., poté klasicistní dílo; rovněž ALFREDO CAsEL
IA (1883-1947), Scarlattiana (1926), Paganiniana 
(1942). 
Německo / Rakousko. S. VON HAUSEGGER, K1UG
HARDT, F. X. SCHARWENKA, KlOSE. 

HANS PFlTZNER (1869-1949), wagnerovské ope
ry: Der arme Heinrich (1895), Das Christeiflein 

(1906, prem. Dráždany 1917), Palestrina (1917); 
symfonie, koncerty aj.; konzervativní hud. estetika. 

FRANZ SCHREKER (1878-1934), ]OSEPH HAAS 
(1879---1960), ]OSEPH MATTHIAS HAUER (1883 až 
1959), EGON WELLESZ (1885-1974), RUDl STEP
HAN (1887 až 1915, padl ve válce), opera: Die ersten 
Menschen (1914, prem. Frankfurtn. M. 1920). 
Anglie. CHARLES VILLIERS STANFORD (1852 až 
1924),7 symf., Irské rapsodie. - ALEXANDER CAMP
BELL MACKENZIE (1847-1935), ouvertury, Skotské 
a Kanadské rapsodie. - CHARLES HUBER PARRY 
(1848-1918). - EOWARD ELGAR (1857-1934), 
pozdní romantismus + vlastní sloh: Variace Enigma 
(1899). - FREDERlCKDELlUS (1862-1934), ímpres. 
barvy, angl. rapsodie Brigg Fair (1907), Summer
night on the River (1912). - GRANVILLE BANTOCK 
(1868- 1946), symfonie Hebridy (1915). - RALPH 
VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958), 9 symf., částečně 
programní: 1. Mořská symf (1910), text W. WHlT
MAN, 2. Loudýnská symf (1913), 3. Pastorale 
(1922). -lmpres. tendence také u G. HOLSTA (Plane
ty, 1914--17), A. E. T. BAX, F. BRIDGE, J. N. lREIAND, 
a zvl. CYRIL SCOTT (1879---1970), 3 symf., ouvertury 
k MAETERLlNCKOVÝM hrám Aglavaine et Sélysette 
a Pelléas et Mélisande (1912). 
Rusko. SERGE] l. TANĚJEV (1856-1915); ANTON 
ARENSKIJ (1861-1906); ALEXANDR GRECANINov 
(1864--1956); VASILIJ KALiNNIKov (1866-1901); 
ALEXANDR GLAZUNov (1865-1936), 9 symf. (1881-
1909), Houslový koncert a moll (1904); srovnej s. 465. 
ALEXANDR SKR]ABIN (1872-1915), Moskva, klavírní 
virtuos, opojení smyslů, mystický duch (s. 90); klavír: 
83 Préludes, mezi nimi 24, op. 11 (1888-96), 10 so
nát, od 5. (1907) atonální, 7. jako Bťld mše (s. 404, 
obr. D), 9. jako Černá mše (1913); pro orch.: 
Le Poeme de ťextase (1905-07), Prométhée (1909 
až 1910) se sborovou vokalízou, barevný klavír. 
SERGE] RACHMANINOV (1873-1943), Moskva, 1906 
až 1909 Drážďany, od r. 1917 Paříž, od r. 1935 USA; 
klav. virtuos; Aleko (1893), PUŠKIN; Francesca 
da Rimini (1905), DANTE; Ostrov mrtvých (1909), 
BOcKLIN; klav. koncerty fis (1891), c (1901), d 
(1909), g (1926); Rapsodie na téma Paganiniho 
(1934); duchovní hudba Litu'8ie sv.jana Chrysostomo 
(1910), Velikonoční noc (1915) pro sbor a cappeJla 

Slavným se stalo klav. Preludium cis, op. 3,2 
(1892) a 2. klav. koncert mohutného zvuku a ro
manl. výrazn (př. B). 

REINHOLD GuERE (1874--1956), Moskva. 
Polsko. KAROL SlYMANOWSKI (1882-1937); 
symf.: LilI. (1907/10) romantické, III. (1916), 
s vok. sólem a sborem, text RUMl. 
Mlufursko. 000N M1HALOVIČ (1842-1929), ERNST 
VON DOHNÁNY! (1877-1960). 
Skandinávie. JEAN SIBELlUS (1865-1957), 7 symf. 
(1899---1924), symf. básně. - CARL NIELSEN 
(1865-1931),6 symf. (1892-1925), symf. básně. 
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Dvacate stoleu je stoletim nove hudby (Musica 
nova, Musica viva, soudoba hudba, moderna, 
avantgarda). Nova hudba existovala take v jinych 
dobach (s. 199): 

- ars nova kolem roku 1320 (sti'edovek), 
- ars nova kolem roku 1430 (renesance), 
- musica nuova kolem roku 1600 (baroko), 
- nova hudba kolem roku 1750 (klasicismus), 
- novY smer kolem roku 1820 (romantismus). 

Dejinny zlom ale asi nikdy nebyl tak velkY, a sice 
kvUli opusteni tonality (SCHONBERG) az po rezig
novaui na veskerou tradici hudby a na pojem hu
debniho dila (CAGE). Soucasne ale zustalo mnohe 
umto zlomem prakticky nedotceno (zabavna hud
ba - oznacovana nekdy tez terminem nonartificial
ni -, neoklasicismus, operni a koncertni praxe). 
Dvacate stoleti praktikuje styl0vY pluralismus 
hudby jako zadna pi'edchozi epocha. K tomu pi'i
spiva hojna pi'itomnost hudby minulosti, sirsi zna
losti hudby jinych narodu a dostupnost hudby na 
gramodesce, pasu, kazete a CD (ve svem pusobeni 
to jsou vynalezy srovnatelne s vynalezem knihtis
ku). I svYm pluralismem hudba odrazi ducha epo
cby, pokud 0 nem ovsem vzhledem k jeho mnoho
tvarnosti jeste viibec Ize mluvit. 

Vseobecne 
Jestlize pro pi'edchozi epochy jeste existovaly po
jmy, ktere s jistou platnosti pojmenovavaly jejich 
charakter a smei'ovani (napi'. humanismus a rene
sance), dvacate stoleti se vymyka takoveto obecne 
klasifikaci. Doprava a media zmensily svet; nasled
ky valek a diktatur se rozrostly do katastrofickYch 
rozmerii, zvYsiio se nebezpeci totalniho zniceni, 
zvetsila se propast mezi chudobou a bohatstvim, 
Severem a Jihem, Vychodem a Zapadem. Pi'es na
rustajici materialismus, umrtvujici ducha i cit, se 
zda, ze moderni pi'irodni vedy (napi'. jaderna fyzi
ka) poskytuji nove poznatky 0 duchu a hmote, kte
re by mohly znovu vytvoi'it prostor pro celostni na
ziraui a prozivaui byti, jez je pi'edpokladem kaMe 
kultury, umeni a hudby. 
Moderni hudba se podili na podstate sve epochy. 
Chce-Ii by! pravdiva, nemuze znit lepe, nez jaka je 
tato epocha. Lepe muze znit jedine tehdy, kdyi zr
cadli dejiny nebo nacrtava utopie. Stylovj plura
lismus a disonance, charakteristika moderni hud
by, dosvedcujf absenci jednotneho obrazu sveta 
a ztratu harmonie cloveka a pi'irody, a zaroveii 
ztratu vniti'ni harmonie cloveka samotneho. Nove 
obsahle (idealne: celistvej uvedomovauf cloveka, 
sveta a univerza jako harmonicMho celku a jeho 
vyjadi'eni v hudbe Ize dnes jen tusit. 
Moina, ie budoucnost neuvidi hudbu dvacateho 
stoleti jen jako vlastni epochu, jen jako konec asi 
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ti'istalete tondlni hudby (cca 1600-1900), ale ja
ko krizi vetsiho dejinneho useku: jako krizi novo
veku (od sti'edoveku dale), krizi j ednoho celeho ti
sicHeti nebo vice. 

VYvoj a tendence 
Impresionismus pati'f k pi'elomu stoleti s jeho 
charakterem pozdnf doby a tusenfm vpadu hudebnf 
moderny (s. 487). Pi'evazne francouzskY smer 
otevi'el se silnou citovosti a subtilnostf nove vlivne 
a libozvucne horizonty (s. 481). 
Expresionismus. Pi'evazne nemeckY smer se od
volava na vj1raz lidskeho nitra a pi'ekracuje estetic
ke hranice (s. 491). - Impresionismus a expresi
onismus jsou jako umenf nejsubtilnejsiho vYrazu 
duse projevy a dusledky hyperromantickeho posto
je. 
Futurismus. BALILLA PRATELLA (1880-1955) ve 
svYchfuturistickjch manifestech (1912) s nad
senim pozadoval zapojenf technickYch a priimyslo
vYch hluku do hudby. Take LUIGI RUSSOLO 
(1885-1947) provadel ve srych L'arte dei rumori 
(I916) pokusy s hlukovou hudbou (bruitismus), 
ktere vsak kvUli nedostatku hudebniho tvaru ne-
vedly daleko. . 
Neoklasicismus. V reakci na pozdnf romantis
mus se skladatele vracejf ke klasicke estetice, ke 
starym hudebnfm druhum a formam, ktere znovu 
probouzeji k zivotu (s. 499). 

Hudba po roce 1950 
Po odmlce 30. a 40. let se po 2. svetove valce 
kolem roku 1950 prosazujf radikalni inovace, 
vcetne nebl'valeho rozsii'enf pojmu hudba (in
determinace, Ddlnj vjchod). Take zabavna 
hudba s jazzem, popem, rockem atd. dosahuje 
dfky elektronice a mediim netuseneho rozsii'eni. 

Serialni hudba. Pi'enesenf techniky price s ra
dou na vsechny parametry (s. 519). 
Elektronicka hudba. Nove technicke moinosti 
dovoluji novY typ hudby, live-elektroniku a znovu 
spontauni kreativitu (s. 521). 
Aleatorika. Nahoda vnasi do racionality znovu 
mnohotvarnou fantazii (s. 514 n.). 
Postserialni hudba. Znovu zjemiiuje struktury 
a jevy az do extremu (tembrovd hudba) a pusobi 
nove v experimentdlnim hudebnim divadle 
~. 525). 
Nova jednoduchost. Pi'inasi znovu subjektivni, 
bezprostredni vj1raz citu (v komplikovanych parti
turach), zatimco minimal music (minima
lismus) americkeho puvodu praktikuje jednodu
chost smei'ujici k meditativnosti (postmoderna). 
Otevi'eni hranic a poznavauf hudby nejruznejsfch 
narodu a zemf celeho sveta se stalo ve dvacatem 
stoleti m'ky medifm a cestovani velkou inspiraci. 

Dvacáté století je stoletím nové hudby (Musica 
nova, Musica viva, soudobá hudba, moderna, 
avantgarda). Nová hudba existovala také v jiných 
dobách (s. 199): 

- ars nova kolem roku 1320 (středověk), 
- ars nova kolem roku 1430 (renesance), 
- musica nuova kolem roku 1600 (baroko), 
- nová hudba kolem roku 1750 (klasicismus), 
- nový směr kolem roku 1820 (romantismus). 

Dějinný zlom ale asi nikdy nebyl tak velký, a sice 
kvůli opuštění tonality (SCHONBERG) až po rezig
nování na veškerou tradici hudby a na pojem hu
debního díla (CAGE). Současně ale zůstalo mnohé 
tímto zlomem prakticky nedotčeno (zábavná hud
ba - označovaná někdy též termínem nonartificiál
ní -, neoklasicismus, operní a koncertní praxe). 
Dvacáté století praktikuje stylový pluralismus 
hudby jako žádná předchozí epocha. K tomu při
spívá hojná přítomnost hudby minulosti, širší zna
losti hudby jiných národů a dostupnost hudby na 
gramodesce, pásu, kazetě a CD (ve svém působení 
to jsou vynálezy srovnatelné s vynálezem knihtis
ku). I svým pluralismem hudba odráží ducha epo
cby, pokud o něm ovšem vzhledem k jeho mnoho
tvárnosti ještě vůbec lze mluvit. 

Všeobecně 
Jestliže pro předchozí epochy ještě existovaly po
jmy, které s jistou platností pojmenovávaly jejich 
charakter a směřování (např. humanismus a rene
san ce), dvacáté století se vymyká takovéto obecné 
klasifikaci. Doprava a média zmenšily svět; násled
ky válek a diktatur se rozrostly do katastrofických 
rozměrů, zvýšilo se nebezpečí totálního zničení, 
zvětšila se propast mezi chudobou a bohatstvím, 
Severem a Jihem, Východem a Západem. Přes na
růstající materialismus, umrtvující ducha i cit, se 
zdá, že moderní přírodní vědy (např. jaderná fyzi
ka) poskytují nové poznatky o duchu a hmotě, kte
ré by mohly znovu vytvořit prostor pro celostní na
zírání a prožívání bytí, jež je předpokladem každé 
kultury, umění a hudby. 
Moderní hudba se podílí na podstatě své epochy. 
Chce-li být pravdivá, nemůže znít lépe, než jaká je 
tato epocha. Lépe může znít jedině tehdy, když zr
cadlí dějiny nebo načrtává utopie. Stylový plura
lismus a disonance, charakteristika moderní hud
by, dosvědčují absenci jednotného obrazu světa 
a ztrátu harmonie člověka a přírody, a zároveň 
ztrátu vnitřní harmonie člověka samotného. Nové 
obsáhlé (ideálně: celistvé) uvědomování člověka, 
světa a univerza jako harmonického celku a jeho 
vyjádření v hudbě lze dnes jen tušit. 
Možná, že budoucnost neuvidí hudbu dvacátého 
století jen jako vlastní epochu, jen jako konec asi 
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třistaleté tonální hudby (cca 1600-1900), ale ja
ko krizi většího dějinného úseku: jako krizi novo
věku (od středověku dále), krizi jednoho celého ti
síciletí nebo více. 

Vývoj a tendence 
Impresionismus patří k přelomu století s jeho 
charakterem pozdní doby a tušením vpádu hudební 
moderny (s. 487). Převážně francouzský směr 
otevřel se silnou citovostí a subtilností nové vlivné 
a libozvučné horizonty (s. 481). 
Expresionismus. Převážně německý směr se od
volává na výraz lidského nitra a překračuje estetic
ké hranice (s. 491). - Impresionismus a expresi
onismus jsou jako umění nejsubtilnějšího výrazu 
duše projevy a důsledky hyperromantického posto
je. 
Futurismus. BALILLA PRATELLA (1880-1955) ve 
svých futuristických manifestech (1912) s nad
šením požadoval zapojení technických a průmyslo
vých hluků do hudby. Také LUlGI RUSSOLO 
(1885-1947) prováděl ve svých L'arte dei rumori 
(I916) pokusy s hlukovou hudbou (bruitismus), 
které však kvůli nedostatku hudebního tvaru ne-
vedly daleko. . 
Neoklasicismus. V reakci na pozdní romantis
mus se skladatelé vracejí ke klasické estetice, ke 
starým hudebním druhům a formám, které znovu 
probouzejí k životu (s. 499). 

Hudba po roce 1950 
Po odmlce 30. a 40. let se po 2. světové válce 
kolem roku 1950 prosazují radikální inovace, 
včetně nebývalého rozšíření pojmu hudba (in
determinace, Dálný východ). Také zábavná 
hudba s jazzem, popem, rockem atd. dosahuje 
díky elektronice a médiím netušeného rozšířenÍ. 

Seriální hudba. Přenesení techniky práce s řa
dou na všechny parametry (s. 519). 
Elektronická hudba. Nové technické možnosti 
dovolují nový typ hudby, /ive-elektroniku a znovu 
spontánní kreativitu (s. 521). 
Aleatorika. Náhoda vnáší do racionality znovu 
mnohotvárnou fantazii (s. 514 n.). 
Postseriální hudba. Znovu zjemňuje struktury 
a jevy až do extrému (témbrová hudba) a působí 
nově v experimentálním hudebním divadle 
~. 525). 
Nová jednoduchost. Přináší znovu subjektivní, 
bezprostřední výraz citu (v komplikovaných parti
turách), zatímco minimal music (minima
lismus) amerického původu praktikuje jednodu
chost směřující k meditativnosti (postmoderna). 
Otevření hranic a poznávání hudby nejrůznějších 
národů a zemí celého světa se stalo ve dvacátém 
století m'ky médiím a cestování velkou inspirací. 
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Stejne jako sama hudba 20. stoleti jsou nejednotne 
i pohledy na to, co hudba je nebo by! rna. V nepre
hledne smesici nazorU shledavame napadnou ten
denci k individualizaci, coz vede k problemum 
s dorozumenim a k izolaci. 
Vytdady podstaty hudby sahaji od chapani hudby 
jako ciste hry s formami aZ k hudbe jako umeni 
obsahu a ideji v ruznych variantach (HARTMANN, 
NOHL, DAHLHAUS): 
- Stary kosmicky aspekt je patrny v pojeti hudby 

jako soucdsti znijiciho vesmiru (BUSONI) 
a nedavno byl znovu posilen, castecne vlivem 
Datneho vYchodu (STOCKHAUSEN). 

- HEGELOVSKA teorie umeni a hudby jakozto obra
zu sveta se v souladu s promenami doby (masova 
spolecnost, elektronika) rozsiruje. 

- Nove pohledy podporuje moderni hudebni psy
chologie, jez cbipe hudbu napr. jako dynamiku 
volnich hnuti (KURTH). 

- VYraz citu v hudbe je i nadale vniman jako neco 
elementarniho a pusobi v promenlivYch sme
rech. 

Rozsii'eni obsahu. Pomery a udalosti doby stale 
rozsiruji obsah hudby. Futurismus se napr. pokou
sel prevest primo do hudby industrialni zvuky 
(s. 485). Neprimo vesla do mnohych hud. del mo
derni mechanika a motorika, napr. HONEGGEROV 
Pacific 231 (s. 498). Zcela jiny obsah rna PENDE
RECKEHO Tren. Obiitem Hirosimy (s. 524 n.). 
Nova estetika. Stare este!. principy hudby jako 
jednoho z krdsnych umeni jsou zcasti radik:ilne 
popirany. Hudba uz nemusi by! bezpodminecne 
krdsnd a harmonicka, ale predevsim pravdivd, cili 
take oskliv:i. Nejde 0 to, aby hudba cloveka povzna
sela, ale aby jim otrasla. Postoj k pojmum hudba 
a hud dilo se meni: 
- Moderna se uz nevaze na objektivni nadcasova 

pravidla, ale odrazi pi'iblizne od roku 1890 ve
dome to, co je primerene doM. DAHLHAUS 
pouziva pojem hudebni moderna pro obdobi 
1890-1914 analogicky k umeni a literature. 

- Avantgarda cbipe sebe sama jako pokrokove 
hnuti, ktere napada kazdy typ ustrnuti v hud. ob
lasti a pousti se do odvaznych inovad, jako jsou 
napi'. atonalita, elektronicka hudba, experimen
talni hud. divadlo. 

- Indetenninace (CAGE) se vzd:iva starebo pojeti 
hud. dila ve prospech nepi'edvidatelne spontaneity. 
Aleatorika rozSiruje dilo 0 nahodu a neopakovatel
nost okarnZiku, podobne jako tzv. work in progress, 
jehoz platn9m tvarem je vZdy prave ten posledni. 

Poslech. Nova hudba se izolovala srymi velkYmi 
ndroky stojidmi v protikladu k pohodlnosti sveto
mizoru konzumni spolecnosti, ktera se spokojuje 
s krdsnym klamem. Dosud nikdy nedolehalo 
k usim cloveka tolik hudby jako ve 20. stol. (jde 
o to, ze lide hudbu mnohdy neposlouchaji, ale 
pouze slySf jako zvukovou kulisu). 
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ADORNO rozlisoval podle kategorii posluchace 
experta, dobreho posluchace, konzumenta vzde
lani, emocionalniho posluchace, resentimental
niho p. (milovnici BACHA), jazzoveho experta, 
baveneho p., Ihostejneho posluchace. 

Primereny poslech vyzaduje dusevni otevi'enost, at 
uz vypracovanou nebo spontanni. 
Nory ryraz. Pro moderni hudbu je charakteristic
ke rozsii'ene pojeti hudby a tomu odpovidajid nove 
tvarove kvality. (coz vede aZ k prokleti, ze musi by! 
nove, aby mohly by! brany vazne). Sokujid byl 
SCHONBERGOV (po-) krok k atonalite: 

Klavirnf kus op. 11,1 ukazuje v mfstech tzv. zru
seni tematu nove hud. mysleni: nenf zde uz zad
na sablona, fadna pi'edem dana figura, zadna za
k1adnf substance a k nf pi'idany ornament: vse je 
podstatne. To se ty1ci vsech parametru: mfsto sta
re melodiky jakesi mihotanf, sotva uchopitelna 
rytmika misto metriky pravidelne cleneneho tak
tu, spontanni utvareni formy mfsto pi'edem dane 
periodicity, extremnf polohy, novY tembr (k1av. 
flazolet), zadna fnnkcnf harmonie nebo polyhar
monie, nYbrZ atonalita bez tonatniho centra, ex
tremnf dynamika (obr. A). 
SCHONBERGOVA melodie zvukovych barev 
(Klangfarbenmelodie, s. 491) nahrazuje sled to
nOvYch vYsek sledem barev: v jedinem akordu se 
plynule meni nastroje a tim i barva (zvukovd za
barveni akordu, obr. A). 

Folklorismus. Ve 20. stoletf roste zajem 0 narodni 
pisne a tance 
- jako reakce na vysokou hudebnf kulturu, pi'i hle

danf koi'enu; 
- jako sber a uchovani specifickeho hudebniho 

materi:ilu, ktery by jinak zanikl. 
WILLIAMS, BART6K, JANAcEK polozili z:iklady, po
cetne instituty a vedci pracuji na siroke z:ikladne date. 

Divoka nespoutanost rus. folkloru ve STRAVIN
SKEHO Sveceni jara se osvedcila jako silny pro
sti'edek proti esteticismu pozdm'ho romantismu 
(skandatni provo Pai'iz 1913). Sol. fagot zaCina 
zd:inIive improvizaene v promenlivem rytmu a arti
kulaci jedine floskule, modatne",rnsky" (obr. B). 

Dejiny a soucasnost 
Ve 20. stol. se clovek poprve pokusil nahlizet na deji
ny hudby ocima pi'fslusne doby vcetne respektovam 
za tim stojiciho doboveho chapam hudby. Tomu na
pomahaji nove edice pramenu, spisii, zkoumanf sty
Iii, restaurovani a rekonstrukce starych nastrojii. To
to nove his!. vedomi urcilo r:iz mnoha nOvYch del. 

BUSONIHO Kusy vykazujf BACHOVSKE tvarovani, 
polyharmonicke vrstvenf, kp. vicehlas, imitace 
(I. 13,obr. C): obnovena tradice v neoklasicismu. 
BERG cituje ve svem Houslovem koncertu (Re
quiem za MANON GROPIUSOVOU, S. 493) Ba
chuv chordl jako vYraz viry a nadeje: skladatel se 
niterne ztotozt'iuje s hudbou minulosti (obr. D). 

Stejně jako sama hudba 20. století jsou nejednotné 
i pohledy na to, co hudba je nebo být má. V nepře
hledné směsici názorů shledáváme nápadnou ten
denci k individualizaci, což vede k problémům 
s dorozuměním a k izolaci. 
Výklady podstaty hudby sahají od chápání hudby 
jako čisté hry s formami až k hudbě jako umění 
obsahu a idejí v různých variantách (HARTMANN, 
NOHL, DAHLHAUS): 
- Starý kosmický aspekt je patrný v pojetí hudby 

jako součásti znějícího vesmíru (BUSONI) 
a nedávno byl znovu posílen, částečně vlivem 
Dálného východu (STOCKHAUSEN). 

- HEGELOVSKÁ teorie umění a hudby jakožto obra
zu světa se v souladu s proměnami doby (masová 
společnost, elektronika) rozšiřuje. 

- Nové pohledy podporuje moderní hudební psy
chologie, jež chápe hudbu např. jako dynamiku 
volních hnutí (KURTH). 

- výraz citu v hudbě je i nadále vnímán jako něco 
elementárního a působí v proměnlivých smě
rech. 

Rozšíření obsahu. Poměry a události doby stále 
rozšiřují obsah hudby. Futurismus se např. pokou
šel převést přímo do hudby industriální zvuky 
(s. 485). Nepřímo vešla do mnohých hud. děl mo
derní mechanika a motorika, např. HONEGGERŮV 
Paci.fic 231 (s. 498). Zcela jiný obsah má PENDE
RECKÉHO Tren. Obětem Hirošimy (s. 524 n.). 
Nová estetika. Staré estet. principy hudby jako 
jednoho z krásných umění jsou zčásti radikálně 
popírány. Hudba už nemusí být bezpodmínečně 
krásná a harmonická, ale především pravdivá, čili 
také ošklivá. Nejde o to, aby hudba člověka povzná
šela, ale aby jím otřásla. Postoj k pojmům hudba 
a hud dílo se mění: 
- Moderna se už neváže na objektivní nadčasová 

pravidla, ale odráží přibližně od roku 1890 vě
domě to, co je přiměřené době. DAHLHAUS 
používá pojem hudební moderna pro období 
1890-1914 analogicky k umění a literatuře. 

- Avantgarda chápe sebe sama jako pokrokové 
hnutí, které napadá každý typ ustrnutí v hud. ob
lasti a pouští se do odvážných inovací, jako jsou 
např. atonalita, elektronická hudba, experimen
tální hud. divadlo. 

- lndetenninace (CAGE) se vzdává starého pojetí 
hud. díla ve prospěch nepředvídatelné spontaneity. 
Aleatorika rozšiřuje dílo o náhodu a neopakovatel
nost okamžiku, podobně jako tzv. work in progress, 
jehož platným tvarem je vždy právě ten poslední. 

Poslech. Nová hudba se izolovala svými velkými 
nároky stojícími v protikladu k pohodlnosti světo
názoru konzumní společnosti, která se spokojuje 
s krásným klamem. Dosud nikdy nedoléhalo 
k uším člověka tolik hudby jako ve 20. stol. (jde 
o to, že lidé hudbu mnohdy neposlouchají, ale 
pouze slyší jako zvukovou kulisu). 
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ADORNO rozlišoval podle kategorií posluchače 
experta, dobrého posluchače, konzumenta vzdě
lání, emocionálního posluchače, resentimentál
ního p. (milovníci BACHA), jazzového experta, 
baveného p., lhostejného posluchače. 

Přiměřený poslech vyžaduje duševní otevřenost, ať 
už vypracovanou nebo spontánní. 
Nový výraz. Pro moderní hudbu je charakteristic
ké rozšířené pojetí hudby a tomu odpovídající nové 
tvarové kvality. (což vede až k prokletí, že musí být 
nové, aby mohly být brány vážně). Šokující byl 
SCHONBERGŮV (po-) krok k atonalitě: 

Klavírní kus op. 11,1 ukazuje v místech tzv. zru
šení tématu nové hud. myšlení: není zde už žád
ná šablona, žádná předem daná figura, žádná zá
kladní substance a k ní přidaný ornament: vše je 
podstatné. To se tyKá všech parametrů: místo sta
ré melodiky jakési mihotání, sotva uchopitelná 
rytmika místo metriky pravidelně členěného tak
tu, spontánní utváření formy místo předem dané 
periodicity, extrémní polohy, nový témbr (k1av. 
flažolet), žádná funkční harmonie nebo polyhar
monie, nýbrž atonalita bez tonálního centra, ex
trémní dynamika (obr. A). 
SCHONBERGOVA melodie zvukových barev 
(Klangfarbenmelodie, s. 491) nahrazuje sled tó
nových výšek sledem barev: v jediném akordu se 
plynule mění nástroje a tím i barva (zvuková za
barvení akordů, obr. A). 

Folklorismus. Ve 20. století roste zájem o národní 
písně a tance 
- jako reakce na vysokou hudební kulturu, při hle

dání kořenů; 
- jako sběr a uchování specifického hudebního 

materiálu, který by jinak zanikl. 
WILLIAMS, BARTÓK, JANÁČEK položili základy, po
četné instituty a vědci pracují na široké základně dále. 

Divoká nespoutanost rus. folkloru ve STRAVIN
SKÉHO Svěcení jara se osvědčila jako silný pro
středek proti esteticismu pozdm'ho romantismu 
(skandální prov. Pařiž 1913). Sól. fagot začíná 
zdánlivě improvizačně v proměnlivém rytmu a arti
kulaci jediné floskule, modálně",rusky" (obr. B). 

Dějiny a současnost 
Ve 20. stol. se člověk poprvé pokusil nahližet na ději
ny hudby očima příslušné doby včetně respektování 
za tím stojícího dobového chápání hudby. Tomu na
pomáhají nové edice pramenů, spisů, zkoumání sty
lů, restaurování a rekonstrukce starých nástrojů. To
to nové hist. vědomí určilo ráz mnoha nových děl. 

BUSONIHO Kusy vykazují BACHOVSKÉ tvarování, 
polyharmonické vrstvení, kp. vícehlas, imitace 
(I. 13, obr. C): obnovená tradice v neoklasicismu. 
BERG cituje ve svém Houslovém koncertu (Re
quiem za MANON GROPIUSOVOU, s. 493) Ba
chův chorál jako výraz víry a naděje: skladatel se 
niterně ztotožňuje s hudbou minulosti (obr. D). 



Skenováno pro studijní účely

488 20. STOLETI / lludebni t\-ar 

. I • 
IA 

! , 
• . ~ 

S 

~ 
~ 

! , 
• U • 

! J 
" • If , 

I . , · , 
" L , , 

• • , ~ 0 

! 

i· H I t s lIn f • :; f ~ • l Ol l I I " , 

J t ] • f • • . ~ { • .. 

"$ ' I 
u 

~ , 
. " 

f , • , 
• 

(. 
~ I , 

f f i 
, 
1. • • ~ • • 1< " ; • 0 • " i 41 , 
i ~ [~ 

> 

~ l •• ( I 
g , . 

~ f II .' • ii " I J ! tit ~ • • i ~ 
I :~ I • I ~. , . 

~ 

488 20. STOLETl / lludcbní h-ar 

. I • 
IA 

I , 
• I ~ 

! 

~ 
~ 

! , 

i ti i 
'1 • •• - ff : I " ! " , . 

• • , ~ o 

! 

t ·H I ~ I l!n f • i f ~ -l Ol . I .i " 

i t j ! • • f . i { • '$ ' I 
o 

~ , 
. o 

i 
L I 
~ 

~ 
, 

I· i • f f i 1. i • ~ • 1< • ; • o • • ! 41 , 
i ~ l§ > • 

~ l ~ .- I· I 
g , . 

~ f ~ .' • 
ti i ~ I ;! lit ~ • • 

! :~ ! • I ~ , . 
~ 
~ 



Skenováno pro studijní účely

Dvacite stoleti stavi vedle stareho pojeti hudby jako 
feCi t6nu nove hudebni jevy. Vznikaji pi'i tom sty· 
Iy obecneho razu jako neoklasicismus i cetna indio 
vidualni reseni. Rozmanitost nekdy znesnadiiuje 
dorozumivani. Skoly, smery, m6dni vlny, vzory se 
sti'idaji stile rychleji a neklidneji. Tlak na novost 
pi'inesl sice mnohe nove ideje, jinde ale vedl 
k pouhe mOdni povrchnosti. 
Obvykle dileni na hudbu instrumentilni a vokilni, 
svetskou a duchovni, na druhy jako jsou opera, 
oratorium, symfonie, koncert, formy jako sonata, 
rondo atd. nelze ve dvacatem stoleti udrzet. Vsude 
nachazime nejruznejsi vyjimky, kombinace a wbec 
nove utvary, jez musi by! nove, individuilne pojme
novany. 

BARTOKilv nazev Hudba pro ... je velmi otevreny 
(obr. A). Sled vit pripomina barokni chramo
you sonatu (u nii se vsak fuga neobjevuje jako 
pomala uvodni veta). Obsazeni vychazi sice z 
tradicniho orchestru, skupiny se vsak vytvai'eji 
zcela nove a jedinecne. Mozna zde jako vzor pu
sobi barokni skupinovY koneert (concerto 
grosso, jinak obsazene) a folklorni zabarveni 
(celesta, xylofon). - Velmi vYrazne fugove tema 
stmeluje do novehu tvaru folklorni gestus, ba
rokni frazovani, moderni chromatiku a sti'idani 
metra (obr. A). - Individuilni je take BARTO
KOVA tonalita stojici na protilehlych p61ech 
kvintoveho kruhu, ktere ve funkci toniky urcuji 
zacatek, konec a vrchol vet (a, c,fis, es). - For
milni rozvdeni se vyznacuje vyvazenJ'mi pro
porcemi stejne jako v baroku nebo klasicismu. 
Vrehol 1. vety je dosaien v pomeru vzdilenosti 
zlateho fezu (t. 56), zazniva vefffa tvori tonil
ni protip61 es k a (viz obr. A a kvintovY kruh). 
Totez pak plati pro zbJ'vajid vety. 

Nove zvukove moznosti 
Take na poli teehniky se hledaly inovaee. K tomu 
patri i nove techniky hry na tradicni hudebni na
stroje (obcas az perverzni - podle zasady dvacite
ho stoleti: vse vybicovat az do extremu), napi'iklad 
Udery prutem smycce na housle, dile import a na
podobovini eizfch nastroju (napi'. gamelan) a vy
nalezani nastroju novYch. 

Tvarovani celku 
Ve dvacitem stol. jsou nove vniminy cas a prostor, 
hmota, dynamika, svetio, dueh (teorle relativity, 
kvantova teorle aj.). Soudoba hudba odriZi celostni 
kvality, ktere - jak se zda - pochazeji ve smyslu 
GEBSEROVY teorie z integr:ilrnno vCdomi. 

Jako pOjitko prostoru a casu pusobi u MESSIAE
NA pi'itomnost starofeckych a indickych modu, 
ktere rytmizuji gregoridnskf chordl (podobne 
jako zpracovani tenoru ve 13. stoleti, srovnej 
s. 126, A). vysledek zni impresionistieky ba
revne (titul!) a cizokrajne moderne (obr. B). 
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V PENDERECKEHOAnaklasis (i'ee., zameny ryt
mickYch hodnot), s houslovYmi clustery (deset 
housli nad sebou), ctvrtt6ny, vibratovJ'mi efekty 
a velkJ'm aparatem bidch, vznika zeela nova 
struktura (tembrovd kompozice, viz s. 524), 
v jejimz prilbehu se oteviraji metricM easy do 
ametrickfch casovYch ploch (obr. D): neexis
tuje zde ani cas, ani prostor, oboji zavisi na po
hybu, dynamice, hmote, energii atd. 
Jako mapa hvezdne oblohy oteviraji CAGEOVY 
Variations I vsechny moine casy a prostory hni
cove predstavivosti a fantazii. Grafieke znazor
neni (grafickd notace misto not) radikilne rusi 
pouta hudebni tradice a odkazuje hudebnika na 
nej samotneho, jeho okoli, jeho spontaneitu, 
aby se neehal souhrnne a tvoi'ive inspirovat oka
mzikem (obr. C). 

Ti'i dila na obr. B-D vznikla pi'ibliine soucasne, 
v dobe prillomu k postserialismu kolem roku 
1960, coz jim vtiskuje i pres typiekou pluralitu je
jich vnejsiho vzhledu spolecne rysy. Naopak ukazka 
na obr. A je datovina zi'etelne di'ive. 
Ve dvacatem stoleti uz neni nic nedotknutelne, vse 
muze by! nove utvai'eno: harmonie, melodika, ryt
mika, tembr, struktura, forma, druh atd. K pod
statnJ'm znakUm tvorby a tvi'Irce pati'i sehopnost vy
tvaret z casti jednotu: jako eelostni tvarovou kvali
tu umeleckeho dila a umelecke existence. 

Hudba cizich narodu 
Starsi srovndvaci hudebnf vidu, kteri merila mi
moevropskou hudbu evropskJ'mi meritky, presa
huje etnomuzikologie dvaciteho stoleti tim, ze 
zkousi uehopit cizi hudbu jako svebytny autonomni 
celek. K tomu, aby bylo mozno krome t6n0vYeh 
systemu a struktur cizi hudby poehopit i jeji smysl 
a obsah, je moderni technika (zvukovY ziznam) 
stejne dUleiiti jako spoluprice etnologu, antropo
logu a dalsich. 
Jestlize az doposud slouZiio prebirini eizich ele
mentu do evropske hudbyvlastnimu vYrazu a atrak
tivite (exotismus), pokousi se dvadte stoleti po
prve naehazet v cizfch kulturieh a jejieh hudbe 
vniti'ni podnety pro vlastni existenci a jeji hudebni 
vyjadreni. Fascinujici je zejmena Indie se svou hlu
bokou spiritualitou a subtilni hudebni tradid. Zde 
se nejedna 0 vCdeekY etnologickY poznatek, ale 
o umelecky produktivni prisvojeni. - Zaplaveni ci
zich narodu zapadni hudbou a pakulturou indu
strialniho konzumniho chovini zpusobilo naopak 
velke skody, tamni svebytnou hudbu casto ohrozi-
10, znicilo nebo vytlacilo do muzeilnich rezervaci. 
Kulturni prilmysl a jeho kalkulovand slabomysl
nost (ADORNO) vedou vsude ke konzumu konfor
mity. Originalita schazi. 

Dvacáté století staví vedle starého pojetí hudby jako 
řečí tónů nové hudební jevy. Vznikají při tom sty· 
ly obecného rázu jako neoklasicismus i četná indi· 
viduální řešení. Rozmanitost někdy znesnadňuje 
dorozumívání. Školy, směry, módní vlny, vzory se 
střídají stále rychleji a neklidněji. Tlak na novost 
přinesl sice mnohé nové ideje, jinde ale vedl 
k pouhé módní povrchnosti. 
Obvyklé dělení na hudbu instrumentální a vokální, 
světskou a duchovní, na druhy jako jsou opera, 
oratorium, symfonie, koncert, formy jako sonáta, 
rondo atd. nelze ve dvacátém století udržet. Všude 
nacházíme nejrůznější výjimky, kombinace a vůbec 
nové útvary, jež musí být nově, individuálně pojme
novány. 

BARTOKÚV název Hudba pro ... je velmi otevřený 
(obr. A). Sled vět připomíná barokní chrámo
vou sonátu (u níž se však fuga neobjevuje jako 
pomalá úvodní věta). Obsazení vychází sice z 
tradičního orchestru, skupiny se však vytvářejí 
zcela nově a jedinečně. Možná zde jako vzor pů
sobí barokní skupinový koncert (concerto 
grosso, jinak obsazené) a folklorní zabarvení 
(celesta, xylofon). - Velmi výrazné fugové téma 
stmeluje do novéhu tvaru folklorní gestus, ba
rokní frázování, moderní chromatiku a střídání 
metra (obr. A). - Individuální je také BARTO
KOVA tonalita stojící na protilehlých pólech 
kvintového kruhu, které ve funkci toniky určují 
začátek, konec a vrchol vět (a, c,fis, es). - For
mální rozvržení se vyznačuje vyváženými pro
porcemi stejně jako v baroku nebo klasicismu. 
Vrchol!. věty je dosažen v poměru vzdáleností 
zlatého řezu (t. 56), zaznívá vefffa tvoří tonál
ní protipól es k a (viz obr. A a kvintový kruh). 
Totéž pak platí pro zbývající věty. 

Nové zvukové možnosti 
Také na poli techniky se hledaly inovace. K tomu 
patří i nové techniky hry na tradiční hudební ná
stroje (občas až perverzní - podle zásady dvacáté
ho století: vše vybičovat až do extrému), například 
údery prutem smyčce na housle, dále import a na
podobování cizích nástrojů (např. gamelan) a vy
nalézání nástrojů nových. 

Tvarování celku 
Ve dvacátém stol. jsou nově vnímány čas a prostor, 
hmota, dynamika, světlo, duch (teorie relativity, 
kvantová teorie aj.). Soudobá hudba odráží celostní 
kvality, které - jak se zdá - pocházejí ve smyslu 
GEBSEROVY teorie z integrálrnno vědomí. 

Jako pojítko prostoru a času působí u MESSIAE
NA přítomnost starořeckých a indických modů, 
které rytmizují gregoriánský chorál (podobně 
jako zpracování tenoru ve 13. století, srovnej 
s. 126, A). Výsledek zní impresionisticky ba
revně (titul!) a cizokrajně moderně (obr. B). 
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V PENDEREcKÉHoAnaklasís (řec., záměny ryt
mických hodnot), s houslovými clustery (deset 
houslí nad sebou), čtvrttóny, vibratovými efekty 
a velkým aparátem bicích, vzniká zcela nová 
struktura (témbrová kompozice, viz s. 524), 
v jejímž průběhu se otevírají metrické časy do 
ametrických časových ploch (obr. D): neexis
tuje zde ani čas, ani prostor, obojí závisí na po
hybu, dynamice, hmotě, energii atd. 
Jako mapa hvězdné oblohy otevírají CAGEOVY 
Variations I všechny možné časy a prostory hrá
čově představivosti a fantazii. Grafické znázor
nění (grafická notace místo not) radikálně ruší 
pouta hudební tradice a odkazuje hudebníka na 
něj samotného, jeho okolí, jeho spontaneitu, 
aby se nechal souhrnně a tvořivě inspirovat oka
mžikem (obr. C). 

Tři díla na obr. B-D vznikla přibližně současně, 
v době průlomu k postserialismu kolem roku 
1960, což jim vtiskuje i přes typickou pluralitu je
jich vnějšího vzhledu společné rysy. Naopak ukázka 
na obr. A je datována zřetelně dříve. 
Ve dvacátém století už není nic nedotknutelné, vše 
může být nově utvářeno: harmonie, melodika, ryt
mika, témbr, struktura, forma, druh atd. K pod
statným znakům tvorby a tvůrce patří schopnost vy
tvářet z částí jednotu: jako celostní tvarovou kvali
tu uměleckého díla a umělecké existence. 

Hudba cizích národů 
Starší srovnávací hudební vědu, která měřila mi
moevropskou hudbu evropskými měřítky, přesa
huje etnomuzikologie dvacátého století tím, že 
zkouší uchopit cizí hudbu jako svébytný autonomní 
celek. K tomu, aby bylo možno kromě tónových 
systémů a struktur cizí hudby pochopit i její smysl 
a obsah, je moderní technika (zvukový záznam) 
stejně důležitá jako spolupráce etnologů, antropo
logů a dalších. 
Jestliže až doposud sloužilo přebírání cizích ele
mentů do evropské hudby vlastnímu výrazu a atrak
tivitě (exotismus), pokouší se dvacáté století po
prvé nacházet v cizích kulturách a jejich hudbě 
vnitřní podněty pro vlastní existenci a její hudební 
vyjádření. Fascinující je zejména Indie se svou hlu
bokou spiritualitou a subtilní hudební tradicí. Zde 
se nejedná o vědecký etnologický poznatek, ale 
o umělecky produktivní přisvojení. - Zaplavení ci
zích národů západní hudbou a pakulturou indu
striálního konzumního chování způsobilo naopak 
velké škody, tamní svébytnou hudbu často ohrozi-
10, zničilo nebo vytlačilo do muzeálních rezervací. 
Kulturní průmysl a jeho kalkulovaná slabomysl
nost (ADORNO) vedou všude ke konzumu konfor
mity. Originalita schází. 
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ARNOLD SCHONBERG, • 13. 9. 1874 ve Vidni, 
t13. 7. 1951 v Los Angeles, ke komponovani po
bidnut ZEMLINSKYM, od r. 1901 v Berline, od 
r. 1903 ve Vidni, jeho zaky BERG a WEBERN, 
1911-15 v Berline na konzervatoi'i; vojenska sluz
ba; v r. 1918 ve Vidni, zaloZil Verein for musika
lische Privatauffohrungen (Spolek pro soukro
me provddeni hudby), ucitel EISLERA, STEINA, 
APOSTELA aj., 1925 profesor kompozice v Berline 
(BUSONIHO nastupce), 1933 emigrace do USA, 
1936-44 na University of California. SCHONBERG 
videl ucel umeni a hudby ve vyjadi'eni osobnosti 
a lidskeho osudu: 

nebof umeni je zoujaljm vjki'ikem 0 pomoc 
tech, ktei'i na soM proiivaji osud lidstva ... 
uvnitf, v nich je pohyb sveta; ven pronikd jen 
ohlas: umelecki dilo (1910). 

Tak vznikl expresionismus s jeho extremy, kon
trasty a vasni casto hranicici s silenstvim. Extrem 
pati'i od te doby wbec k podstate moderni hudby, 
ktera se vyhYba jakekoliv klasicke vyvazenosti: 
stfedni cesta je jedind, kterd nevede do Rima 
(Chorsatiren, 1925). SCHONBERGOVO umeni se 
tak stavi proti mestacke spolecnosti s jeji spokoje
nou povrchnosti a dvojitou moraIkou, proti pi'izpu
sobovani a libivemu zdani, je pro burcujici pravdu, 
bdelou vnimavost a nepohodlnou duslednost. 
Tomilni tvi'trci obdobi 1899-1907. SCHONBERG 
zacal ve stylu pozdniho romantismu. Od WAGNERA 
pi'ejal expresivni chromatiku a sekvencni techniku, 
od BRAHMSE kontrapunktickou mnohotvamost 
a techniku rozvijejic{ variace (s. 475). Dila: rane 
pisne (op. 1, 2, 3, 6, 8); sm. sextet Verkliirte 
Nacht (Zjasnend noc), op. 4 (1899, DEHMEL), 
jednovetY; Gurre-Lieder (Pisne z Gurre, 1900 aZ 
1911, JACOBSEN), pro sola, sbor a orchestr; Pelleas 
und Melisande op. 5 (1903, MAETERLINCK), 
symf. basen pro orchestr; Komorni symjonie pro 
15 solovjch ndstroju E dur,op. 9 (1906); 2. sm. 
kvartet fis moll, op. 10 (1907-08), se sopranem: 
3. vetaLitanei (Litanie), 4. vetaEntrilckung (Vy
tdeni, GEORGE), ve Scherzu cMt pisne 0 du lieber 
Augustin, alles ist hin (tonalita). 

Zacatek Finale neni tonaIne zakotven: sledy 
S-D jako nerozvedene nezakotvene "bloudici" 
akordy (tonika se neustaIe men!) s nerozvedeny
mi melodickYmi tony, jez daIe zastiraji harm. 
vztaby; potom volne souzvukove kombinace 
(t. 11); tuto inovaci, volnou atonalitu, vyjadi'u
je i text; zachovany zustavaji rytmus (temer kla
sickY), celkova linie, frazovani atd. (pi'. A). 

Atomilni tvi'trci obdobi 1908-21. Skok k ato
nalite byl vyvolan touhou po novem v9razu. Zaro
ven probihala i emancipace disonance: 

Zdleii na rostouc{ schopnosti analyzujiC{ho 
ucha osvojit si i vzddlenifjSi svrchni tony (Nau
ka 0 harmonii, 1911). 
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Tfi klavirni kusy, op. 11 (1909) jsou jako prvni 
zcela atonaIni, misty pi'evratne nove (zruseni tema
tu, s. 486, obr. A). 15 Pisni na S. Georga, op. 15: 
Kniha visutjch zahrad (1908-9), prvni pisnovY 
cyklus nove hudby, prokomponovany, piny poeticky 
inspirovanych obrazu pi'ekracuje jako novj idedl 
vjrazu a jormy ... vsechny meze minute estetiky 
(SCHONBERG k premo 1910). 
Pet orchestrdlnich kusu op. 16 (1909) jsou naIa
dove obrazy formaIne volne jako proza v hudM 
(WEBERN), v 3. z nich se objevuje nova melodic 
zvukorych barev - Klangfarbenmelodie (s. 486, 
obr. A). Monodrama Erwartung (OcekdvdnlJ, 
op. 17 (1909, M. PAPPENHEIMovA) lici vysoce 
expresivne pi'ibeh zeny, ktera hleda sveho mrtveho 
milence. Pierrot lunaire op. 21 (1912, A. GI
RAUD, nem. pi'eklad O. E. HARTLEBEN) obsabuje 
21 melodramu pro hlas a klav., fl./pik., klar./b. 
klar., h./vla, ve., zcasti s pi'isnYmi strukturami (ka
nony), hlas nezpiva, ale mluvi a ki'ici; zkompono
vano v tvftrCim opojeni behem nekolika maIo 
dnu, velkY uspech. Mezi lety 1908-1910 namaloval 
SCHONBERG temer 70 obrazu, vetsinou portrety 
a vize (vYstava 1910, take v Der Blaue Reiter), ko
respondence s KANDINSKYM. 
Dodekafonni tvi'trci obdobi 1921-51. VYv0j 
dodekafonie (s. 102 n.) pramenil z bytostne po
ti'eby i'adu, kterou pOcitovali SCHONBERG i jeho 
soucasnici. Jako strukturni opora umoznila dode
kafonie opet vetsi instrumentaIni dila (bez textu). 

Po i'ad:ich 0 12 nebo mene tonech (Klav. kusy 
op. 23, Serendda op. 24) ukazuje Klavirni suila 
op. 25 novou zralou skladebnou techniku. vyraz 
a charakter jsou svobodne (pi'. B). 

Nasleduji vetsi formy jako Variace pro orchestr 
op. 31 (1926-28), opera Moses undAron (Mojiis 
aAron, 1930-32, na vlastni text). 

TIeti akt zUstal nezhudebnen. MojZiS, muz ideje, 
pi'emuze Arona, obrazotvorce a pevce, ale moz
nosti vyjadi'eni selzou jemu samotnemu. Konec 
fragmentu opery ukazuje MojZiSovo zoufale gesto 
a propadajici se zvuk (obr. C, ki'izky misto noto
vYch hlavicek: mluvene). 

Cast SCHONBERGOvYCH del je tonaIni, napi'. Suila 
pro smyccovY orchestr (1934). Dvan:ictitonove 
jsou mj.: Housl0vY koncert op. 36 (1934-36), Kla
vimi koncert op. 42 (1942), Smyccove trio op.45 
(1946), kantata Ten, kterj pfeiil Varsavu op.46 
(1947), 

pro vypravece, muzskY sbor a orchestr, hud. 
vyznani, podle oCitYch svedectvi, oti'esny realis
mus v textu a hudbe. Pi'ed pochodem smrti zpi
vaji Zide naboz. pisen Sma 1zrael (pi'. D). 

SCHONBERGOVO dilo dos:ihlo velkeho vlivu ve Vid
ni, Berline a USA. 
SV: DAHLHAUS aj. (1966 nn.); viz lit. 

ARNOLD SCHČlNBERG, • 13. 9. 1874 ve Vídni, 
tI3. 7. 1951 v Los Angeles, ke komponování po
bídnut ZEMLlNSKÝM, od r. 1901 v Berlíně, od 
r. 1903 ve Vídni, jeho žáky BERG a WEBERN, 
1911-15 v Berlíně na konzervatoři; vojenská služ
ba; v r. 1918 ve Vídni, založil Verein for musika
lische Privatau.ffohrungen (Spolek pro soukro
mé provádění hudby), učitel E1SLERA, STEINA, 
APOSTELA aj., 1925 profesor kompozice v Berlíně 
(BUSONIHO nástupce), 1933 emigrace do USA, 
1936-44 na University of California. SCHČlNBERG 
viděl účel umění a hudby ve vyjádření osobnosti 
a lidského osudu: 

neboť umění je zoufalým výkřikem o pomoc 
těch, kteří na sobě prožívají osud lidstva ... 
uvnitř, v nich je pohyb světa; ven proniká jen 
ohlas: umělecké dílo (1910). 

Tak vznikl expresionismus s jeho extrémy, kon
trasty a vášní často hraničící s šílenstvím. Extrém 
patří od té doby vůbec k podstatě moderní hudby, 
která se vyhýbá jakékoliv klasické vyváženosti: 
střední cesta je jediná, která nevede do Říma 
(Chorsatiren, 1925). SCHQNBERGOVO umění se 
tak staví proti měšťácké společnosti s její spokoje
nou povrchností a dvojitou morálkou, proti přizpů
sobování a líbivému zdání, je pro burcující pravdu, 
bdělou vnímavost a nepohodlnou důslednost. 
Tonální tvůrčí období 1899-1907. SCHŮNBERG 
začal ve stylu pozdního romantismu. Od WAGNERA 
přejal expresivní chromatiku a sekvenční techniku, 
od BRAHMSE kontrapunktickou mnohotvárnost 
a techniku rozvíjející variace (s. 475). Díla: rané 
písně (op. 1, 2, 3, 6, 8); sm. sextet Verkliirte 
Nacht (Zjasněná noc), op. 4 (1899, DEHMEL), 
jednovětý; Gurre-Lieder (Písně z Gurre, 1900 až 
1911, JACOBSEN), pro sóla, sbor a orchestr; Pelleas 
und Melisande op. 5 (1903, MAETERL1NCK), 
symf. báseň pro orchestr; Komorní symfonie pro 
15 sólových nástrojů E dur, op. 9 (1906); 2. sm. 
kvartet fis moll, op. 10 (1907-08), se sopránem: 
3. větaLitanei (Litanie), 4. větaEntrilckung (Vy
tržení, GEORGE), ve Scherzu citát písně O du lieber 
Augustin, alles ist hin (tonalita). 

Začátek Finale není tonálně zakotven: sledy 
S-D jako nerozvedené nezakotvené "bloudící" 
akordy (tonika se neustále mění) s nerozvedený
mi melodickými tóny, jež dále zastírají harm. 
vztahy; potom volné souzvukové kombinace 
(t. 11); tuto inovaci, volnou atonalitu, vyjadřu
je i text; zachovány zůstávají rytmus (téměř kla
sický), celková linie, frázování atd. (př. A). 

Atonální tvůrčí období 1908-21. Skok k ato
nalitě byl vyvolán touhou po novém výrazu. Záro
veň probíhala i emanciPace disonance: 

Záleží na rostoucí schopnosti analyzujícího 
ucha osvojit si i vzdálenější svrchní tóny (Nau
ka o harmonii, 1911). 
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Tři klavírní kusy, op. 11 (1909) jsou jako první 
zcela atonální, místy převratně nové (zrušení téma
tu, s. 486, obr. A). 15 Písní na S. Georga, op. 15: 
Kniha visutých zahrad (1908-9), první písňový 
cyklus nové hudby, pro komponovaný, plný poeticky 
inspirovaných obrazů překračuje jako nový ideál 
výrazu a formy ... všechny meze minulé estetiky 
(SCHČlNBERG k prem. 1910). 
Pět orchestrálních kusů op. 16 (1909) jsou nála
dové obrazy formálně volné jako próza v hudbě 
(WEBERN), v 3. z nich se objevuje nová melodie 
zvukových barev - Klangfarbenmelodie (s. 486, 
obr. A). Monodrama Erwartung (Očekáváni), 
op. 17 (1909, M. PAPPENHE1MovA) líčí vysoce 
expresivně příběh ženy, která hledá svého mrtvého 
milence. Pierrot lunaire op. 21 (1912, A. G1-
RAUD, něm. překlad O. E. HARTLEBEN) obsahUje 
21 melodramů pro hlas a klav., fl.!pik., klar.lb. 
klar., h./vla, ve., zčásti s přísnými strukturami (ká
nony), hlas nezpívá, ale mluví a kříčí; zkompono
váno v tvůrčím opojení během několika málo 
dnů, velký úspěch. Mezi léty 1908-1910 namaloval 
SCHŮNBERG téměř 70 obrazů, většinou portréty 
a vize (výstava 1910, také v Der Blaue Reiter), ko
respondence s KANDlNSKÝM. 
Dodekafonní tvůrčí období 1921-51. Vývoj 
dodekafonie (s. 102 n.) pramenil z bytostné po
třeby řádu, kterou pociťovali SCHŮNBERG i jeho 
současníci. Jako strukturní opora umožnila dode
kafonie opět větší instrumentální díla (bez textu). 

Po řadách o 12 nebo méně tónech (Klav. kusy 
op. 23, Serenáda op. 24) ukazuje Klavírní suita 
op. 25 novou zralou skladebnou techniku. Výraz 
a charakter jsou svobodné (př. B). 

Následují větší formy jako Variace pro orchestr 
op. 31 (1926-28), operaMoses undAron (Mojžíš 
a Aron, 1930-32, na vlastní text). 

Třetí akt zůstal nezhudebněn. Mojžíš, muž ideje, 
přemůže Árona, obrazotvorce a pěvce, ale mož
nosti vyjádření selžou jemu samotnému. Konec 
fragmentu opery ukazuje Mojžíšovo zoufalé gesto 
a propadající se zvuk (obr. C, křížky místo noto
vých hlaviček: mluveně). 

Cást SCHŮNBERGOVÝCH děl je tonální, např. Suita 
pro smyčcový orchestr (1934). Dvanáctitónové 
jsou mj.: Houslový koncert op. 36 (1934-36), Kla
vírní koncert op. 42 (1942), Smyčcové trio op.45 
(1946), kantáta Ten, který přežil Varšavu op.46 
(1947), 

pro vypravěče, mužský sbor a orchestr, hud. 
vyznání, podle očitých svědectví, otřesný realis
mus v textu a hudbě. Před pochodem smrti zpí
vají Židé nábož. píseň Šma Izrael (př. D). 

SCHŮNBERGOVO dílo dosáhlo velkého vlivu ve Víd
ni, Berlíně a USA. 
SV: DAHLHAUS aj. (1966 nn.); viz lit. 
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ALBAN BERG, * 9.2. 1885 ve Vidni, t24. 12. 1935 
ve Vidni, 1904-10 Hk SCHONBERGOV; soukro
me vyucoval kompozici. 

BERG byl obdai'en pfekypujici vfelosti citeni 
(SCHONBERG). Jakozto mistr nejjemnij§ich pfe
chodu (BERGOV zak ADORNO) spojuje umnou 
strukturu a jemne skladebne nuance s charakteris
tick}/m smyslem pro zvuk. Udsk)i dech jeho melodi
ky, pi'irozenost frazovani, organicka sua rytmiky, 
a casta melli plnost alOnaIni harmonie cini BER
GOVU hudbu snadneji pi'istupnou. 
Tomilnf obdobf. Asi 140 pozdne romantick)ich 
pisni z mladi, z toho 7 ranfch pisni (1907-08), 
dale 2 Pisne na Storma (1907/26). 
Obdobf volne atonality. Klavimi sonata op. 1 
(1907-08), 4 pisne op. 2 (1908-09, HEBBEL, 
MOMBERT); Sm. kvartet op. 3 (1909-10), absol
ventska price; - 5 orchestcilnfch pisni op. 4 (1912, 
ALTENBERG); 4 kusy pro klar. a klav. op. 5 (1913), 
3 orch. kusy op. 6 (1914); Wozzeck (Vojcek) op. 7 
(1917-21, premo Berlin 1925); Kom. koncert pro 
klavir, housle a 13 dech. nastrojil (1923-25). 
Vojcek, milostne drama a sociaIni obzaloba zaro
ven, se stal nejuspesnejsi operou nove hudby. BERG 
zhustil BOCHNEROV text na 3 akty vzdy po 5 sce
nach s cuem neprokomponovat dram. deni jako 
obvykle, nYbd je pojmout do hudebne samostat
nych (starych) forem. I. akt ukazuje VojckUv vztah 
k jeho okoli v 5 charakteristickfch kusech (sui
ta, rapsodie, vojenska hudba, passacaglia, rondo), 
II. akt vyhroceni udaIosti v symfonii 0 5 vetdch, 
III. akt katastrofu v 5 invencich. 

Suita (1,1) odpovida volnemu spadu rozhovoru 
pi'i holeni, s leitmotivy Vojckovy ponizenosti, 
chudoby atd. - Mariino cteni Bible (III, 1), zcas
ti mluvene, zcasti zpivane, je vyplneno rychle se 
sti'idajidmi afekty (appass.). Vypraveni poMdky 
zni v mamivem f moll, dokud do ni s Mariinyro 
vYki'ikem nevtrhne atonaIni realita (obr. A). 

Poslednf tvUrCf odbobf. BERG nyni pi'ijima i dode
kafonni prvky. Lyrickd suita pro sm. kvartet 
(1925-26, S. 102); opera Lulu (1928-35) podle 
WEDEKINDOvYCH divad. her Erdgeist (cesky jako 
Lulu) a Die Biichse der Pandora (Pandoi'ina ski'in
ka),3. dejsM jen v particellu (dokoncil F. CERHA, 
premo 1979); Der Wein (Vino), koncertni arie pro 
sopran a orchestr (1929, BAUDEWREIGEORGE). 
Housl0vY koncert (1935, S. 102) upomina na MA
NON, dceru ALMY MAHLEROvE a W. GROPIUSE, kte
ra zemi'ela v 18letech (1935) na detskou obmu. I. 
veta, Andante; Allegretto, s komtanskou lid. pisni 
(detsM MANON). 2. veta, Allegro, se s61. kadend 
a vyvrcholenim (nemoe MANON); Adagio s BACHO
vYM ehoraIem Es ist genug (smrt MANON; S. 486). 
Koncert se stal BERGOvYM vlastnim rekviem. 

ANTON (VON) WEBERN, * 3. 12. 1883 ve Vidni, 
tI5. 9. 1945 v Mittersillu (Salcburk), 1902-06 
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stud. hudebni vedu ve Vidni u G. ADLERA, 1906 
promoval 0 H. ISAACOVI, 1904-08 ScnONBER
GOV zak, potom divad. kapelnfk ve Vidni, Tepli
deh, Gdaiisku, Stetine, Praze; od 1918 ve Vidni 
jako dirigent, do 1922 v SCHONBERGOvE Spol
ku pro soukrome provddeni hudby, 1922-34 
Deinicke symf. koncerty (Arbeiter-Symphonie
konzerte), od 1923 Delniek)i peveck)i spolek 
(Arbeiter-Singverein), od r. 1930 odbomy po
radee pro novou hudbu v Rakouskern rozhlasu, 
od 1934 politieky izolovan od verejnosti. 

WEBERNOVA hudba smeruje k aforisticke struc
nosti, zvlasf v obdobi volne atonality. Nazomyroi 
pi'fklady jsou op. 9 a 11. 

Obr. B ukazuje cete c. 3 z op. 11 (zde 3 systemy 
v jednom): miniatura vysoke hudebni intenzity 
a sevfenosti. 

Tendence ke strucnosti poznamenava duo jako ta
kove. Bez pi'fkras, bez oklik, bez opakovani, bez 
protikladu zakladni substance a pi'isad: vse je pod
statne, urcene osobnirn charakterern, duchern 
doby a historiek}/m stavem hudebniho materidlu 
(ADORNO). Ten je vyllerem z obeeneho akustieke
ho rnateriaIu v zivislosti na t6novern systemu a hu
debnehistoricke situaei, ktera je v nem obsaZena 
jako sedimentovanf duch (ADORNO). Od op. 20 
pi'ejal WEBERN SCHONBERGOVU i'adovou techni
ku. Jeho i'ady vsak uz nejsou jen rnateriaIem pro 
temata a rnotivy, ale maji samy charakter rnotivu 
(viz S. 102) a urcuji ciz dila. 

Scherzo z op. 27 drobi strukturu do ternei' pi'i
zracnych punktuaInich kontrastil (obr. B). Take 
dynamika a sti'idam nastr. poloh se zde i'idi prin
cipem i'ady, coz poukazuje k seridlni hudbe. 

WEBERNOVA hudba se vyznasuje jasnosti a zi'etel
nosti, ktere se neopiraji jen 0 racionaIni praci, ale 
zejmena 0 hud. intuiei. Jeho neustaIe hledani sou
vislosti se projevuje ternei' mystickou hloubkou 
a dosti'edivou silou. 
Nejduleiitejsf dfla. Ton:il.nf: Passacaglia op. 1 
(1908) pro orchestr; Entjlieht auf leichten Kiih
nen op. 2 (1908, GEORGE), sbor a cappella. 
Obdobf volne atonality: 5 pisni op. 3 (1907-08, 
GEORGE); 6 kusil pro orchestr, op. 6 (1909-10); 
6 Bagatel pro smyccove kvarteto op. 9 (1913); 
5 kusil pro orchestr op. 10 (1911-13); op. 11 
(obr. B); Pisne op. 12-16 (1915-24). 
Dodekafonnf: Pisne op. 17-19 (1924-26); Sm. trio 
op. 20 (1927); Symfonie op. 21 (1928); Koncert 
op. 24 (1934, S. 104); DasAugenlicht op. 26 (1935, 
H. joNEOVA), kantata pro sbor a orch.; Variace pro 
klavir op. 27 (1936); Sm. kvartet op. 28 (1937-8); 
I. kantata pro sopran, sbor a orch. op. 29 (1938-9, 
JONEovA); Variace pro orch. op. 30 (1940); 2. kan
tata pro sopran, bas, sbor a orch. op. 31 (1941-43, 
JONEovA). Zpracovam Sestihiaseho ricercaru z BA
CHOVY Hudebni oMtiny (1935); Der Weg zur 
NeuenMusik (pi'ednasky 1932/33), ed. W. REICH. 

ALBAN BERG, * 9.2. 1885 ve Vídni, t24. 12. 1935 
ve Vídni, 1904-10 žák SCHŮNBERGŮV; soukro
mě vyučoval kompozici. 

BERG byl obdařen překypující vřelostí cítění 
(SCHŮNBERG). Jakožto mistr nejjemnějších pře
chodů (BERGŮV žák ADORNO) spojuje umnou 
strukturu a jemně skladebné nuance s charakteris
tickým smyslem pro zvuk. Udský dech jeho melodi
ky, přirozenost frázování, organická síla rytmiky, 
a častá měkká plnost atonální harmonie činí BER
GOVU hudbu snadněji přístupnou. 
Tonální období. Asi 140 pozdně romantických 
písní z mládí, z toho 7 raných písní (1907-08), 
dále 2 Písně na Storma (1907/26). 
Období volné atonality. Klavírní sonáta op. 1 
(1907-08), 4 písně op. 2 (1908-09, HEBBEL, 
MOMBERT); Srn. kvartet op. 3 (1909-10), absol
ventská práce; - 5 orchestrálních písní op. 4 (1912, 
ALTENBERG); 4 kusy pro klar. a klav. op. 5 (1913), 
3 orch. kusy op. 6 (1914); Wozzeck (Vojcek) op. 7 
(1917-21, prem. Berlín 1925); Kom. koncert pro 
klavír, housle a 13 dech. nástrojů (1923-25). 
Vojcek, milostné drama a sociální obžaloba záro
veň, se stal nejúspěšnější operou nové hudby. BERG 
zhustil BOCHNERŮV text na 3 akty vždy po 5 scé
nách s cílem neprokomponovat dram. dění jako 
obvykle, nýbrž je pojmout do hudebně samostat
ných (starých) forem. I. akt ukazuje Vojckův vztah 
k jeho okolí v 5 charakteristických kusech (sui
ta, rapsodie, vojenská hudba, passacaglia, rondo), 
II. akt vyhrocení událostí v symfonii o 5 větách, 
III. akt katastrofu v 5 invencích. 

Suita (1,1) odpovídá volnému spádu rozhovoru 
při holení, s leitmotivy Vojckovy poníženosti, 
chudoby atd. - Mariino čtení Bible (III, 1), zčás
ti mluvené, zčásti zpívané, je vyplněno rychle se 
střídajícími afekty (appass.). Vyprávění pohádky 
zní v mámivém f moll, dokud do ní s Mariiným 
výkřikem nevtrhne atonální realita (obr. A). 

Poslední tvůrčí odbobí. BERG nyní přijímá i dode
kafonní prvky. Lyrická suita pro srn. kvartet 
(1925-26, s. 102); opera Lulu (1928-35) podle 
WEDEKlNDOVÝCH divad. her Erdgeist (česky jako 
Lulu) a Die Biichse der Pandora (Pandořina skřiň
ka),3. dějství jen v particellu (dokončil F. CERHA, 
prem. 1979); Der Wein (Víno), koncertní árie pro 
soprán a orchestr (1929, BAUDEWRElGEORGE). 
Houslový koncert (1935, s. 102) upomíná na MA
NON, dceru ALMY MAHLEROVÉ a W. GROPIUSE, kte
rá zemřela v 18 letech (1935) na dětskou obrnu. I. 
věta, Andante; Allegretto, s korntanskou lid. písní 
(dětství MANON). 2. věta, Allegro, se sól. kadencí 
a vyvrcholením (nemoc MANON);Adagio s BACHO
VÝM chorálem Es ist genug (smrt MANON; s. 486). 
Koncert se stal BERGOVÝM vlastním rekviem. 

ANTON (VON) WEBERN, * 3. 12. 1883 ve Vídni, 
tI5. 9. 1945 v Mittersillu (Salcburk), 1902-06 
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stud. hudební vědu ve Vídni u G. ADLERA, 1906 
promoval o H. ISAACOVI, 1904-08 SCHŮNBER
GŮV žák, potom divad. kapelník ve Vídni, Tepli
cích, Gdaňsku, Štětíně, Praze; od 1918 ve Vídni 
jako dirigent, do 1922 v SCHŮNBERGOVĚ Spol
ku pro soukromé provádění hudby, 1922-34 
Dělnické symf. koncerty (Arbeiter-Symphonie
konzerte), od 1923 Dělnický pěvecký spolek 
(Arbeiter-Singverein), od r. 1930 odborný po
radce pro novou hudbu v Rakouském rozhlasu, 
od 1934 politicky izolován od veřejnosti. 

WEBERNOVA hudba směřuje k aforistické struč
nosti, zvlášť v období volné atonality. Názornými 
příklady jsou op. 9 a ll. 

Obr. B ukazuje celé č. 3 z op. 11 (zde 3 systémy 
v jednom): miniatura vysoké hudební intenzity 
a sevřenosti. 

Tendence ke stručnosti poznamenává dílo jako ta
kové. Bez příkras, bez oklik, bez opakování, bez 
protikladu základní substance a přísad: vše je pod
statné, určené osobním charakterem, duchem 
doby a historickým stavem hudebního materiálu 
(ADORNO). Ten je vyllěrem z obecného akustické
ho materiálu v závislosti na tónovém systému a hu
debněhistorické situaci, která je v něm obsažena 
jako sedimentovaný duch (ADORNO). Od op. 20 
přejal WEBERN SCHŮNBERGOVU řadovou techni
ku. Jeho řady však už nejsou jen materiálem pro 
témata a motivy, ale mají samy charakter motivu 
(viz s. 102) a určují ráz díla. 

Scherzo z op. 27 drobí strukturu do téměř pří
zračných punktuálních kontrastů (obr. B). Také 
dynamika a střídání nástr. poloh se zde řídí prin
cipem řady, což poukazuje k seriální hudbě. 

WEBERNOVA hudba se vyznašuje jasností a zřetel
ností, které se neopírají jen o racionální práci, ale 
zejména o hud. intuici. Jeho neustálé hledání sou
vislostí se projevuje téměř mystickou hloubkou 
a dostředivou silou. 
Nejdůležitější díla. Tonální: Passacaglia op. 1 
(1908) pro orchestr; Entjlieht auf leichten Kiih
nen op. 2 (1908, GEORGE), sbor a cappella. 
Období volné atonality: 5 písní op. 3 (1907-08, 
GEORGE); 6 kusů pro orchestr, op. 6 (1909-10); 
6 Bagatel pro smyčcové kvarteto op. 9 (1913); 
5 kusů pro orchestr op. 10 (1911-13); op. 11 
(obr. B); Písně op. 12-16 (1915-24). 
Dodekafonní: Písně op. 17-19 (1924-26); Srn. trio 
op. 20 (1927); Symfonie op. 21 (1928); Koncert 
op. 24 (1934, s. 104); DasAugenlicht op. 26 (1935, 
H. JONEOVA), kantáta pro sbor a orch.; Variace pro 
klavír op. 27 (1936); Srn. kvartet op. 28 (1937-8); 
I. kantáta pro soprán, sbor a orch. op. 29 (1938-9, 
JONEovA); Variace pro orch. op. 30 (1940); 2. kan
táta pro soprán, bas, sbor a orch. op. 31 (1941-43, 
JONEovA). Zpracování Šťstihlasého ricercaru z BA
CHOVY Hudební obětiny (1935); Der Weg zur 
NeuenMusik (přednášky 1932/33), ed. W. RElCH. 
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Skenováno pro studijní účely

BELA BARTOK, • 25. 3. 1881 v Nagyszentmiklos (jiznl 
Madltrsko), t 26. 9. 1945 v New Yorku, 1899 aZ 
1903 studium v Budapesti u THOMANA (LISZTO
VA zaka, klavir) a KOESSLERA (kompozice), 
1907-34 profesor klaviru v Budapesti, cesty za 
sberem lid. hudby, casto s Z. KOOAiYM, mj. do 
Rumunska (1908), Bulharska, na Ukrajinu, do 
Norska (1912), AlZiru (Biskra, 1913), Turecka 
(1936); 1909 svatba s MARTHOU ZIEGLEROVOU, 
1923 s DITTOU PAsZTORYOVOU; 1934--40 clen 
Madltrske akademie ved (edice lid. pism,); kon
certni cesty, 1940 emigrace do USA (New York) . 

BARTOK vysel z BRAHMSE, DOHNANYIHO, 
STRAUSSE (Kossuth, 1903-04), DEBUSSYHO. 
Lidova hudba. LISZT a 19. stol. jeste povazovali 
novejsi lid. hudbu v mao. mestech za puvodni 
(s. 439), BARTOK a KOoAlY nasli u rolm1ill lid. 
hudbu (pisne, tance) netknutou zapadnimi vlivy, na 
svYch cestach ji nejprve rucne zapisovali, pozdeji 
nahrivali fonografem. Prvnfch 20 rolnickYch pisni 
vydali v r. 1906. Pak rozsii'ili pole sveho badini 
zejmena na vYchodni Evropu a ulozili si zichranu 
tehdejsiho stavu za svUj zivotni cn. V r. 1934 ceka-
10 na zpracovini 1026 fonografickYch vileckU (do
konceno teprve po BARTOKOvE smrti). 
Z lid. hudby cerpal BARTOK velmi silne impulsy 
pro yYvoj a podstatu vlastni hudby, pro pi'ekonini 
dur-molloveho systemu, novou rytmiku, melodiku, 
tembry. Nachazime u neho 3 stupne prace s lido
YOU hudbou: 
- pi'ime pi'evzeti (i s doprovodem apod.); 
- motivicki price s pi'evzatYm materiilem; 
- nova tvorba po vzoru lid. hudby (pi'. C, vIa). 
Allegro barbaro (1911) doklida syYmi udern9mi 
rytmy (klavir jako bid nastroj) a ostrymi konturami 
jeste pi'ed STRAVINSKYM do te doby neslychany 
vitilni prulom noveho stylu a nove osobite a silne 
estetiky. V jednoaktove opei'e Modrovousuv hrad 
(1911) vyteZil BARTOK z tezke zivotni krize vysoce 
expresivni vYraz pIny nOvYch zvukovYch barev a fo
rem. Pak se stahl do ustranf a primarne se nekolik 
let venoval studiu lid. hudby. 
Teprve r. 1923 pi'inesla Taneeni suita pro orchestr 
skvely uspech. V roce 1924 vysla jeho knihaMadar
skcilidovdpiseii. V r. 1926zacalonoveobdobitvor
by, v nemz ve svem vlastnim, virtuoznim, energicky 
brilantnim stylu spojil svou zkusenost slid. hudbou 
s velkou tradid zapadoevropske hudby, kterou tolik 
ctil, zvlaste BACHA (polyfonie a kontrapunkt), BEET
HOVENA (motivicki price), a DEBUSSYHO (akordic
ki barevnost), jakoz i klasieizujid tendence sve doby 
(formy jako sonata nebo koncert). 
Ti'icita leta pi'inesla potom fadu zralych del, proka
zujidch vyspely smysl pro zvukovou barvu a harmo
nickou proporei (s. 488), a navie instruktivni sbir
ku Mikrokosmos, kteri progresivnim zpusobem 
uvad! zaky do hry na klavfr i do taju nove hudby, 
napi'. obr. A: 
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- bitonalita: C dur a Fis dur nad sebou, uvedeny 
pentatonicky, pak pi'evrstveny v melodickem 
dvojzpevu; 

- kvarty: oprostujid a osvezujfd ve svem neutril
nim sledu; vsechny takty se ostinatne opakuji ja
ko pi'i tanei; 

- disonance: nerozvedene v tesne a siroke har
monii, ostreho i mekkeho zvuku (pulove noty); 

- rytmy: kombinace ctyf- (2 krat 2) a ti'iosmino
vYch skupinek do sedmiosminoveho taktu po 
bulharskem zpusobu, nad nimi melodie. 

Poslednim BARTOKOvYM dnem pi'ed emigrad je 
6. smyccovY kvartet, oti'esna yYpoveQ 0 Evrope 
v r. 1939. Viola zacina smutecnlm zpevem (Mesto), 
chromatickYm a pi'itom prostYm jako lid. pisei'i. 

Po nem nasleduje beethovenovsky vzletne uni
sono (op. 1301133) se vzrusenYJni pomlkami. 
Mao. kolorit pi'inaseji casti Marcia a Burletta 
("medvedi tanec", vlivy jazzu), zatimco opakova
ne Mesto (2-4hl.) pi'erusti do siroce zalozene
ho Finale (obr. C). 

BARTOKOVO pozdni dno pak dosahlo takoveho 
stupne projasneni, ktere pi'ipomina klasicke vzory. 
Takto spojuje Koncert pro orchestr prineip barok
rullo concerta s bohatou melodikou, harmonii 
(i tonilni) a pi'ehlednosti formy. 

V II. vete jsou dvojice stejnych nastroju charakte
rizoviny typickYmi intervaly: mekke sexty pro fa
goty, svetle tereie pro hoboje, ostre sekundy pro 
trubky (obr. B). 

BARTOK jeste zaZil pi'i premiere tohoto dna v roce 
1944 zacatek sveho svetoveho uspechu. Stal se pak 
nejhranejsim skladatelem 20. stoleti. 

Dilo. Rapsodie pro klavir op. 1 (1904), s orch. 
(1905); HouslovY koncert c. 1 (1908); 14 Bagatel 
op. 6 (1908); Sm. kvartet C. 1, op. 7 (1908); ope
ra A kekszakdllu herceg vdra (ModrovousUv hrad), 
op. 11 0911, B. BALAsZ); Allegro barbaro 
(1911). - balet Nevenj prine, op. 13 (1914-16, 
B. BALAsZ); Suita pro klavir op. 14 (1916); Sm. 
kvartet C. 20p. 17 0915-17); pantomimaPodivu
hodnj mandarin, op. 19 0918--19, M. LEN
GYEL). - 2 sonaty pro h. a klav. (921122); Tanee
n{ suita pro orch. (1923); - Sonata pro klavir 
(1926); Klavirni koncert C. 1 (926); Sm. kvartet 
C. 3 (1927);2 Rapsodieproh.aklav. (1928), take 
s orch.; Sm. kvartet C. 4 (928), petivetY; Cantata 
profana (1930); Klav. koncert C. 2 (1930--31); 44 
Dua pro 2 h. (1931). - Sm. kvartet C. 5 (1934), 
petivetY; Hudba pro strunne ntistroje, bie{ a celestu 
(1936); Mikrokosmos (1926--39); Sonata pro 
2 klav. a bid (1937), verze s orchestrem (940); 
Housl0vY koncert C. 2 0937-38); Divertimento 
pro smyccovj orchestr (1939); Sm. kvartet C. 6 
(1939) . ....: Koncert pro orchestr (1943); Sonata pro 
h. solo (1944); Klav. koncert C. 3 (945); Viol0vY 
koncert (1945), instr. T. SERLY. 

BÉLA BARTÚK, • 25. 3. 1881 v Nagyszentmiklós (jižní 
Madltrsko), t 26. 9. 1945 v New Yorku, 1899 až 
1903 studium v Budapešti u THOMÁNA (LISZTO
VA žáka, klavír) a KOESSLERA (kompozice), 
1907-34 profesor klavíru v Budapešti, cesty za 
sběrem lid. hudby, často s Z. KODÁLYM, mj. do 
Rumunska (1908), Bulharska, na Ukrajinu, do 
Norska (1912), Alžíru (Biskra, 1913), Turecka 
(1936); 1909 svatba s MARTHOU ZIEGLEROVOU, 
1923 s DlTTOU PAsZTORYOVOU; 1934--40 člen 
Madltrské akademie věd (edice lid. písm'); kon
certní cesty, 1940 emigrace do USA (New York) . 

BARTÚK vyšel z BRAHMSE, DOHNÁNYIHO, 
STRAUSSE (Kossuth, 1903-04), DEBUSSYHO. 
Lidová hudba. L1SZT a 19. stol. ještě považovali 
novější lid. hudbu v maď. městech za původní 
(s. 439), BARTÚK a KODÁIY našli u rolmKů lid. 
hudbu (písně, tance) netknutou západními vlivy, na 
svých cestách ji nejprve ručně zapisovali, později 
nahrávali fonografem. Prvních 20 rolnických písní 
vydali v r. 1906. Pak rozšířili pole svého bádání 
zejména na východní Evropu a uložili si záchranu 
tehdejšího stavu za svůj životní cil. V r. 1934 čeka
lo na zpracování 1026 fonografických válečků (do
končeno teprve po BARTÚKOVĚ smrti). 
Z lid. hudby čerpal BARTÚK velmi silné impulsy 
pro vývoj a podstatu vlastní hudby, pro překonání 
dur-mollového systému, novou rytmiku, melodiku, 
témbry. Nacházíme u něho 3 stupně práce s lido
vou hudbou: 
- přímé převzetí (i s doprovodem apod.); 
- motivická práce s převzatým materiálem; 
- nová tvorba po vzoru lid. hudby (př. C, vla). 
Allegro barbaro (1911) dokládá svými údernými 
rytmy (klavír jako bicí nástroj) a ostrými konturami 
ještě před STRAVINSKÝM do té doby neslýchaný 
vitální průlom nového stylu a nové osobité a silné 
estetiky. V jednoaktové opeře Modrovousův hrad 
(1911) vytěžil BARTúK z těžké životní krize vysoce 
expresivní výraz plný nových zvukových barev a fo
rem. Pak se stáhl do ústraní a primárně se několik 
let věnoval studiu lid. hudby. 
Teprve r. 1923 přinesla Taneční suita pro orchestr 
skvělý úspěch. V roce 1924 vyšla jeho knihaMadár
skálidovápíseň. V r. 1926 začalo nové období tvor
by, v němž ve svém vlastním, virtuózním, energicky 
brilantním stylu spojil svou zkušenost s lid. hudbou 
s velkou tradicí západoevropské hudby, kterou tolik 
ctil, zvláště BACHA (polyfonie a kontrapunkt), BEET
HoVENA (motivická práce), a DEBUSSYHO (akordic
ká barevnost), jakož i klasicizující tendence své doby 
(formy jako sonáta nebo koncert). 
Třicátá léta přinesla potom řadu zralých děl, proka
zujících vyspělý smysl pro zvukovou barvu a harmo
nickou proporci (s. 488), a navíc instruktivní sbír
ku Mikrokosmos, která progresivním způsobem 
uvádí žáky do hry na klavír i do tajů nové hudby, 
např. obr. A: 
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- bitonalita: C dur a Fis dur nad sebou, uvedeny 
pentatonicky, pak převrstveny v melodickém 
dVOjzpěvu; 

- kvarty: oprošťující a osvěžující ve svém neutrál
ním sledu; všechny takty se ostinátně opakují ja
ko při tanci; 

- disonance: nerozvedené v těsné a široké har
monii, ostrého i měkkého zvuku (půlové noty); 

- rytmy: kombinace čtyř- (2 krát 2) a tříosmino
vých skupinek do sedmi osminového taktu po 
bulharském způsobu, nad nimi melodie. 

Posledním BARTÚKOVÝM dilem před emigrací je 
6. smyčcový kvartet, otřesná výpověď o Evropě 
v r. 1939. Viola začíná smutečním zpěvem (Mesto), 
chromatickým a přitom prostým jako lid. píseň. 

Po něm následuje beethovenovsky vzletné uni
sono (op. 1301133) se vzrušenými pomlkami. 
Maď. kolorit přinášejí části Marcia a Burletta 
("medvědí tanec", vlivy jazzu), zatímco opakova
né Mesto (2-4hl.) přerůstá do široce založené
ho Finale (obr. C). 

BARTÚKOVO pozdní dilo pak dosáhlo takového 
stupně projasnění, které připomíná klasické vzory. 
Takto spojuje Koncert pro orchestr princip barok
rullO concerta s bohatou melodikou, harmonií 
(i tonální) a přehledností formy. 

V II. větě jsou dvojice stejných nástrojů charakte
rizovány typickými intervaly: měkké sexty pro fa
goty, světlé tercie pro hoboje, ostré sekundy pro 
trubky (obr. B). 

BARTúK ještě zažil při premiéře tohoto dila v roce 
1944 začátek svého světového úspěchu. Stal se pak 
nejhranějším skladatelem 20. století. 

Dílo. Rapsodie pro klavír op. 1 (1904), s orch. 
(1905); Houslový koncert č. 1 (1908); 14 Bagatel 
op. 6 (1908); Srn. kvartet č. 1, op. 7 (1908); ope
ra A kékszakállú herceg vám (Modrovousův hrad), 
op. 11 0911, B. BALÁSZ); Allegro barbaro 
(1911). - balet Dřevěný princ, op. 13 (1914-16, 
B. BALÁSZ); Suita pro klavír op. 14 (1916); Srn. 
kvartet Č. 2 op. 17 0915-17); pantomima Podivu
hodný mandarín, op. 19 0918--19, M. LEN
GYEL). - 2 sonáty pro h. a klav. (921122); Taneč
ní suita pro orch. (1923); - Sonáta pro klavír 
(1926); Klavírní koncert Č. 1 (926); Srn. kvartet 
Č. 3 (1927);2 Rapsodieproh.aklav. (1928), také 
s orch.; Srn. kvartet Č. 4 (928), pětivětý; Cantata 
profana (1930); Klav. koncert Č. 2 (1930--31); 44 
Dua pro 2 h. (1931). - Srn. kvartet č. 5 (1934), 
pětivětý; Hudba pro strunné nástroje, bicí a celestu 
(1936); Mikrokosmos (1926--39); Sonáta pro 
2 klav. a bicí (1937), verze s orchestrem (940); 
Houslový koncert Č. 2 0937-38); Divertimento 
pro smyčcový orchestr (1939); Srn. kvartet Č. 6 
(1939) . ....: Koncert pro orchestr (1943); Sonáta pro 
h. sólo (1944); Klav. koncert Č. 3 (945); Violový 
koncert (1945), instr. T. SERLY. 
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IGOR STRAVINSKIj, * 5. 6. 1882 v Oranienbaumu 
u Petrohradu, t 6. 4. 1971 v New Yorku, otee 
basista petrohradske opery, 1900-05 studium 
pray, 1902-08 soukromy zak RIMSKEHO-KORSA
KOVA, 1910--20 pi'evazne ve Sryearsku (Clarens, 
Morges, Zen eva) , 1920--39 ve Franeii (Panz, Niz
za, Biarritz), od 1939 v Hollywoodu, 1969 v New 
Yorku; Vzpominky, 2 sv. (1935/36); 1939/40 
pi'ednasky na Harvardove univerzite, vydano jako 
Poetique musicale (1942): neoklasieki estetika. 

Ruske obdobi do r. 1920. STRAVINSKIj vyrostl 
uprosti'ed ruske tradice: v prosti'edi rus. ortodoxni 
cfrk. hudby a rus. folkloru. Pro S. DAGlLEVA, je
hoz ruskY balet casto vystupoval v Pai'izi, napsal sve 
ti'i rane balety: 
- Ptdk Ohnivdk (prem. Pai'iz 1910, M. FOKIN), 

z baletu 3 suity (191l119145); 
- Petruska (Pai'iz 1911, A. BENorS a I. S.), z bale

tu 3 vety pro klavir (1921, pi'. A); Petruska = 
di'evena loutka na jarmarku (rus. tanec), zami
lovany, zarliry, umirajici. V rusktfm tand slysi
me: paralelni modaIni sledy akordiekYeh mixtur, 
v narustajici sin zvuk. rozpeti a s rostouci har
monickou ostrosti (septimy), kratke antiroman
tieke melod. tloskule, tvrde rytmy (pi'. A). 

- Sveceni jara (Le sacre du printemps, Pai'iZ 
1913), obrazy z pohansktfho Ruska (I. S. a 
N. ROERICH); I. Uctfvdni zeme (L'Adoration 
de la terre, s. 486), II. Obet (Le Sacrifice). 
BarbarskY rituaI, syrovost hudby a aZ na hranici 
unosnosti vybicovana rytmika (Finale Danse 
sacrale - L'Elue) sokovaly tehdejsi elegantni 
Pai'iz (skandaI). 

Nasledoval Slavik (1914), Iyr. pohadkova opera 
podle ANDERSENA; symf. basen Slaviei zpev 
(1917); Lisdk (1916), burleska pi'itele basnika 
CH. F. RAMUZE; Svatba (1914123), ruske tanecni 
seeny od RAMUZE; PriMh vojdka (Lausanne 1918, 
RAMUZ) pro vypravece, heree a tanecnici, rus. po
hadkory namet v podobe kolportazniho pi'ibehu, se 
zap. tanei jako valcik, tango, ragtime, vse brilantne 
zeizeno prosti'ednietvim kolaze a ironie. VaIecna 
bida a nova estetika zde vytvoi'ily antigesamtkunst
werk s jasnYm oddelenim seen. slozky od hudby, 
s malYm kurioznim "orehestrem" (obsazenYm so
listieky), se siinYmi jazz. vlivy. 

Hudba rna typicky meehaniekou strukturu: pohyb 
staeeatovanyeh trojzvukt'l FaG dur nahoru a dolu, 
behem nehoz vznikaji dt'ky hravYm rytmiekYm 
a metriekYm posunum (zmena umisteni motivu 
v taktu, takt s pi'edtaktim a bez pi'edtakt.o stile 
nove motivieke varianty; k tomu jeste zmeny met
ra uprosti'ed poehodu (214, 3/4) a synkopy kb. 
Zni to pi'ekvapive, virtuozne, ehladne, nezavazne, 
a pi'eee posedle, vtipne, vzletne. Ironieky zni Malj 
a Velkj cbordl: barokni deehy v polyfonnim 
smyceovem zvuku se nesou jako baehovskY eho
nil, zadna nota ale "neni na svem miste" (pi'. B). 
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Neoklasicisticke obdobi 1920-50. Neoklas. 
prvky najdeme uz di'ive (NiMh vOjdka), stejne ja
ko prvky rus. obdobi pi'etrvavaji i po jeho skonceni. 
Pi'esto je ale navrat k barokni hudbe vyznanim las
ky k hud. minulosti: Pulcinella, balet se zpevem, 
s hudbou it la PERGOLESI (prem. Pai'iz 1920), see
na od P. PlCASSA, vznik na DAGILEvOv podnet 
(s. 499). STRAVINSKI] pi'evzal barokni hudbu (od 
PERGOLESIHO vseehna nepoehaz.o, ale vlastnimi 
pi'idavky, variaeemi, rytmya barvami si ji zeela pi'i
svojil. 
Opera buffaMavra (1922) podle PUSKINA je plna 
stylistiekYeh narazek na GLUCKA, MOZARTA, VER
DIHO, GOUNODA aj. Obrat k neoklasieismu STRA
VINSKIj oduvodnil antiryrazovou estetikou a svYm 
temer klas. ideaIem krasy absolutne-hudebni for
my a tvaru. Komponovani je tvoi'eni radu a eim vi
ce je umeni kontrolovdno, obranieeno a vypra
covdno, tim je svobodnifjSi (Poetika). Za tim stoji 
vzdy staIe znovu osvobozujici obrana proti zdplave 
a hrmotu WAGNERovAgesamtkunstwerku a eeIe
ho romantismu. STRAVINSKIj, primarne motoriekY 
a asymetrickY rytmik, zustal tondlni (cirk. mody, 
polytonalita atd.) a pi'inesl misto romant. homo
genniho zvuku ehladny diferencovanj zvuk 
v prilzracnem, casto solistiekem obsazeni a vedeni 
linH. Nasleduje ohromne mnozstvi del, mj. Oidi
pus rex (1927), operni oratorium O. COCTEAU 
podle SOFOKLA) na lat. text (DANIELOU) urcene 
k antieky sosnemu seen. provedeni; balet Apollon 
MusagiJte (1928, pro G. BALANCHINA); talmovd 
symfonie (1930); melodram Persefona (1934, 
A. GIDE); Hra v karty (1937); Concerto in Es, 
Dumbarton Oaks (1937-38) pro kom. orehestr; 
Symphony in C (1938/40); Ebony concerto pro 
klarinet a jazz. orehestr (1945); Oifeus (1948), 
balet; Mse (1944148); opera The Rake's Progress 
(tivot prostopdSnika, Benatky 1951, W. H. AUDEN 
a C. KALLMANN). 
Pozdni dilo 1950-71. Ve stai'i se STRAVINSKIj 
pnklonil k dodekafonii sveho antipoda SCHON
BERGA a k serialite. MACHAUTOVY izorytmieke 
struktury ho zajimaly uz di'ive (Mse). Prvnim seriaI
nim dilem je ale Kantdta (1952). Nasleduji mj. 
Canticum sacrum (1955), Agon (1957), Threni 
(958), Movements pro klavir a oreh. 0958-59), 
A Sermon, a Narrative and a Prayer (Kazani, po
dobenstvi a modlitba, 1960-61), The Flood (Poto
pa, 1962), Requiem canticles (1966). Pozdni dilo 
se vyznacuje odusevnelou uspornosti a zhustenim, 
temer ehudosti materiaIu. 

PunktuaIne, izolovane, nezne zneji tony harfy 
a tletny (1. pol. i'ady) a kontrastujici dlouhy 
akord (2. pol.) pi'ed nastupem sboru. Noty zde 
vykresluji obraz kfiie (pi'. C). 

Celek STRAVINSKEHO dila se vyznacuje rozlehlou 
kosmopolitni sii'i, bohatstvim historiekYeh stylu 
a lidsky univerzaIni ucasti. 

IGOR STRAVINSKI], * 5. 6. 1882 v Oranienbaumu 
u Petrohradu, t 6. 4. 1971 v New Yorku, otec 
basista petrohradské opery, 1900-05 studium 
práv, 1902-08 soukromý žák RlMSKÉHO-KORSA
KOVA, 1910--20 převážně ve Švýcarsku (Clarens, 
Morges, Ženeva), 1920--39 ve Francii (Paříž, Niz
za, Biarritz), od 1939 v Hollywoodu, 1969 v New 
Yorku; Vzpomínky, 2 sv. (1935/36); 1939/40 
přednášky na Harvardově univerzitě, vydáno jako 
Poétique musicale (1942): neoklasická estetika. 

Ruské období do r. 1920. STRAVlNSKl] vyrostl 
uprostřed ruské tradice: v prostředí rus. ortodoxní 
círk. hudby a rus. folkloru. Pro S. ĎAGlLEVA, je
hož ruský balet často vystupoval v Paříži, napsal své 
tři rané balety: 
- Pták Ohnivák (prem. Paříž 1910, M. FOKlN), 

z baletu 3 suity (191l119145); 
- Petruška (Paříž 1911, A. BENOlS a I. S.), z bale

tu 3 věty pro klavír (1921, př. A); Petruška = 
dřevěná loutka na jarmarku (rus. tanec), zami
lovaný, žárlivý, umírající. V ruském tanci slyší
me: paralelní modální sledy akordických mixtur, 
v narůstající šíři zvuk. rozpětí a s rostoucí har
monickou ostrostí (septimy), krátké antiroman
tické mel od. floskule, tvrdé rytmy (př. A). 

- Svěcení jara (Le sacre du printemps, Paříž 
1913), obrazy z pohanského Ruska (I. S. a 
N. ROERlCH); I. Uctívání země (L'Adoration 
de la terre, s. 486), II. Oběť (Le Sacrifice). 
Barbarský rituál, syrovost hudby a až na hranici 
únosnosti vybičovaná rytmika (Finale Danse 
sacrale - L'Elue) šokovaly tehdejší elegantní 
Paříž (skandál). 

Následoval Slavík (1914), lyr. pohádková opera 
podle ANDERSENA; symf. báseň Slavičí zpěv 
(1917); Lišák (916), burleska přítele básníka 
CH. F. RAMUZE; Svatba (1914123), ruské taneční 
scény od RAMUZE; Příběh vojáka (Lausanne 1918, 
RAMUZ) pro vypravěče, herce a tanečnici, rus. po
hádkový námět v podobě kolportážního příběhu, se 
záp. tanci jako valčík, tango, ragtime, vše brilantně 
zcizeno prostřednictvím koláže a ironie. Válečná 
bída a nová estetika zde vytvořily antigesamtkunst
werk s jasným oddělením scén. složky od hudby, 
s malým kuriózním "orchestrem" (obsazeným só
listicky), se silnými jazz. vlivy. 

Hudba má typicky mechanickou strukturu: pohyb 
staccatovaných trojzvuků F a G dur nahoru a dolů, 
během něhož vznikají díky hravým rytmickým 
a metrickým posunům (změna umístění motivu 
v taktu, takt s předtaktím a bez předtakt.ť) stále 
nové motivické varianty; k tomu ještě změny met
ra uprostřed pochodu (214, 3/4) a synkopy kb. 
Zní to překvapivě, virtuózně, chladně, nezávazně, 
a přece posedle, vtipně, vzletně. Ironicky zní Malý 
a Velký cborál: barokní dechy v polyfonním 
smyčcovém zvuku se nesou jako bachovský cho
rál, žádná nota ale "není na svém místě" (př. B). 
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Neoklasicistické období 1920-50. Neoklas. 
prvky najdeme už dříve (Příběh vojáka), stejně ja
ko prvky rus. období přetrvávají i po jeho skončení. 
Přesto je ale návrat k barokní hudbě vyznáním lás
ky k hud. minulosti: Pulcinella, balet se zpěvem, 
s hudbou a la PERGOLESl (prem. Paříž 1920), scé
na od P. PlCASSA, vznik na ĎAGlLEVŮV podnět 
(s. 499). STRAVINSKl] převzal barokní hudbu (od 
PERGOLESIHO všechna nepochází), ale vlastními 
přídavky, variacemi, rytmy a barvami si ji zcela při
svojil. 
Opera buffaMavra (1922) podle PUSKlNA je plná 
stylistických narážek na GLUCKA, MOZARTA, VER
DlHO, GOUNODA aj. Obrat k neoklasicismu STRA
VIN SKl] odůvodnil antivýrazovou estetikou a svým 
téměř klas. ideálem krásy absolutně-hudební for
my a tvaru. Komponování je tvoření řádu a čím ví
ce je umění kontrolováno, obraničeno a vypra
cováno, tím je svobodnější (Poetika). Za tím stojí 
vždy stále znovu osvobozující obrana proti záplavě 
a hřmotu WAGNERovAgesamtkunstwerku a celé
ho romantismu. STRAVlNSKl], primárně motorický 
a asymetrický rytmik, zůstal tonální (círk. mody, 
polytonalita atd.) a přinesl místo romant. homo
genního zvuku chladný diferencovaný zvuk 
v průzračném, často sólistickém obsazení a vedení 
linií. Následuje ohromné množství děl, mj. Oidi
pus rex (927), operní oratorium O. COCTEAU 
podle SOFOKLA) na lat. text (DANlÉLOU) určené 
k anticky sošnému scén. provedení; balet Apollon 
Musagete 0928, pro G. BALANCHlNA); talmová 
symfonie (1930); melodram Persefona (1934, 
A. GIDE); Hra v karty (937); Concerto in Es, 
Dumbarton Oaks 0937-38) pro kom. orchestr; 
Symphony in C (1938/40); Ebony concerto pro 
klarinet a jazz. orchestr (945); Otfeus (948), 
balet; Mše (1944148); opera The Rake's progress 
(tivot prostopášníka, Benátky 1951, W. H. AUDEN 
a C. KALLMANN). 
Pozdní dílo 1950-71. Ve stáří se STRAVINSKI] 
přiklonil k dodekafonii svého antipoda SCHON
BERGA a k serialitě. MACHAUTOVY izorytmické 
struktury ho zajímaly už dříve (Mše). Prvním seriál
ním dílem je ale Kantáta (1952). Následují mj. 
Canticum sacrum (955), Agon (1957), Threni 
(958), Movements pro klavír a orch. 0958-59), 
A Sermon, a Narrative and a Prayer (Kázání, po
dobenství a modlitba, 1960-61), The Plood (Poto
pa, 1962), Requiem canticles (1966). Pozdní dílo 
se vyznačuje oduševnělou úsporností a zhuštěním, 
téměř chudostí materiálu. 

punktuálně, izolovaně, něžně znějí tóny harfy 
a flétny (1. pol. řady) a kontrastující dlouhý 
akord (2. poL) před nástupem sboru. Noty zde 
vykreslují obraz kříže (př. C). 

Celek STRAVINSKÉHO díla se vyznačuje rozlehlou 
kosmopolitní šíří, bohatstvím historických stylů 
a lidsky univerzální účastí. 
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~~oldasicismus, jakYsi druh noveho k/asicismu, 
vznikl kolem r. 1920 jako reakce na pozdni roman
tismus (veetne impresionismu a expresionismu): na 
metafyziku umeleckeho postoje usilujiciho 0 subjek
tivni ryraz a hlubsi ryznam, na esoterienost vysoce 
rozvinuteho pozdniho obdobi. 

Konec s oblak}', vlnami, akvarii, rusalkami 
a viinbni nod. Potfebujeme hudbu, ktera stajf na 
zemi, hudbu vsednfbo dne - o!1ektivnf uminf 
oddetene od iudividua, ktere posluchale zane
chdva pfi jasnbn vedomf - dokonali, Ciste, bez 
pfebyteCnibo ornamentu (COCTEAU 1918). 

Podnetne pusobila SATIEHO musique depouilM 
(sti'izliva hudba), proeiStena, vtipna, duchapJna 
(s. 483). Z Ameriky pi'isel music hall ajazz se str
hujid lehkosti a nespoutanou vervou. Tanec, chan
son, klauniidy a pouiova zabava udavaly ton ve vsech 
oblastech. Fascinujid byla take technika. 
HONEGGER vyjadi'il symfonicky sve nadseni pro par-

ni lokomotivu Pacific 231: od pomaleho "odfu
kovani" rozjfzdejid se lokomotivy aZ po nejvyssi 
rychlost, do nn chor:ilne zazniva triumf:ilni tema 
(obr. A). 

MILHAlJDOVO Stvofenf svifta, inspirovane novYm 
svetem Qizn!) Ameriky, oslavuje poeatek sveta 
pod vlivem jazzu: jazzove zpfvajfC{ saxofonova 
a k1arinetova sola 0., IV.), synkopicke opakovani 
motivU (II.), jazzova melodika (pi'. B). 

Navrat k 18. stolett AntiromantickY postoj byl na
mii'en proti bezprosti'edni minulosti, dtil se ale 
spi'iznen s hudebnim naziranim v dobach pfed ro
mantismem, zvlaste v 18. stoleti. Skladaleleznovu 
sahali po zpusobech hry, form:ich a druzich baroka 
:t raneho k1asicismu, jako jsou suita, concerto, sin
ionia, sonata, ovsem jako po CistYch formach bez 
jakehokoli metafyzickeho obsahu a jakekoli normy 
(obsazeni, druh). 

J( prvnim pi'imYm navratum pati'ily 3 balety 
napsane na DAGILEVOV popud:. TOMMASINIIIO 
Le donne di buon umore (1917, podle SCARLAT
TIHO sonat), RESPIGHIHO Fantastickj kramek 
(La Boutique Fantasque, 1919, podle ROSSINI
JIo), STRAVINSKEHO Pulcinella (podle skladeb 
pi'ipisovanych PERGOLESIMU). Prvnimi "origin:il
nimi" n~oklasicistnimi dHy byly RAVELOVA suita 
Ndhrobek Couperinuv (Tombeau de Coupe
rin, 1917), PROKOFJEVOVA K/asickti symjonie 
(1917), skladby SATIEHO (viz nize), suity SCHON
BERGA it HINDEMITHA (1921-22), STRAVIN
SKEHO Oktet pro dechy (1922-23). 

Navrat k antice. Stejne jako jiz drive se i nyni 
SkIiiOafeI€ ooraIili pri hledani nove jednoduchosti 
_k antice, nejprve zprostredkovane pres 18. stoleti 
(RAVEL, Daphnis et Chloe, 1912), pozdeji primo 
(SATIE, Socrate, 1919; aj.). 
Rozmanitost stylu. Jako materi:il slouZila hudba 
ysech epoch (vcetne 19. stol., ktere je jako vse ostat
ni zcizovano), k tomu mimoevropsk:i hudba a jazz. 

FormaIismus a strukturaIismus. Byla-Ii predro
mantick:i hudba 18. stol. i jakozto svetska hudba za
k1inena do harmonie sveta a viry, pak postromantic
ke hudbe neoklasicismu toto pozadi chybi, ukazuje 
se ve sve eirosti a jasnosti spiSe jako vniti'ne nezavaz
na, chladna. Tento nedostatek prekryva duchapJny 
zajem 0 strukturu a formu. Stejne jako v literature 
(ruskY formalismus) se i zde skladatele pokouseli 
zlomit otupeJe tvt1rei a poslechove navyky prosti'ed
nictvim zcizeni a parodie. 
Neoklasicismus je ton:ilni. Ve 30. letech byly posHeny 
ureite tendence k radu ve strukture a hud. druzich. 
Mezi lety 1950-60 toto hnuti konei. 

.Francie. Pai'izskli Sestka, pojmenovana podle no
vinoveho elanku H. COLLETA Les Cinq Russes, les 
Six Fran~'ais et M. Erik Safie (1920), do niz pati'ili: 
LOUIS DUREY (1888-1979), GERMAINE TAiLLEFER
RE (1892-1983), GEORGES AURIC (1899-1983), 
FRANCIS POULENC (1899-1963), HONEGGER, MIL
HAlJD; vtipna estetika music hallu, easopis Le coq, 
kam pi'ispivali SATIE, COCTEAU, RADIGUET. 
ARTHUR HONEGGER (1892-1955), Pai'iZ, scenick:i 

. oratoria Kral David (1921) ,jana z Arku na hra
nlci (1938, CLAlJDEL);judita (1925); operaAn
tigona (1922, COCTEAU); melodramataAmphi
on, Semiramis (1931134, VALERY); 5 symfonii; 
Pacific 231, Rugby (1928); rozhlasova a filmova 
hudba. 

DARIUS MILHAlJD (1892-1974), vehui melodickY, 
polyton:ilni, vlivy jazzu; opery Les malheurs d'Or
phife (1926); 3 "minutove" opery (1927); David 
(1954); balety Vul na stfese (1920, COCTEAU); 
Stvofenf svifta (pl'. B); 18 symfonii (1-6 pro 
komorni obsazen!), koncerty atd. 

D:ile MARCEL DELANNOY (1898-1962); SvYcai'i OT
HMAR SCHOECK (1886-1957) a FRANK MARTIN 
(1890-1974). 
Arcueilskli skola, kde pusobili HENRY CLIQUET
-PLEYEL (1894-1963), R. DESORMIIlRE (1898 az 
1963), H. SAUGUET (1901-89), M. JA(,;OB (1906 
az 1977). 
Mlada Francie: ANDRE JOLIVET (1905-74), YVES 
BAlJDRIER (1906-88), DANIEL-LESUR (*1908), 
MESSIAEN (s. 513). 

Rusko. 1'0JUj!l.Qye revoluci v r. 1917 se v Rusku 
zmenila i hudba. Formalismus 20. let byl vytlaeen 
rzv.' socialistickjm realismem, ktery usiloval podle 
marxisticko-Ieninske teorie odrazu skuteenosti 
v umeni a hudbe 0 vyjadi'eni citu prosti'edky neo
k/asicismu. Hudba chce dos:ihnout sirokeho ohlasu 
(populismus) . 
, PROKOFJEV pracuje v Pet'ovi a vlkovi s vYrazny

mi charakteristickYmi motivy: vzletna melodie 
smyecu s pestrYmi zmenami harmonie pro Peru, 
sametova ohebnost k1arinetoveho tematu pro koe
ku, hroziva tize lesnich rohU pro vlka (pl'. C). 
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~~oldasicismus, jakýsi druh nového klasicismu, 
vznikl kolem r. 1920 jako reakce na pozdní roman
tismus (včetně impresionismu a expresionismu): na 
metafyziku uměleckého postoje usilujícího o subjek
tivní výraz a hlubší význam, na esoteričnost vysoce 
rozvinutého pozdního období. 

Konec s oblaky, vlnami, akvárii, rusalkami 
a vůněmi noci. Potřebujeme hudbu, která stají na 
zemi, hudbu všedního dne - o!1ektivní umění 
oddělené od iudividua, které posluchače zane
chává při jasněm vědomí - dokonali, čisté, bez 
přebytečného ornamentu (COCTEAU 1918). 

Podnětně působila SATIEHO musique dépouillé 
(střízlivá hudba), pročištěná, vtipná, duchaplná 
(s. 483). Z Ameriky přišel music hall ajazz se str
hující lehkostí a nespoutanou vervou. Tanec, chan
son, klauniády a pouťová zábava udávaly tón ve všech 
oblastech. Fascinující byla také technika. 
HONEGGER vyjádřil symfonicky své nadšení pro par-

ní lokomotivu pacific 231: od pomalého "odfu
kování" rozjíždějící se lokomotivy až po nejvyšší 
rychlost, do níž chorálně zaznívá triumfální téma 
(obr. A). 

MILHAlJDOVO Stvoření světa, inspirované novým 
světem Oižní) Ameriky, oslavuje počátek světa 
pod vlivem jazzu: jazzově zpívající saxofonová 
a klarinetová sóla (I., IV.), synkopické opakování 
motivů (II.), jazzová melodika (př. B). 

Návrat k 18. století. Antiromantický postoj byl na
mířen proti bezprostřední minulosti, cítil se ale 
spřízněn s hudebním nazíráním v dobách před ro
mantismem, zvláště v 18. století. Skladaleléznovu 
sahali po způsobech hry, formách a druzích baroka 
:t raného klasicismu, jako jsou suita, concerto, sin-
1onia, sonáta, ovšem jako po čistých formách bez 
jakéhokoli metafyzického obsahu a jakékoli normy 
(obsazení, druh). 

J( prvním přímým návratům patřily 3 balety 
napsané na ĎAGILEVŮV popud:. TOMMASINIIIO 
Le donne di buon umore (1917, podle SCARLAT
TlHO sonát), RESPIGHIHO Fantastický krámek 
(La Boutique Fantasque, 1919, podle ROSSINI-
110), STRAVINSKÉHO Pulcinella (podle skladeb 
připisovaných PERGOLESIMU). Prvními "originál
ními" n~oklasicistními dHy byly RAVELOVA suita 
Náhrobek Couperinův (Tombeau de Coupe
rin, 1917), PROKOFJEVOVA Klasická symfonie 
(1917), skladby SATIEHO (viz níže), suity SCHON
BERGA a HINDEMITHA (1921-22), STRAVIN
SKÉHO Oktet pro dechy (1922-23). 

Návrat k antice. Stejně jako již dříve se i nyní 
šKIaOafe/é óorálHi při hledání nové jednoduchosti 
_k antice, nejprve zprostředkovaně přes 18. století 
(RAVEL, Daphnis et Chloé, 1912), později přímo 
(SATIE, Socrate, 1919; aj.). 
Rozmanitost stylů. Jako materiál sloužila hudba 
yšech epoch (včetně 19. stoL, které je jako vše ostat
ní zcizováno), k tomu mimoevropská hudba a jazz. 

Formalismus a strukturalismus. Byla-Ii předro
mantická hudba 18. stol. i jakožto světská hudba za
klíněna do harmonie světa a víry, pak postromantic
ké hudbě neoklasicismu toto pozadí chybí, ukazuje 
se ve své čirosti a jasnosti spíše jako vnitřně nezávaz
ná, chladná. Tento nedostatek překrývá duchaplný 
zájem o strukturu a formu. Stejně jako v literatuře 
(ruský formalismus) se i zde skladatelé pokoušeli 
zlomit otupělé tvůrčí a poslechové návyky prostřed
nictvím zcizení a parodie. 
Neoklasicismus je tonální. Ve 30. letech byly posHeny 
určité tendence k řádu ve struktuře a hud. druzích. 
Mezi lety 1950-60 toto hnutí končí. 

.Francie. Pařížská Sestka, pojmenovaná podle no
vinového článku H. COLLETA Les Cinq Russes, les 
Six Fran~·ais et M. Erik Safie (1920), do níž patřili: 
LoUls DUREY (1888-1979), GERMAINE TAlLLEFER
RE (1892-1983), GEORGES AURIC (1899-1983), 
FRANCIS POULENC (1899-1963), HONEGGER, MIL
HAlID; vtipná estetika music hallu, časopis Le coq, 
kam přispívali SATlE, COCTEAU, RADIGUET. 
ARTHUR HONEGGER (1892-1955), Paříž, scénická 

. oratoria Král David (1921) ,Jana z Arku na hra
nici (1938, CLAlIDEL);judita (1925); operaAn
tigona (1922, COCTEAU); melodramataAmphi
on, Sémiramis (1931134, VALÉRY); 5 symfOnií; 
pacific 231, Rugby (1928); rozhlasová a filmová 
hudba. 

DARIUS MILHAlID (1892-1974), vehui melodický, 
polytonální, vlivy jazzu; opery Les malheurs ďOr
phée (1926); 3 "minutové" opery (1927); David 
(1954); balety Vůl na střeše (1920, COCTEAU); 
Stvoření světa (př. B); 18 symfonií (1-6 pro 
komorní obsazení), koncerty atd. 

Dále MARCEL DELANNOY (1898-1962); Švýcaři OT
HMAR SCIIOECK (1886-1957) a FRANK MARTIN 
(1890-1974). 
Arcueilská škola, kde působili HENRY CLlQUET
-PLEYEL (1894-1963), R. DÉSORMIIlRE (1898 až 
1963), H. SAUGUET (1901-89), M. JA(';OB (1906 
až 1977). 
Mladá Francie: ANDRÉ JOLlVET (1905-74), YVES 
BAlJDRIER (1906-88), DANIEL-LESUR (*1908), 
MESSlAEN (s. 513). 

Rusko. 1'0JUj!l.Qyé revoluci v r. 1917 se v Rusku 
změnila i hudba. Formalismus 20. let byl vytlačen 
tzV.' socialistickým realismem, který usiloval podle 
marxisticko-Ieninské teorie odrazu skutečnosti 
v umění a hudbě o vyjádření citu prostředky neo
klasicismu. Hudba chce dosáhnout širokého ohlasu 
(populismus) . 
, PROKOFJEV pracuje v Péťovi a vlkovi s výrazný

mi charakteristickými motivy: vzletná melodie 
smyčců s pestrými změnami harmonie pro Péťu, 
sametová ohebnost klarinetového tématu pro koč
ku, hrozivá tíže lesních rohů pro vlka (př. C). 
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SERGE] PROKOf}EV (1891-1953), jeho uciteli byli 
GUilRE, L]ADOV, RiMSKI]-KORSAKOV (1904 aZ 
1909); take klavfrista, od 1918 v zahraniCi (USA, 
Panz), od 1933 v Moskve; neoklasicistickji styl, 
rus. barevnost, lyr. sila. Opery Hrac (1916129, Do
STOJEVSKIJ); Liiska ke frem pomerancum (1921, 
Go7:lI) ;Ohnivj andRl (1928). Balety Ztracenj syn 
(1929),j?omeo aJulie (1936), z nej 3 suity, Po
pelka (1945); Peta a vlk (s. 499); Klasickti sym
jonie D dur, op. 25 (1917), 6 dalsich symfonii; 
koncerty, kom. hudba ad. 

DMITRI] SOSTAKOVIC (1906-1975), zizracne dite 
(klavfr, skladba), studium v Petrohrade a Moskve; 
15 symfonii: 1. f moll, op. 10 (1926); 2. C dur 
"Venovano Rljnu" (1927), se sborem; 5. d (1937), 
7. C (1942), Leningradskti; opery, koncerty, 
15 sm. kvarteru, somity, 24 preludif. 

ALEXANDR CEREPNIN (1899-1935), VLADIMIR VO
GEL (1896-1984, Curych), !\RAM CHAOOUR]AN 
(1903-78), DMITRI] KABALEVSKI] (1904-87). 
~echy. JOSEF SUK (1874-1935), JAN KUBEUK 
(1880-1940), syn RAFAEL K. (1914--1996), ALms 
HABA (1893-1973). (Viz tez s. 538.) 
BOHUSLAV MARTINO (1890-1959), Policka, zik Su

KOv a v Pann ROUSSELOv, 1941-53 USA; kom. 
hudba, koncerty, Jazz-Suite (1928), 6 symfonii, 
balety, opery:julietta (1936-37); Zenitba (1952), 
televizni opera; Ariadna (1958); Becke paSije 
(1956-57, 1958-59). 

Polsko. KAROL SlYMANOWSKI (1882-1937), tuc
]AN KAMIENSKI (1885-1964), KAZIMIERZ SIKORSKI 
(1895-1986), GRAZYNA BACEWICZ (1909-1969). 
Rumunsko. GEORGE ENESCU (1881-1955). 
Maditrsko. ZOLTAN KODALy (1882-1967), 1900 aZ 
-i906 studium hudby v Budapesti a doktocit filoso-

fie (Strojickti stavba v mad: lid pisni), od roku 
1907 prof. v Budapesti; vYzkum lid. pisni, cesty, 
sber a vydaVanI, casteene s BART0KEM; skolslci. 
a sborova pedagogika (sohuizace); dila: Psal1'[lus 
l!u,rzgqriCES (1923), pro Budu a Pest; singspiel 
Hary Janos (1926), z nej orch. suita (1927); 
singspiel SzekelyjonO (1932);. Tal'!lJ!. z Gct!anty 
(1933), pro orch.; balada Kdddr Kata (1943); 
singspiel Czinka Panna (1948); Symfonie C dur 
(1961). Duch. hudba, pisne. 

ISZTVAN SZELENYI (1904-1972), MATYAs SEIBER 
(1905-1960), FERENC FARKAS (*1905), SANDOR 
VERESS (1902-1992). 
Ang1ie. ARTHUR Buss (1891-1975), Lonctyn, zak 
STANFORDA a HOISIl\, neoklasicisticka faze, potom anglo 
pozdne roman!. hudba; obsawe dilo, take film. hudba. 
ALAN BUSH (1900-1995), WILLIAM WALTON (1902 
aZ 83), MICHAEL TipPETT (1905-1998), zik BOUL
TA, SARGENTA; oratorium A Child oj Our Time 
(1944); opery The Midsummer Marriage (1946-52, 
prem.1955),KnotGarden (1970). 
ItliIie. F. BUSONI (s. 479); A. CAsELLA, (s. 483); 
GIORGIO FEDERICO GHEDINl (1892-1965); MARIo 

CAsTELNUOVo-TEDESCO (1895-1968); rane dilo 
L. DALLAPICCOLY (s. 512 n.), GOFFREDO PET
RASSI (*1904), GIACINTO SCELSI (1905-88). 
!!clllecko 1 Rakousko. Postrachem snobil a provo
kativnfm zjevem, zejmena pi'i Kom. koncertech 
k podPol'e soudobtf hudby v Donaueschingen 1921 
aZ 26 a v Baden-Badenu 1927-29, byl 
PAUL HINDEMITH (1895-1963), studium housli ve 
. Frankfurtu, 1915-23 Frankfurtslci. opera, 1921-9 

violistaAmarova kvarteta, od 1927 prof. kompo
zice, Berlin, 1938 Svj1carsko, 1940-53 Yaleova 
univerzita (USA), 1951-57 univerzita v Curychu, 
od r. 1953 ill v Blonday (Svj1carsko). 

HINDEMITH spojil stare formy (neobaroko) s mo
dernfm Zivotufm postojem (jazz), jako napr. ve Suite 
1922 pro klavfr (1922) s ragtimem, nebo take 
v koncertantnich Komomich hudbdch c. 1-7 
(1921 aZ 1927) pro Donaueschingen. Jeho tempera
mentnf fantazie a nastrojova i kompozicni virtuozita 
hledala ve 30. letech pnsnejsi formu, kontrapunktic
kou polyfonii, odusevnelejsi strukturu a take pfiroze
nou tonalitu (Natur-Tonalitlit): 

Jeho I'ada 1 fadi intervaly podle zvetSujici se diso
nantnosti vzhledem k zakl. t6nu c (oktava aZ zvet
sena kvarta): vse vehui umne, ale bez opory v pn
rode (obr. A). 
Obdiv k BACHOVI se odrili v Ludus tonalis s 12 
fugami, serazenYmi podle I'ady 1, prolozenYmi 11 
interludii a ocimovanYmi jednfm preludiem a post
ludiem; temata vj1razneho charakteru. 
Pozdnf verze pisiloveho cyklu Das Marienlehen 
spojuje expresivitu raneho dila s vyzraIejsim ges
tern a linii (pr. B). 

Proti melancholii schopnosti (Melancholie des Ver
m6gens, pojedn:inf 0 BACHOVI, 1950), ktera ve 20. 
sto!. obecne vyrUsta z techniky a z jeji tendence 
k vyprizdneni smyslu i k samoucelu, postavil HIN
DEMITH temer mystickou vroucnost symfonie a ope
ry MaUI'Mathis (Mathis der Maler). 

Za zaklad si zvolil tndilny lsenheimskj oltal' (Col
mar) malire MATTHIASE GRONEWALDA z doby na 
prelomu stredoveku a renesance, kterou pocitoval 
jako paralelu k soucasnosti. V Andelskem kon
certu (Engelskonzert) zaznfva staronemeclci. lid. 
piseil jako C. f. ve stare kontrapunkticke vete, 
v tempus perjectum (3 krat 3) a v oktavovYch pa
ralelach (obr. C). 

DaISf dila: opera Cardil/ac (1926, HOFFMANN); Hin 
und ZUrUck (Tam a zpet, 1927); opera Harmonie 
der Welt (Harmonie svita, 1957) 0 KEPLEROVI. Sym
fonie, koncerty, kom. h. (6 sm. kvarteru), sbory, pisne, 
take skladby pro skoly jako Wir bauen eine Stadt 
(1930) a PliJner Musiktag (1932); kniha: Unterwei
sung im Tonsatz (1937/39). 
Daisi skladatele (*1890-99): PHIIlPP JARNACH 
(1892-1982), PAULDESSAU (1894-1979),]. N. DA
VID (1895-1977), CARL ORFF (s. 503), HANNS EIs
LER (1898-1962). 
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SERGE] PROKOfjEV (1891-1953), jeho učiteli byli 
GUÍlRE, L]ADOV, RlMSKI]-KORSAKOV (1904 až 
1909); také klavírista, od 1918 v zahraničí (USA, 
Paři"ž), od 1933 v Moskvě; neoklasicistický styl, 
rus. barevnost, lyr. síla. Opery Hráč (1916129, Do
STOJEVSKIJ); Láska ke třem pomerančům (1921, 
Go7:lI) ; Ohnivý anděl (1928). Balety Ztracený syn 
(1929),j?omeo ajulie (1936), z něj 3 suity, Po
pelka (1945); Péťa a vlk (s. 499); Klasická sym
fonie D dur, op. 25 (1917), 6 dalších symfonií; 
koncerty, kom. hudba ad. 

DMITRI] ŠOSTAKOVIC (1906-1975), zázračné dítě 
(klavír, skladba), studium v Petrohradě a Moskvě; 
15 symfonií: 1. f moll, op. 10 (1926); 2. C dur 
"Věnováno Říjnu" (1927), se sborem; 5. d (1937), 
7. C (1942), Leningradská; opery, koncerty, 
15 srn. kvarteIŮ, sonáty, 24 preludií. 

ALEXANDR CEREPNIN (1899-1935), VLADIMIR Vo
GEL (1896-1984, Curych), MAM CHAOOUR]AN 
(1903-78), DMITRI] KABALEVSKI] (1904-87). 
~echy. JOSEF SUK (1874-1935), JAN KUBELíK 
(1880-1940), syn RAFAEL K. (1914--1996), ALOIS 
HÁBA (1893-1973). (Viz též s. 538.) 
BOHUSLAV MARTINů (1890-1959), Polička, žák SU

KŮV a v PařiZi ROUSSELŮV, 1941-53 USA; kom. 
hudba, koncerty, jazz-Suite (1928), 6 symfonií, 
balety, opery:julietta (1936-37); tenitba (1952), 
televizní opera; Ariadna (1958); Řecké pašije 
(1956-57, 1958-59). 

Polsko. KAROL SlYMANOWSKI (1882-1937), Wc
]AN KAMIENSKI (1885-1964), KAZIMIERZ SIKORSKI 
(1895-1986), GRAZYNA BACEWICZ (1909-1969). 
Rumunsko. GEORGE ENESCU (1881-1955). 
Maditrsko. ZOLTÁN KODÁLY (1882-1967), 1900 až 
-i906 studium hudby v Budapešti a doktorát filoso-

fie (Strofická stavba v matl: lid písni), od roku 
1907 prof. v Budapešti; výzkum lid. písní, cesty, 
sběr a vydávání, částečně s BARTÓKEM; školská 
a sborová pedagogika (sohuizace); díla: Psal1'[tus 
l!u,rzgqriCJJS (1923), pro Budu a Pešť; singspiel 
Háry jános (1926), z něj orch. suita (1927); 
singspiel Székelyfonó (1932);. Ta.r!lJ!. z Gct!anty 
(1933), pro orch.; balada Kádár Kata (1943); 
singspiel Czinka Panna (1948); Symfonie C dur 
(1961). Duch. hudba, písně. 

ISZTVÁN SZELÉNYI (1904-1972), MÁTYÁS SEIBER 
(1905-1960), FERENC FARKAS (*1905), SANDOR 
VERESS (1902-1992). 
Anglie. ARTHUR Buss (1891-1975), Londýn, žák 
STANFORDA a HOISIl\, neoklasicistická fáze, potom ang!. 
pozdně roman!. hudba; obsáhlé dílo, také film. hudba. 
ALAN BUSH (1900-1995), WILLIAM WALTON (1902 
až 83), MICHAEL T1PPETT (1905-1998), žák BOUL
TA, SARGENTA; oratorium A Child of Our Time 
(1944); opery The Midsummer Marriage (1946-52, 
prem.1955),KnotGarden (1970). 
Itálie. F. BUSONI (s. 479); A. CAsELLA, (s. 483); 
GIORGIO FEDERlCO GHEDINl (1892-1965); MARIo 

CAsTELNUOVo-TEDESCO (1895-1968); rané dílo 
L. DALLAPICCOLY (s. 512 n.), GOFFREDO PET
RASSI (*1904), GIACINTO SCELSI (1905-88). 
!!ě1llecko 1 Rakousko. Postrachem snobů a provo
kativním zjevem, zejména při Kom. koncertech 
k podpoře soudobé hudby v Donaueschingen 1921 
až 26 a v Baden-Badenu 1927-29, byl 
PAUL HINDEMITH (1895-1963), studium houslí ve 
. Frankfurtu, 1915-23 Frankfurtská opera, 1921-9 

violistaAmarova kvarteta, od 1927 prof. kompo
zice, Berlín, 1938 Švýcarsko, 1940-53 Yaleova 
univerzita (USA), 1951-57 univerzita v Curychu, 
od r. 1953 žil v Blonday (Švýcarsko). 

HINDEMITH spojil staré formy (neobaroko) s mo
derním životuím postojem (jazz), jako např. ve Suitě 
1922 pro klavír (1922) s ragtimem, nebo také 
v koncertantních Komorních hudbách č. 1-7 
(1921 až 1927) pro Donaueschingen. Jeho tempera
mentní fantazie a nástrojová i kompoziční virtuozita 
hledala ve 30. letech přísnější formu, kontrapunktic
kou polyfonií, oduševnělejší strukturu a také přiroze
nou tonalitu (Natur-Tonalitlit): 

Jeho řada 1 řadí intervaly podle zvětšující se diso
nantnosti vzhledem k zákl. tónu c (oktáva až zvět
šená kvarta): vše vehui umné, ale bez opory v pří
rodě (obr. A). 
Obdiv k BACHOVI se odráži v Ludus tonalis s 12 
fugami, seřazenými podle řady 1, proloženými II 
interludií a orámovanými jedním preludiem a post
ludiem; témata výrazného charakteru. 
Pozdní verze písňového cyklu Das MarienÚJhen 
spojuje expresivitu raného díla s vyzrálejším ges
tem a linií (př. B). 

Proti melancholii schopnosti (Melancholie des Ver
m6gens, pojednání o BACHOVI, 1950), která ve 20. 
stol. obecně vyrůstá z techniky a z její tendence 
k vyprázdnění smyslu i k samoúčelu, postavil HIN
DEMITH téměř mystickou vroucnost symfonie a ope
ry Malíř Mathis (Mathis der MaÚJr). 

Za základ si zvolil třídílný lsenheimský oltář (Col
mar) malíře MATTHIASE GRONEWALDA z doby na 
přelomu středověku a renesance, kterou pociťoval 
jako paralelu k současnosti. V Andělském kon
certu (Engelskonzert) zaznívá staroněmecká lid. 
píseň jako c. f. ve staré kontrapunktické větě, 
v tempus perfectum (3 krát 3) a v oktávových pa
ralelách (obr. C). 

Další díla: opera Cardillac (1926, HOFFMANN); Hin 
und ZUrUck (Tam a zpět, 1927); opera Harmonie 
der Welt (Harmonie světa, 1957) o KEPLEROVI. Sym
fonie, koncerty, kom. h. (6 srn. kvarteIŮ), sbory, písně, 
také skladby pro školy jako Wir bauen eine Stadt 
(1930) a pliJner Musiktag (1932); kniha: Unterwei
sung im Tonsatz (1937/39). 
Další skladatelé (*1890-99): PHIIlPP JARNACH 
(1892-1982), PAULDESSAU (1894-1979),]. N. DA
VID (1895-1977), CARL ORFF (s. 503), HANNS EIs
LER (1898-1962). 
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Carl Orff (1895-1982), Mniehov, 1924 zaloZiI 
SDoROTHllE GRONDEROVOU gymnastiekou skolu, 
1950-60 prof. kompoziee v Mniehove, potom Orj
fuv institut v Saleburku. ORFF se vzdal subtilniho 
vYrazu a zatezkaneho orehestru 19. stol. ve pro
speeh elementarnich lidskYeh hnuti ve hre, zpevu 
a reci. Odtud vzesla jeho instruktivnf skola Schul-
1,lIerk (1930-35) s jednod. nastroji, jako jsou tam
!mrlna, zvonkohry aj. (po vzoru gamelanu), stejne 
jako navrat k ant. a stredov. latlcim a jejieh eharak!. 
!)'Imiee, zvuk. barYe (klaviry, gongy) a stylizaei. 

,Ye seen. kantate Carmina burana podloZii va
gantskou Iyriku ze 13.-14. stol. (s. 197) tezkYmi 
kracejfdmi basy, pripomfnajfcfmi udery zvonu, 
a rytm. ostinaty (jakoby modaInimi rytmy). Sbory 
zpivaji v oktavove zdvojenyeh prazdnyeh souzvu
deh (I), melodika je inspirovana stredovekYmi 
vzory (IX, pr. A). 

Hudebni divadlo: Mesic (1939), Chytracka (1943), 
Bernauerka (1947), Antigonae (1949), Oedipus 
der Tyrann (1959). 
Ernst Krenek (1900-1991), Video, N. York; zak 
SCHREKERA, BUSONIHO, od 1937 v USA; Orpheus 
und Euridike (1926); svetovY uspeeh jonny spielt 
aufOonnyvyhrava, 1927), jazz. vlivy; symf., koneer
ty, pocetne spisy. 
Kurt Weill (1900-50), Dessau, studium v Berline 
(BUSONI), 1926 svatba s hereckou LOTTE LENYA, 
hud. divadlo s Y. GOllEM, G. KAISEREM a BER
TOLDEM BRECHTEM (1927-30), od 1935 v USA; 
dt1a mj.: 2 symf. (1921133), Divertimento (1922), 
Housl0vY koncert (1925); hra se zpevy Mahagony 
(BRECHT, 1927), rozsireno na operuAufttieg und 
Fall der Stadt Mahagonny (Vzestup a pad mesta 
Mahagonny, 1930); Die Dreigroschenoper (TH
grosova opera, 1928, BRECHT podle: J. GAY, 
Beggar's Opera, 1728). 

K sociaIni obzalobe Zebracke opery a jejimu sve
tu gauneru a zapadlych ulicek se dobre hom zdan
live neumelecka hudba s chansony, jazz. a tanee
nim charakterem, jako napr. song 0 Mackie Mes
serovi (pr. C). Skolni operaDer ja-Sager (1930, 
BRECHT); balet se zpevem Die 7 Todsunden 
(7 smrtelnych hrfchu, 1933). 

Karl Amadeus Hartmann (1905-1963), Mnichov, 
soukrome studium u SCHERCHENA, WEBERNA 
(1941142); opery Wachsfigurenkabinett (1929/30), 
Des Simplicius Simplicissimus jugend (1935, 
GRIMMELSHAUSEN, na SCHERCHENlN popud); Ta
neCni suita, Burleska, koncerty, 8 symf.; vlastni expre
sionistickY styl s kp. bohatosti, rytmickou silou a pro
menlivYmi zvuk. barvami. 

1. symfonie Versuch eines Requiems (Pokus 
o requiem, premo 1948) s altovYm solem na 
basne w. WHITMANA; vety: I. Introdukce: Elend 
(Bida), II. Friihling Oaro) , III. Tema se 4 var., 
IV. Triinen (Slzy) , V. Epilog: Bitte (Prosba). Ty
picka melod. linie, barokne zcerena, promeouje 

kaZdou ozdobu ve vYraz a plyne jako sirokY proud 
vpred (obr. B). 

WoHgang Fortner (1907-87), Lipsko, zak GRAB
NEROV, 1954-57 prof. v Detmoldu, 1957-73 ve 
Freiburgu; Koncert pro varhany (1932); 4 pisne na 
HOLDERLINA (1933); balet Die weifle Rose (1950, 
WILDE); opery Bluthochzeit (1957, LORCA); In sei
nem Garten liebt Don Perlimplfn Belisa (1962, 
LORCA);Elisabeth Tudor (1972). 
Dais! skladatele (*1900-09): H. REUTTER (1900 
aZ 85), w. BURKHARD (1900-55), W. EGK (1901 aZ 
83), H. JEUNEK (1901-69), E. PEPPING (1901 aZ 
81), W. MALER (1902-76), B. BIACHER (1903 aZ 
75), B. GOLDSCHMIDT (1903-96), R. WAGNER-RE
GENY (1903-69), G. BIAlAS (1907-95), K HOllER 
(1907-87), H. DISTLER (1908-42), H. GENZMER 
(*1909). 
USA. Charles Ives (1874-1954), Danbury 
(Conn.), 1894-98 studium skladby a varh. hry na 
Yaleove univerzite, potom pojiStovadm agentem, 
komponoval jen do r. 1921, easto s ironicky naivni
mi sklony, polytonaine a atonaine, duchaplne a inspi
rativne; symf., kom. h., pisne atd.: Central Park in 
the Dark (1898-1907, premo 1954); Three Places 
in New England (1903-14, premo 1930); The 
unanswered Qnestion (1908, premo 1941). 
Edgar( d) Varese (1883-1965), Pai'iz, zak ROUSSE
lA, D'INDYHO, WIDORA, 1907-14 Berlin, od 1915 
N. York, zniCii vsechny sve tradicni partitury a hledal 
radikaine nove zvuk. moznosti (elektronicka h.) 
a struktury: Hyperprism (1922) pro dechy a bid, se 
zvuk. plochami mfsto melodie; podobne Integrales 
(1925); Ionisation (1931) pro 37 bidch nastroju 
a 13 hraeu; Deserts (1954) s magnetofon. pasem. 
George Gershwin (1898-1937), Brooklyn, New 
York, pres 20 jevistnich del pro Broadway, mezi nimi 
Lady Be Good (1924), Oh, Kay (1926), Funny Face 
(1927), Girl Crazy (1930); eeruosska operaPolID' 
and Bess (Boston 1935, HEYWARD); vedoud big
bandu PAUL WHITEMAN ho vyzval k tvorbe symfo
nickeho jazzu: Rhapsody in Blne (Rapsodie 
v modrem, 1924) pro klav. a orch., Klav. konc. 
F dur (1925), symf. fantazie pro orch. American 
v PaHii (1928), tez jako film (1951). 

Drazdive klar. glissando na zaeatku Rapsodie 
v modrlfm bylo inspirovano WHITEMANOvYM kIa
rinetistou GoRMANEM; instr. obstaral WHITEMA
NlN aranZer FERDE GROPE; celek oZivuje strhujici 
melodika a zdanlive improvizaeni svoboda (pr. D). 

Aaron Copland (1900-1999), Brooklyn, N. York, 
s jazz. vlivy ve 20. letech, pozdeji i folkioristickY 
a experimentujid; Dance Symphony (1925); Klav. 
koncert (1926) - 2. veta Essay in jazz; El Salon 
Mexico (1936); Canticle of Freedom (1955/67). 
G. ANTHEIL (1900-59), E. CARTER (*1908). 
Argentina. ALBERTO GINASTERA (191~3). 
BrazHie. HEITOR VILIA-LOBOS (1887-1959). 
Japonsko. YORITSUNEMATSUDElRA (*1907). 
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Carl Orff (1895-1982), Mnichov, 1924 založil 
SDOROTHllE GRONDEROVOU gymnastickou školu, 
1950-60 prof. kompozice v Mnichově, potom Orf 
fův institut v Salcburku. ORFF se vzdal subtilního 
výrazu a zatěžkaného orchestru 19. stol. ve pro
spěch elementárních lidských hnutí ve hře, zpěvu 
a řeči. Odtud vzešla jeho instruktivní škola Schul-
1,lIerk (1930-35) s jednod. nástroji, jako jsou tam
!mrÍna, zvonkohry aj. (po vzoru gamelanu), stejně 
jako návrat k ant. a středovo látkám a jejich charakt. 
r.ytmice, zvuk. barvě (klavíry, gongy) a stylizaci. 

,Ve scén. kantátě Carmina burana podložil va
gantskou lyriku ze 13.-14. stol. (s. 197) těžkými 
kráčejícími basy, připomínajícími údery zvonů, 
a rytm. ostináty (jakoby modálními rytmy). Sbory 
zpívají v oktávově zdvojených prázdných souzvu
cích (I), melodika je inspirována středověkými 
vzory (IX, př. A). 

Hudební divadlo: Měsíc (1939), Chytračka (1943), 
Bernauerka (1947), Antigonae (1949), Oedipus 
der Tyrann (1959). 
Ernst Křenek (1900-1991), Vídeň, N. York; žák 
SCHREKERA, BUSONIHO, od 1937 v USA; Orpheus 
und Euridike (1926); světový úspěch jonny spielt 
aufOonnyvyhrává, 1927), jazz. vlivy; symf., koncer
ty, početné spisy. 
Kurt Weill (1900-50), Dessau, studium v Bertině 
(BUSONI), 1926 svatba s herečkou LOTTE LENYA, 
hud. divadlo s Y. GOllEM, G. KAISEREM a BER
TOLDEM BRECHTEM (1927-30), od 1935 v USA; 
dt1a mj.: 2 symf. (1921133), Divertimento (1922), 
Houslový koncert (1925); hra se zpěvy Mahagony 
(BRECHT, 1927), rozšířeno na operu Aufttieg und 
Pal! der Stadt Mahagonny (Vzestup a pád města 
Mahagonny, 1930); Die Dreigroschenoper (Tří
grošová opera, 1928, BRECHT podle: J. GAY, 
Beggar's Opera, 1728). 

K sociální obžalobě Zebrácké opery a jejímu svě
tu gaunerů a zapadlých uliček se dobře hodí zdán
livě neumělecká hudba s chansony, jazz. a taneč
ním charakterem, jako např. song o Mackie Mes
serovi (př. C). Školní opera Der ja-Sager (1930, 
BRECHT); balet se zpěvem Die 7 Todsunden 
(7 smrtelných hříchů, 1933). 

KarI Amadeus Hartmann (1905-1963), Mnichov, 
soukromé studium u SCHERCHENA, WEBERNA 
(1941142); opery Wachsfigurenkabinett (1929/30), 
Des Simplicius Simplicissimus jugend (1935, 
GRlMMELSHAUSEN, na SCHERCHENÚV popud); Ta
neční suita, Burleska, koncerty, 8 symf.; vlastní expre
sionistický styl s kp. bohatostí, rytmickou silou a pro
měnlivými zvuk. barvami. 

1. symfonie Versuch eines Requiems (Pokus 
o requiem, prem. 1948) s altovým sólem na 
básně w. WHITMANA; věty: I. Introdukce: Elend 
(Bída), II. Priihling Oaro) , III. Téma se 4 var., 
lY. Triinen (Slzy), V. Epilog: Bitte (Prosba). Ty
pická melod. linie, barokně zčeřená, proměňuje 

každou ozdobu ve výraz a plyne jako široký proud 
vpřed (obr. B). 

WoHgang Fortner (1907-87), Lipsko, žák GRAB
NERŮV, 1954-57 prof. v Detmoldu, 1957-73 ve 
Freiburgu; Koncert pro varhany (1932); 4 písně na 
HOLDERLINA (1933); balet Die weifle Rose (1950, 
WILDE); opery Bluthochzeit (1957, LORCA); In sei
nem Garten liebt Don Perlimplín Belisa (1962, 
LORCA);Elisabeth Tudor (1972). 
Další skladatelé (*1900-09): H. REUTTER (1900 
až 85), w. BURKHARD (1900-55), W. EGK (1901 až 
83), H. ]EUNEK (1901-69), E. PEPPING (1901 až 
81), W. MALER (1902-76), B. BUCHER (1903 až 
75), B. GOLDSCHMIDT (1903-96), R. WAGNER-RÉ
GENY (1903-69), G. BIAIAS (1907-95), K HOllER 
(1907-87), H. DISTLER (1908-42), H. GENZMER 
(*1909). 
USA. Charles Ives (1874-1954), Danbury 
(Conn.), 1894-98 studium skladby a varh. hry na 
Yaleově univerzitě, potom pojišťovacím agentem, 
komponoval jen do r. 1921, často s ironicky naivní
mi sklony, polytonálně a atonálně, duchaplně a inspi
rativně; symf., kom. h., písně atd.: Central Park in 
the Dark (1898-1907, prem. 1954); Three Places 
in New England (1903-14, prem. 1930); The 
unanswered Question (1908, prem. 1941). 
Edgar(d) Varese (1883-1965), Paříž, žák ROUSSE
u, D'INDYHO, WIDORA, 1907-14 Berlín, od 1915 
N. York, zničil všechny své tradiční partitury a hledal 
radikálně nové zvuk. možnosti (elektronická h.) 
a struktury: Hyperprism (1922) pro dechy a bicí, se 
zvuk. plochami místo melodie; podobně lntégrales 
(1925); lonisation (1931) pro 37 bicích nástrojů 
a 13 hráčů; Déserts (1954) s magnetofon. pásem. 
George Gershwin (1898-1937), Brooklyn, New 
Ýork, přes 20 jevištních děl pro Broadway, mezi nimi 
Lady Be Good (1924), Oh, Kay (1926),Punny Pace 
(1927), Girl Crazy (1930); čeruošská operaP0'.!D' 
and Bess (Boston 1935, HEYWARD); vedoucí big
bandu PAUL WHITEMAN ho vyzval k tvorbě symfo
nického jazzu: Rhapsody in Blue (Rapsodie 
v modrém, 1924) pro klav. a orch., Klav. konc. 
F dur (1925), symf. fantazie pro orch. Američan 
v Paříži (1928), též jako film (1951). 

Dráždivé klar. glissando na začátku Rapsodie 
v modrém bylo inspirováno WHITEMANOVÝM kla
rinetistou GoRMANEM; instr. obstaral WHITEMA
NÚV aranžér FERDE GROFÉ; celek oživuje strhující 
melodika a zdánlivě improvizační svoboda (př. D). 

Aaron Copland (1900-1999), Brooklyn, N. York, 
s jazz. vlivy ve 20. letech, později i folkloristický 
a experimentující; Dance Symphony (1925); Klav. 
koncert (1926) - 2. věta Essay in jazz; El Salón 
México (1936); Canticle ofpreedom (1955/67). 
G. ANTHEIL (1900-59), E. CARTER (*1908). 
Argentina. ALBERTO GINASTERA (191~3). 
Brazílie. HElTOR VILLA-LOBOS (1887-1959). 
Japonsko. YORlTSUNEMATSUDElRA (*1907). 
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20. STOLETt / Zabavmi hudba I / jazz 1: New Orleans az Chicago 505 

Vznik - New Orleans. Jazz si vytvorili cernosi 
v New Orleansu (Louisiana) tim, ze smisili elemen
ty hudby, kteni je obklopovala: vlastni afroameric
kou tradici, spiritu:ily (s. 507) a hudbu belochil, tj. 
hudbu (evropskjlch) tanecnich a vojenskjlch kapel. 
Podle vzoru bilYch brass bands (dechovYch or
chestril) vznikaly v 19. stoleti i cerne marching 
bands, ktere vyhravaly pri pohrbech, svatbach, 
oslavach pochody, tance, pisne, chor:ily, spiritu:ily, 
blues atd. Marching bands se kolem roku 1890 
zmensily na prvnijazz bands v hospodach v New 
Orleansu s typickYm solistickYm obsazenim: kornet 
(nebo tr.), klar., poz., bastuba (nebo kb.), banjo, 
(kytara nebo klavir). Prevzaly take funkcni harmo
nii a pochodovY rytmus (214). 
Ragtime se nazYva klavirni styl, ktery se kolem 
roku 1870 rozsinl ze St. Louis. Spojoval evropskou 
salooni a tanecni hudbu (pochody, polky atd.) 
s finesami banjove hry. 

Leva ruka udrzuje rovnomernym beatem 214 
takt, casto jiz s osminovYmi synkopami (basova 
oktava na 4. osminu misto na 3., jakoby s pred
taktfm), prava ruka k tomu hraje typickou syn
kopovanou melodii jako off-beat, proto ragged 
time (roztrhany cas, pi'. A). 

Kolem roku 1900-1910 vystoupila v ragtimu silne 
do popredi virtuozni slozka (komponovany ragti
me); z cernosskjlch pianistil vynikli SCOTT JOPLIN, 
JAMES SCOTT, z beIochilJoSEPH LAMB. 
Charakteristiky jazzu. Zpilsob muzicirovini a vY
razu americkjlch cernochil, ktery je odvozen ze sta
rych praktik jejich africkjlch predkil, urcuje pod
statu j azzu: 
- Hot intonace: neCiste tvoreni tonu (dirty 

notes) pi'i zpevu a hi'e, nabite emocemi, pi'ibuz
ne cernosske mluve, s klouzanim, vibratem, 
chvenim, tlakem, broukinim, vzdechy, pomlka
mi a sumy (not. pi'. B). Dechove nastroje napo
dobuji zpev (singing horns). 

- Blue notes: tercie a septima kolisaji mezi velkou 
a malou, a to pouze jako barevne obmeny, ne ja
ko pi'islusne stupne dur a moll; zvlaste v blues 
(not. pl'. B). 

- Off beat: vsechnyodchylky od pravidelneho me
trickeho pulsu (beatu); sahaji od notovatelne 
synkopyaz po nejjemnejSi zpozdeni nebo zrych
leni. Off beat pi'inasi typickjl drive ("hnaci sua") 
a swing ("vzlet, rozmach"). 

- Alterace: bohatsi barvy funkcni harmonie, pozd
ne romanticke, impresionisticke vlivy, az k dvoji
te alteraci (soucasnemu zyYseni i snizen!) kvinty 
atd. (not. pi'. B). 

- Princip "call and response": responsori:ilni 
stridani predzpevaka s jeho zvoldnfm (call, 
statement) a sboru s odpovedf (response, ref 
ren, s. 506, obr. C), casto s presahy (i vfcetex
tove); v blues zpev (trp.) se zvoldnfm a klavfr 
(poz.) s odpovedf (not. pl'. D). 

- Improvizace: teprve zdokonaleni nahravaci 
techniky s sebou prineslo aranzma a kompozici. 

- Polyfonie: melodicke nastroje improvizacne ob
menuji, zdobi a obehravaji melodii, podle rozpo
lozeni, povahy a temperamentu, takZe vzniki he
terofonie a zdinliva polyfonie: obratny klarinet 
ve vYskach, zariva trubka ve stredni poloze, silny 
pozoun v hloubce; rytmicki skupina tvori har
monickjl a metrickjl fundament (obr. C). Po
zdejsi aranzma a kompozice prinesly kontra
punkticky perfektni polyfonii. 

Blues (blue devils), melancholie, vYraz utrpeni 
(otrokil) a pramen jazzu od raneho venkovsktfho 
pres klasicktf mestsktfblues aZ do dneska (s. 510, 
obr. E). 

Slavna bluesova zpevacka BESSIE SMITH si 
v Empty Bed Blues stezuje na bolesti hlavy 
a opustenost. Prvni vers obsahuje call, melodic
ky a rytmicky vyostreny zejmeny pri aek in'head, 
a response v pozounu. - V blues tvori tn takove 
verse (po 4 taktech) 1 sloku neboli 1 chorus 
(s 12 takty). Harmonickjl sled chorusu je zejme
na v klasickem blues pevny (schema obr. D). 
BESSIE SMITH ho pro svou 1. sloku lehce vario
vala (obr. D). Pote milze nisledovat libovolne 
mnozstvf slok nebo chorusil stejne stavby. 

Modernf blues, casto ciste instrument:ilni, se ne
drzf ani klasicke vYstavby ani pilvodnfho pomaleho 
tempa. 
Dixieland (1900-1920) je rane napodobovani 
neworleanskeho jazzu bUYmi hudebnfky (dixie
land: v 19. stoleti jizni staty USA). Slavne kapely: 
Reliance Brass Band (1892193) a Ragtime-Band 
(1898) pod vedenimJACKA "PAPA" LAINEA; Origi
nal DixielandJazz Band (1914), ktery jazz velmi 
rozsiril (1. deska 1917). 
Chicago (1920-1930). Roku 1917 byla uzavrena 
zabavni ctvrf Storyville v New Orleansu. Mnoho hu
debnfkil odeslo do Chicaga. Cerni a bili hudebnici 
hr:ili spolecne. V chicagskem stylu najdeme hot 
intonace atd., k tomu nove pristoupila hot s6la vir
tuoznfch hvezd jako byli KING OLIVER, Loms 
ARMSTRONG, JERRY ROLL MORTON aj. Pilvodni 
nistroje byly zcisti nahrazeny jinYmi: banjo kytarou 
a klavfrem, tuba kontrabasem, pozoun casto saxo
fonem. Slavne kapely: King Oliver's Creole Jazz 
Band, s L. ARMSTRONGEM (1923); L. Armstrong 
and his Hot Five (1925) a Hot Seven (1927);jelly 
Roll Morton's Red Hot Peppers (1926). 

ARMSTRONGOVA Muskrat Ramble (nahravka 
Chicago 26. 2.1926) unva 2 rozne chorusy (1,2), 
ktere byly dohodnuty jen jako harmonickjl sled. 
Cely kus je slozen ze 7 chorusil (3krat chorus 1, 
4krat chorus 2). 2 + 2 skupinove improvizace ra
mUji 3 improvizace solove (solo s doprovodem), 
ARMSTRONG jako hvezda uprostred (obr. E). 

Chicagskjl jazz nadchl take Evropu a ovlivnil hudbu 
20. let. 
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Vznik - New Orleans. Jazz si vytvořili černoši 
v New Orleansu (Louisiana) tím, že smísili elemen
ty hudby, která je obklopovala: vlastní afroameric
kou tradici, spirituály (s. 507) a hudbu bělochů, tj. 
hudbu (evropských) tanečních a vojenských kapel. 
Podle vzoru bílých brass bands (dechových or
chestrů) vznikaly v 19. století i černé marching 
bands, které vyhrávaly při pohřbech, svatbách, 
oslavách pochody, tance, písně, chorály, spirituály, 
blues atd. Marching bands se kolem roku 1890 
zmenšily na prvníjazz bands v hospodách v New 
Orleansu s typickým sólistickým obsazením: kornet 
(nebo tr.), klar., poz., bastuba (nebo kb.), banjo, 
(kytara nebo klavír). Převzaly také funkční harmo
nii a pochodový rytmus (214). 
Ragtime se nazývá klavírní styl, který se kolem 
roku 1870 rozšířil ze St. Louis. Spojoval evropskou 
salonní a taneční hudbu (pochody, polky atd.) 
s finesami banjové hry. 

Levá ruka udržuje rovnoměrným beatem 2/4 
takt, často již s osminovými synkopami (basová 
oktáva na 4. osminu místo na 3., jakoby s před
taktím), pravá ruka k tomu hraje typickou syn
kopovanou melodii jako off-beat, proto ragged 
time (roztrhaný čas, př. A). 

Kolem roku 1900-1910 vystoupila v ragtimu silně 
do popředí virtuózní složka (komponovaný ragti
me); z černošských pianistů vynikli SCOTT JOPLlN, 
JAMES SCOTT, z bělochů JOSEPH LAMB. 
Charakteristiky jazzu. Způsob muzicírování a vý
razu amerických černochů, který je odvozen ze sta
rých praktik jejich afrických předků, určuje pod
statu jazzu: 
- Hot intonace: nečisté tvoření tónu (dirty 

notes) při zpěvu a hře, nabité emocemi, pň1JUz
né černošské mluvě, s klouzáním, vibratem, 
chvěním, tlakem, broukáním, vzdechy, pomlka
mi a šumy (not. př. B). Dechové nástroje napo
dobují zpěv (singing horns). 

- Blue notes: tercie a septima kolísají mezi velkou 
a malou, a to pouze jako barevné obměny, ne ja
ko příslušné stupně dur a moll; zvláště v blues 
(not. př. B). 

- Off beat: všechny odchylky od pravidelného me
trického pulsu (beatu); sahají od notovatelné 
synkopy až po nejjemnější zpoždění nebo zrych
lení. Off beat přináší typický drive ("hnací síla") 
a swing ("vzlet, rozmach"). 

- Alterace: bohatší barvy funkční harmonie, pozd
ně romantické, impresionistické vlivy, až k dvoji
té alteraci (současnému zvýšení i snížení) kvinty 
atd. (not. př. B). 

- Princip "call and response": responsoriální 
střídání předzpěváka s jeho zvoláním (call, 
statement) a sboru s odpovědí (response, ref 
rén, s. 506, obr. C), často s přesahy Ci vícetex
tově); v blues zpěv (trp.) se zvoláním a klavír 
(poz.) s odpovědí (not. př. D). 

- Improvizace: teprve zdokonalení nahrávací 
techniky s sebou přineslo aranžmá a kompozici. 

- polyfonie: melodické nástroje improvizačně ob
měňují, zdobí a obehrávají melodii, podle rozpo
ložení, povahy a temperamentu, takže vzniká he
terofonie a zdánlivá polyfonie: obratný klarinet 
ve výškách, zářivá trubka ve střední poloze, silný 
pozoun v hloubce; rytmická skupina tvoří har
monický a metrický fundament (obr. C). Po
zdější aranžmá a kompozice přinesly kontra
punkticky perfektní polyfonii. 

Blues (blue devils), melancholie, výraz utrpení 
(otroků) a pramen jazzu od raného venkovského 
přes klasické městské blues až do dneška (s. 510, 
obr. E). 

Slavná bluesová zpěvačka BESSIE SMITH si 
v Empty Bed Blues stěžuje na bolesti hlavy 
a opuštěnost. První verš obsahuje cal!, melodic
ky a rytmicky vyostřený zejmény při aek in'head, 
a response v pozounu. - V blues tvoří tři takové 
verše (po 4 taktech) 1 sloku neboli 1 chorus 
(s 12 takty). Harmonický sled chorusu je zejmé
na v klasickém blues pevný (schéma obr. D). 
BESSIE SMITH ho pro svou 1. sloku lehce vario
vala (obr. D). Poté může následovat libovolné 
množství slok nebo chorusů stejné stavby. 

Moderní blues, často čistě instrumentální, se ne
drží ani klasické výstavby ani původního pomalého 
tempa. 
Dixieland (1900-1920) je rané napodobování 
neworleanského jazzu bílými hudebníky (dixie
land: v 19. století jižní státy USA). Slavné kapely: 
Reliance Brass Band (1892/93) a Ragtime-Band 
(1898) pod vedením JACKA "PAPA" LAINEA; Origi
nal Dixielandjazz Band (1914), který jazz velmi 
rozšířil (1. deska 1917). 
Chicago (1920-1930). Roku 1917 byla uzavřena 
zábavní čtvrť Storyville v New Orleansu. Mnoho hu
debníků odešlo do Chicaga. Černí a bílí hudebníci 
hráli společně. V chicagském stylu najdeme hot 
intonace atd., k tomu nově přistoupila hot sóla vir
tuózních hvězd jako byli KING OLlVER, Loms 
ARMSTRONG, ]ERRY ROLL MORTON aj. Původní 
nástroje byly zčásti nahrazeny jinými: banjo kytarou 
a klavírem, tuba kontrabasem, pozoun často saxo
fonem. Slavné kapely: King Oliver's Creole jazz 
Band, s L. ARMSTRONGEM (1923); L. Armstrong 
and his Hot Five (1925) a Hot Seven (1927);jelly 
Roll Martan 's Red Hot Peppers (1926). 

ARMSTRONGOVA Muskrat Ramble (nahrávka 
Chicago 26. 2.1926) užívá 2 různé chorusy (1,2), 
které byly dohodnuty jen jako harmonický sled. 
Celý kus je složen ze 7 chorusů (3krát chorus 1, 
4krát chorus 2). 2 + 2 skupinové improvizace rá
mují 3 improvizace sólové (sólo s doprovodem), 
ARMSTRONG jako hvězda uprostřed (obr. E). 

Chicagský jazz nadchl také Evropu a ovlivnil hudbu 
20. let. 
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Swing (1930-1940). Nahravky na deskach 20. let 
pi'inesly krome perfektnosti i komerci. Centrem se 
stal New York s jazzem na Broadwayi a se symfonic
kjmjazzem (s. 502,obr. D). Maly solisticky band 
narostl na big band s charakterem show (unifor
my, znelka). 

Pi'tvodni melodicka skupina byla obsazena nekoli
kanasobne: zeste 4nasobne (brass section), saxo
fony jako sborova rodina spolu s klarinety (reed 
section), obe skupiny s vedoucim hcicem (lead, 
hraje sola) a doprovodem (front line, side men). 
Rytmicka skupina rna vice bicich (obr. A). 

Na mfsto improvizace nastoupilo aranimd (al po 
kompletni kompozici). Pocitalo s virtuoznimi, im
provizacnimi s6lovjmi vstupy. Skladba se uz neza
klMa na sledu chorusu, ale na riffech. 

Riff, kcitkY melodicky a rytmicky obrat, se ostinat
ne opakuje a potom je vysmd:in jinYm (pi'. A). 

Swing pi'ekryva pravidelny 414-puls (beat) typickymi 
synkopami cinelu a maJYmi posuny (offbeat, pi'. D). 
414-takt umozni! pi'ebir:inf mnoha evropskych melo
dii, ktere jsou vetSinou ve 414-taktu (BACH a MO
ZART zjazzovdn, s. 510,obr. C). SlavnYmi vedouci
mi big bandu se stall eemosi FLETCHER HENDER
SON (1923-27), DUKE ELLINGTON (1926-74), 
COUNT BASIE (1935-84), belosi BENNY GOODMAN 
(1934 nn., klar.), WOODY HERMAN (1936 nn.), 
STAN KENTON (1941-79). 

GOODMANOVO Sing Sing Sing zaznelo na 1. jaz
zovem koncerte v Camegie Hall v New Yorku 
(16. 1. 1938, pi'. A). 

Taneenf rytmus swingu umoznil splynutf jazzu a ta
neenf hudby (GLENN MILLER). Tato hudba se pak 
stala objektem kultumiho prilmyslu. To vedlo v le
tech 1939 a 1940 k novemu oziveni vlastnfch jazzo
vYch prvkil 
- v New Orleans a dixieland revivalu, zvlaste mezi 

amatery 
- k dalSimu rozvoji swingu k modemimu jazzu 

s bebopem, cool jazzem atd. 
Swing ovladl zabavnou hudbu, muzik:il a film. 

Negro spiritual. Cemosi v jiZnich statech USA zpiva
Ii sve duch. pisne k bohosluZbe se star)'mi africkymi 
zvyky, jako bylo ostin:itni tlesk:ini rukama a duparu no
hama, kolove lance pi'ed kostely a aktivni ueast na bo
hosluzbe. Call and response oZivovaly kuezovo Ctenf 
biblickych pi'ibehu a evangelia (gospel songs) . 

Zajeti Zidu v Egypte se stalo vYrazem vlastniho 
zotroceni. Na call kueze odpovida obec "Let my 
people go" (pi'. C). 

Zpivalo se s nastroji nebo bez nich, se vSemi cemos
skymi vYrazovYmi prosti'edky (hot intonation ald.). 
spiritu:ily pam k bezprosti'ednim koi'enum jazzu. Jes
te ve 20. letech se vyskytovaly takoveto spont:innf zpe
vy v cemosskych kostelich. Nasledovala efektni kon
certni a nahcivaci aranzma pro sola, sbor a orchestr 
(H. 1. BURLEIGH, L. ARMSTRONG, L. PRiCEovA). 

Zpracovaru spiritu:ilu When Israel ukazuje ty
picke akordy (g moll s velkou sextou, Es dur 
s malou septimou), k tomu chromaticky druhy 
hias v osminach jako improvizaenf model (pi'. C). 

Slavne spiriu:ily jsou Nobody knows the trouble I've 
seen, Swing low (s. 460, pi'. A), I got a shoes,jo
nah in the Wale. 

Bebop (1940-1950). Z big bandu se vycleiiovaly 
mensi solisticke ans:imbly (combos) pi'i tzv. jam 
sessions k experiment:ilnimu jazzovemu improvizo
varu. Tak vznikl kolem roku 1940 v Minton's Play
house v Harlemu (PARKER) novY styl, bebop, ktery 
syYm SilenYm tempem a melodickou utrzkovitosti od
r:iZi rozervanost tehdejsi doby. Vlivy modernf vazne 
hudby a velkomestske intelektuality. 

Melodika upi'ednostiiuje rychie chromaticke pa
saze sestnactin pi'eryvane pauzami a zmensenou 
kvintu (flatted fifth) v rozsii'ene, temei' aton:ilnf 
harmonii (pi'. E). Typicke jsou pi'eznfvajici cinely 
se synkopovanYm swingoyYm rytmem a volnYmi 
akcenty bubnu (pi'. D), k tomu jihoamericke 
a afrokubdnske rytmy; nova barva: vibrafon. 

Hlavnimi pi'edstaviteli byli CHARLIE PARKER (alt
sax.), DIZZY GILLESPIE (tr.), THELONIUS MONK 
(klavir). Bebop uziva big band se soly; po r. 1950 se 
z n~vyvinulhardbop. 

Cool jazz (1950-60). Proti excentrienosti bebopu 
postavil kolem roku 1950 cool jazz diferencovanou 
komornf hudbu. Legatova hra, line:irnf splrvaru bez 
tvrdYch akcentu, kontrapunkticke pi'edivo a imitace 
se oteviraji tradici evropske artifici:ilnf hudby vcetne 
atonality. 
Hudebnici: LESTER YOUNG, GERRY MULLIGAN a je
ho kvartet, LENNIE TRISTANO, MILES DAVIS. Barevny 
Modem Jazz Quartet! s JOHNEM LEWISEM, klavir 
(s vibrafonem, kb., bidmi) imitoval BACHOVSKOU 
polyfonii. 

Free jazz (1960-1970). Programnim titulem 
O. COLEMANA (not. pi'. F) zacal posledni krok jaz
zu smerem k modernf hudbe (postserialismus) , 
osvobozene od jazzovYch tradic, jako je bea~ chorus, 
ton:ilnf harmonie. 

Kratickymi imitacemi a hbitYmi reakcemi pi'i sou
hi'e se zjemi\uje polyfonni struktura (pi'. F). 

Pi'es rhythm & blues se free jazz v pol. 60. let znovu 
spojil s blues. DalM hudebnfci: JOHN COLTRANE, 
CECIL TAYLOR. 

Electric jazz (1970-1980). Asi od roku 1970 se 
pod vlivem rocku st:i1e vice pouZlva elektronika, 
pi'esto vzniklo jiz kolem r. 1975 tzv. mainstream 
hnuti (jis!y druh Nove jednoduchosti). StylovY plura
lismus zUstai zachovan. 
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Swing (1930-1940). Nahrávky na deskách 20. let 
přinesly kromě perfektnosti i komerci. Centrem se 
stal New York s jazzem na Broadwayi a se symfonic
kým jazzem (s. 502, obr. D). Malý sólistický band 
narostl na big band s charakterem show (unifor
my, znělka). 

Původní melodická skupina byla obsazena několi
kanásobně: žestě 4násobně (brass section), saxo
fony jako sborová rodina spolu s klarinety (reed 
section), obě skupiny s vedoucím hráčem (leari, 
hraje sóla) a doprovodem (front line, side men). 
Rytmická skupina má více bicích (obr. A). 

Na l!Ústo improvizace nastoupilo aranžmá (až po 
kompletní kompozici). Počítalo s virtuózními, im
provizačními sólovými vstupy. Skladba se už neza
kládá na sledu chorusů, ale na riffech. 

Rijf, krátký melodický a rytmický obrat, se ostinát
ně opakuje a potom je vystřídán jiným (př. A). 

Swing překrývá pravidelný 4J4-puls (beat) typickými 
synkopami činelů a malými posuny (offbeat, př. D). 
4J4-takt umožnil přebírání mnoha evropských melo
dií, které jsou většinou ve 4J4-taktu (BACH a MO
ZART zjazzovdn, s. 510, obr. C). Slavnými vedoucí
mi big bandů se stali černoši FLETCHER HENDER
SON (1923-27), DUKE ELLlNGTON (1926-74), 
COUNT BASIE (1935-84), běloši BENNY GOODMAN 
(1934 nn., klar.), WOODY HERMAN (1936 nn.), 
STAN KENTON (1941-79). 

GOODMANOVO Sing Sing Sing zaznělo na 1. jaz
zovém koncertě v Carnegie Hall v New Yorku 
(16. 1. 1938, př. A). 

Taneční rytmus swingu umožni! splynutí jazzu a ta
neční hudby (GLENN MILLER). Tato hudba se pak 
stala objektem kulturního průmyslu. To vedlo v le
tech 1939 a 1940 k novému oživení vlastních jazzo
vých prvků 
- v New Orleans a dixieland revivalu, zvláště mezi 

amatéry 
- k dalšímu rozvoji swingu k modernímu jazzu 

s bebopem, cool jazzem atd. 
Swing ovládl zábavnou hudbu, muzikál a film. 

Negro spiritual. Černoši v jižních státech USA zpíva
li své duch. písně k bohoslužbě se starými africkými 
zvyky, jako bylo ostinátní tleskání rukama a dupání no
hama, kolové tance před kostely a aktivní účast na bo
hoslužbě. Call and response oživovaly kuězovo čtení 
biblických příběhů a evangelia (gospel songs) . 

Zajetí Zidů v Egyptě se stalo výrazem vlastního 
zotročení. Na call kuěze odpovídá obec "Let my 
people go" (př. C). 

Zpívalo se s nástroji nebo bez nich, se všemi černoš
skými výrazovými prostředky (hot intonation atd.). 
Spirituály patří k bezprostředním kořenům jazzu. Ješ
tě ve 20. letech se vyskytovaly takovéto spontánní zpě
vy v černošských kostelích. Následovala efektní kon
certní a nahrávací aranžmá pro sóla, sbor a orchestr 
(H. 1. BURLEIGH, L. ARMSTRONG, L. PRICEOVÁ). 

Zpracování spirituálu When Israel ukazuje ty
pické akordy (g moll s velkou sextou, Es dur 
s malou septimou), k tomu chromatický druhý 
hlas v osminách jako ímprovizační model (př. C). 

Slavné spiriuály jsou Nobody knows the trouble J've 
seen, Swing low (s. 460, př. A), I got a shoes,jo
nah in the Wale. 

Bebop (1940-1950). Z big bandů se vyčleňovaly 
menší sólistické ansámbly (combos) při tzv. jam 
sessions k experimentálnímu jazzovému improvizo
vání. Tak vznikl kolem roku 1940 v Minton's Play
house v Harlemu (PARKER) nový styl, bebop, který 
svým šíleným tempem a melodickou útržkovitostí od
ráží rozervanost tehdejší doby. Vlivy moderní vážné 
hudby a velkoměstské intelektuality. 

Melodika upřednostňuje rychlé chromatické pa
sáže šestnáctin přerývané pauzami a zmenšenou 
kvintu (flatted fifth) v rozšířené, téměř atonální 
harmonň (př. E). Typické jsou přeznívající činely 
se synkopovaným swingovým rytmem a volnými 
akcenty bubnu (př. D), k tomu jihoamerické 
a afrokubdnské rytmy; nová barva: vibrafon. 

Hlavními představiteli byli CHARLIE PARKER (alt
sax.), DIZZY GILLESPIE (tr.), THELONlUS MONK 
(klavír). Bebop užívá big band se sóly; po r. 1950 se 
z n~vyvinulhardbop. 

Cool jazz (1950-60). Proti excentričnosti bebopu 
postavil kolem roku 1950 cool jazz diferencovanou 
komorní hudbu. Legatová hra, lineární splývání bez 
tvrdých akcentů, kontrapunktické předivo a imitace 
se otevírají tradici evropské artificiální hudby včetně 
atonality. 
Hudebníci: LESTER YOUNG, GERRY MULLIGAN a je
ho kvartet, LENNIE TRISTANO, MILES DAVIS. Barevný 
Modem Jazz Quartett s JOHNEM LEWISEM, klavír 
(s vibrafonem, kb., bicími) imitoval BACHOVSKOU 
polyfonň. 

Free jazz (1960-1970). programním titulem 
O. COLEMANA (not. př. F) začal poslední krok jaz
zu směrem k moderní hudbě (postserialismus) , 
osvobozené od jazzových tradic, jako je bea~ chorus, 
tonální harmonie. 

Kratičkými imitacemi a hbitými reakcemi při sou
hře se zjemňuje polyfonní struktura (př. F). 

Přes rhythm & blues se free jazz v pol. 60. let znovu 
spojil s blues. Další hudebníci: JOHN COLTRANE, 
CECIL TAYLOR. 

Electric jazz (1970-1980). Asi od roku 1970 se 
pod vlivem rocku stále více používá elektrOnika, 
přesto vzniklo již kolem r. 1975 tzv. mainstream 
hnutí (jistý druh Nové jednoduchosti). Stylový plura
lismus zůstal zachován. 
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20. STOLETt / Zabavmi hudba III / orchestr, filmova hudba, slagr 509 

Pojem zabavna hudba, event. lehki hudba (Un
terhaltungsmusik, light music), vznikl na konci 
19. stoleti a je spojen s produkci hudby jakozto 
zboif v modemi masove spolecnosti, jez je ke 
koupi na zvukovYch nosicich, Sirena rozhlasem 
atp. Tim se tato hudba podstatne odlisuje od hudby, 
jez slouzila zabave v predchozich epochich. Vesele 
quodlibet se vzdy zpivalo, divertimento se hralo: 
pritom stale vznikaly lidske vztahy a aktivity. Krome 
hudby k tanci je temer vsechna modemi zabavna 
hudba zacilena na rozptyleni a pasivitu posluchace. 

Dechory orchestr 
tvori pevnou soucast jak vojenske, tak civilni hud
by. J eho obsazeni vzeslo ze stare dechove harmo
nie 18. stoleti se drevy (hoboj, klarinet, fagot) 
a iesti (trubka, lesni roh, pozoun), ke ktere se 
na konci 18. stoletf pi'ipojila janiearskd hudba 
s velkjim bubnem, cinely, trianglem (nebo zvon
kohrou) a malYm bubnem. Pozdeji se dechove 
skupiny dale rozsirovaly, ke standardizaci doslo 
kolem poloviny 19. stoleti. Civilni kapely mest
sk,ych a vesnick,ych korporaci a spolku jsou shod
ne s vojenskjimi hudbami. 

Rozlisujeme nemecke obsazeni s klarinety 
a francouzske se saxofony (Anglie, USA, Rusko, 
stare nemecke spolkove zeme). Existuji doporu
cena obsazeni vzhledem k celkovemu poctu 
hearu (obr. A). 

Zvlistnosti je tzv. pruvod pistcu, jen s bubny 
a piSfalami jako u stare pechoty. Fungoval jako 
"mala hra" (K!eines Spiel) sti'idave s "velkou 
hrou" (Grofies Spiel) celeho telesa. (Historicke 
pruvody piStcu se konaji dodnes pi'i masopustnich 
slavnostech v Basileji.) 

Sbor pozounu ve stare chrimove hudbe sesta
val z 6-7 s610vYch heacu; nyni 0 nej znovu proje
vuji zajem poradatele baroknich produkci i sou
dobi skladatele (obr. A). 

Repertoar dechovYch kapel saha od pochodu, tan
cu, pisni, chonilu, uprav vseho druhu aZ k symfo
nicke hudbe se smyeci, coz bylo zvlaste v 19. stole
ti (pi'ed gramofonovou deskou a rozhlasem) obee
ne bezne. 

Salonn! orchestr 
z 19. stol. lze dodnes nalezt v kavamich a v liznich, 
v dobe nemeho filmu se vyskytoval i v kinech. 

Zakladem je klav{rni trio s houslemi, violon
cellem a klavirem (nebo harmoniem), k nimz 
pristupoval 2. stojid houslista, viola, bici, de
chy, vzdy podle typu obsazeni: videiiskeho, pa
fiiskeho nebo berlfnskeho (obr. B). 

Aranzovalo se prakticky vse, a sice pro trio, pricemz 
pridavne nistroje pak unisono nebo v oktavach 
zdvojovaly hlavni hlasy. Obvykle byly s610ve impro
vizace. 

Filmova hudba 
Hudba k jevistnim dilum, rozhlasovYm hram a fil
mum je prirozene programn{ hudbou, fidi se tedy 
okamZit9m denim a rna jen zi'idka autonomni hu
debni formu. 
v dobe nemeho filmu, priblizne v letech 
1900-1930, bylo bezne nepretdite improvizovani 
doprovodne hudby (vcetne hluW) u klaviru nebo 
harmonia. Vetsi kina mela speciilni varhany se zvo
ny, gongem, telefonnfm zvonkem, ptacim zpevem 
atd. Hrily zde i salonni orchestry (viz VYSe). Pro 
aranimd existovaly kinoteky, sbirky kusu k jist9m 
typum scen jako laska, louceni atd. Nemy film znal 
jiz take originilni kompozice, zcasti od slavnych 
skladatelu (SAINT-SAENS). 
Zvukory film, ktery kolem roku 1930 rychle 
a zcela vytlacil film nemy, jiz nezna zadne pi'idavne 
improvizovanf a aranzma, ale pracuje vzdy s vlastni 
kompozici, vetsinou s velkjimi orchestry, ale i s ko
momi hudbou a elektronikou. Hudbe ke zvukove
mu filmu (background, pauzy) ulehcily dialogy 
a ruehy. Hudba muze vedle obrazu vzbuzovat mys
lenky a pocity pomoci vzpominkovYch motivil, pou
ziti crescenda pri nebezpeci apod.; muze pusobit 
i ironicky a parodisticky. 

Originilni citerova hudba vyvolava atmosferu vi
deiisk,ych kavaren a Pratru. Je leitmotivem Har
ryho Limese. - Ve filmu Podraz slouzi starr rag
time SCOTTA JOPLINA k vyliceni prostredi pa
sack,ych hospod (pl'. C). 

Filmovou hudbu psalo mnoho skladatelu, napr. 
O. MILHAUD (20 filmu), A. HONEGGER (pres 30 
filmu); specializovani film. skladatele: F. GROTHE 
(Dum v Montevideu) , M. JARY. 

Slagr 
Tak se pojmenovavaji od poloviny 19. stoleti oblibe
ne melodie z oper a operet, pozdeji i nove skladby. 
Oiky mediim konzumnf spolecnosti, zvlaste gramo
fonove desce a rozhlasu, se stal slagr hudebnim 
zbozim s velkjim obratem. 
Na racionilne a profesionilne organizovane pro
dukci slagru se podHi: textar, skladatel, aranzer, 
zpevak, hrac, naheavaci team, designer, producenti 
atd. aZ po diskjockeye a showmastera. - Slagr ape
luje na nejjednodussi poslechove navyky a pocity. 
Zfidkakdy originilni, stile je soucisti m6dnfho 
trendu, ktery zcasti take sim fidi. 
TextovYm topoi jako osamelost, liska atd. odpovida 
hudebni jednoduchost: diatonieki melodika s ty
pickjimi intervaly, pros\y rytmus, tonilnf harmonie, 
stroficki stavba s refrenem, znime zvukove obrazy 
(sounds) jako valcik (musette) pro Pafiz, havajski 
kytara pro jizn! more atd. Falesne city sugeruji fa
lesnou pomoc v zivotni nouzi. 
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Pojem zábavná hudba, event. lehká hudba (Un
terhaltungsmusik, light music), vznikl na konci 
19. století a je spojen s produkcí hudby jakožto 
zboží v moderní masové společnosti, jež je ke 
koUPi na zvukových nosičích, šířena rozhlasem 
atp. Tím se tato hudba podstatně odlišuje od hudby, 
jež sloužila zábavě v předchozích epochách. Veselé 
quodlibet se vždy zpívalo, divertimento se hrálo: 
přitom stále vznikaly lidské vztahy a aktivity. Kromě 
hudby k tanci je téměř všechna moderní zábavná 
hudba zacílena na rozptylení a pasivitu posluchače. 

Dechový orchestr 
tvoří pevnou součást jak vojenské, tak civilní hud
by. Jeho obsazení vzešlo ze staré dechové harmo
nie 18. století se dřevy (hoboj, klarinet, fagot) 
a žesti (trubka, lesní roh, pozoun), ke které se 
na konci 18. století připojila janičárská hudba 
s velkým bubnem, činely, trianglem (nebo zvon
kohrou) a malým bubnem. Později se dechové 
skupiny dále rozšiřovaly, ke standardizaci došlo 
kolem poloviny 19. století. Civilní kapely měst
ských a vesnických korporací a spolků jsou shod
né s vojenskými hudbami. 

Rozlišujeme německé obsazení s klarinety 
a francouzské se saxofony (Anglie, USA, Rusko, 
staré německé spolkové země). Existují doporu
čená obsazení vzhledem k celkovému počtu 
hráčů (obr. A). 

Zvláštností je tzv. průvod pištců, jen s bubny 
a píšťalami jako u staré pěchoty. Fungoval jako 
"malá hra" (K!eines Spiel) střídavě s "velkou 
hrou" (Grofies Spiel) celého tělesa. (Historické 
průvody pištců se konají dodnes při masopustních 
slavnostech v Basileji.) 

Sbor pozounů ve staré chrámové hudbě sestá
val z 6-7 sólových hráčů; nyní o něj znovu proje
vují zájem pořadatelé barokních produkcí i sou
dobí skladatelé (obr. A). 

Repertoár dechových kapel sahá od pochodů, tan
ců, písní, chorálů, úprav všeho druhu až k symfo
nické hudbě se smyčci, což bylo zvláště v 19. stole
tí (před gramofonovou deskou a rozhlasem) obec
ně běžné. 

Salonní orchestr 
z 19. stol. lze dodnes nalézt v kavárnách a v lázních, 
v době němého filmu se vyskytoval i v kinech. 

Základem je klavírní trio s houslemi, violon
cellem a klavírem (nebo harmoniem), k nimž 
přistupoval 2. stojící houslista, viola, bicí, de
chy, vždy podle typu obsazení: vídeňského, pa
řížského nebo berlínského (obr. B). 

Aranžovalo se prakticky vše, a sice pro trio, přičemž 
přídavné nástroje pak unisono nebo v oktávách 
zdvojovaly hlavní hlasy. Obvyklé byly sólové impro
vizace. 

Filmová hudba 
Hudba k jevištním dílům, rozhlasovým hrám a fil
mům je přirozeně programní hudbou, řídí se tedy 
okamžitým děním a má jen zřídka autonomní hu
dební formu. 
V době němého filmu, přibližně v letech 
1900-1930, bylo běžné nepřetržité improvizování 
doprovodné hudby (včetně hluků) u klavíru nebo 
harmonia. Větší kina měla speciální varhany se zvo
ny, gongem, telefonním zvonkem, ptačím zpěvem 
atd. Hrály zde i salonní orchestry (viz výše). Pro 
aranžmá existovaly kinotéky, sbírky kusů k jistým 
typům scén jako láska, loučení atd. Němý film znal 
již také originální kompozice, zčásti od slavných 
skladatelů (SAINT-SAĚNS). 
Zvukový film, který kolem roku 1930 rychle 
a zcela vytlačil film němý, již nezná žádné přídavné 
improvizování a aranžmá, ale pracuje vždy s vlastní 
kompozicí, většinou s velkými orchestry, ale i s ko
morní hudbou a elektronikou. Hudbě ke zvukové
mu filmu (background, pauzy) ulehčily dialogy 
a ruchy. Hudba může vedle obrazu vzbuzovat myš
lenky a pocity pomocí vzpomínkových motivů, pou
žití crescenda při nebezpečí apod.; může působit 
i ironicky a parodisticky. 

Originální citerová hudba vyvolává atmosféru ví
deňských kaváren a Prátru. Je leitmotivem Har
ryho Limese. - Ve filmu Podraz slouží starý rag
time SCOTTA JOPLlNA k vylíčení prostředí pa
sáckých hospod (př. C). 

Filmovou hudbu psalo mnoho skladatelů, např. 
D. MILHAUD (20 filmů), A. HONEGGER (přes 30 
filmů); specializovaní film. skladatelé: F. GROTHE 
(Dům v Montevideu) , M. JARY. 

Slágr 
Tak se pojmenovávají od poloviny 19. století oblíbe
né melodie z oper a operet, později i nové skladby. 
Díky médiím konzumní společnosti, zvláště gramo
fonové desce a rozhlasu, se stal šlágr hudebním 
zbožím s velkým obratem. 
Na racionálně a profesionálně organizované pro
dukci šlágrů se podHí: textař, skladatel, aranžér, 
zpěvák, hráč, nahrávací team, designer, producenti 
atd. až po diskjockeye a showmastera. - Šlágr ape
luje na nejjednodušší poslechové návyky a pocity. 
Zřídkakdy originální, stále je součástí módního 
trendu, který zčásti také sám řídí. 
Textovým topoi jako osamělost, láska atd. odpovídá 
hudební jednoduchost: diatonická melodika s ty
pickými intervaly, prostý rytmus, tonální harmonie, 
strofická stavba s refrénem, známé zvukové obrazy 
(sounds) jako valčík (musette) pro Paříž, havajská 
kytara pro jižní moře atd. Falešné city sugerují fa
lešnou pomoc v životní nouzi. 
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20. STOLET! / Zabavmi hudba IV / media, muzikal, rock 511 

Ochranmi sdruienf autoru. K ochrane autor
sk)1ch prav v hudbe existujf ve vsech zemfch 
ochranni sdruzenf autorU, v SRN je to Gesellschaft 
for musikalische Auffohrungsrechte (GEMA, 
od r. 1915), v CR OSA - Ochrannj svaz autorskf 
pro prdva k d{/um hudebnim (od r. 1919). Ochra
na autorsk)1ch prav v hudbe byla v Nemecku poprve 
zavedena v r. 1870, definitivne v r. 1901. UiivateM 
hudby plati poplatky GEMA, kteri je podle bodu roz
deluje tvilrcum (skladatelum, textai'iim a nakladate
lum). Nejvfce penez vydelivi zibavni hudba. 

Poeet bodu se rid! podle druhu a delky. Za po
pulimf pfseii se poefti mene nez za velke orato
rium. Poeet provedenf, vysflinf, desek atd. ale 
vesmes prinisf pfsni vice bodu nez oratoriu. 
o kvalite tabulka nevypovfdi (obr. A, vyoer). 

Rozhlas. Pri sfrenf a podpore hudby hraje rozhlas 
a televize tistrednf roli. Polovina aZ dYe tretiny cel
koveho vysflacfho casu pi'ipada hudbe, z toho opet 
50-80% hudbe zabavne. Zabavna hudba tvorf pod
skupinu oddflu zdbava nebo hudba. 
Grarnofonova deska. Prvnf nahravky byly zazna
meniny na v:ileeek Edisonova fonografu (1877). 
Nasledovala rychle se prosazujfcf gramofonovd 
deska E. BERLINERA (1887). Kolem roku 1900 uz 
byla zabavna i tzv. vazna hudba (klasicka dfla) 
k dispozici na 30centimetr0vYch deskach z selaku 
se 78 otaekamilmin. (kaZda strana cca 3 min.). Za
sadnf zlepsenf delky a kvality pi'inesla v r. 1951 
umelohmotna deska se 33 113 oUmin. a v r. 1958 
stereo a high fidelity. Nahravinf delSfch skladeb, 
oper a soubomych provedenf prudce narostlo. 
Obrat desek v Nemecku 1906: 1,5 mil., 1930: 
30 mil., 1977: 136,4 mil., vetsinou zabavna hudba. 
Funkcionalnf hudba se naz9va stimulujfcf hudba 
na modemfch pracovistich, v obchodnfch domech 
atd. Nejvetsfm producentem je MUZAK se svYmi stu
dii a orchestry (pres 200 milionu posluchaeu). 
TriviaInf hudba je nislednicf hudby salonnf, bez 
umel. tirovne, ale dobi'e obchodne vyuzitelna. 
Tanecnf hudba. Ve 20. stoletf se jako nepirovY 
(skupin0vY) tanec tanef jiz jen Ctverylka, jinak se 
tanef jen tance pirove, zeasti s prudkYmi pohyby 
(rock'n'roll). Bohate jsou narodnf tance jako spa
nelskefandango nebo cake walk americk)1ch eer
nochu (obr. B), take mnohe tance latinskoameric
ke (s. 154). 

Stejne jako jazz miluje taneenf hudba rytmick)1 
drive, z off beatu vychazejfcf swing a variovinf 
znimych melodif heterofonif, synkopovanfm aj. 
(zjazzovdni, pr. C). 

MuzikaI (musical comedy, m. play), americke 
zabavnf divadlo, zvlaste na Broadwayi (New York) 
s mluvenYmi dialogy, pfsnemi, ansambly, sbory, 
tanci a dekorativnfmi show-efekty (vzor: paffiskd 
revue). 

Evropska linie rna operetnf charakter s ro
mantickYm (milostnym) dejem, vzletnou melodi
kou a rytmem, s tanci prfhuznYmi baletu. Sem pat
rf V. HERBERT; R. FRIML; S. ROMBERG; J. KERN, 
Show Boat (1927); R. RODGERS, On Your Toes 
(1939), Oklahoma (1943); F. LOEWE, My Fair 
Lady (1956), podle SHAWOWA Pygmaliona, re
kord: 2717 provedenf na Broadwayi. 
Americka linie paroduje operetu a priniSf nove 
prvky, jako je v:ileena, rasova a soci:ilnf tematika; 
vliv jazzu, rock. Napr.: G. M. COHAN, Little johnny 
jones (1904); G. GERSHWIN, Strike Up the Band 
(1930); C. PORTER, Kiss Me Kate (1948). 

BERNSTEINOVA West Side Story (1957), milostna 
tragedie ve v:ilce mezi dvema gangy mladeze. Song 
America pracuje pusobive, aZ napadne se sign:ilnf 
kvartou, trojzvuky, opakovinim (pi'. D). 

NovY smer prinesl rockory muzikaI: G. McDER
MOT, Hair (1968); A. LLOYD-WEBBER, jesus 
Christ Superstar (1971), Evita (1978), Cats 
(1981), Phantom of the OPera (1986). 
Muzikil nasel napodobitele v Anglii (L. BART), 
Francii (M. MONNOT, Irma la Douce, 1956), Ne
mecku (L. OLIANS, Priirie-Saloon, 1958), u nis 
(K. SVOBODA, Dracula, 1995; D. LANDA, Krysaf, 
1996) aj. 

Pop a rock 
Jako popularnf hudba se pi'ibliZne od roku 1960 
oznaeuje smes white blues, rocku a pfsne (obr. E), 
easto politicky a soci:ilne angaZovana (protestni, 
delnickd piseii); stejne jako pop art je zacflena na 
masove pusobenf. 
Rockova hudba vysla z rock'n'rollu, boogie 
woogie a eernosskeho rhythm and blues. Poeatee
nf sign:ily vyslali BILL HALEY a ELVIS PRESLEY svou 
antiautoritativnf emocion:ilnf vyousnosti a tvrdou 
rytmikou. Impulsem byly i studentske nepokoje ro
ku 1968, protestnf hnutf 70. a 80. let (zamerena 
antiracionalisticky a proti kultu vy'konnosti atd.), 
drogove vlny v subkulture aj. 

Beatles, jejichZ dlouhe vlasy a obleeenf se staly 
skupinovYm symbolem, spojili beat s melodicko
harmonickou knisou a barevnou instrumentacf, 
napi'. v Let it be s pruznYmi off beaty (pr. E). 

Masove festivaly let 1968 a 1969 (Woodstock) uka
zaly vrchol hnutf a zaroveii jeho komercionalizaci. 
Pi'ibylo elektroniky se syntetizery, zesilovaei atp. 
Doslo ale take k obohacenf 0 tradici blues a jazzu 
(obr. E), d:ile inspirace Latinskou Amerikou (SAN
TANA), Asif (R. SHANKAR) a oblastf klasicke hud
by (EKSEPTION). Styl ureovali: JIMI HENDRIX 
(elektropop), The Doors OIM MORRISON), Pink 
Floyd (psychedelic rock), Genesis (P. GABRIEL, 
PH. COLLINS), BOB MARLEY (reggae), JOHN Mc
-LAUGHLIN (jazz-rock); zvlaste dUlezitY je spravny 
groove (feeling). 
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Ochranná sdružení autorů. K ochraně autor
ských práv v hudbě existují ve všech zemích 
ochranná sdružení autorů, v SRN je to Gesellschaft 
for musikalische Auffohrungsrechte (GEMA, 
od r. 1915), v CR OSA - Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním (od r. 1919). Ochra
na autorských práv v hudbě byla v Německu poprvé 
zavedena v r. 1870, definitivně v r. 1901. Uživatelé 
hudby platí poplatky GEMA, která je podle bodů roz
děluje tvůrcům (skladatelům, textařům a nakladate
lům). Nejvíce peněz vydělává zábavná hudba. 

Počet bodů se řídí podle druhu a délky. Za po
pulární píseň se počítá méně než za velké orato
rium. Počet provedení, vysílání, desek atd. ale 
vesměs přináší písni více bodů než oratoriu. 
O kvalitě tabulka nevypovídá (obr. A, vy1Jěr). 

Rozhlas. Při šíření a podpoře hudby hraje rozhlas 
a televize ústřední roli. Polovina až dvě třetiny cel
kového vysílacího času připadá hudbě, z toho opět 
50-80% hudbě zábavné. Zábavná hudba tvoří pod
skupinu oddílu zábava nebo hudba. 
Gramofonová deska. První nahrávky byly zazna
menány na váleček Edisonova fonografu (1877). 
Následovala rychle se prosazující gramofonová 
deska E. BERLINERA (1887). Kolem roku 1900 už 
byla zábavná i tzv. vážná hudba (klasická díla) 
k dispozici na 30centimetrových deskách z šelaku 
se 78 otáčkami/min. (každá strana cca 3 min.). Zá
sadní zlepšení délky a kvality přinesla v r. 1951 
umělohmotná deska se 33 113 ot./min. a v r. 1958 
stereo a high fidelity. Nahrávání delších skladeb, 
oper a souborných provedení prudce narostlo. 
Obrat desek v Německu 1906: 1,5 mil., 1930: 
30 mil., 1977: 136,4 mil., většinou zábavná hudba. 
Funkcionální hudba se nazývá stimulující hudba 
na moderních pracovištích, v obchodních domech 
atd. Největším producentem je MUZAK se svými stu
dii a orchestry (přes 200 milionů posluchačů). 
Triviální hudba je následnicí hudby salonní, bez 
uměl. úrovně, ale dobře obchodně využitelná. 
Taneční hudba. Ve 20. století se jako nepárový 
(skupinový) tanec tančí již jen čtverylka, jinak se 
tančí jen tance párové, zčásti s prudkými pohyby 
(rock'n'roll). Bohaté jsou národní tance jako špa
nělskéfandango nebo cake walk amerických čer
nochů (obr. B), také mnohé tance latinskoameric
ké (s. 154). 

Stejně jako jazz miluje taneční hudba rytmický 
drive, z of! beatu vycházející swing a variování 
známých melodií heterofonií, synkopováním aj. 
(zjazzování, př. C). 

Muzikál (musical comedy, m. play), americké 
zábavní divadlo, zvláště na Broadwayi (New York) 
s mluvenými dialogy, písněmi, ansámbly, sbory, 
tanci a dekorativními show-efekty (vzor: pařížská 
revue). 

Evropská linie má operetní charakter s ro
mantickým (milostným) dějem, vzletnou melodi
kou a rytmem, s tanci příhuznými baletu. Sem pat
ří V. HERBERT; R. FRIML; S. ROMBERG; J. KERN, 
Show Boat (1927); R. RODGERS, On Your Toes 
(1939), Oklahoma (1943); F. LOEWE, My Fair 
Lady (1956), podle SHAWOWA Pygmalíona, re
kord: 2717 provedení na Broadwayi. 
Americká linie paroduje operetu a přináší nové 
prvky, jako je válečná, rasová a sociální tematika; 
vliv jazzu, rock. Např.: G. M. COHAN, Líttlejohnny 
jones (1904); G. GERSHWIN, Strike Up the Band 
(1930); C. PORTER, Kiss Me Kate (1948). 

BERNSTEINOVA West SideStory (1957), milostná 
tragédie ve válce mezi dvěma gangy mládeže. Song 
America pracuje působivě, až nápadně se signální 
kvartou, trojzvuky, opakováním (př. D). 

Nový směr přinesl rockový muzikál: G. McDER
MOT, Hair (1968); A. LLOYD-WEBBER, jesus 
Christ Superstar (1971), Evita (1978), Cats 
(1981), Phantom ofthe Opera (1986). 
Muzikál našel napodobitele v Anglii (L. BART), 
Francii (M. MONNOT, Irma la Douce, 1956), Ně
mecku (L. OUANS, Priirie-Saloon, 1958), u nás 
(K. SVOBODA, Dracula, 1995; D. LANDA, Krysař, 
1996) aj. 

Pop a rock 
Jako populární hudba se přibližně od roku 1960 
označuje směs white blues, rocku a písně (obr. E), 
často politicky a sociálně angažovaná (protestní, 
dělnická píseň); stejně jako pop art je zacílena na 
masové působení. 
Rocková hudba vyšla z rock'n'rollu, boogie 
woogie a černošského rhythm and blues. Počáteč
ní signály vyslali BILL HALEY a ELVlS PRESLEY svou 
antiautoritativní emocionální vy1Jušností a tvrdou 
rytmikou. Impulsem byly i studentské nepokoje ro
ku 1968, protestní hnutí 70. a 80. let (zaměřená 
antiracionalisticky a proti kultu vy'konnosti atd.), 
drogové vlny v subkultuře aj. 

Beatles, jejichž dlouhé vlasy a oblečení se staly 
skupinovým symbolem, spojili beat s melodicko
harmonickou krásou a barevnou instrumentací, 
např. v Let it be s pružnými off beaty (př. E). 

Masové festivaly let 1968 a 1969 (Woodstock) uká
zaly vrchol hnutí a zároveň jeho komercionalizaci. 
Přibylo elektroniky se syntetizéry, zesilovači atp. 
Došlo ale také k obohacení o tradici blues a jazzu 
(obr. E), dále inspirace Latinskou Amerikou (SAN
TANA), Asií (R. SHANKAR) a oblastí klasické hud
by (EKSEPTION). Styl určovali: JIMI HENDRIX 
(elektropop), The Doors OIM MORRlSON), Pink 
Floyd (psychedelic rock), Genesis (P. GABRIEL, 
PH. COLLlNS), BOB MARLEY (reggae), JOHN Mc
-LAUGHUN (jazz-rock); zvláště důležitý je správný 
groove lfeelíng). 
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Hudba po r. 19.10 vyZaduje jiny zpusob zkoumani 
a vyldadu nez hudba pi'edchozi. Jeji protagoniste jeste 
Ziji a tvon, jejich minulost je pntomna i v jejich dnes
nich dilech. K tomu pi'istupuje otevir3ni hudby svetu 
(teprve v 80. letech se znovu objevuje vice nar. odsti
nU), pluralismus stylu, soucasne existujici smery, 
skoly a individuaJni i'eseni: je tedy nasnade, abychom 
obdobi po r. 1950 pozorovali jako jeden celek. 
Na druhou stranu existuji jednotlive generace a ten
dence vazane na urcM obdobi (s. 484 n.). 
Jako pi'edel bylo obecne pocitovano obdobi kolem 
r. 1950: 
- politicky a mor:ilne jako nory za6itek po druhe 

svetove valce a nacistickem reZimu; 
- esteticky jako rozsii'eni pojmu hudebniho a ume

leckeho dila a tez hudebmno slyseni; 
- stylisticky jako konec neoklasicismu a zacatek se

riaJnfho mySieni; 
- technicky jako prillom do elektronicke hudby 

a noveho zvukoveho sveta. 
Po 2. svetove valce chtela Evropa dohnat valecne ztci
ty. Mnoho emigranru se vcitilo. Vzory se stall BAR
TOK, STRAVINSKI], HINDEMITH (nejcasteji hrani 
soudobi skladatele). FORTNER, HARTMANN, DALIA
PICCOLA, MESSIAEN razili svilj osobni styl a byli vy
hledavanYmi uciteli. Zastupovali umimenou moder
nu, kteci vcelku trvala na pojmu umeleckeho dna, 
hud. druhu, koncertmno provozu. Avantgarda oproti 
tomu hledala neco zcela noveho. 
Z programu bezneho koncertmno provozu soudoba 
hudba dalekosahle ustoupila. Mall' okruh jejich pnz
nivcu zUstai casto mezi sebou kultovne uzavi'en na fes
tivalech Mezinarodnf spolecnosti pro soudobou 
hudbu (ISCM, od r. 1922), Darmstadtskjch prdzd
ninOl!jch kurzech (od r. 1946), Donaueschingen 
(znovuodr. 1950),DomainemusicaIPai'iz (1954az 
73), Varsavskj podzim (1956 nn.), Royan (1967 
nn.), Rencontres internat. Metz (1972 nn.) aj. 
Ke starSi generaci (s. 498 n.) patn: 

Luigi Dallapiccola (1904--1975), Pisino (Istrie) 
1934-67 prof. klaviru ve Florencii; zvukove piny 
a melodickY styl na zakladech SCHONBERGOVY dode
kafonie; DALLAPICCOLA se svYm dilem casto angaZo
val pro svobodu a humanitu. 

Jeho hi. dilem je opera II prigioniero (Vezeii). 
Druha scena zaCina ve stisnujici samote cely. 
V orchestru se po baroknim zpusobu pozveda 
melodie (dvanactit6nova i'ada) v nai'IKavYch piil
t6norych krocich nad prodlevou D, imitacne na
sleduje s610 Vezne: vok. gesto naproste opustenos
ti (8t6nove pole, pi'. A). 

Dna: 6 sborn naMichefangefa (1933-36); Ganti di 
prigionia tn odsouzencu k smrti: Marie Stuartovny, 
Boethia, Savonaroly (1938-41); opera Volo di notte 
(Nocnf let, 1940, SAINT-EXUPERY); Liriche greche 
(1942-45); Ganti di liberazione (1951-55); Qna
demo musicale di Annalibera (1952), se zhustenim 

a krasou pozdmno lila; Requiescant (1958); opera 
Ulisse (Odysseus, 1959-68, HOMER). 

Olivier Messiaen (1908-1992), Avignon, 
1919-30 studoval v PanZi varh. (DuPRE) a skladbu 
(DUKAS), od 1931 varham'k v St-Trinite v Pai'iZi, 
od 1942 prof. na konzervatoi'i (zaci: BOUIEZ, 
STOCKHAUSEN, XENAKIS); zakladem jeho skladeb 
byly mj. mody: 6-lOstupnove t6nove i'ady urCite 
stavby, navic retrogrddnf (je mozne je Cist tam 
i zpet) nebo nonretrogradnf (symetricke, tj. jsou 
shodne pi'i cteni tam i zpet) rytmy. Z fro tradice DE
BUSSYHO a RAVELA vyrUsti MESSIAENOVO lil0 velke 
barevnosti, vyplnene mystickou hloubkou a oddanYm 
katolicismem. 
Dna mj.: L'ascension (1933), pro orch.; La nativite 
du Seigneur (1936), 9 meditaci pro varh.; Qnatuor 
pour fa fin du temps (1941); Vingt regards sur 
I'Enfant Jesus (1944), pro klavir; symfonie Turan
galfla (1946-48), v sanskrtu: sna, miwstnj zpev se 
s61. klavirem a MartenotovYmi vlnami; Qnatre etudes 
de rythme (1949-50), pro klavir: lie de Feu I, II, Mo
de de valeurs et d' inteusites, Neu1nes rythmiques. 

MESSIAEN zde poprve pi'enasi modalni zpusob 
mySleni na vSechny zvuk. parametry; nejprve ry
chozi uspomdani materialu: 
Tonova vYska: 12stupnova; vZdy po jednom mo
de (division, obr. A: jen diskant) pro diskant, 
sti'edni polohu a bas (3 notove systemy). Delka 
tonu: i'ady s 12 hodnotami, pro kaZdou polohu 
s jinou rychozi hodnotou: diskant s 32tinou 
(l-12kcit), sti'. poloha s 16tinou, bas s osminou. 
Dynamika: jen 7 hodnot (ne 12) pro jednotlive 
polohy: kontrasty, sti'edne silne, silne. Tembr: (ty
py uhozu): 12 Udaju, stezi realizovatelne. 

MESSIAENOVY mody nejsou fadami. Jako material 
mu slouZi fenomeny (objets trouves) nalezene v mi
nulosti (s. 488), v cizich kultucich (indicke rytmy) 
nebo v pfirodi: 

MESSIAEN notuje ptaci zpev ornitologicky pi'esne 
(pi'. B). Na rozdil od konkretnf hudby (s. 515) 
nepouziva material pnmo, ale moddlne (hloubeji, 
pomaleji apod.) jej zpracovava do style oiseau 
(ptaci sty!). 
V Oiseaux exotiques (Exotictf ptaci) zazniva 
ptaci zpev z Indie, Ciny atd., jako napi'. drozd 
(v klaviru), nad i'ec. a indickYmi rytmy (v bicich): 
blizkost pnrode a zduchovneni (pi'. B). 

Nasleduji Messe de fa Pentecote (1950), pro varh.; 
Livre d'orgue (1951); Le merle noir (1952), pro fl. 
a klav.; Reveil des oiseaux (1953), Oiseaux exoti
ques (pi'. B); Ghronochromie (1960) pro orch. 
("barva casu"); Sept haYkai: Esquisses japonaises 
(1962), pro klav., xylofon, marimbu a mall' orch.; 
Couleurs (s. 488); oratorium La Transfiguration 
de Notre-Seigneur jlfsus-Ghrist (1965-69); opera 
Saint Fran~ois d'Assise (1975-83). - Technique de 
mon fangage mUSical, 2 sv., 1944. 
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Hudba po r. 19.10 vyžaduje jiný způsob zkoumání 
a vy'kladu než hudba předchozí. Její protagonisté ještě 
žijí a tvoří, jejich minulost je přítomna i v jejich dneš
ních dílech. K tomu přistupuje otevírání hudby světu 
(teprve v 80. letech se znovu objevuje více nár. odstí
nů), pluralismus stylů, současně existující směry, 
školy a individuální řešení: je tedy nasnadě, abychom 
období po r. 1950 pozorovali jako jeden celek. 
Na druhou stranu existují jednotlivé generace a ten
dence vázané na určitá období (s. 484 n.). 
Jako předěl bylo obecně pOciťováno období kolem 
r. 1950: 
- politicky a mor:ilně jako nový začátek po druhé 

světové válce a nacistickém režimu; 
- esteticky jako rozšíření pojmu hudebního a umě

leckého díla a též hudebmno slyšení; 
- stylisticky jako konec neoklasicismu a začátek se

riálního myšlení; 
- technicky jako průlom do elektronické hudby 

a nového zvukového světa. 
Po 2. světové válce chtěla Evropa dohnat válečné ztrá
ty. Mnoho emigrantů se vrátilo. Vzory se stali BAR
TÚK, STRAVINSKI], HINDEMITH (nejčastěji hraní 
soudobí skladatelé). FORTNER, HARTMANN, OALIA
PICCOLA, MESSIAEN razili svůj osobní styl a byli vy
hledávanými učiteli. Zastupovali umírněnou moder
nu, která vcelku trvala na pojmu uměleckého dna, 
hud. druhů, koncertmno provozu. Avantgarda oproti 
tomu hledala něco zcela nového. 
Z programů běžného koncertmno provozu soudobá 
hudba dalekosáhle ustoupila. Malý okruh jejích příz
nivců zůstal často mezi sebou kultovně uzavřen na fes
tivalech Mezinárodní společnosti pro soudobou 
hudbu (lSeM, od r. 1922), Darmstadtských prázd
ninOl!ých kurzech (od r. 1946), Donaueschingen 
(znovu od r. 1950), Domaine musicalPaříž (1954 až 
73), Varšavský podzim (1956 no.), Royan (1967 
nn.), Rencontres internat. Metz (1972 nn.) aj. 
Ke starší generaci (s. 498 n.) patří: 

Luigi Da1lapiccola (1904--1975), Pisino (Istrie) 
1934-67 prof. klavíru ve Florencii; zvukově plný 
a melodický styl na základech SCHŮNBERGOVY dode
kafonie; OALLAPICCOLA se svým dílem často angažo
val pro svobodu a humanitu. 

Jeho hl. dílem je opera II prigioniero (Vězeň). 
Druhá scéna začíná ve stísňující samotě cely. 
V orchestru se po barokním způsobu pozvedá 
melodie (dvanáctitónová řada) v nařI'kavých půl
tónových krocích nad prodlevou O, imitačně ná
sleduje sólo Vězně: vok. gesto naprosté opuštěnos
ti (8tónové pole, př. A). 

Dna: 6 sborů na Michelangela (1933-36); Canti di 
prigionia tří odsouzenců k smrti: Marie Stuartovny, 
Boethia, Savonaroly (1938-41); opera Volo di notte 
(Noční let, 1940, SAINT-EXUPÉRY); Liriche greche 
(1942-45); Canti di liberazione (1951-55); Qna
demo musicale di Annalibera (1952), se zhuštěním 

a krásou pozdmno rula; Requiescant (1958); opera 
Ulisse (Odysseus, 1959-68, HOMÉR). 

Olivier Messiaen (1908-1992), Avignon, 
1919-30 studoval v Paříži varh. (OuPRÉ) a skladbu 
(OUKAS), od 1931 varham'k v St-Trinité v Paříži, 
od 1942 prof. na konzervatoři (žáci: BOUlEZ, 
STOCKHAUSEN, XENAKIS); základem jeho skladeb 
byly mj. mody: 6-lOstupňové tónové řady určité 
stavby, navíc retrográdní (je možné je číst tam 
i zpět) nebo nonretrográdní (symetrické, tj. jsou 
shodné při čtení tam i zpět) rytmy. Z fr. tradice OE
BUSSYHO a RAVELA vyrůstá MESSIAENOVO rulo velké 
barevnosti, vyplněné mystickou hloubkou a oddaným 
katolicismem. 
Dna mj.: L'ascension (1933), pro orch.; La nativité 
du Seigneur (1936), 9 meditací pro varh.; Qnatuor 
pour la fin du temps (1941); Vingt regards sur 
I'Enfant jésus (1944), pro klavír; symfonie Turan
galfla (1946-48), v sanskrtu: Sna, milostný zpěv se 
sól. klavírem a Martenotovými vlnami; Qnatre études 
de rythme (1949-50), pro klavír: lle de Feu I, II, Mo
de de valeurs et ď inteusités, Neu1neS rythmíques. 

MESSIAEN zde poprvé přenáší modální způsob 
myšlení na všechny zvuk. parametry; nejprve vý
chozí uspořádání materiálu: 
Tónová výška: 12stupňová; vždy po jednom mo
de (division, obr. A: jen diskant) pro diskant, 
střední polohu a bas (3 notové systémy). Délka 
tónu: řady s 12 hodnotami, pro každou polohu 
s jinou výchozí hodnotou: diskant s 32tinou 
(l-12krát), stř. poloha s 16tinou, bas s osminou. 
Dynamika: jen 7 hodnot (ne 12) pro jednotlivé 
polohy: kontrasty, středně silně, silně. Témbr: (ty
py úhozu): 12 údajů, stěží realizovatelné. 

MESSIAENOVY mody nejsou řadami. Jako materiál 
mu slouŽÍ fenomény (objets trouvés) nalezené v mí
nulosti (s. 488), v cizích kulturách (indické rytmy) 
nebo v přírodě: 

MESSIAEN notuje ptačí zpěv ornitologicky přesně 
(př. B). Na rozdíl od konkrétní hudby (s. 515) 
nepoužívá materiál přímo, ale modálně (hlouběji, 
pomaleji apod.) jej zpracovává do style oiseau 
(ptačí styl). 
V Oiseaux exotiques (Exotičtí ptáci) zaznívá 
ptačí zpěv z Indie, číny atd., jako např. drozd 
(v klavíru), nad řec. a indickými rytmy (v bicích): 
blízkost přírodě a zduchovnění (př. B). 

Následují Messe de la Pentecote (1950), pro varh.; 
Livre ďorgue (1951); Le merle noir (1952), pro tl 
a klav.; Réveil des oiseaux (1953), Oiseaux exoti
ques (př. B); Chronochromie (1960) pro orch. 
("barva času"); Sept haYkai: Esquisses japonaises 
(1962), pro klav., xylofon, marimbu a malý oreh.; 
Couleurs (s. 488); oratorium La Transfiguration 
de Notre-Seigneur jésus-Christ (1965-69); opera 
Saint Fran~ois ďAssise (1975-83). - Technique de 
mon langage musical, 2 sv., 1944. 
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Konkretni hudba (Musique concrete). PIERRE 
SCHAEFFER takto v obd. 1948/49 pojmenoval re
produktorovou hudbu pracujid s konkretnim zvu
koyYm materiaIem (sumy, Wuk, instrumentaIni zvu
ky, ptaci zpev), ktery byl nahran na magnetofonovY 
pasek a pak ve studiu ORTF zpracovan na kompozice 
pomod vy'beru, zmen a koliZe (oproti tomu viz elek
tronickd hudba, s. 521). Po svem prvnim koncertu 
v PanZi r. 1950 zalozili P. SCHAEFFER a P. HENRY 
Groupe de musique concrete, ve ktere pracovali 
roku 1952 MESSIAEN (Timbres-durees), BOULEZ 
(Etudy I, II), pozdeji R. HAUBENSTOCK-RAMATI, 
MALEC, XENAKIS a dalSl. Po BOULEZOVil kritice ne
mipaditosti a jednoduchosti v roce 1958 rozsii'il 
SCHAEFFER v Groupe de Recherche Mus. de I'ORTF 
svilj zajem 0 elektronickou hudbu. 
Nahoda 
Hlavnim zastupcem tzv. experimentdln{ hudby, hu
debnich akd, ktere se casto prolinaji s vYrazoyYm 
pohybem, tancem, malirstvim a ostatnimi druhy 
umeni a jejichi vjsledek neni pfedvidatelny 
(1959), byl 
John Cage (1912-92), Los Angeles, z:ik SCHOEN
BERGOV a COWELLOV; spoluprace s choreografem 
M. CUNNINGHAMEM (od r. 1942) a s klaviristou 
DAVIDEM TUDOREM (Evropa 1954); mnoho pod
netnych del a spisii. Pro CAGEOV extremne avant
gardni postoj jsou charakteristicke: 
- vedomy odvrat od tradice, ktery rna umoZnit do

saZeni nOvYch estetickYch zkusenosti, napi'. misto 
tonoveho systemu hra s hluky a sumy; 

- neexistuje z:idna pi'edem dana hud. forma (ote
vfend forma), misto ni spontanni napadite akce, 
casto inspirovane grafickou notaci (s. 488); od
mitavY postoj vilci uzavfenbnu umileckbnu di
lu ("opusove" hudbe); misto neho indetermina
ce a ndhoda: nejobecnejsi forma aleatoriky (s. 
519, 523); 

- zadny osobni vYraz, nYbn odosobneni, inspirova
ne po r. 1945 filosofii DaIneho vYchodu, objektiv
ni zvuk, fantazie (zaci RILEY, REICH, minimalis
mus, s. 525). 

CAGE vynalezl "preparovanY" ("pi'ipravenY") klavir 
(Bacchanale, 1938) s papiry, di'evem, kovem apod., 
vsunutYmi mezi struny pro zcizeni zvnku. Extremem je 
"antiopus" 4' 33" (tacet ve ti'ech vet:ich, 1952), po
citajid predem s ohromenou aZ rozhorcenou reakd 
publika. V Darmstadtu v r. 1958 nabidl do te doby 
zesmesnovany CAGE svou hudbou ndbody altemativu 
vilei serialire, v Evrope tehdy vehni vlivne. 

CAGEOV Klavirni koncert (1958) se stal klicoyYm 
z:iZitkem pro WITOLDA LUTOSLAWSKEHO (1913 aZ 
94, VarSava), ktery jiz pi'edtim vytvoi'il bohate to
naIni a dodekafonni dilo, napi'. virtuozni Variace 
na Paganiniho lema pro 2 klaviry (1941). V Be
ndtskjch hrdch poprve pouZiva n:ihodu, ovsem na 
rozdH od CAGE s urcitYm kompozicnfm cHern: po
mod omezene aleatoriky dos:ihnout jemoe odsti-

nene struktury hudebnich ploch, ktere by jinak ne
bylo moZno zapsat v not:ich. Partitura ukazuje pole 
s riiznYmi tradicne notovanYmi strukturami bez 
taktovYch car, s rytmicky svobodnYm pi'ibliinym 
trv:inim usekU riiznych nastrojii (viz barvy). Pi'i
bliine pi'esahy pomod pi'ibliinych udajii a sipek 
pi'ioaseji duhove barevnou hru zvukovYch ploch pl
nou poezie a kouzla (obr. A). 

Citat, kohiZ 
Citdt je staci technika, kteci vytvan zpetne vazby 
a pi'inasi do dt1a zvenci nove vrznamy (BERGOV cit:it 
BACHA, s. 486) nebo i paroduje (KAGEL). Koldi 
(collage, piiv. fro slepenec), spojeni riiznorodych 
materiaIii a technik do nove umelecke podoby, je hu
debne realizovana opet jako citdt, objet trouve, 
konkretn{ hudba apod. Citatem a kolili se rozsii'uji 
vniti'ni psychologicke dimenze: vzdaIene historicke 
epochy a odieWe (geograficke) prostory jsou nyni 
kladeny vedle sebe. 
Zvlastnl vrznam zaujimaji cit:it a koliZ u Bemda Aloi
se Zinunennanna (1918-70), Kolin nad RYnem; za
bYval se casem jako proZivanou realitou, jako filoso
fickYm problemem a jako umeleckYm ukolem. Minu
lost, pntomoost a budoucnost !von ve vesmimem case 
jednotu, v duchu vSak nikoli: "Cas se st:iCi do sebe ja
ko kulova plocha." ZIMMERMANNOVA novapluralis
tickd kompozicni technika (1968) odpovid:i moo
hovrstevnatosti naSi (hudebmj skuteenosti. 

V Antifondch se pi'ekryvaji riizne techniky hry 
(via.), zvukove struktury (vc.-aleatorika),jino
taje (ton D pro Deus, Doris), slovn{ citdty (pro
nasene 1. a 2. violoncellistou) z tak riiznych dob 
a duch. pozic, jake pi'edstavuji CAMus a Bible. vy
znamove a casove vrstvy se navzajem expresivne 
spojuji do jedne sceny (obr. B). 

ZIMMERMANNOVO Wavni dHo, opera Die Soldaten 
(1958-64, LENz) spojuje hudbu, casto vicevrstev
nou, s multimediaInim pi'edstavenim na jevisti (pro
jekce atd.). Krajni priizracnosti dos:ihl v pozdnich 
orchestraInich skic:ich Stille und Umkehr (1970). 
Skladatele (* 1910-1919) 
1910: SAMUEL BARBER (t 1981), ROLF UEBER
MANN, JEAN MARTINON (t 1976), MARIo PERAGAL
LO, PIERRE SCHAEFFER (t1995), WILLIAM SCHU
MAN (t 1992), HEINRICH SUTERMEISTER (t 1995). 
- * 1911: GIANCARLO MENOTTI. - * 1912: JOHN 
CAGE (t 1992), JEAN FRAN~AIX (t 1992), IGOR 
MARKEVITCH (t 1983). - * 1913: BENJAMIN BRIT
TEN (t 1976), RENE LEIBOWITZ (t 1972), WITOLD 
LUTOSLAWSKI (t 1994). - * 1915 HUMPHREY 
SEARLE (t 1982). - * 1916: MiLTON BABBITT, HEN
RI DUTILLEUX, HELMUT EDER, ALBERTO GINASTERA 
(t 1983), SIEGFRIED REnA (t 1968), KARL SCHISKE 
(t 1969). - *1917: ISANG YUN (t 1995). -
* 1918: LEONARD BERNSTEIN (t 1990), GOTT
FRIED VON EINEM (t 1996). - * 1919: SVEN-ERIK 
BACK, ROMAN HAUBENSTOCK-RAMATI (t 1994), 
ROBERT SUTER. 
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Konkrétní hudba (Musique concrete). PIERRE 
SCHAEFFER takto v obd. 1948/49 pojmenoval re
produktorovou hudbu pracující s konkrétním zvu
kovým materiálem (šumy, hluk, instrumentální zvu
ky, ptačí zpěv), který byl nahrán na magnetofonový 
pásek a pak ve studiu ORTF zpracován na kompozice 
pomocí vy1Jěru, změn a koláže (oproti tomu viz elek
tronická hudba, s. 521). Po svém prvním koncertu 
v Paříži r. 1950 založili P. SCHAEFFER a P. HENRY 
Groupe de musique concride, ve které pracovali 
roku 1952 MESSIAEN (Timbres-durées), BOULEZ 
(Etudy I, II), později R. HAUBENSTOCK-RAMATI, 
MALEC, XENAlí.IS a další. Po BOULEZOVll kritice ne
nápaditosti a jednoduchosti v roce 1958 rozšířil 
SCHAEFFER v Groupe de Recherche Mus. de ľORTE 
svůj zájem o elektronickou hudbu. 
Náhoda 
Hlavním zástupcem tzv. experimentální hudby, hu
debních akcí, které se často proJínají s výrazovým 
pohybem, tancem, maliřstvím a ostatními druhy 
umění a jejichž výsledek není předvídatelný 
(1959), byl 
John Cage (1912-92), Los Angeles, žák SCHOEN
BERGŮV a COWELLŮV; spolupráce s choreografem 
M. CUNNINGHAMEM (od r. 1942) a s klavíristou 
DAVIDEM TUDOREM (Evropa 1954); mnoho pod
nětuých děl a spisů. Pro CAGEŮV extrémně avant
gardní postoj jsou charakteristické: 
- vědomý odvrat od tradice, který má umožnit do

sažení nových estetických zkušeností, např. místo 
tónového systému hra s hluky a šumy; 

- neexistuje žádná předem daná hud. forma (ote
vřená/orma), místo ní spontánní nápadité akce, 
často inspirované grafickou notací (s. 488); od
mítavý postoj vůči uzavřenému uměleckému dí
lu ("opusové" hudbě); místo něho indetermina
ce a náhoda: nejobecnější forma aleatoriky (s. 
519, 523); 

- žádný osobní výraz, nýbrž odosobnění, inspirova
né po r. 1945 filosofií Dálného východu, objektiv
ní zvuk, fantazie (žáci R1LEY, REICH, minimalis
mus, s. 525). 

CAGE vynalezl "preparovaný" ("připravený") klavír 
(Bacchanale, 1938) s papíry, dřevem, kovem apod., 
vsunutými mezi struny pro zcizení zvuku. Extrémem je 
"antiopus" 4' 33" (tacet ve třech větách, 1952), po
čítající předem s ohromenou až rozhořčenou reakcí 
publika. V Darmstadtu v r. 1958 nabídl do té doby 
zesměšňovaný CAGE svou hudbou nábody alternativu 
vůči serialitě, v Evropě tehdy vehni vlivné. 

CAGEŮV Klavírní koncert (1958) se stal klíčovým 
zážitkem pro WITOLDA LUTOSLAWSKÉHO (1913 až 
94, Varšava), který již předtím vytvořil bohaté to
nální a dodekafonní dilo, např. virtuózní Variace 
na Paganiniho téma pro 2 klavíry (1941). V Be
nátských hrách poprvé používá náhodu, ovšem na 
rozdH od CAGE s určitým kompozičním cHem: po
mocí omezené aleatoriky dosáhnout jemně odstí-

něné struktury hudebních ploch, které by jinak ne
bylo možno zapsat v notách. Partitura ukazuje pole 
s různými tradičně notovanými strukturami bez 
taktových čar, s rytmicky svobodným přibližným 
trváním úseků různých nástrojů (viz barvy). Při
bližné přesahy pomocí přibližných údajů a šipek 
přinášejí duhově barevnou hru zvukových ploch pl
nou poezie a kouzla (obr. A). 

Citát, koláž 
Citát je stará technika, která vytváří zpětné vazby 
a přináší do dt1a zvenčí nové významy (BERGŮV citát 
BACHA, s. 486) nebo i paroduje (KAGEL). Koláž 
(collage, pův. fr. slepenec), spojení různorodých 
materiálů a technik do nové umělecké podoby, je hu
debně realizována opět jako citát, objet trouvé, 
konkrétní hudba apod. Citátem a koláží se rozšiřují 
vnitřní psychologické dimenze: vzdálené historické 
epochy a odlehlé (geografické) prostory jsou nyní 
kladeny vedle sebe. 
Zvláštní význam zaujímají citát a koláž u Bemda Aloi
se Zinunennanna (1918-70), Kolín nad Rýnem; za
býval se časem jako prožívanou realitou, jako filoso
fickým problémem a jako uměleckým úkolem. Minu
lost, přítomnost a budoucnost tvoří ve vesmírném čase 
jednotu, v duchu však nikoli: "Čas se stáčí do sebe ja
ko kulová plocha." ZIMMERMANNOVA novápluralis
tická kompoziční technika (1968) odpovídá mno
hovrstevnatosti naší (hudebm, skutečnosti. 

V Antifonách se překrývají různé techniky hry 
(vla.), zvukové struktury (vc.-aleatorika),jino
taje (tón D pro Deus, Doris), slovní citáty (pro
nášené 1. a 2. violoncellistou) z tak různých dob 
a duch. pozic, jaké představují CAMus a Bible. vý
znamové a časové vrstvy se navzájem expresivně 
spojují do jedné scény (obr. B). 

ZIMMERMANNOVO hlavní dHo, opera Die Soldaten 
(1958-64, LENz) spojuje hudbu, často vícevrstev
nou, s multimediálním představením na jevišti (pro
jekce atd.). Krajní průzračnosti dosáhl v pozdních 
orchestrálních skicách Stille und Umkehr (1970). 
Skladatelé (* 1910-1919) 
1910: SAMUEL BARBER (t 1981), ROLF UEBER
MANN,JEAN MARTlNON (t 1976), MARIo PERAGAL
LO, PIERRE SCHAEFFER (t1995), WILLIAM SCHU
MAN (t 1992), HElNRlCH SUTERMEISTER (t 1995). 
- * 1911: GIANCARLO MENOTTI. - * 1912: JOHN 
CAGE (t 1992), JEAN FRAN~AIX (t 1992), IGOR 
MARKEViTCH (t 1983). - * 1913: BENJAMIN BRlT
TEN (t 1976), RENÉ LEIBOWlTZ (t 1972), WITOLD 
LUTOSLAWSKI (t 1994). - * 1915 HUMPHREY 
SEARLE (t 1982). - * 1916: MiLTON BABBITT, HEN
Rl DUTILLEUX, HELMUT EDER, ALBERTO GINASTERA 
(t 1983), SIEGFRIED REDA (t 1968), KARt SCHISKE 
(t 1969). - *1917: ISANG YUN (t 1995). -
* 1918: LEONARD BERNSTElN (t 1990), GOTT
FRIED VON EINEM (t 1996). - * 1919: SVEN-ERlK 
Bi\CK, ROMAN HAUBENSTOCK-RAMATI (t 1994), 
ROBERT SUTER. 
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Atmospheres, 1961, cast, tembrove plochy 

poco 
aceel. 

ppp 

lal -~a ... . tr!a ... pE!a ... tA!a.be! 

klav. (Ped.) 

Aventures, 1962, "Mimodrama", scana 11 

rH_r,_,_om...:p..:..,_Po_' ___ f_S_OI_o,_un...:9c."'_fff_{ Re.g;,trierl.(ng fur scitmtli.cl1e /'o'tal'l!A.a.le) 

A G. Ligeti, Zvukove komplexy a fonetika 

5 Ich kei dem solo S 

A \ --------- ne / 51 

T ha -- be \ var de 52 
/ Ta/ B Angst 53 

B L. Nono, II canto sospeso, 1956, a Ha venido, 1960, prace s textem 

frantic joyful tense L. 

(beta) a--toslng a[r] [J for ~aJ[aJ---[?J--[,J 

C L. Berio, Sequenza III pro ienskY hlas, 1965, cast 2. listu 

Ligeti, Nona, Berio 

(velke teat rain; gesto) 
if cresco - - - - malta 

schnell 

o r u i ¢Ie e 0 a a 

Volumina pro 
varhany, 1961/62, 
gralicka notace 
(text zkracen) 

Ha ve-nj-do 

a ___ ' 1- a 

a_' 1- a 

1- a 

frantic gaspmg 
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Atmosphěres, 1961, část, témbrové plochy 

poco 
accel. 

ppp 

lal -~a ... . tr!a ... pE!a ... tA!a.be! 

klav. (Ped.) 

Aventures, 1962, "Mimodrama", scéna 11 

rH_r,_,_om...:p..:..,_Po_' ___ f_S_OI_o'_un...:9c."'_fff_( Re.gi,trierl.(ng fur scitmt1i.cl1e /'o'tal'l!A.a.le) 

A G. Ligeti, Zvukové komplexy a fonetika 

S leh kei dem solo S 

A \ --------- ne / SI 

T ha -- be \ vor de S 2 
/ Ta/ B Angst S3 

B L. Nono, II canto sospeso, 1956, a Ha venido, 1960, práce s textem 

frantic joyful tense L. 

(beto) a--toslng a[rJ [J for ~aJ[aJ---[?J--[,J 

C L. Berio, Sequenza III pro ženský hlas, 1965, část 2. listu 

Ugeti, Nono, Berio 

(velké teatrální gesto) 
ff cresc. - - - - molto 

schnell 

o r u i tle e o a a 

Volumina pro 
varhany, 1961/62, 
grafická notace 
(text zkrácen) 

Ha ve-ni-do 

a ___ ' j- o 

a_' j- o 

j- o 

{rantie gaspmg 
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Seriilni mysleni a zkusenosti se zvukovou tvorbou 
v elektronickjlch studiich vyvolaly vseobecne poku
sy s tembrovou hudbou: skladatele chteIi nove ur
eit strukturu zvuku a tvar dila. Svou roli sehrila 
ifonetika 50. let. Skladby zasadniho ryznamu vy
tvoi'ili PENDERECKl (s. 558) a LiGETI. 

Gyiirgy Ligeti, * 1923 v Mad'arsku, 1957-59 
pracoval v elektronickem studiu v Koline nad 
Ryuem. V Atmosferdch (Atmospheres, 1961) 
jsou tembry primdrnfmi formotvornjmi hu
debnf prvky. LiGETI na sebe vrsi predevsim se
kundy, eimz odbourava intervaly, eliminuje har
monii a ruM obvyklou rytmiku. Tak komponuje 
zvuk v jeho hustote, strukture a barYe, s plynu
ljimi prechody od svetlych barev k temnjim, od 
huste sazby k ridke a naopak (pl'. A). 

Vznika tak jakesi dychajici vlneni bez linearni melo
diky. Na teto vnitrne ozivene tembrove strukture se 
podili mnozstvi hlasil, vedenych v tesnych rozestu
pech: maximilne delene smyece a dechy (mikro
polyfonie) . 

Jeste 0 krok dil jde LiGETI ve varhanni skladbe 
Volumina se stacionarnimi a rilzne stavenjimi 
clustery, zeasti vniti'ne ozivenjimi pohyby rukou 
a pazl. Toto jiz nelze zapsat v notach, ale jen na
znaeit graficky a vysvetlit slovne (obr. A). 

Clustery vyvijel H. COWELL po roce 1916 (tone
cluster, ees. klastry - hrozny t6nil). Tembr jako 
kompozieni princip, tj. eiste tembrove komponova
ni nevedlo dal, pi'ilis rychle se vyeerpalo. LIGETI se 
vratil k intervalove kompozici, pres Requiem 
(1963-65), Lux aeterna (1966) pro sbor a cap
pella, k Lontano (1967) a San Francisco Poly
phonie pro orchestr (1974); Klavirni koncert 
(1988); Houslory koncert (1992). 

Tzv. "angazovami" hudba 
Mnoho hudebnikU vMomych si nekonCicich hrilz 
a bezprivi se srym umenim politicky angaZovalo za 
humannejsi svet. Takovou moznost nabizeji texty, 
jejichz jednoznaenou vYPovea hudba svou silou 
ueinne podporuje. 
Luigi Nono (1924-1990), Benatky, toho byl ry
bornjim pi'ikladem. Nerozsii'uje humanni a politic
ke ideje (ti'idniho boje) siroce pi'istupnou hudbou, 
tak jako socialistickjl realismus, ale Cini tak pro
sti'edky soudobe hudby. 

Oti'esnjlmi dokumenty jsou dopisy na rozloueenou 
od odbojaru odsouzenych k smrti. V NONOvE 
zhudebneni zaznivaji tato slova rozdelena po slabi
kich do sbororych Wasil, jakoby nadosobne vy
zdvizena do vyznavajiciho se, souciticiho spoleeen
stvi: vzndSenf se od hldsky k hldsce, od slabiky 
k slabice: jedna linie ... obcas rozsffend do 
souzvukU, proto II canto sospeso, "vznasejici se 
zpev" (obr. B). 
Tento nory, seriilne koncipovany sborory styl 
pouziva NONO i v jarni pisni Ha venido, zde do-

konce s eist)irni samohliskami ve sborove voka
lize 1.-3. sopranu, jez podbarvuji s610ry sopran 
(obr. B). 

Pi'ikladem NONOVY sociilni a politicke angazova
nosti jsou Intoleranza 0960/61), SuI ponte di Hi
roshima (1962), delnickjl kus Lafabbrica illumi
nata (964) pro mezzosopran a magnetofono
ry pas. Pozdeji se NONO vice stahuje do subtilni
ho Iyrickeho ustrani, jako napi'. ve smyecovem 
kvartetu Fragmente-Stille, An Diotima (HOLDER
LIN, 1979/80); Prometeo (984); No hay caminos 
(1987). 
Dalsim pi'ikladem angazovane hudby (za mnohe 
dalsi) je humanni angazovanost H. W. HENZEHO 
a K. HUBERA (Erniedrigt, geknechtet ... , 1975-82). 

Ree 
se sklida ze zvuku (fonetika) a vjznamu (seman
tika). Seri:ilni mysleni a materiilni aspekt vedly po 
roce 1950 k tembrove kompozici vyuzivajici i'eeo
ve prvky. STOCKHAUSEN pouzil (jako prvni) v Ge
sang der Junglinge im Feuerofen (Zpev mladencil 
v ohnive peci, 1956) vsechny stupne od nesrozumi
telneho i'eeoveho zvuku a zpevu aZ po jednotlive 
zlomky slov. Uprosti'ed elektronickeho zcizeni sply
vaji vy1d'iky bolesti a chvila Boha k novemu fasci
nUjicimu zvukovemu rysledku. 

LIGETIHO Aventures (1962) a Nouvelles Aven
tures (1962-65) zachazeji hrave, ironicky 
a krajne virtu6zne s Cistou fonetikou, bez jazy
kove semantiky, s gestikulaci, mimikou, afekty 
(pi'. A). 

Luciano Berio (*1925), ktery vedl milanske Studio 
di Fonologia Musicale pi'i spoleenosti RA1 od jeho za
lozeni v roce 1953 do roku 1959, vytvoru experimen
t:iIni dila plna fantazie, kteri spojuji zvukove prvky na
strojove a foneticke rovinya snaZi se dosihnout norych 
zvukovYch a tvarovYch mOZnosti; napi'. elektronickou 
cestou v jazykove smesici skladby Tema - omaggio 
aJoyce (1958), v Qumierni, Chemins, v s610rych se
kvencich (take verze s orchestrem). 

Sequenza III (1965) pro zenskjl hlas, venovana 
BERIOvE zene, zpevaece CATHY BERBERIAN 
(1982) vyZaduje paletu norych zvukorych moz
nosti, v prudkjlch zmenich, s nalehave espresiv
nimi gesty, napi'. gasping (Iapat po dechu). Text 
(M. KUTTER) zni: dej mi / nifjakd slova / ke zpf
vdnf / zene / a svete / kterj ndm dovoluje / po
stavit dum / bez zdrmutku / dffv nez se setmf 
(not. pi'. C). 

BERIO hleda promenu pffrody v kulturu a takove 
ztvdrnenf kultury, jako by byla pffrodou (1968). 
Citat a kolaz obohacuji perspektivy a krasny zvuk: 
v SinfonU (1968, 5. veta 1969) pro 8 zpevakU 
a orchestr zazniva ve 3. vete Kdzdnf rybdm 
z MAHLEROVY 2. symfonie. 
Reeova kompozice tihne ke scenicke hudbe jako 
u KAGELA, SCHNEBELA aj. (s. 523). 
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Seriální myšlení a zkušenosti se zvukovou tvorbou 
v elektronických studiích vyvolaly všeobecně poku
sy s témbrovou hudbou: skladatelé chtěli nově ur
čit strukturu zvuku a tvar díla. Svou roli sehrála 
ifonetika 50. let. Skladby zásadního významu vy
tvořili PENDERECKl (s. 558) a LlGETI. 

Gyiirgy Ligeti, * 1923 v Maďarsku, 1957-59 
pracoval v elektronickém studiu v Kolíně nad 
Rýnem. V Atmosférách Vttmospheres, 1961) 
jsou témbry primárními formotvornými hu
dební prvky. LlGETI na sebe vrší především se
kundy, čímž odbourává intervaly, eliminuje har
monii a ruší obvyklou rytmiku. Tak komponuje 
zvuk v jeho hustotě, struktuře a barvě, s plynu
lými přechody od světlých barev k temným, od 
husté sazby k řídké a naopak (př. A). 

Vzniká tak jakési dýchající vlnění bez lineární melo
diky. Na této vnitřně oživené témbrové struktuře se 
podílí množství hlasů, vedených v těsných rozestu
pech: maximálně dělené smyčce a dechy (mikro
polyfonie) . 

Ještě o krok dál jde LlGETI ve varhanní skladbě 
Volumina se stacionárními a různě stavěnými 
clustery, zčásti vnitřně oživenými pohyby rukou 
a paží. Toto již nelze zapsat v notách, ale jen na
značit graficky a vysvětlit slovně (obr. A). 

Clustery vyvíjel H. COWELL po roce 1916 (tone
cluster, čes. klastry - hrozny tónů). Témbr jako 
kompoziční princip, tj. čistě témbrové komponová
ní nevedlo dál, příliš rychle se vyčerpalo. LIGETI se 
vrátil k intervalové kompozici, přes Requiem 
0963-65), Lux aeterna (966) pro sbor a cap
pella, k Lontano (967) a San Francisco poly
phonie pro orchestr (974); Klavírní koncert 
(1988); Houslový koncert (992). 

Tzv. "angažovaná" hudba 
Mnoho hudebníků vědomých si nekončících hrůz 
a bezpráví se svým uměním politicky angažovalo za 
humánnější svět. Takovou možnost nabízejí texty, 
jejichž jednoznačnou výpověď hudba svou silou 
účinně podporuje. 
Luigi Nono 0924-1990), Benátky, toho byl vý
borným příkladem. Nerozšiřuje humánní a politic
ké ideje (třídního boje) široce přístupnou hudbou, 
tak jako socialistický realismus, ale činí tak pro
středky soudobé hudby. 

Otřesnými dokumenty jsou dopisy na rozloučenou 
od odbojářů odsouzených k smrti. V NONOVĚ 
zhudebnění zaznívají tato slova rozdělená po slabi
kách do sborových hlasů, jakoby nadosobně vy
zdvižena do vyznávajícího se, soucítícího společen
ství: vznášení se od hlásky k hlásce, od slabiky 
k slabice: jedna linie ... občas rozšířená do 
souzvuků, proto II canto sospeso, "vznášející se 
zpěv" (obr. B). 
Tento nový, seriálně koncipovaný sborový styl 
používá NONO i v jarní písni Ha venido, zde do-

konce s čistými samohláskami ve sborové voka
líze 1.-3. sopránu, jež podbarvují sólový soprán 
(obr. B). 

Příkladem NONOVY sociální a politické angažova
nosti jsou Intoleranza 0960/61), Sul ponte di Hi
roshima (962), dělnický kus Lafabbrica illumi
nata (964) pro mezzosoprán a magnetofono
vý pás. Později se NONO více stahuje do subtilní
ho lyrického ústraní, jako např. ve smyčcovém 
kvartetu Fragmente-Stille, An Diotima (HOLDER
LlN, 1979/80); Prometeo (984); No hay caminos 
(1987). 
Dalším příkladem angažované hudby (za mnohé 
další) je humánní angažovanost H. W. HENZEHO 
a K. HUBERA (Erniedrigt, geknechtet ... , 1975-82). 

Řeč 
se skládá ze zvuku (fonetika) a významu (séman
tika). Seriální myšlení a materiální aspekt vedly po 
roce 1950 k témbrové kompozici využívající řečo
vé prvky. STOCKHAUSEN použil (jako první) v Ge
sang der junglinge im Feuerofen (Zpěv mládenců 
v ohnivé peci, 1956) všechny stupně od nesrozumi
telného řečového zvuku a zpěvu až po jednotlivé 
zlomky slov. Uprostřed elektronického zcizení splý
vají vy'křiky bolesti a chvála Boha k novému fasci
nujícímu zvukovému výsledku. 

LIGETIHO Aventures (962) a Nouvelles Aven
tures (1962-65) zacházejí hravě, ironicky 
a krajně virtuózně s čistou fonetikou, bez jazy
kové sémantiky, s gestikulací, mimikou, afekty 
(př. A). 

Luciano Berlo (*1925), který vedl milánské Studio 
di Fonologia Musicale při společnosti RA1 od jeho za
ložení v roce 1953 do roku 1959, vytvořil experimen
tální díla plná fantazie, která spojují zvukové prvky ná
strojové a fonetické roviny a snaží se dosáhnout nových 
zvukových a tvarových možností; např. elektroníckou 
cestou v jazykové směsici skladby Terna - omaggio 
ajoyce (958), v Qumierni, Chemins, v sólových se
kvencích (také verze s orchestrem). 

Sequenza III (965) pro ženský hlas, věnovaná 
BERlOVĚ ženě, zpěvačce CATHY BERBERIAN 
(982) vyžaduje paletu nových zvukových mož
ností, v prudkých změnách, s naléhavě espresiv
níuů gesty, např. gasping (lapat po dechu). Text 
(M. KUTTER) zní: dej mi / nějaká slova / ke zpí
vání / ženě / o světě / který nám dovoluje / po
stavit dům / bez zármutku / dřív než se setmí 
(not. př. C). 

BERlO hledá proměnu přírody v kulturu a takové 
ztvárnění kultury, jako by byla přírodou (968). 
Citát a koláž obohacují perspektivy a krásný zvuk: 
v SinfonU 0968, 5. věta 1969) pro 8 zpěváků 
a orchestr zaznívá ve 3. větě Kázání rybám 
z MAHLEROVY 2. symfonie. 
Řečová kompozice tíhne ke scénické hudbě jako 
u KAGELA, SCHNEBELA aj. (s. 523). 
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Seri:ilni hudba. Kolem roku 1950 se avantgarda 
snazila 0 totruni determinaci jednotlirych tonu 
(punktudlni budba), bez tradieni motivicko-tema
ticke prace, a drue 0 rovnoprdvnost vsecb prvM 
kompozice (STOCKHAUSEN). Vzorem bylo WEBER
NOVO seriruni mysleni (srovnej s. 104, A). 
Po MESSIAENOvll skiadbeMode ... (s. 512, obr. B) 
jako poslednim pi'edstupni jsou prvnimi seriaInimi 
kompozicemi pravdepodobne Sondta pro 2 klavfry, 
kompozice Nr. 1 (1950--51) KARLA GOEYVAERTSE, 
inspirovana zajmem 0 matematiku, statistiku, sku
piny, symetrii, prostor, i'ady, drue STOCKHAUSENO
VY rane punkturuni kusy jako Kreuzspiel, Punkte 
a Kontra-Punkte (1951-53) a BOULEZOVY Struc
tures I (1952) pro 2 klaviry. 
Organizace materialu. Analogicky k di'ivejsi i'ade 
tonorych rysek s 12 chromatickYmi tony se nyni sta
vely i'ady 0 12 (nebo mene) stupnich i pro dalsi pa
rametry: delku, dynamiku, barvu nebo uhoz (4 i'ady 
elementu). 

Ve Structures pi'evzal BOULEZ MESSlAENOVU 
ryskovou i'adu I (s. 512). Rada delek vychazi 
z 32tiny: lx32tina, 2x32tina (= 16tina) atd. Dy
namika saM od pppp k ffff. Dhozova i'ada rna 
2 volna pole (obr. A). 

Tonovou vYSku nyni BOULEZ vypisuje Cfsly, zakladni 
i'adu Z 1-12 tedy vodorovne (zelene pole vlevo), 
k tomu Z 1-12 svisle. Od kaZdeho eisla ve svisle 
i'ade drue vychazi vodorovne transpozice zakladni 
i'ady, v 2. i'adku leveho etverce tedy od 2 (= d): 
d (= 2), cis (= 8), as (= 4) atd. Prary etverec vzni
ka stejnYm zpusobem z inverze I, 1. ton I je tedy 
stejny jako Z: es (= 1); 2. ton I 0 piilton vYS e (= 7); 
3. ton I 0 kvartu rys a (= 3) atd. 

Gtverec I (vlevo) obsahuje tonove rysky pro kla
vir I, etverec II pro klavir II (not. pi'. A, zelena 
pole). Delka, dynamika a uhoz zaeinaji pro kla
vir I u 12. pozice pi'islusnych i'ad (fialova), 
u klaviru II u 5. pozice (eervena). TakovYto 
druh ureujiciho vy'beru je hrary, fantazijni a neo
mezeny. 

Hudebni hranice jsou ale brzo pi'ekroeeny: nejen 
ze tyto struktury nelze vyposlou~hat (kratkodoba 
pamer pojme jen 7-8 hodnot bez souvislosti), ale 
tyto pi'ilis exaktni udaje nelze ani exaktne zpivat 
nebo hrat. To vedlo nakonec k elektronicke bud
be, ktera vyloueila interpreta, nebo k hudbe alea
torni, ktera poeita s nahodou. Navic si touha po 
ryrazu zadala brzo jimi i'eseni. BOULEZ oznaeil 
svou seriruni fazi pozdeji za krizi a tunel; kritizoval 
take fetisismus eisel. BOULEZ zahy obnovene za
elenil do sveho fila iracionalni prostory fantazie 
a citu, hledal dialektickj vztab mezi svobodou 
afddem. 

Jedno z hlavnich del 50. let, Le marteau sans 
maitre (Kladivo bez mistra, 1952-54), tak 
vzniklo podle pffsnebo principu jako zdkladu, 
ale se svobodou volby (BOULEZ). Surrealisticke 

basne (RENE CHAR) zaznivaji ve etyi'ech vetach 
(alt), obklopenych peti eiste instrumentrunimi 
kusy. Surrealita a maly ansambl vedome navazuji 
na SCH()NBERGOVAPierrota lunaire. Tato napa
dita vizionai'ska hudba pro altovou fletnu, xylo
rimbu, vibrafon, bid, kytaru a violu otevira nove 
zvukove moznosti. 

A1eatorika (alea, lat. kostka, nahoda) nejprve 
oznaeovala v elektronicke hudbe procesy, jejicbi 
prnbeb je zbruba stanoven, v jednotlivostecb 
ale zdvisi na ndbode (MEYER-EPPLERIEIMERT, 
1955), pozdeji oznaeovala jako nasledek seriruni 
hudby hudebni formu, ktera na rUznych urovnich 
a v ureitYch hranidch poeita se svobodou interpre
tovy volby (BOULEZ, pojednaniAlea, 1957). Naho
da nevede k likvidovani dila jako u CAGE, ale k jeho 
rozsii'eni. Inspirovan MALLARMEHO projektem 
Livre bez lineamiho plynuti udillosti napsal BOU
LEZ 3. klavirni sondtu (1957 nn.) s 5 formanty 
(vety; 2 hotove), ktere umoznuji mnozstvi vniti'nfch 
i vnejsfch usporadani. 

Pli selon pli (1957-62) pro sopran a orchestr, 
s vetami Don, Improvisation sur Mallarmtf 
I-III, Tombeau, je zkomponovano serirune 
s aleatorni volnosti v detailni struktui'e. yYrazna 
melismatika se provadi volne, slabiky plynou 
dokonce bez tempa (metra) v ramci moznosti 
pevcova dechu, podle nehoz se i'idi nastroje (viz 
orientaeniSipky v not. pi'. B). 

Racionalita a svoboda zustaly u BOULEZE zachova
ny, napi'. v Eclat, Eclat/Multiples (1965-71), ja
kemsi work in progress, v Rituel in memoriam 
Maderna (1975), v ,,Repons pro 6 solism, komor
ni ansambl, poeitaeove zvuky a live-elektroniku" 
(1981 nn.) 

V ... explosante-fixe ... nejsou originru a transi
toires (varianty) sei'azeny linearne (jednosmer
ne), ale uspoi'adany jako na planu mesta a Ize je 
projit podle svobodne volby smerorych sipek: va
riabilni velka forma, v niz jsou dily, jez maji na
sledovat po sobe, jakoby vytrZeny z easu (mo
bilniforma,obr. C). 

Pierre Boulez, * 1925 v Montbrison nad Loirou, 
studium v Pai'tZi (MESSIAEN, LEIBOWITZ), 1946 aZ 
56 hudebnim i'editelem Theatre Marigny (BAR
RAULTiRENAUD), od roku 1958 v Baden-Badenu; ja
ko dirigent: Pai'tz 1963 Vojcek, Bayreuth 1966 Parsi
fal, 1976Prsten; 1971 BBC, 1971-77 Newyorskaill
harmonie; od roku 1975 i'editelem Institut de 
Recherche et de Coordination Acoustique-Musique 
(IRCAM) Paffi. - BOULEZ hledal moznosti reforem 
tradiem'ho operniho a koncertniho Zivota (koncertni 
fada Domaine musical 1954-73 pai'tz): odbourava
ni rim a bdele myilleni a dteni. BOULEZ spojuje tradi
ci DEBUSSYHO, WEBERNA a MESSIAENA zpusobem 
pro svou dobu smerodatnYm. 
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Seriální hudba. Kolem roku 1950 se avantgarda 
snažila o totální determinaci jednotlivých tónů 
(punktuální hudba), bez tradiční motivicko-tema
tické práce, a dále o rovnoprávnost všech prvků 
kompozice (STOCKHAUSEN). Vzorem bylo WEBER
NOVO seriální myšlení (srovnej s. 104, A). 
Po MESSIAENOvll skladbě Mode ... (s. 512, obr. B) 
jako posledním předstupni jsou prvními seriálními 
kompozicemi pravděpodobně Sonáta pro 2 klavíry, 
kompozice Nr. 1 (1950--51) KARLA GOEYVAERTSE, 
inspirovaná zájmem o matematiku, statistiku, sku
piny, symetrii, prostor, řady, dále STOCKHAUSENO
VY rané punktuální kusy jako Kreuzspiel, Punkte 
a Kontra-Punkte (1951-53) a BOULEZOVY Struc
tures I (1952) pro 2 klavíry. 
Organizace materiálu. Analogicky k dřívější řadě 
tónových výšek s 12 chromatickými tóny se nyní sta
věly řady o 12 (nebo méně) stupních i pro další pa
rametry: délku, dynamiku, barvu nebo úhoz (4 řady 
elementů). 

Ve Structures převzal BOULEZ MESSlAENOVU 
výškovou řadu I (s. 512). Řada délek vychází 
z 32tiny: lx32tina, 2x32tina (= 16tina) atd. Dy
namika sahá od pppp k ffff. Úhozová řada má 
2 volná pole (obr. A). 

Tónovou výšku nyní BOULEZ vypisuje čísly, základní 
řadu Z 1-12 tedy vodorovně (zelené pole vlevo), 
k tomu Z 1-12 svisle. Od každého čísla ve svislé 
řadě dále vychází vodorovně transpozice základní 
řady, v 2. řádku levého čtverce tedy od 2 (= d): 
d (= 2), cis (= 8), as (= 4) atd. Pravý čtverec vzni
ká stejným způsobem z inverze I, 1. tón I je tedy 
stejný jako Z: es (= 1); 2. tón I o půltón výš e (= 7); 
3. tón I o kvartu výš a (= 3) atd. 

Čtverec I (vlevo) obsahuje tónové výšky pro kla
vír I, čtverec II pro klavír II (not. př. A, zelená 
pole). Délka, dynamika a úhoz začínají pro kla
vír I u 12. pozice příslušných řad (fialová), 
u klavíru II u 5. pozice (červená). Takovýto 
druh určujícího vy1Jěru je hravý, fantazijní a neo
mezený. 

Hudební hranice jsou ale brzo překročeny: nejen 
že tyto struktury nelze vyposlou~hat (krátkodobá 
paměť pojme jen 7-8 hodnot bez souvislosti), ale 
tyto příliš exaktní údaje nelze ani exaktně zpívat 
nebo hrát. To vedlo nakonec k elektronické hud
bě, která vyloučila interpreta, nebo k hudbě alea
torní, která počítá s náhodou. Navíc si touha po 
výrazu žádala brzo jiná řešení. BOULEZ označil 
svou seriální fázi později za krizi a tunel; kritizoval 
také fetišismus čísel. BOULEZ záhy obnoveně za
členil do svého dna iracionální prostory fantazie 
a citu, hledal dialektický vztah mezi svobodou 
a řádem. 

Jedno z hlavních děl 50. let, Le marteau sans 
maftre (Kladivo bez mistra, 1952-54), tak 
vzniklo podle přísného princiPu jako základu, 
ale se svobodou volby (BOULEZ). Surrealistické 

básně (RENÉ CHAR) zaznívají ve čtyřech větách 
(alt), obklopených pěti čistě instrumentálními 
kusy. Surrealita a malý ansámbl vědomě navazují 
na SCHÚNBERGOVAPierrota lunaire. Tato nápa
ditá vizionářská hudba pro altovou flétnu, xylo
rimbu, vibrafon, bicí, kytaru a violu otevírá nové 
zvukové možnosti. 

Aleatorika (alea, lat. kostka, náhoda) nejprve 
označovala v elektronické hudbě procesy, jejichž 
průběh je zhruba stanoven, v jednotlivostech 
ale závisí na náhodě (MEYER-EPPLERlEIMERT, 
1955), později označovala jako následek seriální 
hudby hudební formu, která na různých úrovních 
a v určitých hranicích počítá se svobodou interpre
tovy volby (BOULEZ, pojednáníAlea, 1957). Náho
da nevede k likvidování díla jako u CAGE, ale k jeho 
rozšíření. Inspirován MALLARMÉHO projektem 
Livre bez lineárního plynutí událostí napsal BOU
LEZ 3. klavírní sonátu (1957 nn.) s 5 formanty 
(věty; 2 hotové), které umožňují množství vnitřních 
i vnějších uspořádání. 

Pii selon pii (1957-62) pro soprán a orchestr, 
s větami Don, Improvisation sur Mallarmě 
I-III, Tombeau, je zkomponováno seriálně 
s aleatorní volností v detailní struktuře. Výrazná 
melismatika se provádi volně, slabiky plynou 
dokonce bez tempa (metra) v rámci možností 
pěvcova dechu, podle něhož se řídí nástroje (viz 
orientační šipky v not. př. B). 

Racionalita a svoboda zůstaly u BOULEZE zachová
ny, např. v Belat, Eclat/Multiples (1965-71), ja
kémsi work in progress, v Rítuel in memoriam 
Maderna (1975), v ,,Répons pro 6 sólistů, komor
ní ansámbl, počítačové zvuky a live-elektroniku" 
(1981 nn.) 

V ... explosante-fixe ... nejsou originál a transi
toires (varianty) seřazeny lineárně (jednosměr
ně), ale uspořádány jako na plánu města a lze je 
projít podle svobodné volby směrových šipek: va
riabilní velká forma, v níž jsou dny, jež mají ná
sledovat po sobě, jakoby vytrženy z času (mo
bilníforma, obr. C). 

Pierre Boulez, * 1925 v Montbrison nad Loirou, 
studium v Pařtli (MESSIAEN, LEIBOWlTZ), 1946 až 
56 hudebním ředitelem Théátre Marigny (BAR
RAULT/RENAUD), od roku 1958 v Baden-Badenu; ja
ko dirigent: Pařtl 1963 Vajcek, Bayreuth 1966 Parsi
fal, 1976 Prsten; 1971 BBC, 1971-77 Newyorskáffi
harmonie; od roku 1975 ředitelem Institut de 
Recbercbe et de CoordinationAcoustique-Musique 
(IRCAM) Paříž. - BOULEZ hledal možnosti reforem 
tradičmno operního a koncertního života (koncertní 
řada Domaine musica11954-73 Pařtl): odbourává
ní ritů a bdělé myšlení a cítění. BOULEZ spojuje tradi
ci DEBUSSYHO, WEBERNA a MESSIAENA způsobem 
pro svou dobu směrodatným. 
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20. STOLET! I Hudba po r. 1950 V: elektroakustika, prostor, cas 521 

Elektroakusticka hudba se spolu s vyn:ilezem 
magnetofonoveho pasu kolem r. 1950 pi'ipojila k 
vowi a instrument:ilni hudbe jako novY hudebni 
typo Pod timto pojmem nerozumime elektronicky ze
silovane mechanicke zvuky, ale zvuky a kompozice 
elektronicky vyrobene. 
Prvni studio elektronicki hudby bylo zi'izeno 
v r. 1951 pi'i NWDR v Koline nad RYnem (vedeni 
H. EIMERT, od r. 1963 STOCKHAUSEN). V r. 1953 
nasledoval Milan (BERIO, MADERNA), 1958 Brusel / 
1970 Lutych (POUSSEUR), 1964 Utrecht (KOENIG) 
aj., 1971 Freiburg (HAllER), 1975 IRCAM Pai'iZ 
(BOULEZ); v USA maji vi\dci roli Princetonska uni
verzita (N. J.) a Electronic Music Center Kolumbij
ske univerzity (N. Y.), zvhiSte diky M. BABBITTOVI 
od r. 1952 a syntetizeru od r. 1961. 
1. faze od r. 1951: cista elektronika s prvnimi 
koncerty 1953/54 (jen reproduktory, STOCKHAUSE
NOVY Studien 1, 11). Skladatelova prace spociva ve 
vYrobe materi:ilu (sinusove t6ny vcetne vrstveni, su
mu, filtrovani atp.) , jeho pi'etvareni (deformace, 
dozvuky) a synchronizace (sestavovani). Konec
nYm vYsledkem je magnetofonory pas. liz neni ti'eba 
interpreta ani partitury (obr. A; graficke schema): 
- ryska t6nu: 81 sinusorych tona mezi 100 a 

17 200 Hz (log 1,0665); obdelnikyv hornim poli 
pi'edstavuji shluky sinus0vYch t6nu (tembr, viz ni
ze); spodni cara znamena nejniZSf t6n; 

- delka t6nu: delka obdeinikil, vztaZena k delkam 
na magnetofonovem pasu; 

- dynamika: kazdemu t6novemu shluku je pi'ii'azen 
jeden obrazec dole; zkoseni vyjadi'uje cresco / de
cresc.; 

- tembr: zavisi naformantecb v oblasti vyssich har
monickj!ch (srovnej S. 16, obr. A, S. 22, obr. E), 
zde ryska obdeinikil jako suma pi'evrstvenych 
sinus0vYch t6nu, tez obdelm'ky nad sebou. 

Na GOEYVAERTSOv podnet pi'enesl STOCKHAUSEN 
seri:ilni mysleni na sinusove t6ny. Pi'itom se v tem
brove oblasti poprve objevuji nepi'edvidateine, alea
torni rysledky. 
2. fiize od r. 1956: elektronika kombinovana se 
zvukovou nahravkou (jako je napi'. konkretnf hud
ba), zvl. i'eci; STOCKHAUSEN ji deformuje (s. 477) 
a rozmistuje nove zvuky v prostoru (stereo). 
3. fiize od r. 1959/61: opet s interprety na p6diu 
a s pi'edem pi'ipravenYm mg. pasem. 

STOCKHAUSENOVY Kontakte vytvareji spojeni 
mezi pasem a hraCi (bici a klavir); obr. B. 

3. faze se d:ile ozivila po vynalezeni syntetizeru mj. 
pi'imou elektronickou hrou na jevisti (live-elektro
nika) se zpetnou vazbou, mixazi atd. 
Na obr. C smesuji pianiste zvuk klaviru a Cinskeho 
bloku pomoci kruhovjch moduldtora primo se 
sinus0vYm t6nem. - Skladba vznik:i podle inter
pretacnich navrhU neustalYm variovanYm opa
kovanim 4dilne mantry sestavajici ze 13 t6nu 
(procesutilni forma, proces. formule) , srov. 

indick:i raga, (pi'. C jen 1. polovina, orig. zapisy). 
Pocitacova hudba. Aleatorni nahoda v tembrove 
oblasti vedla ke statistickemu stanovovani zvukU, pi'i 
nemz muze pomoci pocitac. Odpovidajicim zpuso
bern naprogramovany pocitac propocita i cele sklad
by (BABBITT, HILLER, KOENIG) a pravdepodobnost 
pro tonovti mracna a galaxie ve stochasticki hud
be (XENAKIS). 
Prostorova kompozice. Vedome utvareni paramet
riI a seri:ilni mySleni zahrnuje i sii'eni zvuku v prosto
ru, jez je zavisle na case: misto, odkud zvuk vychazi, 
jeho pohyb, jeho objem. Ve STOCKHAUSENOvYCH 
Gruppen pro 3 orchestry rozmistene v polokruhu 
se 3 dirigenty (prem. Kolin 1958, dir. MADERNA, 
BOULEZ, STOCKHAUSEN) poprve nejsou proti sobe 
kontrapunkticky postaveny samostatne t6ny, ale sku
piny (Gruppen), struktury, objemy, pohyby. Extrem: 
Expo 70 (hudba v kulovitem prostoru). 
Momentova fonna. Cas uz neprobiha linearne 
v taktovem metru, ale jakoby prostorove, vicedimen
zion:ilne, vZdy podle struktury, dynarniky, pohybu, hus
toty, deiky jednotlivYch samostatnych usekU, tzv. mo
menta. 1Y se seskupuji voine bez snahy dos:ilmout ci
Ie: v kaZdem momentu je mozne prout zacatek 
a konec celku jako okarnZik a vecnost (fetztform, 
"ted'jorma"; unendliche Form, nekoneenti forma). 

Momenty A-C z 1. skupiny momenm ukazuji na
hoi'e pas se 4 kan:ily I-IV, pod mm bici a klavir. 
AfidS'f, B hust§{ strukturu (obr. B). 

Intuitivni hndba. Pod vlivem CAGE, D:ilneho vYcho
du, popularni hudby apod. vznikla v case nepokoju 
r. 1968 velmi jednoducM, meditativni hudba, otev
i'ena iracion:ilni intuici. 

Otevirani prostoru a casu uniM zapadnimu pril
myslovemu shonu, stejne tak jako se kolektivni in
terpretacni pokyn flir Ensemble (pro anstimbl) 
distancuje od romantickeho kultu genia (obr. D). 

Karlheinz Stockhausen, * 1928 u Kolina nad RY
nem, studium v Koline 1947-51, Pai'iZi 1952-53 
(MESSIAEN, SCHAEFFER), od r. 1953 cinnyv kolin
skem elektronickem studiu, mnozstvi nOvYch napa
du, take nove koncertni formy jako Musik flir ein 
Haus (1968), v rilznych mistnostech ruznorode veci 
pro procMzejici publikum jako v muzeu (Wandel
konzert); do 1965/66 racionalizace (seri:ilni, elek
tronick:i tvorba), potom se otevi'el iracion:ilnim ob
lastem a kosmickYm aspektilm, napi'. v Sternklang, 
Trans (1971),lnori (1974). 

Ve skladbe Sirius pracuje s melodiemi zverokru
hu, se 4 s6listy pro 4 svetove strany, s kolem jako 
znamenim pro vesmir a zaroveii pro splynuti v las
ce (obr. E). 

Od r. 1977 komponuje STOCKHAUSEN sve stezejni 
dHo Licht (Svetlo) , hudebni divadlo v 7 dnech. 
"Svetlo je cHern, ktery musime dosahnout po smrti, 
samotnou substanci univerz:ilniho bozskeho byti." 
(pro Le Monde, 1984): Donnerstag (1980), Samstag 
(1984), Montag (1988), Dienstag (1992). 
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Elektroakustická hudba se spolu s vynálezem 
magnetofonového pásu kolem r. 1950 připojila k 
vokální a instrumentální hudbě jako nový hudební 
typ. Pod tímto pojmem nerozumíme elektronicky ze
silované mechanické zvuky, ale zvuky a kompozice 
elektroniCky vyrobené. 
První studio elektronické hudby bylo zřízeno 
v r. 1951 při NWDR v Kolíně nad Rýnem (vedení 
H. EIMERT, od r. 1963 STOCKHAUSEN). V r. 1953 
následoval Milán (BERlO, MADERNA), 1958 Brusel / 
1970 Lutych (POUSSEUR), 1964 Utrecht (KOENIG) 
aj., 1971 Freiburg (HAllER) , 1975 IRCAM Paříž 
(BOULEZ); v USA mají vůdčí roli Princetonská uni
verzita (N. J.) a Electronic Music Center Kolumbij
ské univerzity (N. Y.), zvláště díky M. BABBITTOVI 
od r. 1952 a syntetizéru od r. 1961. 
1. fáze od r. 1951: čistá elektronika s prvními 
koncerty 1953/54 (jen reproduktory, STOCKHAUSE
NOVY Studien 1, ll). Skladatelova práce spočívá ve 
výrobě materiálu (sinusové tóny včetně vrstvení, šu
mů, filtrování atp.), jeho přetváření (deformace, 
dozvuky) a synchronizace (sestavování). Koneč
ným výsledkem je magnetofonový pás. Již není třeba 
interpreta ani partitury (obr. A; grafické schéma): 
- výška tónu: 81 sinusových tónů mezi 100 a 

17 200 Hz (log 1,0665); obdélníky v horním poli 
představují shluky sinusových tónů (témbr, viz ní
že); spodní čára znamená nejnižší tón; 

- délka tónu: délka obdélníků, vztažená k délkám 
na magnetofonovém pásu; 

- dynamika: každému tónovému shluku je přiřazen 
jeden obrazec dole; zkosení vyjadřuje cresc. / de
cresc.; 

- témbr: závisí naformantech v oblasti vyšších har
monických (srovnej s. 16, obr. A, s. 22, obr. E), 
zde výška obdélníků jako suma převrstvených 
sinusových tónů, též obdélm'ky nad sebou. 

Na GOEYVAERTSŮV podnět přenesl STOCKHAUSEN 
seriální myšlení na sinusové tóny. Přitom se v tém
brové oblasti poprvé objevují nepředvídatelné, alea
torní výsledky. 
2. fáze od r. 1956: elektronika kombinovaná se 
zvukovou nahrávkou (jako je např. konkrétní hud
ba), zvl. řečí; STOCKHAUSEN ji deformuje (s. 477) 
a rozmisťuje nové zvuky v prostoru (stereo). 
3. fáze od r. 1959/61: opět s interprety na pódiu 
a s předem připraveným mg. pásem. 

STOCKHAUSENOVY Kontakte vytvářejí spojení 
mezi pásem a hráči (bicí a klavír); obr. B. 

3. fáze se dále oživila po vynalezení syntetizéru mj. 
přímou elektronickou hrou na jevišti (Jive-elektro
nika) se zpětnou vazbou, mixáží atd. 
Na obr. C směšují pianisté zvuk klavíru a čínského 
bloku pomocí kruhových modulátorů přímo se 
sinusovým tónem. - Skladba vzniká podle inter
pretačních návrhů neustálým variovaným opa
kováním 4dílné mantry sestávající ze 13 tónů 
(procesuální forma, proces. formule), srov. 

indická raga, (př. C jen 1. polovina, orig. zápisy). 
Počítačová hudba. Aleatorní náhoda v témbrové 
oblasti vedla ke statistickému stanovování zvuků, při 
němž může pomoci počítač. Odpovídajícím způso
bem naprogramovaný počítač propočítá i celé sklad
by (BABBlTT, HILLER, KOENIG) a pravděpodobnost 
pro tónová mračna a galaxie ve stochastické hud
bě (XENAKIS). 
Prostorová kompozice. Vědomé utváření paramet
rů a seriální myšlení zahrnuje i šíření zvuku v prosto
ru, jež je závislé na čase: místo, odkud zvuk vychází, 
jeho pohyb, jeho objem. Ve STOCKHAUSENOVÝCH 
Gruppen pro 3 orchestry rozmístěné v polokruhu 
se 3 dirigenty (prem. Kolín 1958, dir. MADERNA, 
BOULEZ, STOCKHAUSEN) poprvé nejsou proti sobě 
kontrapunkticky postaveny samostatné tóny, ale sku
piny (Gruppen), struktury, objemy, pohyby. Extrém: 
Expo 70 (hudba v kulovitém prostoru). 
Momentová forma. Čas už neprobíhá lineárně 
v taktovém metru, ale jakoby prostorově, vícedimen
zionálně, vždy podle struktury, dynamiky, pohybu, hus
toty, délky jednotlivých samostatných úseků, tzv. mo
mentů. 'lY se seskupují volně bez snahy dosáhnout cí
le: v každém momentu je možné proŽÍt začátek 
a konec celku jako okamžik a věčnost (fetztform, 
"teďjorma"; unendliche Form, nekonečná forma). 

Momenty A-C z 1. skupiny momentů ukazují na
hoře pás se 4 kanály I-IV, pod ním bicí a klavír. 
A řidší, B hustší strukturu (obr. B). 

Intuitivní hudba. Pod vlivem CAGE, Dálného výcho
du, populární hudby apod. vznikla v čase nepokojů 
r. 1968 velmi jednoduchá, meditativní hudba, otev
řená iracionální intuici. 

Otevírání prostoru a času uniká západnímu prů
myslovému shonu, stejně tak jako se kolektivní in
terpretační pokyn for Ensemble (pro ansámbl) 
distancuje od romantického kultu génia (obr. D). 

Karlheinz Stockhauseu, * 1928 u Kolína nad Rý
nem, studium v Kolíně 1947-51, Paříži 1952-53 
(MESSIAEN, SCHAEFFER), od r. 1953 činný v kolín
ském elektronickém studiu, množství nových nápa
dů, také nové koncertní formy jako Musik for ein 
Haus (1968), v různých místnostech různorodé věci 
pro procházející publikum jako v muzeu (Wandel
konzert); do 1965/66 racionalizace (seriální, elek
tronická tvorba), potom se otevřel iracionálním ob
lastem a kosmickým aspektům, např. v Sternklang, 
Trans (1971),lnori (1974). 

Ve skladbě Sirius pracuje s melodiemi zvěrokru
hu, se 4 sólisty pro 4 světové strany, s kolem jako 
znamením pro vesmír a zároveň pro splynutí v lás
ce (obr. E). 

Od r. 1977 komponuje STOCKHAUSEN své stěžejní 
dHo Licht (Světlo), hudební divadlo v 7 dnech. 
"Světlo je cHem, který musíme dosáhnout po smrti, 
samotnou substancí univerzálního božského bytí." 
(pro Le Monde, 1984): Donnerstag (1980), Samstag 
(1984), Montag (1988), Dienstag (1992). 
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20. STOLETt / Hudba po r. 1950 VI: opera, hudebni divadlo 523 

Opera. I po skoneeni neoklasicismu kolem r. 1950 
(STRAUSS, STRAVINSKIJ: The Rake's Progress) a hez 
avanlgardy si opera jako instituce a druh zachovala 
svou Zivotnost. K vedoucim skladalelum paIn BRITTEN 
a HENZE. 
Benjamin Britten (1913-76), ze SufIolku, jeho uei
teli byli BRIDGE a IRElAND, psal tonalni, melod. dila 
a propujei! lradici sviij vlastni odstfn: Sinjonietta op. 1 
(1932); The Young Person's Guide to the Orchestra 
(Pr1lvodce mladiho ctoveka orchestrem, 1946) na 
I'lJRCELLOVO lema; Spring Symphony (farni symfo
nie, 1949); War Requiem (Vd!ecni requiem, 1961). 
- Opery: Peter Grimes (1945, CRABBFlSIATER), 
z opery Gtyfi mofske obrary a passacaglia pro orch.; 
kom. opery: The Rape o/lucretia (1946);Albert Her
ring (1947); The Turn o/the Screw (1954); A Mid
summer Night's Dream (Sen nOO svatojdnske, 
1960); televizni opery: Owen Windgrave (1971); 
Death in Venice (Smrt v Bendtkdch, 1973). 
Hans Werner Henze (*1926), Giitersloh, zak FORT
NEROV, od 1953 v ltilii; Iyr. hudba siineho vYrazu 
a Zivota. 

HENZE spojuje vlastni tradici s cizimi podnety. Ne
apalske pisne, charakteristicke tvarovamm a rytmi
kou, ukazuji napeti mezi linii a akordem (obr. B). 

HENZE, ktery se zi'ekl momentalni m6dy (odi'ekl "cast 
v Darmstadtu 1953), aniz se vzdal avantgardnosti, vy
tvoru fadu veJkYch jevistnich del. 
Boulevard Solitude (1952, PRilvOSTIWEILL), Ein 
Landartzt (1951, rozhlas. opera podle KAFIN). 

Konig Hirsch (Krdlje!enem, 1955, zkraceno 1963, 
GOZZI/CRAMER); z finale 2. dCjstvivznikia 4. symf.: 
nastroje pi'evzaly vok. hlasy, obsah textu (rok v lese) 
zUstM vniti'ne zachovan (obr. A). 

Balely Maratona di danza (1957, VISCONTI), Undine 
(1958); lit. opera Der Prinz von Homburg (Prine 
z Homburgu, 1960, KLEISTIBACHMANNovA); E/egie 
jiirjunge liebende (E. pro mIadi mi/ence, 1961, Au
DENIKALLMAN); Der Junge lord Wladj lord, 1965, 
HAUFFIBACHMANNovA); La Cubana (1975, BAR
NETIENZENSBERGER); II pollicino (Montepulciano 
1980); 7. symf. (1983-84); 8. symf. (1992-93); kon
certy, kom. h. ald., spis:MusikundPolitik (1976). 
Pi'iklady dalsfch oper: MENOTTI, The Consul (1950); 
EGK,Der Revisor (1957); KLEBE, Die Rauher (1957); 
viz lez FORTNER, LIGETI. 
Experimentilni hudebni divadlo, ktere vzniklo po 
r. 1960, vyuZiva vSech hud. a gestickYch mOZnosti, 
stejne tak jako pi'ekraCuje hranice ostatnich umeni. 
Podnetem se stal CAGEOV Music Walk (1958) se svym 
scen. muzicirovamm a absurdni divadlo, ktere take 
pi'ispelo k hnuti Fluxus (absurdni akce s absurdni hud
bou, G. MAClJINAS, D. HIGGINS, B. PKITERSON). LI
GETIIIO Aventures (s. 516) jsou scenickou kompa
zicf nebo teatrdlni hudbou. Take DIETER ScHNEBEL 
vyuzlva neobvyklych hlasov}'ch zvukU (kaSlam, brueeni 
ald.), napi'. ve skladbach Glossolalie (1961), Maul
werke (1968-74), SinjonieX (1987-92). 

Mauricio Kagel (*1931) vytvan hud. divadlo z inspi
rativnich obrazov}'ch pi'edloh (neheskd mechani
ka) nebo z obrazcu podobnych not:im (obr. C). 

Jeho inscenovana instr. hudba, jako napi'. parodistickY 
2-Mann-Orchester (1971-73), je instr. divadlem. 
V jeho vetSich jevistnich dilech, jako jsou Staatstheater 
(1971) aAus Deutschland. Eine liederoper (1981) 
pracuje KAGEL s kolili, parodif a multimedi:ilnimi. pro
sli'edky (St. Bach-Passion, 1985). 
Experimentdlni hud. divadlo se ocitlo v izolaci viiei 
divad. provozu, proti nemuz bylo namii'eno. Po r. 1970 
se znovu objevuji opery sirSiho dosahu: BERIO, Opera 
(1970), Un re in ascolto (1984); LIGETI, le grand 
macabre (1978); BUSSOTTI, le Racine (1981); 
RIHM,Jacob lenz (1979), Oedipus (1987), Die Br
oberungvonMexico (1991), EBEN,jeremias (1997). 

Skladatele (* 1920-1939): 
1920: BRUNO MADERNA (t 1973), ARMIN SCHill
LER (t 1986). - * 1921: HANS ULRICH ENGEL
MANN, ANEsTIsLoGOTHETIS (t 1994). -1922:Lu
KAS FOSS, KAZIMIERZ SEROCKI (tI981), JACQUES 
WILDBERGER, IANNIS XENAKIS. - * 1923: KAREL 
GoEYVAERTS (t 1993), ERHARD KARKOSCHKA, 
MAURICE LE ROUX, GYORGY UGETI. - * 1924: 
KLAus HUBER, MILKO KELEMEN, LuIGI NONO 
(t 1990). - * 1925: LuCIANO BERIO, PIERRE 
BolJLEZ, ALDo CLEMENTI, GISELHER KLEBE, MIKIS 
THEODORAKIS. - * 1926: EARLE BROWN, FRIED
RICH CERHA, MORTON FELDMAN (t 1987), GoTT
FRIED MICHAEL KOENIG, GYORGY KURTAG. -
* 1927: FRANco DONA:IONI, RENA:IO DE GRANDl~, 
PIERRE HENRY, WILHELM KlLLMAYER, STEPHAN NI
CULESCU.-* 1928:TADEUSZBAIRD (t 1981), TI
BERIU OLAH, KARLlIEINZ STOCKHAUSEN. -
* 1929: AUGUSTYN BLOCH, GEORGE CRUMB, Ems
SON DENISOV (t 1996), LuC FERRARI, TOSHIRO 
MAYlJZlJMI, NIKOS MAMANGAKIS, HENRI POUS
SEUR, BOGUSLAW SCHAFER. - * 1930: PAUL-HEINZ 
DITTRICH, CRIST6BAL HALFFrER, LIDS DE PABLO, 
DIETER SCHNEBEL, TORU TAKEMITSU (t 1996).
* 1931: SYLVANO BU&'<;()TTI, SOFIA GlJBAIDUUNA, 
RUDOLF KELTERBORN, MYRIAM MARBE. - * 1932: 
NICCOLO CAsTIGUONI (t 1996), A. GoFRR, MAREK 
KOPELENT, GIACOMO MANZONI, RODION SCEnRIN. 
- * 1933: HENRYK GoRECKI. - * 1934: HARRISON 
BIRTWISTLE, PETER MAXWELL DAVIES, ZSOcr DlJR
K6, VINKO GLOBOKAR, SIEGFRIED MKITHUS, ALF
RED SCHNITTKE (tl998), CHRISTIAN WOlF. -
* 1935: ARvo PART, TERRY RILEY, JORG WYTTEN
BACH, LA MONTE YOUNG. - * 1936: GILBERT AMY, 
RICHARD RODNEY BENNETT, CORNEUUS CARDEW 
(t 1982), LADISLAV KUPKOVlC, STEVE REICH, ARl
BERT REIMANN, HANS ZENDER. - * 1937: DAVID 
BEDFORD, PHillP GlASS, Bo NII$ .. <;()N. - * 1938: 
HANS-JOACHIM HESPOS, FREDERIC RZEWSKI, DI
MITRI TERlAKIS. - * 1939: LOUIS ANDRIESSEN, 
HEINZ HOLUGER, NIKOLAUS A. HUBER. 
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Opera. I po skončení neoklasicismu kolem r. 1950 
(STRAUSS, STRAVlNSKl): The Rake's Progress) a hez 
avantgardy si opera jako instituce a druh zachovala 
svou životnost. K vedoucím skladatelům patří BRITTEN 
aHENZE. 
Benjamin Britten (1913-76), ze Suflolku, jeho uči
teli byli BRIDGE a IRElAND, psal tonální, melod. díla 
a propůjčil tradici svůj vlastní odstín: Sinfonietta op. 1 
(1932); The Young Person 's Guide to the Orchestr a 
(Průvodce mladého člověka orchestrem, 1946) na 
I'lJRCELLOVO téma; Spring Symphony (farní symfo
nie, 1949); War Requiem (Válečné requiem, 1961). 
- Opery: Peter Grimes (1945, CRABBFlSIATER), 
z opery Ctyři mořské obrary a passacaglia pro orch.; 
kom. opery: The Rape oflucretia (1946);Albert Her
ring (1947); The Tum ofthe Screw (1954); A Mid
summer Night's Dream (Sen noci svatojánské, 
1960); televizní opery: Owen Windgrave (1971); 
Death in Venice (Smrt v Benátkách, 1973). 
Hans Werner Henze (*1926), Giitersloh, žák FORT
NERŮV, od 1953 v Itálii; lyr. hudba silného výrazu 
a života. 

HENZE spojuje vlastní tradici s cizími podněty. Ne
apolské písně, charakteristické tvarováním a rytmi
kou, ukazují napětí mezi linií a akordem (obr. B). 

HENZE, který se zřekl momentální módy (odřekl účast 
v Darmstadtu 1953), aniž se vzdal avantgardnosti, vy
tvořil řadu velkých jevištních děl. 
Boulevard Solitude (1952, PRÉvOSTIWEILL), Ein 
Landartzt (1951, rozhlas. opera podle KAFKY). 

Konig Hirsch (Králjelenem, 1955, zkráceno 1963, 
GOZZI/CRAMER); z finale 2. dějstvívzníkla 4. symf.: 
nástroje převzaly vok. hlasy, obsah textu (rok v lese) 
zůstává vnitřně zachován (obr. A). 

Balety Maratona di danza (1957, VISCONTl), Undine 
(1958); lit. opera Der Prinz von Homburg (Princ 
z Homburgu, 1960, KLEISTIBACHMANNovA); Elegie 
forjunge liebende (E. pro mladé milence, 1961, Au
DENIKALLMAN); Der junge lord Wladý lord, 1965, 
HAUFFIBACHMANNovA); La Gubana (1975, BAR
NETIENZENSBERGER); II pollicino (Montepulciano 
1980); 7. symf. (1983-84); 8. symf. (1992-93); kon
certy, kom. h. atd., spis:MusikundPolitik (1976). 
Pň'klady dalších oper: MENOTTI, The Gonsul (1950); 
EGK,Der Revisor (1957); KLEBE,Die Riiuher (1957); 
viz též FORTNER, LIGETl. 
Experimentální hudební divadlo, které vzniklo po 
r. 1960, využívá všech hud. a gestických možností, 
stejně tak jako překračuje hranice ostatních umění. 
Podnětem se stal CAGEŮV Music Walk (1958) se svým 
scén. muzicírováním a absurdní divadlo, které také 
přispělo k hnutí Fluxus (absurdní akce s absurdní hud
bou, G. MACUINAS, D. HIGGINS, B. PKITERSON). LI
GETIIIO Aventures (s. 516) jsou scénickou kompo
zicí nebo teatrální hudbou. Také DIETER ScHNEBEL 
využívá neobvyklých hlasových zvuků (kašlání, bručení 
atd.), např. ve skladbách Glossolalie (1961), Maul
werke (1968-74), SinfonieX (1987-92). 

Mauricio Kagel (*1930 vytváři hud. divadlo z inspi
rativních obrazových předloh (neheská mechani
ka) nebo z obrazců podobných notám (obr. C). 

Jeho inscenovaná instr. hudba, jako např. parodistický 
2-Mann-Orchester (1971-73), je instr. divadlem. 
V jeho větších jevištních dílech, jako jsou Staatstheater 
(1971) aAus Deutschland. Eine liederoper (1981) 
pracuje KAGEL s koláží, parodií a multimediálními pro
středky (St. Bach-Passion, 1985). 
Experimentální hud. divadlo se ocitlo v izolaci vůči 
divad. provozu, proti němuž bylo narml'eno. Po r. 1970 
se znovu objevují opery širšího dosahu: BERlO, Opera 
(1970), Un re in ascolto (1984); LIGETl, le grand 
macabre (1978); BUSSOTTI, le Racine (1981); 
RIHM,Jacob lenz (1979), Oedipus (1987), Die Er
oberungvonMexico (1991), EBEN,Jeremias (1997). 

Skladatelé (* 1920-1939): 
1920: BRlJNO MADERNA (t 1973), ARMIN SCHll
LER (t 1986). - * 1921: HANS ULRICH ENGEL
MANN, ANEsTIsLoGOTHETlS (t 1994). -1922:Lu
KAS FOSS, KAZIMIERZ SEROCKl (tI981), JACQUES 
WILDBERGER, IANNIS XENAKIS. - * 1923: KAREL 
GoEYVAERTS (t 1993), ERHARD KARKOSCHKA, 
MAURICE LE ROUX, GYúRGY UGETl. - * 1924: 
KLAus HUBER, MILKO KELEMEN, LuIGI NONO 
(t 1990). - * 1925: LucIANO BERlO, PIERRE 
BolJLEZ, ALDo CLEMENTl, GISELHER KLEBE, MIKIS 
THEODORAKIS. - * 1926: EARI.E BROWN, FRIED
RICH CERHA, MORTON FELDMAN (t 1987), GoTT
FRIED MICHAEL KOENlG, GYúRGY KURTAG. -
* 1927: FRANco DONA:IONl, RENA:IO DE GRANDIS, 
PIERRE HENRY, WILHELM KlLLMAYER, STEPHAN NI
CULESClJ.-* 1928:TADEUSZBAIRD (t 1981), TI
BERlU OLAH, KARLlIElNZ STOCKHAUSEN. -
* 1929: AUGUSTYN BLOCH, GEORGE CRUMB, Ems
SON DENlSOV (t 1996), LuC FERRARI, TOSHIRO 
MAYlJZlJMI, NIKOS MAMANGAKlS, HENRI POUS
SEUR, BOGUSLAW SCHAFER. - * 1930: PAUL-HElNZ 
DITTRICH, CRlST6BAL HALFFrER, Lms DE PABLO, 
DIETER SCHNEBEL, TORU TAKEMITSU (t 1996).
* 1931: SYLVANO BU&'iOTTI, SOFIA GlJBAIDUUNA, 
RUDOLF KELTERBORN, MYRIAM MARBÉ. - * 1932: 
NICCOLO CAsTlGUONI (t 1996), A. GoFRR, MAREK 
KOPELENT, GlACOMO MANZONl, RomON ŠčEDRIN. 
- * 1933: HENRYK GoRECKl. - * 1934: HARRISON 
BIRTWISTLE, PETER MAXWELL DAVlES, ZSOcr DUR
K6, VlNKO GLOBOKAR, SIEGFRIED MKrrHUS, ALF
RED SCHNITTKE (tl998), CHRISTIAN WOlF. -
* 1935: ARvo PART, TERRY RILEY, JORG WYTTEN
BACH, LA MONTE YOUNG. - * 1936: GILBERT !\MY, 
RICHARD RODNEY BENNETT, CORNEUUS CARDEW 
(t 1982), LADISLAV KUPKOVlČ, STEVE REJCH, ÁRI

BERT REIMANN, HANS ZENDER. - * 1937: DAVID 
BEDFORD, PHlllP GIASS, Bo NII$ .. 'iON. - * 1938: 
HANS-JOACHIM HE..<;POS, FREDERlC RZEWSKl, DI
MITRI TERlAKlS. - * 1939: LoUlS ANDRlESSEN, 
HEINZ HOLUGER, NIKOLAUS A. HUBER. 
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20. STOLETI! Hudba po r. 1950 VII: postserililni hudba, minimalismus; novejsi vfvoj 525 

Postseriruni hudba s sebou pi'inesla v 60. letech ex
perimentilnf hudebni divadlo (s. 523), ternbrovou hud
bu (s. 517) a velkou mnohotvarnost fonny a yYrazu. 
Krzysztof Penderecki, * 1933 Krakov, vzbudil po
zomost svYmi ternbrovYmi kornpozicemi: StroJY (Var
savskY podzirn 1959); Anaklasis (Donaueschingen 
1960, s. 488, B); 

Tren. Ofiarom Hiroszimy (Tren. Obetem Hirosi
my, 1959-61), pro 52 srnyccu; puvodni miley 
8' 37" (pi'esne tak dlouho trval utok na Hirosimu 
6.8.1945). Ostre, rnihotave ternbrove plochyvzni
kaji uZitim vysokYch srnyccu, clusterovYm ctvrtto
novYm vrstvenim, pi'ekryv:lnirn nestejnych, omeze
ne aleatorickjch skupinovYch zpusohU hry, noto
vanych v nimeccich s casovYmi udaji (obr. A). 

Potorn PENDERECKI psal vellci sborova dila novou 
ternbrovou technikou: Stabat Mater (1962) pro 3 
sbory (12hl.), LukdSovy paSije (prem. 1966 v rniin
sterskern dornu), Dies irae. Oratorium na pamdtku 
zavraidinych v Osvetimi (1967). 

LukdSovy paSije se i'idi podle barokmno vzoru: 2 
casti, bib!. vypraveni (evangeliurn podle LulciSe), 
me, sbory (zalmove texty aj.), obsahuji i kornplet
ni Stabat Mater z r. 1962, vse dramaticky propoje
no (obr. A). - Behern liceni Kristova zatceni zazni
vaji zdesene umlkajici glissanda a bocca chiusa 
(brurnendo) sboru nad zvukern cinelu (piatto), 
tamtamu a gongu; bezprosti'edne pote nasleduje 
barytonova me s expresivnimi intervaly, zrnenami 
taktu a doprovodern na zpusob gb. - V zalmu 56,2 
vznilci sborovj cluster, pi'ipominajici hlubokou 
prodlevu (basy), nad mz zpiva tenor Miserere 
na tony citatu B-A-C-H; tradice a rnodema: stara 
prosba 0 smilov:lni zazniva s novou nalehavosti 
(obr. A). 

Nasledovalo Capriccio pro violoncello se vsuvkami 
v C dur a voinYmi ternbrovYmi plochami (obr. A), ora
toriurn Utrenja (=Jiti'mj: Ukkiddn{ do hrobu, Zmrt
vjchvstanf Krista (1969n1), opery Die Teufel von 
Loudon (1969), Paradise lost (Ztraceny raj, 1978); 
Polske requiem (1980--84). 
Pnldadern postseriaIni hudby je Guero od HEIMUTA 
LACHENMANNA (* 1935). 

Klavir hraje po zpusobu gnira, s glissandy atd. pod
Ie akcmno planu: rnodeme, a pi'esto jiz zastarale ve 
zcizeni klaviru, stai'e, a jiz opet rnodeme v estetice 
krasne hry a srnysloveho vjrazu (obr. B). 

Minimalismus se objevil v USA v polovine 60. let, pa
raleine k minimal art, pracujicimu jen s nekolika 
rn:ilo prvky (WOLLHEIM 1965), inspirovan hnutim 
Fluxus, rockern, indick.Ymi ragami (ucitelern YOUNGA 
a RlLEYHO byl v r. 1970 PANDIT PRAN NKfH). Cha
rakteristick.Ymi rysy jsou silne rneditativni zpilsob rnu
zicirov:lni a jakesi zvlastni zvukove kontinuurn. 

Tato hudba je jednoducM, lehko uchopiteina: ne
rna charakter urneleckeho dila, ale zvukoveho 
procesu, pIanovaneho nebo sponmnmno, vehui 

dlouheho: rn:ilo rytmicko-rnelodickYch fonnuli, 
ostiname opakovanych jen s nepatmYm variovanim 
a jernnYmi fazovYmi posuny. 

Hlavni pi'edstavitele: LA MONTE YOUNG (*1935), The 
Tortoise, His Dreams and journeys. A continuing 
performwork (od r. 1964) pro srnycce, vok:ily bez 
textu, elektronika, sveteine projektory. - TERRY RILEY 
(*1935),ARainbow in CurvedAir (1969), balet Ge
nesis 70 (1970). - STEVE REICH (*1936), Piano 
Phase (1966), Phase Patterus (1970) pro 4 elektro
nicke varhany. - PHILIP GLASS (*1937), opera 
Echnaton (1983/84). 

r Novejsi ryvoj. V 70. letech ztratily rnateri:il, technika 
a ratio svilj pilvab. Vira v pokrok a rust byla oti'esena 
(nepokoje r. 1968), stejne tak se oslabila honba za 
absolutnirn novatorstvim. Avantgardni postoj upadl do 
krize: skiadateIe opet hledaji pospolitost a posluchace 
(namisto elitai'stvi 50.160. let). Zaroveii pi'italcivaji 
subjektivnim pOcimrn, casto ne bez narcisrnu. 

Inkluzivnf komponovanf zahmuje fantazii, eko
nomicnost prace, heterogennost, otevfenost pro 
podnety zvenci, bezjejich obetovan{ racionalis
tickjch technikdm (RIHM, 1978). 

Kolern r. 1970 se objevilo heslo nove jednoduchosti 
(analogicky k ostatnim urnenim), mnoho nOvYch par
titur ale neni ani "novYch" ani "jednoduchych", nYbd 
- vedle opacnych pnldadu - obeznamenych se swy
mi technikami, vedornych si historicke navaznosti 
a vehui kornplexnich, casto s jasne profilovanou rnelo
dikou a rytmikou i bohatstvim zvuk. barev a harmonii. 

Ernancipaci disonance kolern r. 1910 odpovida 
ernancipace konsonance kolern r. 1970, viz akord 
C dur v Capricciu (not. pi'. A). 

Upi'ednostiiuji se stare fonny, symfonie, srnyccove 
kvartety, opery, take rilzne fonnove kornbinace, jez 
jsou ale sroznmiteine bez obsahlych slovnich kornen
tarn. Vzorern se stal rornantisrnus (ne klasicisrnus), 
od pozdmno BEETHOVENA aZ k MAHLEROVI, tez 
BERG. Hojnost osobnich stylu zilstala zachovana: kva
litu nevytvan ani dnes nejak)' program nebo skola, ale 
jednotlivec. 

Skladateie (* 1940 nn.): 
* 1940: TILo MEDEK. - * 1941: fRIEDRICH GoLD
MANN, EMANUEL NUNES. - * 1942: FRIEDRICH 
SCHENKER. - * 1943: BRIAN FERNEYHOUGH, UDO 
ZIMMERMANN. - * 1944: YORK HOllER, MATTHIAS 
SPAHUNGER. - * 1945: LUCA LoMBARDI, YOUNGffi 
PAGH-PAAN, ROBERT WIITINGER. - * 1946: GERARD 
GRISEY. - * 1947: PETER MICHAEL HAMEL, TRISTAN 
MURAIL, ScIARRINO SALVKfORE. - * 1948: PETER 
RUZICKA. - * 1949: MICHAEL LEVINAS, MANFRED 
TRO]AHN, WAITER ZIMMERMANN. - * 1950: JELENA 
FIRSOVA. - * 1951: LoRENZO FERRERO. - * 1952: 
WOLFGANG RIHM. - * 1953: HANS-JiiRGEN VON Bo
SE, VIOLETA DINESCU, ADRIANA HOLSZKY, DETLEV 
MOLLER-SIEMENS. - * 1960: GEORGE BENJAMIN. 
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Postseriální hudba s sebou přinesla v 60. letech ex
perimentální hudební divadlo (s. 523), témbrovou hud
bu (s. 517) a velkou mnohotvárnost fonny a výrazu. 
Krzysztof Penderecki, * 1933 Krakov, vzbudil po
zornost svými témbrovými kompozicemi: Strojý (Var
šavský podzim 1959); Anaklasis (Donaueschingen 
1960, s. 488, B); 

Tren. Ofiarom Hiroszimy (Tren. Obětem Hiroši
my, 1959-61), pro 52 smyčců; původní název 
8' 37" (přesně tak dlouho trval útok na Hirošimu 
6.8.1945). Ostré, mihotavé témbrové plochyvzni
kají užitím vysokých smyčců, clusterovým čtvrttó
novým vrstvením, překrýváním nestejných, omeze
ně aleatorických skupinových způsobů hry, noto
vaných v rámečcích s časovými údaji (obr. A). 

Potom PENDERECKI psal velká sborová díla novou 
témbrovou technikou: Stahat Mater (1962) pro 3 
sbory (12hl.), Lukášovy pašije (prem. 1966 v miin
sterském dómu), Dies irae. Oratorium na památku 
zavražděných v Osvětimi (1967). 

Lukášovy pašije se řídí podle barokmno vzoru: 2 
části, bibl. vyprávění (evangelium podle Lukáše), 
árie, sbory (žalmové texty aj.), obsahují i komplet
ní Stahat Mater z r. 1962, vše dramaticky propoje
no (obr. A). - Během líčení Kristova zatčení zazní
vají zděšeně umlkající glissanda a bocca chiusa 
(brumendo) sboru nad zvukem činelu (piatto), 
tamtamu a gongu; bezprostředně poté následuje 
barytonová árie s expresivními intervaly, změnami 
taktu a doprovodem na způsob gb. - V žalmu 56,2 
vzniká sborový cluster, připomínající hlubokou 
prodlevu (basy), nad mz zpívá tenor Miserere 
na tóny citátu B-A-C-H; tradice a moderna: stará 
prosba o smilování zaznívá s novou naléhavostí 
(obr. A). 

Následovalo Capriccio pro violoncello se vsuvkami 
v C dur a volnými témbrovými plochami (obr. A), ora
torium Utrenja (=Jitřm'): Ukládání do hrobu, Zmrt
výchvstání Krista (1969n1), opery Die Teufel von 
Loudon (1969), Paradise lost (Ztracený ráj, 1978); 
Polské requiem (1980--84). 
PřI'kladem postseriální hudby je Guero od HElMUTA 
LACHENMANNA (* 1935). 

Klavír hraje po způsobu gnira, s glissandy atd. pod
le akčmno plánu: moderně, a přesto již zastarale ve 
zcizení klavíru, staře, a již opět moderně v estetice 
krásné hry a smyslového výrazu (obr. B). 

Minimalismus se objevil v USA v polovině 60. let, pa
ralelně k minimal art, pracujícímu jen s několika 
málo prvky (WOLLHEIM 1965), inspirován hnutím 
Fluxus, rockem, indickými rágami (učitelem YOUNGA 
a RlLEYHO byl v r. 1970 PANDIT PRAN NKfH). Cha
rakteristickými rysy jsou silně meditativní způsob mu
zicírování a jakési zvláštní zvukové kontinuum. 

Tato hudba je jednoduchá, lehko uchopitelná: ne
má charakter uměleckého díla, ale zvukového 
procesu, plánovaného nebo spontánmno, vehui 

dlouhého: málo rytmicko-melodických fonnulí, 
ostinátně opakovaných jen s nepatrným variováním 
a jemnými fázovými posuny. 

Hlavní představitelé: LA MONTE YOUNG (*1935), The 
Tortoise, His Dreams and journeys. A continuing 
performwork (od r. 1964) pro smyčce, vokály bez 
textu, elektronika, světelné projektory. - TERRY RILEY 
(*1935),ARainbow in CurvedAir (1969), balet Ge
nesis 70 (1970). - STEVE REICH (*1936), Piano 
Phase (1966), Pbase Patterus (1970) pro 4 elektro
nické varhany. - PHILIP GLASS (*1937), opera 
Echnaton (1983/84). 

r Novější vývoj. V 70. letech ztratily materiál, technika 
a ratio svůj půvab. Víra v pokrok a rust byla otřesena 
(nepokoje r. 1968), stejně tak se oslabila honba za 
absolutním novátorstvím. Avantgardní postoj upadl do 
krize: skladatelé opět hledají pospolitost a posluchače 
(namísto elitářství 50./60. let). Zároveň přitakávají 
subjektivním pocitům, často ne bez narcismu. 

lnkluzivní komponování zahrnuje fantazii, eko
nomičnost práce, heterogennost, otevřenost pro 
podněty zvenčí, bezjejich obětování racionalis
tických technikám (RIHM, 1978). 

Kolem r. 1970 se objevilo heslo nové jednoduchosti 
(analogicky k ostatním uměním), mnoho nových par
titur ale není ani "nových" ani "jednoduchých", nýbrž 
- vedle opačných přI1dadů - obeznámených se starý
mi technikami, vědomých si historické návaznosti 
a vehui komplexních, často s jasně profilovanou melo
dikou a rytmikou i bohatstvím zvuk. barev a harmonií. 

Emancipaci disonance kolem r. 1910 odpovídá 
emancipace konsonance kolem r. 1970, viz akord 
C dur v Capricciu (not. př. A). 

Upřednostňují se staré fonny, symfonie, smyčcové 
kvartety, opery, také různé fonnové kombinace, jež 
jsou ale sroznmitelné bez obsáhlých slovních komen
tářů. Vzorem se stal romantismus (ne klasicismus), 
od pozdmno BEETHOVENA až k MAHLEROVI, též 
BERG. Hojnost osobních stylů zůstala zachována: kva
litu nevytváří ani dnes nějaký program nebo škola, ale 
jednotlivec. 

Skladatelé (* 1940 nn.): 
* 1940: TlW MEDEK. - * 1941: FRIEDRICH GoW
MANN, EMANUEL NUNES. - * 1942: FRIEDRICH 
SCHENKER. - * 1943: BRIAN FERNEYHOUGH, UDO 
ZIMMERMANN. - * 1944: YORK HŮllER, MATTHIAS 
SPAHUNGER. - * 1945: LUCA LoMBARDI, YOUNGffi 
PAGH-PAAN, ROBERT WI1TINGER. - * 1946: GERARD 
GRlSEY. - * 1947: PETER MICHAEL HAMEL, TRISTAN 
MURAIL, SclARRINO SALVKfORE. - * 1948: PETER 
RUZICKA. - * 1949: MICHAEL LEVINAS, MANFRED 
TRO]AHN, WAIIER ZIMMERMANN. - * 1950: JELENA 
FIRSOVA. - * 1951: LoRENZO FERRERO. - * 1952: 
WOLFGANG RIHM. - * 1953: HANs-]iiRGEN VON Bo
SE, VIOLETA DINESCU, ADRIANA HŮLSZKY, DETLEV 
MOLLER-SIEMENS. - * 1960: GEORGE BENJAMIN. 
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Stiedovek (9.-14. stoleti) 
ostiVillllldebni kultury v ceskYch zemich pred pi'ije
nm ki'esfanstvi nemarne zadne urcitejsi doklady. 
Ki'estanstvi pronikalo silneji v 2. pol. 9. stolen. Velko
moravskY kmze RAsTiSLAV povolal r. 863 mision:ii'e 
KONSTANTINA (cYRILA) a METODll]E z Byzance, 
ktei'i vytvoi'ili slovanskou liturgii.i9 I!adu Velke Mo
ravy (kratce po r. 900) udrZely se jeji zbytky i v Ce
CfiaCli . (SazavskY klaster, 1032-1097), kde vsak zce
Ii prevladla latinsk:i liturgie a gregorilinskj chonil 
(srovnej s. 116-117, 184-191). V dobeintenzivmno 
rozkvetu cfrkevnfho zpevu v 13.-14. stolen (arcibis
kupstvi v Praze v r. 1346) vznikaly i nove skladby 
(tropy, hymny, sekvence, rYmovana officia), zejmena 
ty, jez byly zasveceny ceskYm patronum a svetcum 
(Vac1av, Vojtech, Ludmila, Prokop). Pestovaly se take 
diichovni hry (srovnej s. 191). Ve 14. stol. byly la
tinske hry pi'ekiadiny do cestiny a provozovary take 
na skolach a v prubehu procesi. K pozoruhodnYm 
shladbarn zde pati'ily tez tzv. plankty (narky nad 
KristovYm utrpenim). 

Duchovni jednohlasf zpev v lid. jazyku byl podpo
rou pi'i christianizaci zeme (pisei\ Hospodine, po
miluj ny stavi na staroslovenskem !extu a mohla 
vzniknouti di'ive neh 11. stol., kam se obvykle kla
de; pi'. A) a posilovallidovou zboZnost. Nejznarnej
simi pisnemi se pozdeji staly Svatj Vdclave, Bob 
vsenwhUci (pi'. C) a Jezu Kriste, scedrf kniie. 

Latinske pisne (cantiones) tvoi'ili klerikove a stu
denti, na konci 14. stol. se sii'ily ve stredni a severni 
ilvfope a postupne byly i prekladiny do cestiny, nem
crfiya vlarnstiny. 
Od nejstarsfch dob nepochybne existovala take svet
skli hudba a zpev, do 13. stol. vsak postradarne ur
citejsi doklady a prameny. V 13.-14. stoletf hostil 
kcilovskY dviir Pi'emyslovcu a Lucemburkii i'adu zna
mych nemeckYch minneslingru (srovnej s. 195 aZ 
197), ktei'i opevovali ceske panovniky (REINMAR 
VON ZWETTER), urcite byli zn:imi i dalsi (NEIDHART 
VON REUENTHAL, HEINRICH VON MEISSEN, zv. 
FRAUENLOB ad.) Ve sluzbach JANA LUCEMBURSKE
HO pusobil take vetky francouzskY basnik a skladatel 
GmLLAUME DE MACHAUT. Ze 14. stol. marne dokla
dy ceske milostne Iyriky kurtoaznfho typu (Di'evo 
se listem odievd, tzv. Zavisova pisei\ Jiit' mne vse 
radost ostdva" dochovalo se vsak vice texti\ nez 
napevii. 
Rane utvary polyfonnfho zpevu (improvizovane tzv. 
"stare" organum, pi'. B; srovnej s. 198-199) byly 
pestovany (snad uz od pol. 12. stol.) zejmena v klas
terech jako obohaceni liturgickYch zpevl\ (Kyrie, 
Sanctus, !ropy k Benedicamus, lekce matutina 
a evangelii apod.). Umelejsi menzunilni polyfonie 
pronikala do ceskYch zemi asi od konce 13. stol. 
a rozvinula tu specificke zanry, jejichz vzorem byla 
hudba tzv. skoly Notre Dame a ars antiqua - kon
duktove pisne a vicetextova moteta (srovnej s. 205). 
Na rozdil od francouzskYch motet maji naSe moteta 

v tenoru samostatny text a neuZivaji chor:ilni melo
die. Tento typ sti'edoevropskeho (dvojhlaseho) mo
teta byl postupne modernizovan (ti'i- aZ petihlas, od
lisna rytmika). - V 2. pol. 14. stoletf ovlivnila vice
hlasou tvorbu teorie (verSovany trakt:it z r. 1369) 
a hudba francouzske ars nova, pestovana pravdepo
dobne v okruhu praZske univerzity a sirena i na jine 
stredoevropske univerzity. Takovou sirsi popularitu 
ziskalo napi'. izorytmicke moteto Ave coronata-Al
rna parens-AVE REGINA a mnohe kantilenove pisne. 

Husitstvi a rana renesance (do cca 1530) 
Husitstvi (1419-1434) se odrazilo i ve ryvoji hudeb
ni kultury. Promeny zas:ihly liturgii i zpev, zi'ejme nej
cennejsi tu byl vznik ceskeho pi'ekladu gregorianske
ho chor:ilu (pl'. D). Mohutne vzrostla tvorba pisni 
aktu:ilnich a v:ilecnych (Ktoi jsti Boii bojovnici, Po
vstaii, povstaii, veliM mesto Praiske, i duchov
nfch. Unik:itnim pramenem zpevu teto doby je tzv.Ji
stebnickj kanciontil. 
Po dozneni husitskYch v:ilek bylo v r. 1436 cfsai'em 
ZIKMUNDEM potvrzeno dvojvei'i. Dedictvim husitstvi 
byl utrakvismus, ktery v 15.-16. stol. vysoce preva
zoval - katolicismus i nektere pozdejsi reformacni 
cfrkve (napi'. Jednota bratrsk:i, pestujicf zejmena 
duch. pisne) byly v mensine. Z hlediska hudebruno 
nebyly mezi bohosluzbou utrakvism a katoh1ill 
zasadni rozdHy, bohosluzebny zpev vsak od konce 
15. stol. zajiStovaia tzv. literatskli bratrstva (srov
nej s. 529). 
Bohosluzebny zpev zahrnul chor:il (asi do pol. 16. 
stol. znovu latinsky, a duchovni pisne latinske i ces
ke. Jak dokazuji velke iluruinovane zpevm'ky z 1. ti'e
tiny 16. stoletf (napr. Franusuv kanciontil z r. 1505 
z Hradce Kr:ilove, latinskY gradu:il z r. 1530 z Chrudi
mi, lat. gradu:il z Klatov z r. 1537), Stala se soucastf 
chrarnove hudby i polyfonie. Na jedne strane byl zno
vu oZiven a modernizovan reperto:ir sti'edovekeho vi
cehlasu (moteta, pisne; okolo pol. 15. stol. tu zapu
sobily skladby PETRA WILHELMI Z GRUDZIADZE, 
cca 1400 - cca 1480, ovlivnene jiz mnohde stylem 
zapadoevr. rane renesance), na druhe strane od po
loviny 15. stol. do ceskYch zemf pronikala polyfonie 
noveho renesancruno stylu (casti i cykly mse, moteta, 
upravy duch. pisni), a to jak od autoru anglickYch 
(W. FRYE, J. PLUMMER) nebo nizozemskYch (JOS
QmN DESPREZ, H. ISAAC, J. OBRECHT aj., srovnej 
s. 228n.), tak od autoru domacfch (TOMEK, GON
TRASEK), de facto ale anonymnich. 

PETRUS se vlastne "podepisoval" akrostichem, 
tvorenYm prvnimi pismeny slov zhudebneneho 
textu. - 0 jeho popularite v Cechach svedci nove, 
stylove miadsi zpracov:ini tenoru pisne Presidio
rum . .. (cca 0 50 let pozdeji; pl'. E a F). 

Mnohe duchovni pisne jsou textovYmi upravami 
zapadoevropskYch (svetskYch) chansonu. (Di\leZit9-
mi prameny jsou zejmena tzv. Strabovskj kodex, 
cca 1480, a Kodex Specidlnik, cca 1500.) 
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Středověk (9.-14. století) 
ostiVillllldební kultury v českých zemích před přije
tím křesťanství nemáme žádné určitější doklady. 
Křestanství pronikalo silněji v 2. pol. 9. století. Velko
moravský kmze RAsTISLAV povolal r. 863 misionáře 
KONSTANTINA (cYRILA) a METODll]E z Byzance, 
kteří vytvořili slovanskou liturgii.il) pádu Velké Mo
ravy (krátce po r. 900) udržely se její zbytky i v Ce
Cfiaéli . (Sázavský klášter, 1032-1097), kde však zce
la převládla latinská liturgie a gregoriánský chorál 
(srovnej s. 116-117, 184-191). V době intenzivního 
rozkvětu církevního zpěvu v 13.-14. století (arcibis
kupství v Praze v r. 1346) vznikaly i nové skladby 
(tropy, hymny, sekvence, rýmovaná officia), zejména 
ty, jež byly zasvěceny českým patronům a světcům 
(Václav, Vojtěch, Ludmila, Prokop). Pěstovaly se také 
dUchovní hry (srovnej s. 191). Ve 14. stol. byly la
tinské hry překládány do češtiny a provozováry také 
na školách a v průběhu procesí. K pozoruhodným 
shladbám zde patřily též tzv. plankty (nářky nad 
Kristovým utrpením). 

Duchovní jednohlasý zpěv v lid. jazyku byl podpo
rou při christianizaci země (píseň Hospodine, po
miluj ny staví na staroslověnském textu a mohla 
vzniknouti dříve než v ll. stoL, kam se obvykle kla
de; př. A) a posilovallidovou zbožnost. Nejznáměj
šími písněmi se později staly Svatý Václave, Bóh 
všemohúcí (př. C) a Jezu Kriste, ščedrý kněže. 

Latinské písně (cantiones) tvořili klerikové a stu
denti, na konci 14. stol. se šířily ve střední a severní 
EVfope a postupně byly i překládány do češtiny, něm
člnya vlámštiny. 
Od nejstarších dob nepochybně existovala také svět
ská hudba a zpěv, do 13. stol. však postrádáme ur
čitější doklady a prameny. V 13.-14. století hostil 
královský dvůr Přemyslovců a Lucemburků řadu zná
mých německých minneslingrů (srovnej s. 195 až 
197), kteří opěvovali české panovníky (REINMAR 
VON ZWETTER), určitě byli známi i další (NEIDHART 
VON REUENTHAL, HEINRlCH VON MEISSEN, zv. 
FRAUENLOB ad.) Ve službách JANA LUCEMBURSKÉ
HO působil také velký francouzský básník a skladatel 
GillLLAUME DE MACHAUT. Ze 14. stol. máme dokla
dy české milostné lyriky kurtoazního typu (Dřěvo 
sě listem odievá, tzv. Závišova píseň Jižť mne vše 
radost ostáva" dochovalo se však více textů než 
nápěvů. 
Rané útvary polyfonního zpěvu (improvizované tzv. 
"staré" organum, př. B; srovnej s. 198-199) byly 
pěstovány (snad už od pol. 12. stol.) zejména v kláš
terech jako obohacení liturgických zpěvů (Kyrie, 
Sanctus, tropy k Benedicamus, lekce matutina 
a evangelií apod.). Umělejší menzurální polyfonie 
pronikala do českých zemí asi od konce 13. stol. 
a rozvinula tu specifické žánry, jejichž vzorem byla 
hudba tzv. školy Notre Dame a ars antiqua - kon
duktové písně a vícetextová moteta (srovnej s. 205). 
Na rozdil od francouzských motet mají naše moteta 

v tenoru samostatný text a neužívají chorální melo
die. Tento typ středoevropského (dvojhlasého) mo
teta byl postupně modernizován (tří- až pětihlas, od
lišná rytmika). - V 2. pol. 14. století ovlivnila více
hlasou tvorbu teorie (veršovaný traktát z r. 1369) 
a hudba francouzské ars nova, pěstovaná pravděpo
dobně v okruhu pražské univerzity a šířená i na jiné 
středoevropské univerzity. Takovou širší popularitu 
získalo např. izorytmické moteto Ave coronata-Al
ma parens-AVE REGINA a mnohé kantilénové písně. 

Husitství a raná renesance (do cca 1530) 
Husitství (1419-1434) se odrazilo i ve vývoji hudeb
ní kultury. Proměny zasáhly liturgii i zpěv, zřejmě nej
cennější tu byl vznik českého překladu gregoriánské
ho chorálu (př. D). Mohutně vzrostla tvorba písní 
aktuálních a válečných (Ktož jsú Boží bojovníci, Po
vstaň, povstaň, veliké město Pražske, i duchov
ních. Unikátním pramenem zpěvu této doby je tzv.Ji
stebnický kancionál. 
Po doznění husitských válek bylo v r. 1436 císařem 
ZIKMUNDEM potvrzeno dvojvěří. Dědictvím husitství 
byl utrakvismus, který v 15.-16. stol. vysoce převa
žoval - katolicismus i některé pozdější reformační 
církve (např. Jednota bratrská, pěstující zejména 
duch. písně) byly v menšině. Z hlediska hudebmno 
nebyly mezi bohoslužbou utrakvistů a katoh'ků 
zásadní rozlily, bohoslužebný zpěv však od konce 
15. stol. zajišťovala tzv. literátská bratrstva (srov
nej s. 529). 
Bohoslužebný zpěv zahrnul chorál (asi do pol. 16. 
stol. znovu latinsky, a duchovní písně latinské i čes
ké. Jak dokazují velké iluminované zpěvru'ky z 1. tře
tiny 16. století (např. Franusův kancionál z r. 1505 
z Hradce Králové, latinský graduál z r. 1530 z Chrudi
mi, lat. graduál z Klatov z r. 1537), stala se součástí 
chrámové hudby i polyfonie. Na jedné straně byl zno
vu oživen a modernizován repertoár středověkého ví
cehlasu (moteta, písně; okolo pol. 15. stol. tu zapů
sobily skladby PETRA WILHELMI Z GRUDZIADZE, 
cca 1400 - cca 1480, ovlivněné již mnohde stylem 
západoevr. rané renesance), na druhé straně od po
loviny 15. stol. do českých zemí pronikala polyfonie 
nového renesančmno stylu (části i cykly mše, moteta, 
úpravy duch. písní), a to jak od autorů anglických 
(W. FRYE, J. PLUMMER) nebo nizozemských (Jos
QillN DESPREZ, H. ISAAC, J. OBRECHT aj., srovnej 
s. 228n.), tak od autorů domácích (TOMEK, GON
TRÁSEK), de facto ale anonymních. 

PETRUS se vlastně "podepisoval" akrostichem, 
tvořeným prvními písmeny slov zhudebněného 
textu. - O jeho popularitě v Cechách svědčí nové, 
stylově mladší zpracování tenoru písně Presidio
rum . .. (cca o 50 let později; př. E a F). 

Mnohé duchovní písně jsou textovými úpravami 
západoevropských (světských) chansonů. (Důležitý
mi prameny jsou zejména tzv. Strahovský kodex, 
cca 1480, a Kodex Speciálník, cca 1500.) 
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Politiclci a kulturnf izolace cesk)ich zemf zpusobena 
husitstvim byla zasadnfm zpusobem pi'erusena po 
r. 1526, kdy na cesk)i trun nastoupil rak. rod Habs
burkii. Domad kultura ziskavala nasledne impulsy 
z cele Evropy pi'edevsfm prosti'ednictvim vetsf migra
ce obyvatelstva (studium na zahr. univerzitach, po
znavad cesty slecht. synu, napojeni zeme na obchod
ni cesty) a sfndmu se knihtisku. Kolem pol. 16. stol. 
se v zemfch Koruny ceske prosadila renesance ve 
vsech kuh. projevech a zivotnfm stylu. V dobe vlady 
dsare RUDOLFA II. (1576-1612) se Praha stala du
lezitYm centrem vedy, rytv. umenf, literatury a hudby, 
ve kterem naSli uplatneni umelci z cele Evropy. 
Od pol. 16. stol. se ceslci hud. kultura podstatne ne
odlisovala od ostatnfch evr. zemi, a to zejmena refor
macnich. UrCitou specificnosti domad provozovad 
praxe byla existence a pusobeni tzv. litecitskfch 
bratrstev pi'i mestsk)ich kostelnfch kiirech. Tato ce
chovne organizovana spolccenstvi vzdelanych mestanu 
pi'edevSlm zajiStovala hudbu pi'i bohosluzbe. Podle li
turgick)ich poti'eb, typu konfese a miry svYch schop
nosti provozovali liteciti chocil., jednohlase du
chovni pisne a polyfonii, kteci zahrnovala pi'ede
vSfm moteta, vicehl. upravy duch. pfsni (pi'. A) a mesni 
ordinaria a propria. Od 70. let 16. stol. vyrostla v pro
sti'edi litecitsk)ich bratrstev cela plejada domadch au
toru: JIIU RYCHNOVSKY (kol. 1545-1616), JAN TRA
JAN TURNOVSKY (ko!. 1550-1629), PAVEL SPONGO
PAEUS JISTEBNICKY (ko!. 1560-1619), JAN SIMO
NIDES MONTANUS, ONDREJ CHRYSOPONUS JEV1CsKY 
a daisf, kten na evr. urovni komponovali vSechny dobo
ve druhy duch. hudby. Jejich skladby jsou vetSinou tor
zovite dochovany v rukopisnych, tzv. hlasorych kni
hach (diileZitYm hlasove kompletnfm pramenem je 
Gradudl od Sv. Michala na Novem Meste praZskem, 
1573-78, Pu XI B 1). Vedle nich jsou v litecitsk)ich ru
kopisech dochovany i opisy skladeb cizich autoru, pi'e
devslm pnslusru'kU 4. generace nizozemsk)ich sklada
telu (CLEMENS NON PAPA, GoMBERT), kten pi'edsta
vovali pro domad autory jak)isi stylovY ideal. DiileZitou 
roli pi'i vYchove hudebnosti tehdejsf populace pln.ily 
mestske skoly, jejichz cinnost byla propojena s lite
citskYmi bratrstvy. Praiska univerzita se venovala 
pestovaru hudby nejen v pojeti spekulativnf vedy, ale 
napi'. v dile rektora JANA CAMPANA VODNANSKEHO 
(ko!. 1572-1622) navazovala na humanisticke ten
dence v renes. hudbe. 
V organismu mesta vedle litecitsk)ich bratrstev puso
bili i mestStl trubaci a varhanici, z nichl nekten 
zfskali i znacnou proslulost: VACLAV RYCHNOVSKY 
(t 1606). Obe skupiny hudebru'kU zpocatku hr:ily 
upravy vok. skladeb, koncem stoleti vsak zacmajf vzni
kat svebytne instr. kompozice (intrady, ricercary, fan
tazie ad.). V prubehu 16. sto!. se soucasti vYbavy kos
telu stalyvarhany, na jejichl vzniku se podilela!'ada za
hr. a posleze i domadch varha.naru (F. PHAN
MULLER, G. EBERT, J. RUDNER ad.). Nastrojova hud
ba se v ceske spolecnosti postupne prosazovala vedle 
hudby volcilnf, 0 cemz svedcf vYskyt pi'edevsfm louten 

a klavichordu v slechtickem, ale i mest'anskem prosti'edi. 
V souvislosti s novYm renes. Zivotnfm stylem si od 
po!. stoleti poi'izovali hud. soubory i pnslusnici 
slechty. Nejlepe dolozena je pntomnost hudebru'kU 
na dvoi'e jihocesk)ich Roimberku (VILEM t 1592, 
PETR VOK t 1611), jejichz pusobenf v ceske kuhui'e 
je pi'ildadem renes. mecenatu. V tomto prosti'edi se 
ve vetsf mii'e provozovala i hudba svetska, casto 
importovana z Italie (madrigaly, canzony, villanelly). 

Zvlastnf postaveni mezi ceskYmi skladateli mel 
aristokrat KRYSTOF HARANT Z POLZIC (1564 aZ 
1621), ktery je autorem nekolika vYjimecne zdai'i
Iych skladeb, napi'. parodickeho mesniho ordinaria 
Missa quinque vocum super Dolorosi martyr, na 
motivy madrigalu L. MARENZIA (viz pi'. B a C). 

Diilezitou ulohu pi'i sfi'eni nOvYch skladeb a sbirek 
sehr:il nototisk. Jeho prosti'ednictvim se k nam do
stavala hudba i z relativne odlehlych kult. oblasti 
a zaroveii mohly dojft vetSiho uplatneni i skladby do
maciho puvodu. Mimoradne produkce dosahly tisky 
pfsiiove, tzv. kancionruy: za zvlastnf zminku stojf 
kancion:il Pisne chval boiskjch z tislcirny PAVIA 
SEVERYNA z r. 1541 ci Samotulskj kanciontil 
z r. 1561, obsahujfd 744 pfsni. Vznikl v prosti'edi 
Jednoty bratrske, redaktorem byl JAN BLAHOSLAV 
(1523-1571). Ten je take autorem prveho cesky 
psaneho hud.-teoretickeho spisu Musica, to jest 
kniika zpevtikum ntileiite zprtivy v soM zavirajici 
(1558, 1569). Od 70. let pusobil v Praze tiskai' JIIU 
NIGRIN, ktery behem sve cinnosti vydai vice jak 60 
tiskii obsahujfdch nototisk, vcetne narocnych tiskii 
volcilne-polyfonnich skladeb. 
VsestrannYm impulsem pro domacf hud. kulturu 
bylo pusobenf kapely cisai'e Rudolfa II., kteci 
pi'iSla do Prahy spolu se dvorem v r. 1583. Jejfmi 
cleny byli pi'ednf skladatele vrcholne renesance. 
V cele kapely st:il vsestranny PHILIPPE DE MONTE 
(1521-1603), d:ile v nf interpretacne i skladatelsky 
pusobili JACOB REGNART (1540-1599), varham'k 
CHARLES LUYTHON (1557-1620), CAMILLO ZA
NOTTI (1545-1591) ad. Pi'i dvoi'e byl cinnyi pocet
ny soubor trubacu a tympanism. Ve stejne dobe na 
Morave a nasledne v Praze pobYval jeden z nejpozo
ruhodnejsfch skladatelu konce 16. stoleti Slovinec 
JACOBUS HANDL GALLUS (1550-1591), kteryu NIG
RINA vydal tiskem sve rozsahle dilo. Diilezitou roli 
pi'i sfi'eni katolieke reformace, a to i v hud. kul
tui'e, sehr:ilo obnoveni praZskeho arcibiskupstvi 
(1561) a pnchod jezuim do Prahy (1556). V pi'tnra
nicnich oblastech a pi'i dvorech jazykove nem. slech
ty pusobili skladatele a hudebnfci luterskeho vy
zOlloi (CH. DEMANTIUS, M. KRUMBHOLZ, V. OTTO, 
J. HAGIUS, J. MOLITOR ad.). 
Na dalsf vyYoj domad hud. kultury melD vedle stylo
vYch promen na pocatku 17. sto!. vliv i pi'eneseni d
sai'skeho sfdla zpet do Vfdne (1612), povstanf ces
k)ich stavii (1618-1620; pi'. D: casova pfseii reflektu
jfd bitvu na Bile hoi'e) , zacatek ti'icetilete v:ilky 
(1618) a Obnovene znzeni zemske (1627). 
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Politická a kulturní izolace českých zemí způsobená 
husitstvím byla zásadním způsobem přerušena po 
r. 1526, kdy na český trůn nastoupil rak. rod Habs
burků. Domácí kultura získávala následně impulsy 
z celé Evropy především prostřednictvím větší migra
ce obyvatelstva (studium na zahr. univerzitách, po
znávací cesty šlecht. synů, napojení země na obchod
ní cesty) a šířícímu se knihtisku. Kolem pol. 16. stol. 
se v zemích Koruny české prosadila renesance ve 
všech kult. projevech a životním stylu. V době vlády 
císaře RUDOLFA II. (1576-1612) se Praha stala dů
ležitým centrem vědy, výtv. umění, literatury a hudby, 
ve kterém našli uplatnění umělci z celé Evropy. 
Od pol. 16. stol. se česká hud. kultura podstatně ne
odlišovala od ostatních evr. zemí, a to zejména refor
mačních. Určitou specifičností domácí provozovací 
praxe byla existence a působení tzv. literátských 
bratrstev při městských kostelních kůrech. Tato ce
chovně organizovaná společenství vzdělaných měšťanů 
především zajišťovala hudbu při bohoslužbě. Podle li
turgických potřeb, typu konfese a míry svých schop
ností provozovali literáti chorál, jednohlasé du
chovní písně a polyfonii, která zahrnovala přede
vším moteta, vícehl. úpravy duch. písní (př. A) a mešní 
ordinaria a propria. Od 70. let 16. stol. vyrostla v pro
středi literátských bratrstev celá plejáda domácích au
torů: JIŘÍ RYCHNOVSKÝ (kol. 1545-1616), JAN TRA
JAN TURNOVSKÝ (kol. 1550-1629), PAVEL SPONGO
PAEUS JISTEBNlCKÝ (kol. 1560-1619), JAN SIMO
NIDES MONTANUS, ONDŘEJ CHRYSOPONUS JEVíCsKÝ 
a další, kteří na evr. úrovni komponovali všechny dobo
vé druhy duch. hudby. Jejich skladby jsou většinou tor
zovitě dochovány v rukopisných, tzv. hlasových kni
hách (důležitým hlasově kompletním pramenem je 
Graduál od Sv. Michala na Novém Městě pražském, 
1573-78, Pn XI Bl). Vedle nich jsou v literátských ru
kopisech dochovány i opisy skladeb cizích autorů, pře
devším příslušruM 4. generace nizozemských sklada
telů (CLEMENS NON PAPA, GoMBERT), kteří předsta
vovali pro domácí autory jakýsi stylový ideál. Důležitou 
roli při výchově hudebnosti tehdejší populace plnily 
městské školy, jejichž činnost byla propojena s lite
rátskými bratrstvy. Pražská univerzita se věnovala 
pěstování hudby nejen v pojetí spekulativní vědy, ale 
např. v díle rektora JANA CAMPANA VODŇANSKÉHO 
(kol. 1572-1622) navazovala na humanistické ten
dence v renes. hudbě. 
V organismu města vedle literátských bratrstev půso
bili i městští trubači a varhaníci, z nichž někteří 
získali i značnou proslulost: VÁCLAV RYCHNOVSKÝ 
(t 1606). Obě skupiny hudebruM zpočátku hrály 
úpravy vok. skladeb, koncem století však začínají vzni
kat svébytné instr. kompozice (intrady, ricercary, fan
tazie ad.). V průběhu 16. stol. se součástí výbavy kos
telů staly varhany, na jejichž vzniku se podílela řada za
hr. a posléze i domácích varhanářů (F. PHAN
MULLER, G. EBERT, J. RUDNER ad.). Nástrojová hud
ba se v české společnosti postupně prosazovala vedle 
hudby vokální, o čemž svědčí výskyt především louten 

a klavichordů v šlechtickém, ale i měšťanském prostředí. 
V souvislosti s novým renes. životním stylem si od 
pol. století pořizovali hud. soubory i příslušníci 
šlechty. Nejlépe doložena je přítomnost hudebruM 
na dvoře jihočeských Rožmberků (VILÉM t 1592, 
PETR VOK t 1611), jejichž působení v české kultuře 
je příkladem renes. mecenátu. V tomto prostředí se 
ve větší míře provozovala i hudba světská, často 
importovaná z Itálie (madrigaly, canzony, villanelly). 

Zvláštní postavení mezi českými skladateli měl 
aristokrat KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC (1564 až 
1621), který je autorem několika výjimečně zdaři
lých skladeb, např. parodického mešního ordinaria 
Missa quinque vocum super Dolorosi martyr, na 
motivy madrigalu L. MARENzIA (viz př. BaC). 

Důležitou úlohu při šíření nových skladeb a sbírek 
sehrál nototisk. Jeho prostřednictvím se k nám do
stávala hudba i z relativně odlehlých kult. oblastí 
a zároveň mohly dojít většího uplatnění i skladby do
mácího původu. Mímořádné produkce dosáhly tisky 
písňové, tzv. kancionály: za zvláštní zmínku stojí 
kancionál Písně chval božských z tiskárny PAVLA 
SEVERÝNA z r. 1541 či Šamotulský kancionál 
z r. 1561, obsahující 744 písní. Vznikl v prostředí 
Jednoty bratrské, redaktorem byl JAN BLAHOSLAV 
(1523-1571). Ten je také autorem prvého česky 
psaného hud.-teoretického spisu Musica, to jest 
knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající 
(1558, 1569). Od 70. let působil v Praze tiskař JIŘÍ 
NIGRlN, který během své činnosti vydal více jak 60 
tisků obsahujících noto tisk, včetně náročných tisků 
vokálně-polyfonních skladeb. 
Všestranným impulsem pro domácí hud. kulturu 
bylo působení kapely císaře Rudolfa II., která 
přišla do Prahy spolu se dvorem v r. 1583. Jejími 
členy byli přední skladatelé vrcholné renesance. 
V čele kapely stál všestranný PHlLlPPE DE MONTE 
(1521-1603), dále v ní interpretačně i skladatelsky 
působili JACOB REGNART (1540-1599), varham'k 
CHARLES LUYTHON (1557-1620), CAMILLO ZA
NOTTI (1545-1591) ad. Při dvoře byl činný i počet
ný soubor trubačů a tympanistů. Ve stejné době na 
Moravě a následně v Praze pobýval jeden z nejpozo
ruhodnějších skladatelů konce 16. století Slovinec 
JACOBUS HANDL GALLUS (1550-1591), který u NIG
RlNA vydal tiskem své rozsáhlé dílo. Důležitou roli 
při šíření katolické reformace, a to i v hud. kul
tuře, sehrálo obnovení pražského arcibiskupství 
(1561) a příchod jezuitů do Prahy (1556). V příhra
ničních oblastech a při dvorech jazykově něm. šlech
ty působili skladatelé a hudebníci luterského vy
znání (CH. DEMANTlUS, M. KRUMBHOLZ, V. OTTO, 
J. HAGIUS, J. MOLlTOR ad.). 
Na další vývoj domácí hud. kultury mělo vedle stylo
vých proměn na počátku 17. stol. vliv i přenesení cí
sařského sídla zpět do Vídně (1612), povstání čes
kých stavů (1618-1620; př. D: časová píseň reflektu
jící bitvu na Bílé hoře), začátek třicetileté války 
(1618) a Obnovené zřízení zemské (1627). 
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Instituce 
Rozvoj stezejnich druhu barokni a predklasicke 
hudby silne zavisel na podpore panovnickeho dvora 
resp. velkYch a bohat9ch mest (srov. s. 267). Oboji 
v pobelohorskYch Cechich schizelo. Ohnisky hu
debnmo zivota byly rezidence svetske a cirkevni 
aristokracie (Kromeriz, Jaromerice nad Rokytnou, 
CeskY Krumlov, Kuks, Lukavice u Plzne, JanskY 
vrchZ/ohannisberg ve Slezsku, Roudnice nad La
bern, Jezeri ad.), klastery a koleje (Osek u Duchco
va, Siany, Kosmonosy, Rajhrad, Mikulov ad.) a chri
move kUry ve mestech i na venkove. 
"Iavni druhy 
hudby tohoto obdobi jsou zastoupeny nerovnomer
ne. Italski opera se v 17. stoleti hnila ojedinele pri 
navstevach cisafskeho dvora (1627, 1679-1680). 
Udilosti se stalo provedeni opery Costanza e for
tezza J. J. FUXE (s. 92-93, 287 aj.) v srpnu a zari 
1723 na praZskem Hrade pri korunovaci cisare 
KARLA VI. V letech 1724-1734 podporoval operni 
podnikini hrabe FR. A. SPORCK (Praha, Kuks, mj. 
opery A. VIVALDIHO, s. 327). V nasledujicim obdo
bi se hrila italska opera seria a buffa (srov. s. 281, 
338-343) v Praze (soustavne do r. 1806), Brne, 
Olomouci, Kromerizi, Vyskove, Holesove aj. Roku 
1730 provedl v Jaromericich nad Rokytnou FRANT. 
V. MICA (1694-1744) svou operu L'origine dija
romeriz (0 puvodujaromefic, tez cesky). PrazskY 
JAN ANT. KOZELUH (1738-1814), pozdejsi kapel
nik v chramu sv. Vita, zkomponoval opery Alessan
dro nell'Indie (1769) a Demofoonte (1772) na 
texty P. METASTASIA (s. 281). Cca od 60. let 18. sto
leti se objevuji nemeckY singspiel a melodram 
(s. 349, z domacich autorU WENZEL PRAUPNER, 
1745-1807: Circe, 1789), jakoz i rUzne baletni 
pantomimy a fraSky se zpevy. Vrcholnou udilosti by
la premiera opery Don Giovanni W. A. MOZARTA 
v tehdy nove (1783) otevrenem NOSTICOvE (po
zdeji Stavovskem) divadle, konana 29. 10. 1787 
(s. 343, 397); na uspesnem nastudovani se podilel 
prazskY varhanik, cembalista a skladatel JAN KIm
TEL KUCHAR (Kucharz, 1751-1829). Take posledni 
MOZARTOVA opera La clemenza di Tito (s. 339) 
byla psana pro Prahu. 
Soustavne byla pestovana katolicka chramova 
hudba (mse, nespory, litanie, moteta, arie, duch. 
pisne). Italske oratorium a zejmena velikonocni 
sepolcro (= vYjev u Kristova hrobu) byly ale hoj
neji zastoupeny aZ v 18. stoleti. Ve vanocnich pas
torelach se objevuji prvky lidove hudby a ceske 
texty. Do sfery chrim. hudby patri rovnez nepocetna 
tvorba pro varhany (preludia, fantazie, fugy aj., 
srov. s. 306-309). 
Instrumentalni skladby (sonaty, koncerty, sym
fonie, kasace, divertimenta, srov. s. 123, 149, 153, 
379) a svetske formy vokilni hudby byly kompono
vany prevazne pro slechticke prostredi a provadeny 
zameckymi kapelami. 
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Skladatele 
ADAM V. MICHNA Z OTRADOVIC (cca 1600-1676) 

byl absolvent jezuitske koleje, basnik a varhanik 
v Jindrichove Hradei. SloZil a vydal tiskem sbirky 
duchovnich pisni s generalbasem Ceska ma
rianska muzyka (1647), Loutna ceska (1653, 
nove vyd. 1984, obr. A), Svatorocni muzyka 
(1661) a sbirku latinskYch chrimovYch skladeb 
v koncertantnim slohu (srov. s. 307) Sacra et li
taniae (1654); Missa Sancti Wenceslai (cca 
1660) se dochovala v rukopisu. 

PAVEL JOSEF VEJVANOVSKY (1639-1693) studoval 
na jezuitske koleji v Opave ave Vidni, pusobil ja
ko trubac a kapelnik (nastupce H. I. BIBERA, viz 
s. 316-317) biskupa LICHTENSTEINA v Olomou
ei a Kromerizi. Autor cetnych instrumentilnich 
skladeb (tanecni suity, sonaty, serenady, srov. 
s. 147, 149, 151, obr. B) a chrimove hudby. 

VACLAV KAREL HOLAN ROVENSKY (1644-1718) vy
dal obsahlou sbirku duchovnich pisni s instru
mentilnim doprovodem a generilbasem Capella 
RegiaMusicalis (1693). 

THOMAS BALTHASAR JANOVKA Oanowka, 1669 aZ 
1741), varham'k T)lnskeho chrimu v Praze, je mj. 
auto rem jednoho z prvnich hudebnich slovniki'I 
Clavis ad thesaurum magnae artis musicae 
(Praha 1701, 1715). 

JOHANN CHRISTOPH KRIDEL (1672-1733) pusobil 
jako ucitel a varhanik v jiCine, Praze a rodnem 
Rumburku. Sbirka duchovnich kantitNeu-Erof!
netes Blumengiirtlein (Nove otevi'ena zahrad
ka, 1706) vysla tiskem v saskem Budysine. 

JAN DISMAS ZELENKA (1679-1745), vrstevnikJ. S. 
BACHA a A. VIVALDIHO, skladatel evropskeho 
formatu, studoval na jezuitske koleji v Praze-Kle
mentinu, pozdeji ve Vidni a v Itilii, od r. 1710 byl 
clenem kapely saskeho kurfii'ta v Drazaanech. 
Instrumentilni skladby (ouvertury, serenidy, sui
ty, triove sonaty), chrimova hudba (mse a jejich 
casti, kantaty, lekce, moteta, responsoria, ad.), 
italski oratoria II serpente di bronzo, Gesu al 
Calvario, I penitenti al sepolcro di Redentore 
(1730-1736). Latinske skolske drama Sub olea 
pacis et palma virtutis (= De Sancto Wences
lao) bylo provedeno v praZskem Klementinu 
u pfflezitosti korunovace KARLA VI. (viz ryse). 
Lamentationes jeremiae Prophetae (= sest La
mentaci proroka jeremiase) vznikly v Dill&!
nech r. 1722. Jsou soucasti 1. nokturna veliko
nocnmo matutina, zpivaneho v noei pred ZelenYm 
ctvrtkem, Velk)im patkem a Bilou sobotou. ZE
LENKA je komponoval v koncertantnim slohu jako 
s610ve kantaty s instrumentilnim doprovodem 
a continuem. Ve vokilni lince stnda recitativ 
(= vlastni text lamentaci) a ariosni useky (= he
brejske hlasky na zacatcich biblickYch verSu). Za
verecnejerusalem, convertere je vokilne-instru
mentilni fuga (obr. C). 

Instituce 
Rozvoj stěžejních druhů barokní a předklasické 
hudby silně závisel na podpoře panovnického dvora 
resp. velkých a bohatých měst (srov. s. 267). Obojí 
v pobělohorských Cechách scházelo. Ohnisky hu
debního života byly rezidence světské a církevní 
aristokracie (Kroměříž, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Ceský Krumlov, Kuks, Lukavice u Plzně, Jánský 
vrchZlohannisberg ve Slezsku, Roudnice nad La
bem, Jezeří ad.), kláštery a koleje (Osek u Duchco
va, Slaný, Kosmonosy, Rajhrad, Mikulov ad.) a chrá
mové kůry ve městech i na venkově. 
Hlavní druhy 
hudby tohoto období jsou zastoupeny nerovnoměr
ně. Italská opera se v 17. století hrála ojediněle při 
návštěvách císařského dvora (1627, 1679-1680). 
Událostí se stalo provedení opery Costanza e for
tezza]. ]. FUXE (s. 92-93, 287 aj.) v srpnu a září 
1723 na pražském Hradě při korunovaci císaře 
KARLA VI. V letech 1724-1734 podporoval operní 
podnikání hrabě FR. A. SPORCK (Praha, Kuks, mj. 
opery A. VIVALDIHO, s. 327). V následujícím obdo
bí se hrála italská opera seria a buffa (srov. s. 281, 
338-343) v Praze (soustavně do r. 1806), Brně, 
Olomouci, Kroměříži, Vyškově, Holešově aj. Roku 
1730 provedl v Jaroměřicích nad Rokytnou FRANT. 
V. MIČA (1694-1744) svou operu L'origine dija
romeriz (O původujaroměřic, též česky). Pražský 
JAN ANT. KOZELUH (1738-1814), pozdější kapel
ník v chrámu sv. Víta, zkomponoval opery Alessan
dro nelľIndie (1769) a Demofoonte (1772) na 
texty P. METASTASIA (s. 281). Cca od 60. let 18. sto
letí se objevují německý singspiel a melodram 
(s. 349, z domácích autoru WENZEL PRAUPNER, 
1745-1807: Circe, 1789), jakož i ruzné baletní 
pantomimy a frašky se zpěvy. Vrcholnou událostí by
la premiéra opery Don Giovanni W. A. MOZARTA 
v tehdy nově (1783) otevřeném NOSTlCOVĚ (po
zději Stavovském) divadle, konaná 29. 10. 1787 
(s. 343, 397); na úspěšném nastudování se podílel 
pražský varhaník, cembalista a skladatel JAN KŘTI
TEL KUCHAŘ (Kucharz, 1751-1829). Také poslední 
MOZARTOVA opera La clemenza di Tito (s. 339) 
byla psána pro Prahu. 
Soustavně byla pěstována katolická chrámová 
hudba (mše, nešpory, litanie, moteta, árie, duch. 
písně). Italské oratorium a zejména velikonoční 
sepolcro (= výjev u Kristova hrobu) byly ale hoj
něji zastoupeny až v 18. století. Ve vánočních pas
torelách se objevují prvky lidové hudby a české 
texty. Do sféry chrám. hudby patří rovněž nepočetná 
tvorba pro varhany (preludia, fantazie, fugy aj., 
srov. s. 306-309). 
Instrumentální skladby (sonáty, koncerty, sym
fonie, kasace, divertimenta, srov. s. 123, 149, 153, 
379) a světské formy vokální hudby byly kompono
vány převážně pro šlechtické prostředí a prováděny 
zámeckými kapelami. 
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Skladatelé 
ADAM V. MICHNA Z OTRADOVIC (cca 1600-1676) 

byl absolvent jezuitské koleje, básník a varhaník 
v Jindřichově Hradci. Složil a vydal tiskem sbírky 
duchovních písní s generálbasem Česká ma
riánská muzyka (1647), Loutna česká (1653, 
nově vyd. 1984, obr. A), Svatoroční muzyka 
(1661) a sbírku latinských chrámových skladeb 
v koncertantním slohu (srov. s. 307) Sacra et lí
taniae (1654); Missa Sanctí Wenceslai (cca 
1660) se dochovala v rukopisu. 

PAVEL JOSEF VEJVANOVSKÝ (1639-1693) studoval 
na jezuitské koleji v Opavě a ve Vídni, působil ja
ko trubač a kapelník (nástupce H. I. BIBERA, viz 
s. 316-317) biskupa L1CHTENSTElNA v Olomou
ci a Kroměříži. Autor četných instrumentálních 
skladeb (taneční suity, sonáty, serenády, srov. 
s. 147, 149, 151, obr. B) a chrámové hudby. 

VÁCLAV KAREL HOLAN ROVENSKÝ (1644-1718) vy
dal obsáhlou sbírku duchovních písní s instru
mentálním doprovodem a generálbasem Capella 
RegiaMusicalís (1693). 

THOMAS BALTHASAR JANOVKA Oanowka, 1669 až 
1741), varham'k Týnského chrámu v Praze, je mj. 
autorem jednoho z prvních hudebních slovníků 
Clavis ad thesaurum magnae artís musicae 
(Praha 1701, 1715). 

JOHANN CHRlSTOPH KRIDEL (1672-1733) působil 
jako učitel a varhaník v Jičíně, Praze a rodném 
Rumburku. Sbírka duchovních kantátNeu-Eroff
netes Blumengiirtlein (Nově otevřená zahrád
ka, 1706) vyšla tiskem v saském Budyšíně. 

JAN DISMAS ZELENKA (1679-1745), vrstevník]. S. 
BACHA a A. VIVALDIHO, skladatel evropského 
formátu, studoval na jezuitské koleji v Praze-Kle
mentinu, později ve Vídni a v Itálii, od r. 1710 byl 
členem kapely saského kurfiřta v Drážďanech. 
Instrumentální skladby (ouvertury, serenády, sui
ty, triové sonáty), chrámová hudba (mše a jejich 
části, kantáty, lekce, moteta, responsoria, ad.), 
italská oratoria II serpente di bronzo, Gesu al 
Calvano, I penitentí al sepolcro di Redentore 
(1730-1736). Latinské školské drama Sub olea 
pacis et palma virtutís (= De Sancto Wences
lao) bylo provedeno v pražském Klementinu 
u příležitosti korunovace KARLA VI. (viz výše). 
Lamentatíones jeremiae Prophetae (= šest la
mentací proroka Jeremiáše) vznikly v Drážďa
nech r. 1722. Jsou součástí 1. nokturna veliko
nočního matutina, zpívaného v noci před Zeleným 
čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou. ZE
LENKA je komponoval v koncertantním slohu jako 
sólové kantáty s instrumentálním doprovodem 
a continuem. Ve vokální lince střídá recitativ 
(= vlastní text lamentací) a ariosní úseky (= he
brejské hlásky na začátcích biblických veršů). Zá
věrečnéjerusalem, convertere je vokálně-instru
mentální fuga (obr. C). 
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Skenováno pro studijní účely

BOHUSIAV MATE] CERNOHORSKY (1684-1742), 
clen i'adu minorim, pusobil sti'idave v Praze 
(v chr.imu sv. Jakuba aj.) a v It:ilii. Z jeho del je do
chovano nekolik varhannich toccat a fug, z volcil
nich napi'. sborove moteto (fuga) Laudetur Jesus 
Christus a s610va kantata Regina coeli. 

JOSEF ANT. PLANICKY (Planiczky, 1691-1732), do
mad uCitel na zamdch v Manetine a ve Freisingu 
(Bavorsko), je autorem 12 duchovnich kantat, vy
danych pod nazvem Opelfa ecclestiastica v Augs
burgu (1723); ostatnf skladby se nedochovaly. 

Skladatel FRANZ W. HABERMANN (170~1783) 
pusobil v Praze a v Chebu, JOSEF ANT. SEHUNG 
(1710-1756) byl houslistou a i'editelem kUru u sv. 
Vfta v Praze a JOHANN LoHELIUS OEHLSCHLAGER 
(1724-1788) varhanfkem premonstratskeho kUru 
v Praze na Strahove. 
JOSEF FERDINAND NORBERT SEGER (171~1782), 

zak B. M. CERNOHORSKEHO, nastupce T. B. JA
NOVKY v T)Tnskem chr.imu v Praze a vyhledavany 
pedagog, je auto rem varhannich preludif a fug 
a dalsich chramovYch skladeb. 

FRANTISEK XAVER BRIXI (1732-1771), syn SIMONA 
BRIXIHO (1694-1735), student piaristicke koleje 
v Kosmonosich, od r. 1759 kapelnfk v chr.imu sv. 
Vita v Praze a nejvYznanmejsi praZskY skladatel sve 
doby, slozil cca 200 skladeb - pi'evazoe chramo
vYch, latinskYch oratorii (Filius prodigus, Opus 
patheticum de septem doloribus ... , Judas [sca
riothes), ale tez instrumentilnich (cembalove 
a varhanni koncerty) i nekolik skolskYch her. 
Nejznamejsi z nich, Erat unum cantor bonus (Byl 
jest jeden kantor dobry), paroduje hudebnimi 
i jazykovYmi prosti'edky dobovou v9uku hudby 
a zpevu a neschopne ucitele (obr. A). 

FRANT. XAVER DUSEK (Duschek, Dussek, 1731 aZ 
1799), pi'edni prazskY klavirista a hudebni peda
gog, je auto rem klavimich sonat, koncerm, symfo
nti a divertiment.Jeho manzelka, zpevackaJosEFI
NA DUSKovA (Duschek, 1754-1824), byla pi'itel
kyni W. A. MOZARTA, ktery pro ni napsal koncertni 
arliBelfa miafiamma, addio, KV 528 (1787). 

VAcIAV VINCENC MA..~EK (Maschek, 1755-1831), 
klavirni virtuos a pozdeji kapelnfk v chramu sv. Mi
kulase na Male Strane, skladal hudbu instrumen
tilni (klavimi koncerty aj.) a chr.imovou. 

KlicovYmi osobnostmi hudebniho zivota na venkove 
byli v 18. stoleti kantori (tj. literni ucitele a zaroveii 
varhanici a i'editele mistnich kUru), z nichz nektei'i 
dosahli pozoruhodne skladatelske urovne: TOMAS 
NORBERT KOUTNIK (1698-1775, Choceii), JIM IG
NAC LINEK (1725-1792, Bakov nad Jizerou), KAREL 
BLAZE] KopRIvA (175~1785, Citoliby u Loun) 
a zvlaste JAKUB JAN RYBA (1765-1815, Rozmital), 
autor pastoraIni vanocnf mse Hej, mistfe (1796), 
pooch umelych pisni na ceske texty (1800) i teore
tickeho spisu Pocatecni a vseobecni zakladove 
kevsemu umeni hudebntfmu (vyd. 1817). V 19. sto-
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leti pokracovali v teto tradici JAN MICHALICKA 
0793-1866, Kunvald u Zamberka), JAN Ev. KYPTA 
0813-1868, Jindi'ichUv Hradec, Telc), ucitel ANTO
NINA DvoRAKA ve Zlonidch ANTON LIEHMANN 
(1808-1879), ale take skladatele FR. SKROUp, J, B. 
FOERSTER, L. JANACEK a J. SUK (viz dale), ktei'i po
chazeli z kantorskYch rodu. 
Rada hudebnfkU z ceskYch zemi hledala v 18. a 19. 
stoleti uplatneni ve Vidni nebo za hranicemi rakouske 
monarchie. Ve Vidni pusobili mj. FR. TOMA (Thma, 
1704-1774), zakJ,J, FUXE (vizyYSe), daJeJos. ANT. 
STEPAN (Steffan, 172~1797), FLORIAN GASSMANN 
(1729-1774), JAN Kit VANHAL O. B. Vanhal, tez 
Wanhall, 1739-1813, s. 379, 391), WENZEL PICHL 
(1741-1805, pi'edtim v Milane), LEOPOLD KOZELUH 
(Kozeluch, 1752-1818, od r. 1792 videiiskY dvorni 
skladatel), JOSEF JELINEK (Gelinek, 1758-1825), 
bratn PAVEL (175~1808) a ANTONIN (1761-1814) 
VRANICKY (Wranitzky), WENZEL MDLLER (1759 aZ 
1835), FRANT. KRAMAR (Krommer, 1761-1831), 
VO]TECHJIROVEC (Adalbert Gyrowetz, 1763-1850), 
JAN VACIAV HUGO VOruSEK (Worzischek, 1791 aZ 
1825, s. 437) aj. V sevemim Nemecku (Berlin, Postu
pim, Gotha) se uplatnili clenove rodiny BENDI!, zvlas
te houslista a instrumentaJni skladatel FRANT. BENDA 
(s. 371, 381) a jeho mladsf bratr JIM (GEORG) BEN
DA, zaldadatel nemeckeho scenickeho melodramu 
(s. 349, 371), v jiznim Nemecku v Mannheimu J, V. 
STAMIC (Stamitz) a F. X. RICHTER (s. 371, 381) 
a v Mohuci JOH. ZACH (1713-1773). 
V ltaJii slavil uspechy JOSEF MYSUVECEK (Venatorini, 
n Boemo, 1737-1781), pi'itel LEOPOLDA a W. A. Mo
ZARTA, autor oper seria (Demojoonte, Montezuma, 
[I gran Tamerfano, Ezio aj.), itaiskYch oratorii (II To
bia,Abramo ed [sacco aj.) a instr. skladeb. 

Opera Bellerojonte byla provedena 1767 v Neapoli 
u pi'ileZitosti narozenin spanelskeho kraJe a roku 
1768 v Praze. Arie Argeny z 1. dejsM je pi'ildadem 
velke bravurni me da capo (srov. s. 110-111); jejf 
rozmer (pi'es 200 taktU) odpovida 1. vete instm
mentalniho koncertu. Virtu6zni pasaze a kadence 
nejsou samoucelem, nYbd vYrazem prudkeho cito
veho pohnuti a odhodlaru vytrvat v lasce k Bellero
fontovi, ktere bdni intrika Argeuina otce Ariobata. 
Sti'edni dil je Andantino v 3/8 taktu (obr. B). 

Prosluly harfista J, B. KRUMPHOLTZ (1742-1790) 
a virtuos na lesni roh J, V. STICH-PUNTO (1746 az 
1803) rozvinuli svou karieru v Pai'izi. Klavimi vir
tuos a skladatel JAN LAD. DuslK (Dussek, 1760 aZ 
1812, s. 367) procestoval celou Evropu od Anglie 
po Rusko a zemi'el ve Francii; jeho pozdnf klavimi 
sonaty (napi'. Etegie harmonique op. 61, L'invoca
tion op. 77, 180~1810) pi'edjimajf romantickYvY
raz. Skladatel a teoretik ANTON1N (Anton, Antoine) 
RE]CHA 0770-1836, s. 337, 379 ad.) zakotvil 
v Pai'fzi jako profesor konzervatoi'e; k jeho zakUm 
patnli mj. H. BERLIOZ, CH. GOUNOD, C. FRANCK 
a FR. LIsZT. 

BOHUSlAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ (1684-1742), 
člen řádu minoritů, působil střídavě v Praze 
(v chrámu sv. Jakuba aj.) a v Itálii. Z jeho děl je do
chováno několik varhanních toccat a fug, z vokál
ních např. sborové moteto (fuga) Laudetur Jesus 
Christus a sólová kantáta Regina coeli. 

JOSEF ANT. PLÁNICKÝ (Planiczky, 1691-1732), do
mácí učitel na zámcích v Manětíně a ve Freisingu 
(Bavorsko), je autorem 12 duchovních kantát, vy
daných pod názvem Opella ecclestiastica v Augs
burgu (1723); ostatní skladby se nedochovaly. 

Skladatel FRANZ W. HABERMANN (170~1783) 
působil v Praze a v Chebu, JOSEF ANT. SEHUNG 
(1710-1756) byl houslistou a ředitelem kůru u sv. 
Víta v Praze a JOHANN LoHELlUS OEHLSCHLÁGER 
(1724-1788) varhaníkem premonstrátského kůru 
v Praze na Strahově. 
JOSEF FERDINAND NORBERT SEGER (171~1782), 

žák B. M. ČERNOHORSKÉHO, nástupce T. B. JA
NOVKY v Týnském chrámu v Praze a vyhledávaný 
pedagog, je autorem varhanních preludií a fug 
a dalších chrámových skladeb. 

FRANTIŠEK XAVER BRIXI (1732-1771), syn ŠIMONA 
BRIXIHO (1694-1735), student piaristické koleje 
v Kosmonosích, od r. 1759 kapelník v chrámu sv. 
Víta v Praze a nejvýznanmější pražský skladatel své 
doby, složil cca 200 skladeb - převážně chrámo
vých, latinských oratorií (Filius prodigus, Opus 
patheticum de septem doloribus ... , Judas [sca
riothes), ale též instrumentálních (cembalové 
a varhanní koncerty) i několik školských her. 
Nejznámější z nich, Erat unum cantor bonus (Byl 
jest jeden kantor dobry), paroduje hudebnímí 
i jazykovýnů prostředky dobovou výuku hudby 
a zpěvu a neschopné učitele (obr. A). 

FRANT. XAVER DUŠEK (Duschek, Dussek, 1731 až 
1799), přední pražský klavírista a hudební peda
gog, je autorem klavírních sonát, koncertů, symfo
nií a divertiment.Jeho manželka, zpěvačkaJOSEFI
NA DUŠKOVÁ (Duschek, 1754-1824), byla přítel
kyní W. A. MOZARTA, který pro ni napsal koncertní 
árliBella miafiamma, addio, KV 528 (1787). 

VÁClAV VINCENC MA..~EK (Maschek, 1755-1831), 
klavírní virtuos a později kapelník v chrámu sv. Mi
kuláše na Malé Straně, skládal hudbu instrumen
tální (klavírní koncerty aj.) a chrámovou. 

Kličovýnů osobnostmi hudebního života na venkově 
byli v 18. století kantoři (tj. literní učitelé a zároveň 
varhaníci a ředitelé místních kůrů), z nichž někteří 
dosáhli pozoruhodné skladatelské úrovně: TOMÁŠ 
NORBERT KOUTNíK (1698-1775, Choceň), JIŘÍ IG
NÁC LINEK (1725-1792, Bakov nad Jizerou), KAREL 
BLAžEJ KOPŘNA (175~1785, Citoliby u Loun) 
a zvláště JAKUB JAN RYBA (1765-1815, Rožmítál), 
autor pastorální vánoční mše Hej, mistře (1796), 
prvních umělých písní na české texty (1800) i teore
tického spisu Počáteční a všeobecní základové 
ke všemu umění hudebnému (vyd. 1817). V 19. sto-
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letí pokračovali v této tradici JAN MICHALIČKA 
0793-1866, Kunvald u Žamberka), JAN Ev. KYPTA 
0813-1868, Jindřichův Hradec, Telč), učitel ANTO
NíNA DVOŘÁKA ve Zlonicích ANTON LIEHMANN 
(1808-1879), ale také skladatelé FR. ŠKROUp, J. B. 
FOERSTER, L. JANÁČEK a J. SUK (viz dále), kteří po
cházeli z kantorských rodů. 
Řada hudebníků z českých zemí hledala v 18. a 19. 
století uplatnění ve Vídni nebo za hranicemí rakouské 
monarchie. Ve Vídni působili mj. FR. tůMA (Thma, 
1704-1774), žákJ.J. FLXE (viz výše), dále JOs. ANT. 
ŠTĚPÁN (Steffan, 172~1797), FLORIAN GASSMANN 
(1729-1774), JAN KŘ. VAŇHAL O. B. Vanhal, též 
Wanhall, 1739-1813, s. 379, 391), WENZEL PICHL 
(1741-1805, předtím v Miláně), LEOPOLD KOŽELUH 
(Kozeluch, 1752-1818, od r. 1792 vídeňský dvorní 
skladatel), JOSEF JELíNEK (Gelinek, 1758-1825), 
bratři PAVEL (175~1808) a ANTONíN (1761-1814) 
VRANICKÝ (Wranitzky), WENZEL MULLER (1759 až 
1835), FRANT. KRAMÁŘ (Krommer, 1761-1831), 
VOJTĚCH JíROVEC (Adalbert Gyrowetz, 1763-1850), 
JAN VÁClAV HUGO VOŘÍŠEK (Worzischek, 1791 až 
1825, s. 437) aj. V severním Německu (Berlín, Postu
pim, Gotha) se uplatnili členové rodiny BENDŮ, zvláš
tě houslista a instrumentální skladatel FRANT. BENDA 
(s. 371, 381) a jeho mladší bratr JIŘÍ (GEORG) BEN
DA, zaldadatel německého scénického melodramu 
(s. 349, 371), v jižním Německu v Mannheimu J. V. 
STAMIC (Slanůtz) a F. X. RICHTER (s. 371, 381) 
a v Mohuči JOH. ZACH (1713-1773). 
V ltálli slavil úspěchy JOSEF MYSLIVEČEK (Venatorini, 
n Boemo, 1737-1781), přítel LEOPOLDA a W. A. Mo
ZARTA, autor oper seria (Demofoonte, Montezuma, 
[I gran Tamerlano, Ezio aj.), italských oratorií (JI To
bia,Abramo ed [sacco aj.) a instr. skladeb. 

Opera Bellerofonte byla provedena 1767 v Neapoli 
u příležitosti narozenin španělského krále a roku 
1768 v Praze. Árie Argeny z 1. dějství je příkladem 
velké bravurní árie da capo (srov. s. 110-111); její 
rozměr (přes 200 taktů) odpovídá 1. větě instru
mentálního koncertu. Virtuózní pasáže a kadence 
nejsou samoúčelem, nýbrž výrazem prudkého cito
vého pohnutí a odhodlání vytrvat v lásce k Bellero
fontovi, které brání intrika Argenina otce Ariobata. 
Střední dil je Andantino v 3/8 taktu (obr. B). 

Proslulý harfista J. B. KRUMPHOLTZ (1742-1790) 
a virtuos na lesní roh J. V. SnCH-PUNTO (1746 až 
1803) rozvinuli svou kariéru v Paříži. Klavírní vir
tuos a skladatel JAN LAD. DusíK (Dussek, 1760 až 
1812, s. 367) procestoval celou Evropu od Anglie 
po Rusko a zemřel ve Francii; jeho pozdní klavírní 
sonáty (např. Elégie harmonique op. 61, L'invoca
tion op. 77, 180~1810) předjímají romantickývý
raz. Skladatel a teoretik ANTONíN (Anton, Antoine) 
REJCHA (1770-1836, s. 337, 379 ad.) zakotvil 
v Paříži jako profesor konzervatoře; k jeho žákům 
patřili mj. H. BERLIOZ, CH. GOUNOD, C. FRANCK 
a FR. LIsZT. 
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Skenováno pro studijní účely

1. polovina 19. stoleti 
se vyznacuje ustupem resp. zanikem dosavadnfch in
stituci a forem hudebmllO provozu a pozvolnYm na
stupem forem nOvYch (srov. s. 401). Chr:imova hud
ba byla zasaZena reformami cisai'e JOSEF A II. (ruseni 
klasterii, znacne omezeni hudby pi'i bohosluzbe, 
s. 357). Po odvol:ini restrikci uz nebyl provoz obno
yen v pi'edchozim rozsahu a kvalite. Take slechticke 
kapely a hudebni Zivot na z:imcich ztraceji na vYzna
mu. DUieZitou instituci byla nad:ile opera, zvlaste 
v Praze, ktera pi'inasela aktu:ilni itaiskY, francouz
skY a nemeckY repertoar. Od r. 180611807 se hr:ilo 
nemecky, vYjimecne tez cesky. Jako kapelnik 
zde pusobil C. M. WEBER (s. 417) a v letech 1827 
az 1857 FRANTISEK SKROUP (1801-1862), puvod
ne student filosofie a pray, zpevak v ceskYch oper
nfch pi'edstavenfch, autor zpevoher Dratenik (prov. 
2. 2. 1826), O/dfich a Boiena (1826), Libusin 
si'iatek (1834) a pisneKde domov muj (ze hry J. K. 
TYLA Fidlovacka, 1834, obr. A). Pozdeji psal opery 
na neme.:ke texty (Die Geisterbraut, Der Meergeu
se, Columbus aj.), po propusteni z prazskeho diva
dla odesel do Rotterdamu. 
Roku 1803 byla v Praze po videiiskem vzoru zalozena 
Jednota ume1cu hudebnich ku podpore vdov 
a sirotku (Tonkiinstler-Societat), ktera pravidelne 
poi':ida1a koncerty k dobrocinnYm ucelum. R. 1811 
zahajila vl'uku praZska konzervator, r. 1830 varha
nickli skola; v teze dobe si otevrel v Praze soukro
mou hudebni skolu JOSEF PROKSCH (1794-1864). 
R. 1840 zapocaly v Praze koncertnf aj. cinnost Cecil
skli jednota (Ciicilien-Verein) a Zofinskli akade
mie (Sophien-Akademie), sdrufujici ve sv)'ch ra
dach profesion:ilni hudebm'ky i zdatne amatery. 
Skladatelt! 
JAN AUG. VITAsEK (1770-1839), kapehu'k v chr:imu 

sv. Vita a prvnf i'editel praZske varhanicke skoly, byl 
auto rem cetnych skladeb chcim. a instrument:ilnich; 
!'ada jeho del vcetne biblickeho melodramatu David 
oder die Befreiung lsraels (David neboli Osvobo
zeni lzraele, 1810) je dnes nezvestnych. 

VAcIAV JAN ToMASEK (1774-1850), je nejvYznam
nejsi tvUrci osobnosti tohoto obdobf. Studoval filo
sofii a prava, jako skladatel vynikl v klavirnf hudbe 
(sonaty a zejmena Iyricke kusy jako eklogy, rapso
die, ditirambi ad.) a v pisni (na nemecke, ale 
i ceske texty, mj. Goelhes Lyrische Gedichle op. 
53-61, 1815, a Pisni z Rukopisu kralovedvor
skrJho op. 82, 1823), kde je jednfm z pi'edchUdcu 
FR. SCHUBERTA (viz s. 435). Napsal take 3 symfo
nie, ouvertury, klavimi koncerty, chr:imove sklad
by (Missa soiemnis op. 81, ke korunovaci FERDI
NANDA V., 1836) a vlastni Zivotopis (nedokonc., 
vychazel nemecky v csp. Libussa, cesky 1941). 
o svYch klavirnfch skladbach zde napsal (s. 82): 

fii dloubou dobu se projevova/a nepocbopitelnd lbo
stejnost vUci kl sondle a orch. symfonii... Tenlo 
zpoeatku milkf vkus doby mne donutil hledal 
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iitoCiste u poetiky. .. Prvnim pokusem bylo 6 klavir
nich eklog [op. 38] ... Tyto bud. skladby, brzy velmi 
oblibeni,jsoujakdsi pastorale ... (obr. B) 
ROBERTFtlHRER (1807-1861), varham'ka skladatel 

v Praze, Salcburku, Mnichove, Vidni aj., je autorem 
asi 400 chr:imovYch skladeb, oratorif, kant:it, pisni 
a teoretickYch praci. 

JOHANN FRiEDRICH KlTTL (1809-1868), v letech 
1843-1865 i'editel praZske konzervatore, kompo
noval klavirnf skladby, symfonie (c. 3 Lovecka, 
a opery, z nichZ vynika Bianca und Giuseppe 
(= Die Franzosen vor Nizza, provo uspesne 1848) 
na text R. WAGNERA (obr. C). 

Dalsi skladatele 1. poloviny 19. stoleti, JAN NEP. KAN
KA (Kanka, 1772-1865, potomek slavne stavitelske 
rodiny a rektor praZske univerzity, autor 1 symfonie, 
2 klavirnfch koncertil a da1Sfch klavirnfch a ko
mornfch skladeb), LEOPOLD EUGEN MECHURA 
(1803-1870, 6 symfonif, 14 smyccovYch kvartetil, 
opery aj.), WENZEL HEINRICH VEIT (1806-1864, 
klavirnf a komornf skladby, pisne, Symfonie e moll, 
op. 49) byli vzdel:inim a obcanskYru povol:inim prav
nici a hudbe se venovali ve volnem case. 
JAN VACIAV KALIVODA (Joh. W. Ka1Iiwoda, 1801 aZ 
1866) pusobil uspesne jako kapelm'k a skladatel 
v Nemecku. Z Prahy pochazeli rovnez pianista a skla
datel iGNAZ MOSCHELES (1794-1870), klavirnfvir
tu~s ALEXANDER DREYSCHOCK (s. 441) a hudebni 
kritik a estetik EDUARD HANSUCK (1825-1904, 
S. 403), oba posledne zmfneni zaci V. J. ToMASKA. 
S obrozenskYmi snahami souvisel zajem 0 pisiiovou 
tvorbu na ceske texty (Venec ze zpevu vlastenskfch, 
1835-1839, vydavali FR. SKRoup a J. K. CHMELEN
SKY) a 0 Iidovou piseii (K. J. ERBEN, FR. SUSIL). Knez 
PAVEL KlUZKOVSKY (1820-1885, studoval a pusobil 
v Opave, Olomouci a Bme, ucitel L. JANACKA) kom
ponoval krome chr:imove hudby pisne a sbory na mo
ravske lidove texty. 
Obdobi po r. 1860 
pi'inasi rychly vzestup ceske narodni hudby (zvlaste 
opery), neseny novou mest'anskou spolecnosti a vel
kYmi skiadatelskYmi osobnostmi. 18. 11. 1862 bylo 
otevreno Prozatfmni divadlo, urcene vynradne ces
kemu provozu. Nat-odni divadlo se stavelo v letech 
1868-1881, po pozaru bylo znoVllotevreno 18. 11. 
1883. Roku 1861 zahajil cinnost peveckY spolek Hla
hoi, roku 1863 Umeleckli beseda. Poi':id:ini ko
mornfch koncertil se venoval praZskY Kammermu
sikverein (Spolek pro komomi hudbu, zalozen 
1876) a od roku 1894 Ceskj spolek pro komomi 
hudbu. Samostatny symfonickY orchestr (= Ceskli 
filharmonie) vznikl v Praze teprve roku 1896. Od 
roku 1868 mela st:ilou ceskou opernf scenu Plzeii, 
zOOmco v Bme se ceska pl'edstaveni konala pravidel
ne aZ od roku 1884. Nemeckemu provozu slouZilo 
nad:ile Stavovske (= od roku 1861 Zemske) a od 
roku 1888 Nove nemecke divadlo (= dnesni St:itnl 
opera) v Praze. 

1. polovina 19. století 
se vyznačuje ústupem resp. zánikem dosavadních in
stitucí a forem hudebmllO provozu a pozvolným ná
stupem forem nových (srov. s. 401). Chrámová hud
ba byla zasažena reformami císaře JOSEFA II. (rušení 
klášteru, značné omezení hudby při bohoslužbě, 
s. 357). Po odvolání restrikcí už nebyl provoz obno
ven v předchozím rozsahu a kvalitě. Také šlechtické 
kapely a hudební život na zámcích ztrácejí na význa
mu. Důležitou institucí byla nadále opera, zvláště 
v Praze, která přinášela aktuální italský, francouz
ský a německý repertoár. Od r. 1806/1807 se hrálo 
německy, výjimečně též česky. Jako kapelník 
zde působil C. M. WEBER (s. 417) a v letech 1827 
až 1857 FRANTIŠEK ŠKROUP (1801-1862), původ
ně student filosofie a práv, zpěvák v českých oper
ních představeních, autor zpěvoher Dráteník (prov. 
2. 2. 1826), Oldřich a Božena (1826), Libušin 
sňatek (1834) a písně Kde domov můj (ze hry J. K. 
TYLA Fidlovačka, 1834, obr. A). Později psal opery 
na něme.:ké texty (Die Geisterbraut, Der Meergeu
se, Columbus aj.), po propuštění z pražského diva
dla odešel do Rotterdamu. 
Roku 1803 byla v Praze po vídeňském vzoru založena 
Jednota umělců hudebních ku podpoře vdov 
a sirotků (Tonkiinstler-Societat), která pravidelně 
pořádala koncerty k dobročinným účelům. R. 1811 
zahájila výuku pražská konzervatoř, r. 1830 varha
nická škola; v téže době si otevřel v Praze soukro
mou hudební školu JOSEF PROKSCH (1794-1864). 
R. 1840 započaly v Praze koncertní aj. činnost Cecil
ská jednota (Ciicilien-Verein) a Zofínská akade
mie (Sophien-Akademie), sdružující ve svých řa
dách profesionální hudebm'ky i zdatné amatéry. 
Skladatelé 
JAN AUG. VITÁSEK (1770-1839), kapehu'k v chrámu 

sv. Víta a první ředitel pražské varhanické školy, byl 
autorem četných skladeb chrám. a instrumentálních; 
řada jeho děl včetně biblického melodramatu David 
oder die Befreiung Israels (David neboli Osvobo
zení Izraele, 1810) je dnes nezvěstných. 

VÁClAV JAN TOMÁSEK (1774-1850), je nejvýznam
nější tvůrčí osobností tohoto období. Studoval filo
sofii a práva, jako skladatel vynikl v klavírní hudbě 
(sonáty a zejména lyrické kusy jako eklogy, rapso
die, ditírambi ad.) a v písni (na německé, ale 
i české texty, mj. Goethes Lyrische Gedíchte op. 
53-61, 1815, a Písně z Rukopisu královédvor
ského op. 82, 1823), kde je jedním z předchůdců 
FR. SCHUBERTA (viz s. 435). Napsal také 3 symfo
nie, ouvertury, klavírní koncerty, chrámové sklad
by (Míssa solemnis op. 81, ke korunovaci FERDI
NANDA V., 1836) a vlastní životopis (nedokonč., 
vycházel německy v čsp. Libussa, česky 1941). 
O svých klavírních skladbách zde napsal (s. 82): 

Již dloubou dobu se projevovala nepocbopitelná lho
stejnost vůči kl sonátě a oreh. symfonii... Tento 
zpočátku mělký vkus doby mne donutil hledat 
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útočiště u poetiky .. Prvním pokusem bylo 6 klavír
ních eklog [op. 38] ... Tyto bud. skladby, brzy velmi 
oblíbené,jsoujakási pastorak ... (obr. B) 
ROBERTFtlHRER (1807-1861), varham'ka skladatel 

v Praze, Salcburku, Mnichově, Vídni aj., je autorem 
asi 400 chrámových skladeb, oratorií, kantát, písní 
a teoretických prací. 

JOHANN FRIEDRICH KlTTL (1809-1868), v letech 
1843-1865 ředitel pražské konzervatoře, kompo
noval klavírní skladby, symfonie (č. 3 Lovecká) 
a opery, z nichž vyniká Bianca und Gíuseppe 
(= Die Franzosen vor Nizza, prov. úspěšně 1848) 
na text R. WAGNERA (obr. C). 

Další skladatelé 1. poloviny 19. století, JAN NEP. KAŇ
KA (Kanka, 1772-1865, potomek slavné stavitelské 
rodiny a rektor pražské univerzity, autor 1 symfonie, 
2 klavírních koncertů a dalších klavírních a ko
morních skladeb), LEOPOLD EUGEN MĚCHURA 
(1803-1870, 6 symfonií, 14 smyčcových kvarteIŮ, 
opery aj.), WENZEL HEINRlCH VEIT (1806-1864, 
klavírní a komorní skladby, písně, Symfonie e moll, 
op. 49) byli vzděláním a občanským povoláním práv
níci a hudbě se věnovali ve volném čase. 
JAN VÁClAV KALIVODA (Joh. W. Ka1Iiwoda, 1801 až 
1866) působil úspěšně jako kapelm'k a skladatel 
v Německu. Z Prahy pocházeli rovněž pianista a skla
datel IGNAZ MOSCHELES (1794-1870), klavírní vir
tuos ALEXANDER DREYSCHOCK (s. 441) a hudební 
kritik a estetik EDUARD HANSUCK (1825-1904, 
s. 403), oba posledně zmínění žáci V. J. TOMÁSKA. 
S obrozenskými snahami souvisel zájem o písňovou 
tvorbu na české texty (Věnec ze zpěvů vlastenských, 
1835-1839, vydávali FR. ŠKRoup aJ. K. CHMELEN
sKÝ) a o lidovou píseň (K. J. ERBEN, FR. SUŠIL). Kněz 
PAVEL KlUZKOVSKÝ (1820-1885, studoval a působil 
v Opavě, Olomouci a Brně, učitel L. JANÁCKA) kom
ponoval kromě chrámové hudby písně a sbory na mo
ravské lidové texty. 
Období po r. 1860 
přináší rychlý vzestup české národní hudby (zvláště 
opery), nesený novou měšťanskou společností a vel
kými skladatelskými osobnostmi. 18. ll. 1862 bylo 
otevřeno Prozatímní divadlo, určené vynradně čes
kému provozu. Národní divadlo se stavělo v letech 
1868-1881, po požáru bylo znovuotevřeno 18. ll. 
1883. Roku 1861 zahájil činnost pěvecký spolek Hla
hol, roku 1863 Umělecká beseda. Pořádání ko
morních koncertů se věnoval pražský Kammermu
sikverein (Spolek pro komorní hudbu, založen 
1876) a od roku 1894 Český spolek pro komorní 
hudbu. Samostatný symfonický orchestr (= Česká 
filharmonie) vznikl v Praze teprve roku 1896. Od 
roku 1868 měla stálou českou operní scénu Plzeň, 
zatímco v Brně se česká představení konala pravidel
ně až od roku 1884. Německému provozu sloužilo 
nadále Stavovské (= od roku 1861 Zemské) a od 
roku 1888 Nové německé divadlo (= dnešní Státní 
opera) v Praze. 
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BEDRICH SMETANA (1824-1884) je prvnim moder
nim eesk)'m skladatelem. Pro profesiomilnf hud. dcihu 
se rozhodl ve veku 19 let. V letech 1844-47 byl v Pooe 
zakem J. PROKSCHE (srov. s. 535). Seu 0 dcize klavir
niho virtuosa se ulcizal by! nere3lny, koncertni tume po 
zap. Cechach v lete 1847 skoneilo netispesne. V letech 
1848--56 piisobil SMETANA jako hud. pedagog, klavi
rista, skladatel a dirigent v Praze, od podzimu 1856 do 
jara 1861 ve Svedskem Goteborgu. V!fto dobe kompo
noval drobne klav. skladby (polky a charakteristicke 
kusy), symfonii E dur (Triumfdlni, 1853) a tn symfo
nicke basne po vzoru LIsZTOvE (s. 462 nn.). 

ZavaZnYm dilem SMETANOVA raneho obdobi je Kla
virni trio g moll, op. 15. Skladba rna tn vety. Vsech
ny tematicke tvary 1. a zeasti i 2. vety jsou odvozeny 
z uvodnich taktii s610yYch housli. V chromat. har
monickem chodu nasledujicich taktii rozpoznava
me swy barokni model (s. 278, 285) a zaroveii 
odkaz k rnimohudebni inspiraci (zal nad ztratou 
milovane dcerky, obr. A). Hlavni tema 3. vety je pre
vzato z posledni vety klav. sonaty g moll, vznikle ro
ku 1846 v ramci autorova kompozieniho studia. 

Od r. 1861 piisobil SMETANA v Praze jako sborrnistr 
spolku Hlahol, predseda hud. odboru Umelecke be
sedy (srov. s. 535), hud. a divadelni kritik (1865), 
kapelm'k ProzatimmllO divadla (1866-1874) a sbo
royY a operni skladatel. Opery: Branibofi v Cechdch 
(1866) znaei pokus 0 velkou historickou operu po
die fro vzoru (srov. S. 413), Prodand nevesta (1866, 
piivodne dvouaktova "opereta" s mluvenyrru dialogy, 
prepracovana tfiaktova verze 1870, S. 422-423) byla 
zahy pi'ijata jako prototyp eeske nar. opery, tragickY 
Dalibor (1868, opet na pozadi fro operni tradice) na
opak odmitnut jako "neeeskY' a "wagnerovskY'. Slav
nostni mytologicka libuSe (dokoneena 1872, puvod
ne korunovaeni opera pro nasledm'ka triinu RUDOL
FA HABSBURSKEHO) byla provedena aZ pi'i otevfeni 
Nar. divadla 11. 6. 1881, Dve vdoty (piiv. tez s mluve
nyrru dialogy na zpiisob opera comiqU1!, sroV. S. 415) 
na jafe 1874. Po tragickem ohluchnuti (i'ijen 1874) se 
SMETANA stahl do ustrani a soustfedil na kompozieni 
praci, ztezovanou postupujici dusevni chorobou. Dila 
posledni Zivotni dekady: opery Hubicka (1876), Ta
jemstvi (1879), Certova stena (1881) na texty E. 
KRAsNOHORSKE, klav. cykly Sny (Reves, 1875) a Ges
ke tance (1877-1879), monumentalni cyklus 6 symf. 
basniMd vlast (1874-1879, S. 142-143,465),2 sm. 
kvartety (s. 452-453) ad. Fragmentem zUstaly opera 
Viola (podle SHAKESPEAROVA Vecera tfikrdloveho) 
a symfonickY taneeni cyklus Praiskj karneval. 
ANTONfN DvoRAK (1841-1904), soueasm'k a pfitel 
J. BRAHMSE, P. I. CA]KOVSKEHO, E. GRIEGA a L. JA
NAcKA, je jednim z nejvetsich a nejvsestrannejsich 
evr. skladatelii 2. pol. 19. stoleti. Studoval na varha
nicke skole, piisobil jako violista v Prozatimnim diva
die a varham'k v chramu sV. Vojtecha v Praze, od pol. 
70. let "na volne noze", pozdeji prof. kompozice na 
konzervatoi'i v Pooe a v New Yorku (1892-95). Pro-

sel sloZitYru tviirCim ryvojem. Rane instrumentalni 
skladby z let 1861-70 se vyznaeuji rozlehlosti formy 
(1. a 2. symf., Sm. kvartet D dur, b. op. c.) a kompo
zicni smelosti, pi'ipominajici hud. ree z doby na po
eatku 20. stoleti (Sm. kvartet e moll, b. op. c., obr. B). 
V 70. letech vznikaji prvni opery (Krdl a uhlir, Vanda, 
Selma sedltik), kantity (Dedicove Bite HoI)' op. 30, 
Stabat mater op. 58), pisne ad. V instr. tvorbe je nyni 
zrejma snaha 0 struenost a prehlednost a eetne tanec
ni inspirace (4. a 5. symf., Sm. sextet A dur, op. 48, 
Sm. kvartet Es dur, op. 51, Symionicke variace 
fd som guslar op. 78, HousloyY koncert a moll, op. 53, 
S. 472-473, aj.). Zajem publika a naldadatelii ale 
poutaji mensi pffieZitostne formy (Moravske dvojzpe
zp op. 32 a 38, Slavanske tance pro klavir na 4 ruce, 
op. 46 a 72 aj.). Vrcholne obdobi 80. let pi'inasi opet 
zavama dila symfonicka (6., 7. a 8. symi., programni 
ouvertury V pfirodi, Karneval, OthelkJ, op. 91-93), 
komorni (Sm. kvartet C dur, op. 61, Klavirni trio 
f moll, op. 65, Klav. kvintet A dur, op. 81, Dumky 
op. 90 ad.), klav. a pisiiova (Poeticke ndlady op. 85, 
Cigdnske melodie op. 55, Milostne pisne op. 83), 
operni (Dimitrij,jakobin), kantitova a oratorni (Sva
tebni kosile op. 69, Svatd Ludmila op. 71, Requiem 
op. 89, provedena s veJkym ohlasem v Anglii) ad. 

Hudba Klav. kvartetu Es dur, op. 87, piisobi spontin
ne, ve skuteenosti je ale diimyslne konstruovana. 
Uvodni takty obsahuji krome charakteristickeho 
teekovaneho resp. synkopovaneho rytmu (= t. 4-5, 
klavir) jakoby "v kostce" plan 1. vety v ohledu me
lodickem a harmonickem i tonalnf plan celeho etyf
veteho cyklu. Pro melod. priibeh vety jsou diileZite 
piilt6nove postupy, vznikajici jednak korigovanim 
nedoskalnych intervaloyYch krokii ("nespravnY", 
z t6niny vyboCujfci t6n h v t. 1 je v t. 2 jakoby "opra
ven" na doskalny t6n c) a jednak kolisanim mezi 
mollovou a durovou tercii (srov. trojzvuky b moll 
a B dur v t. 5). V harm. deni se vedle prolinani mol
loveho a duro t6norodu uplatiiujf chroma!. terciove 
vztahy (predznamenane sledem trojzvukii Ges dur -
b moll- Ges dur - B dur v t. 4-5), jeZ woveii poCf
taji s ambivalencerni plynoucirni z enharmonicke sho
dy intervaiii zmensene kvarty a velke tercie (obr. C). 

Naznaeeny vysoce konstruktivni zpiisob kompozieni 
prace nenf v DVORAKOvE tvorM nieim vYjimeenYm. 

Postava milujici a trpfcf Xenie v opere Dimitrij je cha
rakterizovana pi'iznaCuYm motivem, ktery predjfma 
motiv tim postavy v opere Rusaika (obr. A, S. 538). 

Zfetelnou promenu stylu a zaroveii zameni linie "ab
solutni" hudby (srov. S. 403) ukaznje americke obdo
bi: Symi. C. 9 Novosvetskd (s. 460-461), SmyecoyY 
kvartet F dur Americkj, op. 96, Sm. kvintet Es dur, op. 
97, Biblicke pisne op. 99, 2. violoncelloyY koncert 
h moll, op. 104, Sm. kvartety As dur, op. 105, a G dur, 
op. 106. Pro posledni leta DVORAKOVA piisobeni je 
charakteristickY obrat k hudbe programni (4 symfo
nicke basne podle K J. ERBENA, S. 465) a operni (Cert 
aKdCa,Rusalka,Armida, srov. tez S. 422-423). 
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BEDŘICH SMETANA (1824-1884) je prvním moder
ním českým skladatelem. Pro profesionální hud. dráhu 
se rozhodl ve věku 19 let. V letech 1844-47 byl v Praze 
žákem J. PROKSCHE (srov. s. 535). Sen o dráze klavír
ního virtuosa se ukázal být nereálný, koncertní turné po 
záp. Čechách v létě 1847 skončilo neúspěšně. V letech 
1848--56 působil SMETANA jako hud. pedagog, klaví
rista, skladatel a dirigent v Praze, od podzimu 1856 do 
jara 1861 ve švédském Goteborgu. V této době kompo
noval drobné klav. skladby (polky a charakteristické 
kusy), symfonii E dur (Triumfální, 1853) a tři symfo
nické básně po vzoru LIsZTOVĚ (s. 462 no.). 

Závažným dílem SMETANOVA raného období je Kla
vírní trio g moll, op. 15. Skladba má tři věty. Všech
ny tematické tvary 1. a zčásti i 2. věty jsou odvozeny 
z úvodních taktů sólových houslí. V chromat. har
monickém chodu následujících taktů rozpoznává
me starý barokní model (s. 278, 285) a zároveň 
odkaz k mimohudební inspiraci (žal nad ztrátou 
milované dcerky, obr. A). Hlavní téma 3. věty je pře
vzato z poslední věty klav. sonáty g moll, vzniklé ro
ku 1846 v rámci autorova kompozičního studia. 

Od r. 1861 působil SMETANA v Praze jako sbormistr 
spolku Hlahol, předseda hud. odboru Umělecké be
sedy (srov. s. 535), hud. a divadelní kritik (1865), 
kapelm'k ProzatímmllO divadla (1866-1874) a sbo
rový a operní skladatel. Opery: Braniboři v Čechách 
(1866) značí pokus o velkou historickou operu po
dle fr. vzoru (srov. s. 413), Prodaná nevěsta (1866, 
původně dvouaktová "opereta" s mluvenými dialogy, 
přepracovaná tříaktová verze 1870, s. 422-423) byla 
záhy přijata jako prototyp české nár. opery, tragický 
Dalibor (1868, opět na pozadi fr. operní tradice) na
opak odmítnut jako "nečeský" a "wagnerovský". Slav
nostní mytologická Libuše (dokončena 1872, původ
ně korunovační opera pro následm'ka trůnu RUDOL
FA HABSBURSKÉHO) byla provedena až při otevření 
Nár. divadla 11. 6. 1881, Dvě vdoty (pův. též s mluve
nými dialogy na způsob opéra comiqUi!, srov. s. 415) 
na jaře 1874. Po tragickém ohluchnutí (říjen 1874) se 
SMETANA stáhl do ústraní a soustředil na kompoziční 
práci, ztěžovanou postupující duševní chorobou. Díla 
poslední životní dekády: opery Hubička (1876), Ta
jemství (1879), Čertova stěna (1881) na texty E. 
!íRÁSNOHORSKÉ, klav. cykly Sny (Réves, 1875) a Ces
ké tance (1877-1879), monumentální cyklus 6 symf. 
básní Má vlast (1874-1879, s. 142-143,465),2 srn. 
kvartety (s. 452-453) ad. Fragmentem zůstaly opera 
Viola (podle SHAKESPEAROVA Večera tříkrálového) 
a symfonický taneční cyklus Pražský karneval. 
ANTONíN DVOŘÁK (1841-1904), současm'k a přítel 
J. BRAHMSE, P. I. ČAJKOVSKÉHO, E. GRlEGA a L. JA
NÁČKA, je jedním z největších a nejvšestrannějších 
evr. skladatelů 2. pol. 19. století. Studoval na varha
nické škole, působil jako violista v Prozatímním diva
dle a varham'k v chrámu sv. Vojtěcha v Praze, od pol. 
70. let "na volné noze", později prof. kompozice na 
konzervatoři v Praze a v New Yorku (1892-95). Pro-

šel složitým tvůrčím vývojem. Rané instrumentální 
skladby z let 1861-70 se vyznačují rozlehlostí formy 
(1. a 2. symf., Srn. kvartet D dur, b. op. č.) a kompo
ziční smělostí, připomínající hud. řeč z doby na po
čátku 20. století (Srn. kvartet e moll, b. op. č., obr. B). 
V 70. letech vznikají první opery (Král a uhlíř, Vanda, 
Šelma sedlák), kantáty (Dědicové Bílé Hory op. 30, 
Stabat mater op. 58), písně ad. V instr. tvorbě je nyní 
zřejmá snaha o stručnost a přehlednost a četné taneč
ní inspirace (4. a 5. symf., Srn. sextet A dur, op. 48, 
Srn. kvartet Es dur, op. 51, SymfOnické variace 
Já som guslar op. 78, Houslový koncert a moll, op. 53, 
s. 472-473, aj.). Zájem publika a nakladatelů ale 
poutají menší příležitostné formy (Moravské dvojzpě
zp op. 32 a 38, Slavanské tance pro klavír na 4 ruce, 
op. 46 a 72 aj.). Vrcholné období 80. let přináší opět 
závažná díla symfonická (6., 7. a 8. symf., programní 
ouvertury V přírodě, Karneval, OthelkJ, op. 91-93), 
komorní (Srn. kvartet C dur, op. 61, Klavírní trio 
f moll, op. 65, Klav. kvintet A dur, op. 81, Dumky 
op. 90 ad.), klav. a písňová (Poetické nálady op. 85, 
Cigánské melodie op. 55, Milostné písně op. 83), 
operní (Dimitrij,jakobín), kantátová a oratorní (Sva
tební košile op. 69, Svatá Ludmila op. 71, Requiem 
op. 89, provedená s velkým ohlasem v Anglii) ad. 

Hudba Klav. kvartetu Es dur, op. 87, působí spontán
ně, ve skutečnosti je ale důmyslně konstruována. 
Úvodní takty obsahují kromě charakteristického 
tečkovaného resp. synkopovaného rytmu (= t. 4-5, 
klavír) jakoby "v kostce" plán 1. věty v ohledu me
lodickém a harmonickém i tonální plán celého čtyř
větého cyklu. Pro melod. průběh věty jsou důležité 
půltónové postupy, vznikající jednak korigováním 
nedoškálných intervalových kroků ("nesprávný", 
z tóniny vybočující tón h v t. 1 je v t. 2 jakoby "opra
ven" na doškálný tón c) a jednak kolísáním mezi 
mollovou a durovou tercií (srov. trojzvuky b moll 
a B dur v t. 5). V harm. dění se vedle prolínání mol
lového a dur. tónorodu uplatňují chromat. terciové 
vztahy (předznamenané sledem trojzvuků Ges dur -
b moll- Ges dur - B dur v t. 4-5), jež zároveň počí
tají s ambivalencemi plynoucími z enharmonické sho
dy intervalů zmenšené kvarty a velké tercie (obr. C). 

Naznačený vysoce konstruktivní způsob kompoziční 
práce není v DVOŘÁKOVĚ tvorbě ničím výjimečným. 

Postava milující a trpící Xenie v opeře Dimitrij je cha
rakterizována příznačným motivem, který předjímá 
motiv titulní postavy v opeře Rusalka (obr. A, s. 538). 

Zřetelnou proměnu stylu a zároveň završení linie "ab
solutní" hudby (srov. s. 403) ukazuje americké obdo
bí: Symf. č. 9 Novosvětská (s. 460-461), Smyčcový 
kvartet F dur Americký, op. 96, Srn. kvintet Es dur, op. 
97, Biblické písně op. 99, 2. violoncellový koncert 
h moll, op. 104, Srn. kvartety As dur, op. 105, a G dur, 
op. 106. Pro poslední léta DVOŘÁKOVA působení je 
charakteristický obrat k hudbě programní (4 symfo
nické básně podle K J. ERBENA, s. 465) a operní (Čert 
a Káča, Rusalka, Armida, srov. též s. 422-423). 



Skenováno pro studijní účely

5}8 CESKt ZEMIi I 19.- 20. sloleli 

~ --

Dvofak, Fibich, Novak, Suk 

0 _ 
= 

_ 0 

H8 ťESKt ZEMt I 19.-20. liloled 

o 
, I 

A AnI ...... ."..,..." 0Im1tl1. 1112, • -. 11101. ~.........,. 

~ . -

-. 
DvoIák, Fibich, No~k. Suk 



Skenováno pro studijní účely

ZDENEK FIBICH (1850--1900) obs;ili] ve sve tvorbe 
take vsechny dobove hudebnf druhy: symfonfe, ouver
tury a symfonicke basne, komornf a k1avirnf dila, pis
ne, kantaty a melodramy. 
Komorni ci koncertui melodram, tj. pfedn:iSenf Iyric
kYch a epickYch basni s doprovodem k1aviru event. 
orchestru, byl v 19. stoleti velmi oblfben. 

V melodramu Vodnik nenf pfednes verSu rytmicky 
a tempove regulovin, recit:itor musi vZdy pouze na
stoupit a skoncit tak, jak je pfedepsino v not:ich. 
Klav. part i1ustrnje n:iladove a dejove promeny textu. 
RytmickY obrys uvodniho tematu pi'ipomina hi. te
rna stejnojmenne symf. basne A. DvoRAKA (1896, 
srov. s. 465), take t6nina h moll je shodna (obr. B). 

Hlavnf usili ale venoval FIBICH hudebnimu divadlu. 
Opery: Nevesta messinskd (1882, text O. HOSTINSKY 
podle F. SCHIllERA), Boure, Hedy, Slirka, PddArku
na (1894-1898) ad. Trojice scenickYch melodramu 
Hippodamie (Ndmluvy Pelopovy, Sm{r Tantaluv, 
Smrt Hippodamie, 1890-1891, text J. VRCHUCKY) 
znamena osobitY vyldad wagnerovskYch principu 
(srov. s. 419) a ve sve dobe ojedinely experiment. 
V letech 1892-98 sloZil FIBICH nekolik stovek drob
nych k1av. kusu, ktere sefadil a vydal v 10 sesitech 
pod nazvem Ndlady, dojmya upominky. 
DspesnYmi opernimi skladateli byli KAREL SEBOR 
(1843--1903, Templtifi na Morave, 1865), VILEM 
BLODEK (1834-1874, prof. fletnove hry na praiske 
konz., V studni, 1867), KAREL BENDL (1838--1897, 
pnlel A. DvoRAKA a sbonmstr Hlaholu; Udla, 1867, 
Slarj ienich, 1874 aj.),JoSEF RICH. ROZKOSNY (1833 
aZ 1913,Svatajanskeproudy, 1871, Popelka 1885 ad.) 
a KAREL KOVAROVIC (1862-1920, harfista a dirigent N:ir. 
divadla, Psohlavci, 1898, Na Starem belidle, 1901). 
Vynikajicim pfedstavitelem ceske hudebnf kritiky, 
teorie a estetiky byl univ. prof. OTAKAR HOSTINSKY 
(1847-1910), zast:ince B. SMETANY a pntel Z. FIBI
CHA. FRANTISEK ZDENEK SKUHERSKY (1830-1892) 
je autorem Nauky 0 harmonii (1882) a Nauky 0 hu
debni kompozici (4 sv., 1880-1884). 

Na prelomu 19. a 20. stol. 
se dOvrSuji vYv0jove tendence pfedesleho obdobi. Ces
k:i hud. kultura se nyni jevi jako svebytny a bohatY 
komplex, srovnatelny co do kvality puvodni kompozic
nf tvorby, zastoupenf druhU a zinri't a sife hud. provo
zu s kulturami velkYch evr. n:irodu. Skladatelskou ge
neraci, odpovidajid nemecke a rakouske moderne 
a fro impresionismu (srov. S. 481, 487), reprezentujf: 
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER (1859-1951), syn prof. 
varhanicke skoly, hudebmno teoretika a feditele kUru 
u SV. Vojtecha JOSEFA FOERSTERA (1833--1907), 
pusobil v letech 1893-1918 v Hamburku (pfatelstvi 
s G. MAHLEREM, S. 477) ave Vidni. Z obs;ili]e tvorby 
(jen zcasti vydane tiskem) vynikaji pisne (mj. Pisne 
na slova K H. Mdchy op. 85, 1910, Milostne pisne 
na slova R. Tbdkura op. 96 pro sopr:in a orch., 
1914, Ciste jUro op. 107 na slova O. BREZINY, 
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A. SOVY a F. X. SALDY, 1917), muzske sbory na texty 
J. V. SLADKA (Ordc, Polni cestou, Velke, sire, rodne 
ltiny ad.), 4. symf. c moll Velikd noc op. 54 (1905) 
a opera Eva (1899, podle dramatu G. PREISSOVE 
Gazdina roba). literarne a dokument:irne cenne jsou 
FOERSTEROVY pameti (Poutnik, 1929 nn.). 
vtTf:ZSLAV NovAK (1870--1949) studoval k1avir 
a kompozici na konzervatoi'i (zak A. DvoRAKA) a pra
va na UK v Praze. Rane skladby (klavirnf, komornf, 
Klav. koncert e moll) vycMzeji z romanticke tradice. 
Na pfelomu 19. a 20. sto!. intenzivnf zajem 0 moravskY 
a slovenskY hud. folklor (srov. S. 487): upravy lidovYch 
pisnf (Slovenske spevy), skladby na lid. texty (4 sbo
rove balady Ranosa, Zakletd dcera, Vraiednj milf, 
Nescasnd vajna, 1898--1900), ale tez Sonata eroica 
op. 24 (900) a Slovdckd suila op. 32 (1903). Vr
cholna dila let 1900--1913: pisiiove cykly Melancbolie 
op. 25 (s k1avirem) a Odolf noveho krdlovstvi op. 31 
(s orchestrem, texty A. SOYA), Klav. trio d moll, op. 27, 
Sm. kvartety G dur, op. 22, aD dur, op. 35, Pisne zim
nich nod op. 30 pro k1avir, symfonicke basne V Tat
rdch op. 26, 0 vecne touze op. 33, Toman a lesni 
panna op. 40, kant:ity Boure op. 42 (Sv. CECH) 
aSvatebni kosile op. 48 (K. J. ERBEN). 

Monument:ilnf k1avirnf cyklus Pan (Prolog, Hory, 
More, Les, iena), je budovin z intervaloveho 
uskupeni, jez symbolizuje "pnrodu" i "pi'irozeny 
fad" hudby (obr. C). 

Z pozdnich del vynik:iJiboCeskd suila op. 64 (937). 
Jevistnl dila: opery Zvfkovskj rartiSek, KarlStejn, Lu
cerna, Deduv odkaz 0913--25), balety Nikotina 
a Signorina Gioventit (1928--29). Jako prof. praZske 
konz. vychoval NovAK v letech 1909-39 nekolik gene
rad skladatelu ceskYch, slovenskYch (mj. E. SUCHON 
a J. CIKKER), Z byv. Jugosl:ivie, Bulharska aj. evr. zemi. 
JOSEF SUK (1874-1935), dlouholetY 2. houslista 
Ceskeho kvarteta (zal. 1892), stat zpoc. pod vlivem 
sveho ucitele a tchina A. DvoRAKA: Sm. serenada 
Es dur, op. 6, Symfonie E dur, op. 14, scenick:i hudba 
k pohadk:im J. ZEYERARaduz a Mahulena a Pod jab
Ioni (1892-1901). Osobite t6ny pi'in:iSeji k1avirnf 
cykly Jaro op. 22a, 0 matince op. 28, iivotem 
a snem op. 30, Ukolibavky op. 33, date Ctyfi sklad
try pro housle a k1avir op. 17, Fantazie g moll pro 
housle a orchestr, op. 24 (1902), Fantasticke scher
zo pro orchestr op. 25, symf. baseii Praga op. 26 
a zvl:iSt~ 2. sm. kvartet op. 31 (1911). Volnycyklus ctyf 
programnich symfonii a symfonickYch basni Asrael 
op. 27 (1906, na pamet' A. DvoRAKA a O. DvoRA
KOvE-SUKOvE), Pohddka lita op. 29 (1909), Zrdni 
op. 34 (1917) a Epilog op. 37 (1932) patn k vrchol
nYm koncepcim ceske a evropske hudby na pocatku 
20. stoleti (srov. S. 476-479). 

Motiv lasky a motiv smrti jsou hudebni symboly, 
ktere proch:izeji celou SUKOVOU tvorbou; v pro
gramnf symfoniiAsrael najdeme tez cit:it z DvoRA
KOVA Requiem (= tradicnf retorick:i figura ki'Ize, 
sroV. S. 311; obr. D). 

ZDENĚK FIBICH (1850--1900) obsáhl ve své tvorbě 
také všechny dobové hudební druhy: symfoníe, ouver
tury a symfonické básně, komorní a klavírní díla, pís
ně, kantáty a melodramy. 
Komorní či koncertuí melodram, tj. přednášení lyric
kých a epických básní s doprovodem klavíru event. 
orchestru, byl v 19. století velnů oblfben. 

V melodramu Vodník není přednes veršů rytmicky 
a tempově regulován, recitátor musí vždy pouze na
stoupit a skončit tak, jak je předepsáno v notách. 
Klav. part ilustruje náladové a dějové proměny textu. 
Rytmický obrys úvodního tématu připomíná hl. té
ma stejnojmenné symf. básně A. DVOŘÁKA (1896, 
srov. s. 465), také tónina h moll je shodná (obr. B). 

Hlavní úsili ale věnoval FIBICH hudebnímu divadlu. 
Opery: Nevěsta messinská (1882, text O. HOSTINSKÝ 
podle F. SCHillERA), Bouře, Hedy, Sárka, PádArku
na (1894-1898) ad. Trojice scénických melodramů 
Hippodamie (Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, 
Smrt Hippodamie, 1890-1891, text J. VRCHUCKÝ) 
znamená osobitý vy1dad wagnerovských principů 
(srov. s. 419) a ve své době ojedinělý experiment. 
V letech 1892-98 složil FIBICH několik stovek drob
ných k1av. kusů, které seřadil a vydal v 10 sešitech 
pod názvem Nálady, dojmy a upomínky. 
Úspěšnými operními skladateli byli KAREL ŠEBOR 
(1843--1903, Templáři na Moravě, 1865), VILÉM 
BLODEK (1834-1874, prof. flétnové hry na pražské 
konz., V studni, 1867), KAREL BENDL (1838--1897, 
přítel A. DVOŘÁKA a sbonnistr Hlaholu; úrjla, 1867, 
Starý ženich, 1874 aj.), JOSEF RICH. ROZKOŠNÝ (1833 
až 1913,Svatajanské proudy, 1871, Popelka 1885 ad.) 
a KAREL KovAŘOVlC (1862-1920, harfista a dirigent Nár. 
divadla, Psohlavci, 1898, Na Starém bělidle, 1900. 
Vynikajícím představitelem české hudební kritiky, 
teorie a estetiky byl univ. prof. OTAKAR HOSTINSKÝ 
(1847-1910), zastánce B. SMETANY a přítel Z. FIBI
CHA. FRANTIŠEK ZDENĚK SKUHERSKÝ (1830-1892) 
je autorem Nauky o harmonii (1882) a Nauky o hu
dební kompozici (4 sv., 1880-1884). 

Na přelomu 19. a 20. stol. 
se dovršují vývojové tendence předešlého období. Čes
ká hud. kultura se nyní jeví jako svébytný a bohatý 
komplex, srovnatelný co do kvality původní kompozič
ní tvorby, zastoupení druhů a žánrů a šíře hud. provo
zu s kulturanů velkých evr. národů. Skladatelskou ge
neraci, odpovídající německé a rakouské moderně 
a fr. impresionismu (srov. s. 481, 487), reprezentují: 
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER (1859-1950, syn prof. 
varhanické školy, hudebmno teoretika a ředitele kůru 
u sv. Vojtěcha JOSEFA FOERSTERA (1833--1907), 
působil v letech 1893-1918 v Hamburku (přátelství 
s G. MAHLEREM, s. 477) a ve Vídni. Z obsáhlé tvorby 
(jen zčásti vydané tiskem) vynikají písně (mj. Písně 
na slova K H. Máchy op. 85, 1910, Milostné písně 
na slova R. Thákura op. 96 pro soprán a orch., 
1914, Čisté jitro op. 107 na slova O. BŘEZINY, 
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A. SOVY a F. X. ŠALDY, 1917), mužské sbory na texty 
J. V. SLÁDKA (Oráč, Polní cestou, Velké, širé, rodné 
lány ad.), 4. symf. c moll Veliká noc op. 54 (1905) 
a opera Eva (1899, podle dramatu G. PREISSOVÉ 
Gazdina roba). literárně a dokumentárně cenné jsou 
FOERSTEROVY paměti (Poutník, 1929 nn.). 
VíTĚZSLAV NovÁK (1870--1949) studoval klavír 
a kompozici na konzervatoři (žák A. DVOŘÁKA) a prá
va na UK v Praze. Rané skladby (klavírní, komorní, 
Klav. koncert e moll) vycházejí z romantické tradice. 
Na přelomu 19. a 20. stol. intenzivní zájem o moravský 
a slovenský hud. folklor (srov. s. 487): úpravy lidových 
písní (Slovenské spevy), skladby na lid. texty (4 sbo
rové balady Ranoša, Zakletá dcera, Vražedný milý, 
Neščasná vajna, 1898--1900), ale též Sonata eroica 
op. 24 (1900) a Slovácká suita op. 32 (1903). Vr
cholná díla let 1900--1913: písňové cykly Melancholie 
op. 25 (s klavírem) a Údolí nového království op. 31 
(s orchestrem, texty A. SOVA), Klav. trio d moll, op. 27, 
Srn. kvartety G dur, op. 22, a D dur, op. 35, Písně zim
ních nocí op. 30 pro klavír, symfonické básně V Tat
rách op. 26, O věčné touze op. 33, Toman a lesní 
panna op. 40, kantáty Bouře op. 42 (Sv. ČECH) 
a Svatební košile op. 48 (K. J. ERBEN). 

Monumentální klavírní cyklus Pan (Prolog, Hory, 
Moře, Les, Žena), je budován z intervalového 
uskupení, jež symbolizuje "přírodu" i "přirozený 
řád" hudby (obr. C). 

Z pozdních děl vynikáJibočeská suita op. 64 (1937). 
Jevištní díla: opery Zvfkovský rarášek, Karlštejn, Lu
cerna, Dědův odkaz (1913--25), balety Nikolina 
a Signorina Gioventit (1928--29). Jako prof. pražské 
konz. vychoval NOVÁK v letech 1909-39 několik gene
rací skladatelů českých, slovenských (mj. E. SUCHOŇ 
aJ. CIKKER), z býv. Jugoslávie, Bulharska aj. evr. zemí. 
JOSEF SUK (1874-1935), dlouholetý 2. houslista 
Českého kvarteta (zal. 1892), stál zpoč. pod vlivem 
svého učitele a tchána A. DVOŘÁKA: Srn. serenáda 
Es dur, op. 6, Symfonie E dur, op. 14, scénická hudba 
k pohádkám J. ZEYERARadúz a Mahulena a Pod jab
loní (1892-190 O. Osobité tóny přinášejí klavírní 
cykly Jaro op. 22a, O matince op. 28, Životem 
a snem op. 30, Ukolébavky op. 33, dále Čtyři sklad
lry pro housle a klavír op. 17, Fantazie g moll pro 
housle a orchestr, op. 24 (1902), Fantastické scher
zo pro orchestr op. 25, symf. báseň Praga op. 26 
a zvlášt~ 2. srn. kvartet op. 31 (1911). Volný cyklus čtyř 
programních symfonií a symfonických básní Asrael 
op. 27 0906, na paměť A. DVOŘÁKA a O. DVOŘÁ
KOVÉ-SUKOVÉ), Pohádka léta op. 29 (1909), Zrání 
op. 34 (1917) a EPilog op. 37 (1932) patří k vrchol
ným koncepcím české a evropské hudby na počátku 
20. století (srov. s. 476-479). 

Motiv lásky a motiv smrti jsou hudební symboly, 
které procházejí celou SUKOVOU tvorbou; v pro
gramní symfonii Asrael najdeme též citát z DVOŘÁ
KOVA Requiem (= tradiční rétorická figura kříze, 
srov. S. 311; obr. D). 
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Skenováno pro studijní účely

OSKAR NEDBAL (1874-1930), dalsi z z:ikil A. DvoM
KA clen Ceskeho kvarteta a dirigent, byl uspesnYm 
autorem baletil (Pohddka 0 Honzovi, Z pohddky do 
pohddky, 1902-1908, aj.) a operet (Polskd krev, Vi
nobrani,1913-1916). 
OTAKAR OSTRCIL (1879-1935), zak Z. FIBICHA, od 
r. 1918 sef opery Nir. divadla. Z kompozic vynikaji va
riace pro orchestr KTfiovti cesta (1928) a opera 
Honzovo krtilavstvi (1933, podle L. N. TOI.sTEHO). 

LEoS JANACEK (1854-1928), vrstevnik Z. FIBICHA 
a J. B. FOERSTERA, studoval v Bme, Praze, lipsku 
a Vidni. Od pocatku 80. let pusobil v Bme jako sbor
mistr, dirigent, prof. a reditel v~hanicvke sk?ly \kt~
rou zal. po praZskem vzoru) a Jako sberatellid. pism. 
AZ do 90. let komponoval pome~e ~ilo a v duchu t?
dice (Suita pro sm. orchestr, laSske tance,. opery St!r
ka a Poetitek romtinu, kantitaAmarus aJ.). Zavrse.
rum tohoto obdobi a prvnim zralYm dilem je operaJe:J{ 
pastorkyila (podle dramatu G. PREISSOvE, kompono
vana 1894-1902, provo v Bme 1904, v Praze 1916) .. 

Ve scene rekrutil z 1. dejsM uZiva JANACEK text lid. 
pisne, k nemuz zkomponoval vlastni napev (obr. A). 

vetSinu vYznamnych del napsal JANACEK po roce 
1904 kdy zanechal pravidelne pedagogicke ciooosti. 
Od k~nce 19. sto!. se zabYvallid~kou reci a sbiral tzv. 
ntipevky mlu1l)' (dochovano nekolik tiSIe zapisu), 
ktere se staly vYchodiskem jeho specifickeho voki!
mno vYrazu (= hud: realismus, srov. M. P. MUSOR?
SKlJ, s. 423., 433, a it. verismus, s. 409). Charakte~s
tickY je tez jeho vi'ely vztah k ruske kulture a literature. 
Dila z let 1904-1918: opery Osud, Vflety pana Bro
ucka muzske sbory Kantor Halfar, Marycka Magdo
nova' 70 000 na slova P. BEZRlJCE; klavirni skladby 
Po z~rostlim chodnicku, V mlhtich, fragment sonaty 
1. X 1905· Sumafovo dite, Taras Bulba pro orch. ad. 
Po r. 1918 ziska! JANACEK mezinar. vehias a zai'adil se 
vedle B. BART6KA, I. STRAVINSKEHO, P. HINDEMITHA, 
A. HONEGGERA (viz yYSe) k celnYm predstavitelum 
evropske hudby mezi dvema svet. vilkami. Dnes je po
kladin za jednoho z nejvet~leh svet. opernich sklada
telu 20. sto!. Dila: Mta Kabanovti 0921, podle L. N. 
OSTROVSKEHO), Liska BystrouSka (1924, R. TESNO
HLIDEK), Vec Makropulos 0926, K. CAPEK), Z mr
Mho domu (1928, nedokonc., F. M. DOSTOJEVSKlJ); 
sbor Potulnf silenec (R THAKUR, 1922), 2 sm. kvar
tety (c. 2 Listy duveme, 1928), pisiiovY LJ"dus (= ko
morni kantita) Zdpisnik zmizeleho pro tenor, al~ 
zenskY sbor a klavir; Concertino a Capriccio pro kla
vir, Hikadla pro zpev a maiy instru11.lent:ilni sou~or, 
Symjonietta pro orchestr, G/agolska mSe pro sola, 
sbor orchestr a varhany aj. Di\leZitou soucasti J~AC
KOV~ dila jsou hudebne-teoreticke spisy (mj. Uplnti 
nauka 0 harmonii, 1911), kritiky a fejetony. 

Ze skladatelu kteff vystoupili po 1. svet. vilce, stoji na 
prvnim miste' BOHlISIAV MARTINO (1890-1959), Z:ik 
J. SUKA a A. ROUSSEIA. Zkomponoval pres 400 del, pu
sobil v Praze (kr:itce jako houslista Ceske filharmonie), 
Pai'iZi (1923-1939), USA, ltilii, zemrel ve Svycarsku. 
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Ran:i dila navazujf na tradici ceske hudby 19. ~;toleti 
(kant:itaGeskti rapsodie, 1918 aj.), po pffchodu do Pa
me nastal u MARTINO obrat k m6dnim dobovYm ten
dencfm (okouzleru velkomestem, sportem a technickou 
civilizad jazzove prvky apod.), od konce 20. let k neo
klasicis~u (srov. s. 496-503), ale tez ke zdroji\m ces
ke a mor. lidove pisne a lid. divadla. Dila z americkeho 
a povilecneho obdobi pi'edstavuji (pokud jde 0 obsaze
ru, druhy a formy) opet z~etelne na:~ na dediCM 
19. stoleti. Dila: opery Vqjak a tanecmce (1927), Slzy 
noie (Les Larmes du couteau, 1928), Tn pftini 
(1929),HryoMarii (1934),H/aslesa (1935), Ve~lo
hra na moste (1935, podle V. K. KLICPERY~,Julletta 
(1937, predloha: G. NEVEllX), Alexandre bls (1937), 
Gimlidiiij{(WhatMenLiveby, 1952, podle L. N. TOL
STEHO) Zenitba (1952, podle N. V. GoGOLA),Miran
dolina (r954, podle C. GOLDONIHO), Hecke paSije 
(The Greek Passion, 1957 a 1959, podle N. KAZANT7A
KISE) Ariadna (1958, podle G. NEVElJXF, Le V0'age de 
Tbesk)· balety [star (1922), Vzpoura (1925), Mory!, 
kterf d~pa/ (1926, podle R KIPUNGA), Kucbyiiskti re
vue (1927), NattiCi se (On toume, 1927),Podivubod
nf let (Le raid merlleiUeux, mechanickY balet, 1927), 
Sach krdli (Behec au roi, jazz0vY balet, 1930), Spa/ieek 
(1932), Divadlo za brtinou (opera-balet, 1936) aj:; 
6 symfonif (c. 6Symjonickejantazie, 1953), symfom
etta La JoUa, Fresky Pierra deUa Francesca, Paraboly 
pro velkY orchestr; 5 koncertil pro klav. a orch.

l 
2 ~ous: 

love a 2 cellove 1 pro hoboj aj.; 7 sm. kvartern a cetne 
jine kom. skladby; Concerto grosso, Tre ricercari pr? 
sm. orchestr Dvojkoncert pro 2 sm. orchestry, klaVir 
a tympany c1938), Polni mSe (1939), Pamti!nik Li~i
cim pro orchestr (1943); oratoria a kantilty Kytu:e 
(na slova lid. poezie, 1937), Hora tTf svetel (Mount oj 
Three Lights, 1954), Gilgames (1955), Olfiirtini stu
dtinek, LegeruIa z dfmu bramborove natt, Romance 
z pampeliSek, Mikes z hor (na texty M. BURESE, 
1955-59), ProroctviIzaitiSovo (1959), aj. 

Synkopovany rytmus a akordickY sled (uZitf ale jiz 
JANACKEM) na obr. B pam k typickYm "poznava
dm znamerum" MARTINO hudby, stejne jako obli
gatni zacleneru klaviru do symfonickeho orchestru. 

Dila skladatelu 18.-20. sto!. vys1a zeasti v edidch DDT, 
DID M4B Thesaurus musicae bohemiae (ToMASEK), 
Mon~trtdtta musicae bohemiae (sv. 1, KRIZKOVSKY, 
1949) aj. Venec ze zpevu v/astenskjch 0. PLAVEC, 
1%0)· SMETANA: Studijnf vydtini (1940 00.) , Klavirnf 
dIm ci944 00.); DvoRAK: Souborni kriticke 1I)'dtin{ 
(1954 nn} FIBICH (195000., neuplne),JANACEK: So
uborni krificke vydtini (1978 00., zatim neuplne). Te
maticke katalogy a soupisy skladeb: W. REICII:j D. Zelen
ka (zwv, 1985), V. J. SYKORA: F. X DuSek (1958), 
J. NEMECEK:jj Ryba (1%3), M. POSTOtKA: L. Koieluh 
(1964), P. Vranickj (symfonie, in: MM 25-26, 1973), 
J. BlJRGHAlJSER:A. Dvorak (1<)60,1<)96), N. SIMEONE
J. TYRRELL - A. NEMCovA - TH. S'fRAKOvA: L. JantiCek 
(1997) H. HALBREICH:B. Martinu (1968); teZ]. SMOL
KA: Te/natickj katalog ees. varbannich fog (in: tivti 
hudba 6,1976),]. BERKOVEC: Geske pastorely (1987). 

OSKAR NEDBAL (1874-1930), další z Wlli A. DvoŘÁ
KA člen Ceského kvarteta a dirigent, byl úspěšným 
autorem baletů (Pohádka o Honzovi, Z pohádky do 
pohádky, 1902-1908, aj.) a operet (Polská krev, Vi
nobraní,1913-1916). 
OTAKAR OSTRCIL (1879-1935), žák Z. FIBICHA, od 
r. 1918 šéf opery Nár. divadla. Z kompozic vynikají va
riace pro orchestr Křížová cesta (1928) a opera 
Honzovo králavství (1933, podle L. N. TOLSTÉHO). 

LEoS ]ANÁCEK (1854-1928), vrstevník Z. FIBICHA 
a]. B. FOERSTERA, studoval v Brně, Praze, lipsku 
a Vídni. Od počátku 80. let působil v Brně jako sbor
mistr, dirigent, prof. a ředitel varhanic,ké šk?ly \kt~
rou zal. po pražském vzoru) a jako sberatellid. plsm. 
Až do 90. let komponoval pomě~ě ~álo a v duchu t?
dice (Suita pro srn. orchestr, lašske tance, opery šár
ka a Počátek románu, kantátaAmarus aj.). Završe.
ním tohoto období a prvním zralým dílem je operafe:J{ 
pastorkyňa (podle dramatu G. PREISSOVÉ, kompono
vána 1894-1902, prov. v Brně 1904, v Praze 1916). 

Ve scéně rekrutů z 1. dějství užívá ]ANÁCEK text lid. 
písně, k němuž zkomponoval vlastní nápěv (obr. A). 

Většinu významných děl nap~al ]ANÁť:EK. e? roc~ 
1904 kdy zanechal pravidelne pedagoglcke cmnosti. 
Od k~nce 19. stol. se zabývallid~kou řečí a sbíral tzv. 
nápěvky mlu1l)' (dochováno několik tisí~ zápisů), 
které se staly východiskem jeho specifickeho vokál
mno výrazu (= hud: realismus, srov. M. P. MUSOR?
SKlJ, s. 423., 433, a il. verismus, ~. 409)~ Ch~rakte~s
tický je též jeho vřelý vztah k ruske kulture a literature. 
Díla z let 1904-1918: opery Osud, výlety pana Bro
učka mužské sbory Kantor Halfar, Maryčka Magdo
nova' 70 000 na slova P. BEZRlJCE; klavírní skladby 
Po z~rost/ém chodníčku, V mlhách, fragment sonáty 
1. X 1905' Šumařovo dítě, Taras Bulba pro orch. ad. 
Po r. 1918 získal ]ANÁCEK mezinár. věhlas a zařadil se 
vedle B. BART6KA, I. STRAVINSKÉIIO, P. HINDEMITHA, 
A. HONEGGERA (viz výše) k čelným představitelům 
evropské hudby mezi dvěma svět. válkami. Dnes je po
kládán za jednoho z největ~ích svět. operních sklada
telů 20. stol. Díla: Káta Kabanová 0921, podle L. N. 
OSTROVSKÉHO), Liška Bystrouška (1924, R. TĚSNO
HLíDEK), Věc Makroputos 0926, K. CAPEK), Z mr
tvého domu (1928, nedokonč., F. M. DOSTOJEVSKIJ); 
sbor Potulný šílenec (R TIIÁKUR, 1922), 2 srn. kvar
tety (č. 2 Listy důvěrné, 1928), písňový LJ"dus (= ko
morní kantáta) Zápisník zmizelého pro tenor, al~ 
ženský sbor a klavír; Concertino a Capriccio pro kla
vír, Říkadla pro zpěv a malý instru11.lentální sou~or, 
Symjonietta pro orchestr, G/agolska mše pro sola, 
sbor orchestr a varhany aj. Důležitou součástí ]~ÁC
KOV~ dila jsou hudebně-teoretické spisy (mj. Uplná 
nauka o harmonii, 1911), kritiky a fejetony. 

Ze skladatelů kteří vystoupili po 1. svět. válce, stojí na 
prvním mistě'BOHlISIAV MARTINŮ (1890-1959), žák 
]. SUKA a A. ROUSSElA. Zkomponoval přes 400 děl, pů
sobil v Praze (krátce jako houslista Ceské filharmonie), 
Paříži (1923-1939), USA, Itálii, zemřel ve švýcarsku. 
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Raná díla navazují na tradici české hudby 19. ,mletí 
(kantáta Česká rapsodie, 1918 aj.), po příchodu do Pa
říže nastal u MARTINŮ obrat k módním dobovým ten
dencím (okouzlení velkoměstem, sportem a technickou 
civilizací jazzové prvky apod.), od konce 20. let k neo
klasicis~u (srov. s. 496-503), ale též ke zdrojům čes
ké a mor. lidové písně a lid. divadla. Díla z amerického 
a poválečného období pře~tavuj~ (po~~ j?e o o~s~e: 
ní, druhy a formy) opět z;etelne na:~ na dědictví 
19. století. Díla: opery Vqják a tanecnlce (1927), Slzy 
nože (Les Larmes du couteau, 1928), Tři přání 
(1929), Hry o Marii (1934), Hktslesa (1935), Ve~to
hra na mostě 0935, podle V. K. KLICPERY), fultetta 
(1937, předloha: G. NEVEllX), Alexandre bis (1937), 
Čím lidéžijí (WhatMen Live by, 1952, podle L. N. TOL
STÉHO) Zenitba (1952, podle N. V. GoGOLA), Miran
dolina <r954, podle C. GOLDONlHO), Řecké pašije 
(rbe Greek Passion, 1957 a 1959, podle N. KAZANT7A
lOSE) Arladna (1958, podle G. NEVElJXF, Le V0'age de 
Thésk)· balety lstar (1922), Vzpoura (1925), Mory!, 
který d~pal (1926, podle R KlPUNGA), Kuchyňská re
vue (1927), Natáčí se (On tourne, 1927),Podivuhod
ný let (Le raid merlleiUeux, mechanický balet, 1927), 
Sach králi (Echec au roi, jazzový balet, 1930), Špalíček 
(1932), Divadlo za bránou (opera-balet, 1936) aj:; 
6 symfonií (č. 6Symjonickéjantazie, 1953), symfom
etta La Jona, Fresky Pierra dena Francesca, Paraboly 
pro velký orchestr; 5 koncertů pro klav. a orch'

l 
2 ~ous: 

lové a 2 cellové 1 pro hoboj aj.; 7 srn. kvarte1ň a cetne 
jiné kom. Skladby; Concerto grosso, Tre ricercari pr? 
srn. orchestr, Dvojkoncert pro 2 srn. orche;;lr)} ~~r 
a tympány (1938), Polní mše (1939), Pama!nt"k Lt~t
dm pro orchestr (1943); oratoria a kantáty Kytu:e 
(na slova lid. poezie, 1937), Hora tří světel (Mount oj 
Three Lights, 1954), Gilgameš (1955), Olflírání stu
dánek, Legenda z dýmu bramborove natt, Romance 
z pampelišek, Mikeš z bor (na texty M. BUREŠE, 
1955-59), ProroctvíIzaiášovo (1959), aj. 

Synkopovaný rytmus a akordický sled (užitý ale již 
]ANÁCKEM) na obr. B patří k typickým "poznáva
cím znamením" MARTINů hudby, stejně jako obli
gátní začlenění klavíru do symfonického orchestru. 

Díla skladatelů 18.-20. stol. vysill zčásti v edicích DDT, 
D1rJ MW Thesaurus musicae bohemiae (ToMASEK), 
Mon~me;tta musícae bohemiae (sv. 1, KŘíŽKOVSKÝ, 
1949) aj. Věnec ze zpěvů vktstenských (J. PLAVEC, 
1%0)' SMETANA: Studijní 1I)'dání (1940 on.) , Klavírní 
dtto ci944 on.); DVOŘÁK: Souborné kritické 1I)'dání 
(1954 nn} FIBICH (1950 on., neúplné),]ANÁCEK: So
uborné krffické 1I)'dání (1978 on., zatún neúplné). Te
matické katalogy a soupisy skladeb: W. RElClI:j D. Zelen
ka (zwv, 1985), V. ]. SÝKORA: F. X Dušek (1~58), 
]. NĚMECEK:]] Ryba (1%3), M. POŠTOtKA: L. Kozeluh 
(1%4), P. Vranický (symfonie, in: MM 25-26, 1973), 
]. BllRGHAlJSER:A. Dvořák (1<)60,1<)96), N. SIMEONE
]. TYRRELL - A. NĚMCOVÁ - TH. STRAKovA: L. Janáček 
(1997) H. HALBRElCH:B. Martinů (1%8); též]. SMOL
KA: Te/natický katalog čes. varhanních fog (in: Zivá 
hudba 6,1976),]. BERKOVEC: české pastorely (1987). 
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DaIsi vYznamni skladatele teto generace: 
LADISLAV VYCpALEK (1882-1969) studoval na Filoso

ficke fakulte UK a pracoval v Univeujtnf (dnes: Na
rodnO knihovne v Praze, kde r. 1922 zaloZil hudeb
ni oddeleni. Ve skladbe byl zakem V. NovARA, kom
ponoval hlavne vokalni dila zavaZneho duchovrn'ho 
obsahu: Kantdta 0 poslednich vecech cloveka (na 
texty moravsk)'ch lidovYch pfsni, 1921, obr. A), 
Blahoslavenj clovek ten (1933), Geske rekviem 
(Smrt a spaseni, biblicke aj. texty, 1940); sonata 
Chvdla housH pro housle, klavfr a mezzosopcino
ve solo (1928) aj. 

JAROSLAV KRICKA (1882-1969) studoval v Praze 
a v Berline, pozdeji proslul jako pedagog, sbormistr 
a autor skladeb pro deli. 
OTAKAR JEREMIAS (1892-1962), V)'znamny dirigent 
a rozhlasovY pracovrn'k v obdobf mezi dvema svetovY
mi vilkami, autor opery BraIn Karamazovi (podle 
F. M. DOSTOJEVSKEHO, 1927). 
ALOIS HABA (1893-1973) studoval v Praze u V. NovA

KA a ve Vfdni a Berline u F. SCHREKERA. Proslul ja
ko propagator ctvrttonove a seslinotonove hudby. 
K hlavnim dflum patn opery Matka (1929), Novd 
zeme (1936),Pi'ijd' krd/ovstvilW (1942),13 smyc
cOvYch kvarteru aj. instrumentilni dila. K mikroin
tervalove (= ctvrt- a sestinotonove) kompozici byl 
pry inspirovan studiem valaSskeho a slovackeho li
doveho zpevu a mimoevropsk)'ch tonovYch systemu. 
NovYm tonovYm struktucim se venoval tez teorelicky 
(Harmonicke zdklady ctvrtt6nove soustavy, 1922 
aj.), navrhoval a ctaval stavet speci:ilni hudebnf na
stroje (ctvrtt6novY klavfr aj.) a vypracoval system 
notoveho zapisu mikrointervalu (obr. B, C). 

PAVEL BORKOVEC (1894-1972), zakJ. SUKAa pozde
ji prof. kompozice na praZske AMU, zkomponoval cet
na instrumentilni dfla neoklasicke orientace, z jevist
nich vynika balet Krysar (1939). 
JAROMIR WEINBERGER (189&-1967) 7iskal svetovou 
proslulost operou Svanda duddk (podle]. K. TYLA, 
1927); roku 1938 emigroval do USA, podobne jako 
pred nim uspesny operetnf skladatel RUDOLF FRIML 
(1879-1972), a bmffisk)' roctak ERICH WOLFGANG 
KORNGOLD (1897-1957) a po 2. sverove vilce KAREL 
BOLESLAV JIRAK (1891-1972) a KAREL HUSA (*1922). 
K mladSf generacni vrstve pati'ili ISA KREJCI 
(1904-1968), syn filosofa a univ. prof. F. V. KREJCI
HO, jehoz neoklasicistnf hudebnf rec (4 symfonie, 
5 smyccovYch kvarteru, opery Antigona, 1934, a Po
zdviieni v Efosu, 1946) rna nezamenitelnyosobitY ciz 
a humor, EMIL FRANTISEK BURIAN (1904-1959), kte
ry se venoval experimenrum na poli hudebniho divadla 
(opery Bubu z Montparnassu, 1927, Marysa, 1938, 
aj. scenicka dila) aJAROSLAV JEZEK (1906 aZ 1942), 
ktery je marn jako dirigent a autor pfsni v praZskem 
Osvobozenem divadle; v duchu aktu:ilnich dobovYch 
tendend skladal ovsem i dfla vazne orientace (2 smyc
cove kvartety, Koncert a Fantasii pro klavfr a orchestr, 
Sonatu pro klavfr aj.) 
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Predcasne zesnula VITEzSLAVA KAPRALovA (1915 aZ 
1940), dcera skladatele VACLAVA KAPRALA (1889 aZ 
1947), byla v Pai'IZi zaekou B. MARTINO. 
Talentovanf skladatele nemecke a ceske narodnosli 
ERWIN SCHULHOFF (1893-1942), PAVEL HAAS 
(1899-1944), HANS KRAsA (1899-1944), VIKTOR 
ULLMANN (1898-1944) a GIDEON KLEIN (1919 aZ 
1945) zahynuli v nacislick)'ch vyhlazovadch taborech. 

Skladatele v obdobi po 2. svetove vruce: 
VACLAV TROJAN (1907-1983) psal pi'evazne hudbu 
popularniho zamereni, mj. k 10utkovYm filmum 
]. TRNKY (Cisarnv slavik, 1958 aj.), JAN SEIDEL 
(1908-1998) a VACLAV DOBIAS (1909-1978) se 
v 50. letech pi'iklonili k estelicke doktrine socialislic
keho realismu. 
MILOSLAV KABELAC (1908-1979) je z dnesniho po

hledu nejV)'znamnejsfm tvilrcem sve generace: 
8 symfonif, symfonicka passacaglia Mysterium 
casu, Eujemias Myslerion pro sopcin a komorni 
orchestr, Osm invend pro bid nastroje aj. Zabrval 
se elektroakuslickou hudbou (E jontibus Bohe
micis, 1972) a uZival obcas vlastni zpusob notove
ho zapisu (obr. D). 

KLEMENT SLAVICKY (1910-1999) se mj. hodne inspi
royal moravsk9m folklorem: Moravske tanecni jan
lazie (1951), Rapsodicke variace pro veJky orchestr 
(1953) aj. JAN HANuS (*1915) je autorem velk)'ch 
partitur opernich, baletnfch a symfonick)'ch. 
JAN KAPR (1914-1988), JAN RYCHLIK (1916-1964), 
aZBYNEKVoSTRAK (1920-1985) se od konce 50. let 
snaZili vsrrebat impulsy Nove hudby, podobne jako 
o necelou generaci mladSf MAREK KOPELENT 
(*1932), JAN KLusAK (*1934, Variace naMahlerovo 
lema, 1964) a LUBOS FISER (1935-1999). 
Tradicnejsf neoklasick)' proud zastupujf VLADIMIR 
SOMMER (1921-1997, Vokdlni symjonie pro alt, re
citatora, sbor a orchestr, 2 smyccove kvartety aj.), ILJA 
HURNIK (*1922), OTMAR MACHA (*1922), VIKTOR 
KALABIS (*1923),JINDRICH FELD (*1925), IVAN RE
zAC (1925-1977) a ZDENEK LUKAS (*1928). V tvor
be SVATOPLUKA HAVELKY (*1925) dominujf rozmer
na dfla kantatova, oratorni a programni. 
Bmenskou skladatelskou skolu reprezentuji JAN No
vAK (1921-1984, od r. 1968 v Dansku, ltilii a Nemec
ku), JOSEF BERG (1927-1971, komorni opery Nd
vral OdysseUv a Eufrides pred branami Tymifn) 
a MILOSLAV ISTVAN (1928-1990). 
PETR EBEN (*1929) se koncentruje na tvorbu du
chovni (v sirokem smyslu: Nedilni hudba, Laudes, 
Fausl,job aj. dfla pro varhany, Okna pro trubku a var
hany, Vox clamantis a Noeni hodiny pro orchestr, 
opera Jeremias ad.) a zabrva se soustavne tvorbou 
pro deli. 
Starsf strednf generaci zastupujf IVANA LOUDovA 
(* 1941), zacka M. KABELACE a O. MESSIAENA, 
a MILAN SLAVICKY (*1947), absolvent praZske hudeb
ni vecty a zak J. KAPRA. 

Další významní skladatelé této generace: 
LADISLAV VYCpALEK (1882-1969) studoval na Filoso

fické fakultě UK a pracoval v Univeujtní (dnes: Ná
rodnO knihovně v Praze, kde r. 1922 založil hudeb
ní oddělení. Ve skladbě byl žákem V. NovÁKA, kom
ponoval hlavně vokální díla závažného duchovmno 
obsahu: Kantáta o posledních věcech člověka (na 
texty moravských lidových písní, 1921, obr. A), 
Blahoslavený člověk ten (1933), České rekviem 
(Smrt a spasení, biblické aj. texty, 1940); sonáta 
Chvála houslí pro housle, klavír a mezzosopráno
vé sólo (1928) aj. 

JAROSLAV KŘICKA (1882-1969) studoval v Praze 
a v Berlíně, později proslul jako pedagog, sbormistr 
a autor skladeb pro děti. 
OTAKAR JEREMIÁS (1892-1962), významný dirigent 
a rozhlasový pracovm'k v období mezi dvěma světový
mi válkami, autor opery Bratři Karamazovi (podle 
F. M. DOSTOJEVSKÉHO, 1927). 
ALOIS HÁBA (1893-1973) studoval v Praze u V. NovÁ

KA a ve Vídni a Berlíně u F. SCHREKERA. Proslul ja
ko propagátor čtvrttónové a šestinotónové hudby. 
K hlavním dílům patří opery Matka (1929), Nová 
země (1936),Přijď krá/ovstvitvé (1942),13 smyč
cových kvartetů aj. instrumentální díla. K mikroin
tervalové (= čtvrt- a šestlnotónové) kompozici byl 
prý inspirován studiem valašského a slováckého li
dového zpěvu a mimoevropských tónových systémů. 
Novým tónovým strukturám se věnoval též teoreticky 
(Harmonické základy čtvrttónové soustavy, 1922 
aj.), navrhoval a dával stavět speciální hudební ná
stroje (čtvrttónový klavír aj.) a vypracoval systém 
notového zápisu mikrointervalů (obr. B, C). 

PAVEL BOŘKOVEC (1894-1972), žákJ. SUKA a pozdě
ji prof. kompozice na pražské AMU, zkomponoval čet
ná instrumentální díla neoklasické orientace, z jevišt
ních vyniká balet Krysař (1939). 
JAROMíR WEINBERGER (189&-1967) 7íska! světovou 
proslulost operou Švanda dudák (podle]. K. TYLA, 
1927); roku 1938 emigroval do USA, podobně jako 
před ním úspěšný operetní skladatel RUDOLF FRIML 
(1879-1972), či brněnský rodák ERICH WOLFGANG 
KORNGOLD (1897-1957) a po 2. světové válce KAREL 
BOLESLAV JIRÁK (1891-1972) a KAREL HUSA (*1922). 
K mladší generační vrstvě patřili ISA KREJCí 
(1904-1968), syn filosofa a univ. prof. F. V. KREJCí
HO, jehož neoklasicistní hudební řeč (4 symfonie, 
5 smyčcových kvartetů, opery Antigona, 1934, a Po
zdvižení v Efosu, 1946) má nezaměnitelný osobitý ráz 
a humor, EMIL FRANTlSEK BURIAN (1904-1959), kte
rý se věnoval experimentům na poli hudebního divadla 
(opery Bubu z Montparnassu, 1927, Maryša, 1938, 
aj. scénická díla) a JAROSLAV JE2EK (1906 až 1942), 
který je mám jako dirigent a autor písní v pražském 
Osvobozeném divadle; v duchu aktuálních dobových 
tendencí skládal ovšem i díla vážné orientace (2 smyč
cové kvartety, Koncert a Fantasii pro klavír a orchestr, 
Sonátu pro klavír aj.) 
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Předčasně zesnulá VíTĚZSLAVA KAPRÁLovÁ (1915 až 
1940), dcera skladatele VÁCLAVA KAPRÁLA (1889 až 
1947), byla v Paií'ži žačkou B. MARTINů. 
Talentovaní skladatelé německé a české národnosti 
ERWIN SCHULHOFF (1893-1942), PAVEL HAAS 
(1899-1944), HANS KRAsA (1899-1944), VIKTOR 
ULLMANN (1898-1944) a GIDEON KLEIN (1919 až 
1945) zahynuli v nacistických vyhlazovacích táborech. 

Skladatelé v období po 2. světové válce: 
VÁCLAV TROJAN (1907-1983) psal převážně hudbu 
populárního zaměřeni, mj. k loutkovým filmům 
]. TRNKY (Císařův slavík, 1958 aj.), JAN SEIDEL 
(1908-1998) a VÁCLAV DOBIÁS (1909-1978) se 
v 50. letech přiklonili k estetické doktríně socialistic
kého realismu. 
MILOSLAV KABELAC (1908-1979) je z dnešního po

hledu nejvýznamnějším tvůrcem své generace: 
8 symfonií, symfonická passacaglia Mysterium 
času, Eufemias Mysterion pro soprán a komorní 
orchestr, Osm invencí pro bicí nástroje aj. Zabýval 
se elektroakustickou hudbou (E fontibus Bohe
micis, 1972) a užíval občas vlastní způsob notové
ho zápisu (obr. D). 

KLEMENT SLAVICKÝ (1910-1999) se mj. hodně inspi
roval moravským folklorem: Moravské taneční fan
tazie (1951), Rapsodické variace pro velký orchestr 
(1953) aj. JAN HANuS (*1915) je autorem velkých 
partitur operních, baletních a symfonických. 
JAN KAPR (1914-1988), JAN RYCHLíK (1916-1964), 
a ZBYNĚK VOSTŘÁK (1920-1985) se od konce 50. let 
snažili vstřebat impulsy Nové hudby, podobně jako 
o necelou generaci mladší MAREK KOPELENT 
(*1932), JAN KLusÁK (*1934, Variace na Mahlerovo 
téma, 1964) a LUBOS FISER (1935-1999). 
Tradičnější neoklasický proud zastupují VLADiMíR 
SOMMER (1921-1997, Vokální symfonie pro alt, re
citátora, sbor a orchestr, 2 smyčcové kvartety aj.), ILJA 
HURNíK (*1922), OTMAR MACHA (*1922), VIKTOR 
KALABIs (*1923), JINDŘICH FELD (*1925), IVAN ŘE
zAC (1925-1977) a ZDENĚK LUKAS (*1928). V tvor
bě SVATOPLUKA HAVELKY (*1925) dominují rozměr
ná díla kantátová, oratorní a programní. 
Brněnskou skladatelskou školu reprezentují JAN No
vÁK (1921-1984, od r. 1968 v Dánsku, Itálii a Němec
ku), JOSEF BERG (1927-1971, komorní opery Ná
vrat Odysseův a Eufrides před branami Tymén) 
a MILOSLAV ISTVAN (1928-1990). 
PETR EBEN (*1929) se koncentruje na tvorbu du
chovní (v širokém smyslu: Nedělní hudba, Laudes, 
Faust,job aj. díla pro varhany, Okna pro trubku a var
hany, Vox clamantis a Noční hodiny pro orchestr, 
opera jeremias ad.) a zabývá se soustavně tvorbou 
pro děti. 
Starší střední generaci zastupují IVANA LOUDOVÁ 
(* 1941), žačka M. KABELACE a O. MESSIAENA, 
a MILAN SLAVICKÝ (*1947), absolvent pražské hudeb
ní vědy a žák J. KAPRA. 
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PRAMENY 

Vsechna vyobrazeni byla pro ucely teto publikace nakreslena nove; nasledujici seznam zahrnuje jejich 
pi'edlohy a prameny: 
s. 16 A - podle Lottermosera; 
s. 18 A, B - podle Reina/Schneidera; 
s. 20 B - podle Revesze; 
s. 22 E - podle Meyera, F - podle Lottermosera; 
s. 58 A, B, D - podle Fetteho; 
s. 160 A 1 - podle sumerskeho pecetidla (podle Hickmanna, 1960), 

A 2 - podle rekonstrukce (podle Behna,1954), 
B - podle asyrskeho reliefu (podle Behna) , 
C 1, 2 - podle Hickmanna (1956), 
C 3 - podle kresby na vaze z Bismaje, 3. tisicileti pi'. n. I. (podle Behna), 
D - podle babyl6nskeho reliefu (podle Behna) , 
E - podle reliefu Gudey, 3. tisicileti pi'. n. I., leva postava doplnena (podle Buchnera); 

s. 162 A - podle fenicke misky z Kypru (podle Behna) , 
B - podle Idelsohna (1914-32), 
C - podle pohi'ebni malby v Beni Hassan, kolem roku 1900 pi'. n. I. (podle Buchnera); 

s. 164 A - podle reliefu z hrobu v Sapparah (Sarapeum), Stara i'iSe (podle Hickmanna 1961), 
B - ramennf harfa podle pohi'ebnf malby z doby Thutmose III (podle Behna, srov. 

Hickmann 1961), 
obloukova harfa 1 podle odlitku (podle Behna), 
obloukova harfa 2 podle mistenne malby, hrob c. 38 v Thebach (podle Hirmera), 
d10uM !letna podle reliefu, hrob c. 192 v TheMch (podle Hirmera), 
dvojita salmaj podle nastenne malby z thebskeho hrobu, 18. dynastie (podle Hirmera); 

s. 166 B, C - podle Bakeho (1957); 
s. 168 B, C - podle Pickena (1966), D - hudebnice podle Buchnera (1956); 
s. 172 D - podle aticke amfory zdobene cervenYmi postavami, kolem roku 480 pi'. n. I., 

E - podle atickeho pohirn (skyfos) zdobeneho cervenYmi postavami, kolem roku 480 pi'. n. I., 
H - podle aticke misky zdobene cervenYmi postavami, kolem roku 520 pi'. n. I., 
F, G, J - podle Behna; 

s. 174 B, C - podle Pohlmanna (1970); 
s. 178 D - rekonstrukce podle terakoty (cca 7 x 18 cm) z Kartaga, 2. stoletf pi'. n. I. 

(MichelslVogel) ; 
s. 180 A, C, D - podle Stlibleina (1955), B - podle Handschina (1948); 
s. 226 A, B - podle Staudera, 

C - kr:il David podle mnichovskeho zaltai'e, konec 10. stoletf, 
D - kr:il David podle miniatury z jiznf Francie, 11. stoleti (Pai'fz, Bibl. Nat., lat. 1118, 

fol. 104), 
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Sbírky příkladů a edice staré hudby 
Corpus Mensurabilis Musicae (CMM), vyd. American Institute of Musicology, Řím 1947nn. 
A. della Corte: Scelta di musiche per 10 studio delta storia, Milán 41962 
Davison, A. T./Apel, W.: HistoricalAnthology ofMusic, 2 sv., Cambridge, Massachusetts '1959 
Denkmiiler Deutscher Tonkunst (OOT), 1892-1931 
Denkmiiler der Tonkunst in Bayern (OTB = 2. pokračování DDT), 1900-31 
Denkmiiler der Tonkunst in (jsterreich (DTO), 1894nn. 
Das Erbe deutscher Musik (EO), Řada I: Reichsdenkmale 1935-42, 1954nn., 

Řada II: Landschaftsdenkmale 1935-42 
Das Chorwerk (Chw.), vyd. F. Blume, 1929-38, Wolfenbiittel1953nn. 
Das Musikwerk (MW), Sbírka příKladů k dějinám hudby, vyd. K. G. Fellerer, 47 SV., Kolín nad Rýnem 

1950-75 
Publikationen iilterer Musik (PaM), vyd. Deutsche Musikgesellschaft pod Th. Kroyerem, 1926-40 
Publikationen iilterer praktischer und theoretischer Musíkwerke (PGtM), vyd. Gesellschaft fiir Musik

forschung, ed. R. Eitner, 1873-1905 
Schering, A.: Geschíchte der Musik in Beispielen, Lipsko 1931, nové vyd. 1957 

PRAMENY 

Všechna vyobrazení byla pro účely této publikace nakreslena nově; následující seznam zahrnuje jejich 
předlohy a prameny: 
s. 16 A - podle Lottermosera; 
s. 18 A, B - podle Reina/Schneidera; 
s. 20 B - podle Revesze; 
s. 22 E - podle Meyera, F - podle Lottermosera; 
s. 58 A, B, D - podle Fetteho; 
s. 160 A 1 - podle sumerského pečetidla (podle Hickmanna, 1960), 

A 2 - podle rekonstrukce (podle Behna,1954), 
B - podle asyrského reliéfu (podle Behna) , 
Cl, 2 - podle Hickmanna (1956), 
C 3 - podle kresby na váze z Bismaje, 3. tisíciletí př. n. I. (podle Behna), 
D - podle babylónského reliéfu (podle Behna) , 
E - podle reliéfu Gudey, 3. tisíciletí př. n. 1., levá postava doplněna (podle Buchnera); 

s. 162 A - podle fénické misky z Kypru (podle Behna) , 
B - podle Idelsohna (1914-32), 
C - podle pohřební malby v Beni Hassan, kolem roku 1900 př. n. I. (podle Buchnera); 

s. 164 A - podle reliéfu z hrobu v Sappíirah (Sarapeum), Stará říše (podle Hickmanna 1961), 
B - ramenní harfa podle pohřební malby z doby Thutmose III (podle Behna, srov. 

Hickmann 1961), 
oblouková harfa 1 podle odlitku (podle Behna), 
oblouková harfa 2 podle nástěnné malby, hrob č. 38 v Thébách (podle Hirmera), 
dlouhá flétna podle reliéfu, hrob č. 192 v Thébách (podle Hirmera), 
dvojitá šalmaj podle nástěnné malby z thébského hrobu, 18. dynastie (podle Hirmera); 

s. 166 B, C - podle Bakeho (1957); 
s. 168 B, C - podle Pickena (1966), D - hudebnice podle Buchnera (1956); 
s. 172 D - podle atické amfory zdobené červenými postavami, kolem roku 480 př. n. 1., 

E - podle atického poháru (skyfos) zdobeného červenými postavami, kolem roku 480 př. n. 1., 
H - podle atické misky zdobené červenými postavami, kolem roku 520 př. n. 1., 
F, G, J - podle Behna; 

s. 174 B, C - podle Pohlmanna (1970); 
s. 178 D - rekonstrukce podle terakoty (cca 7 x 18 cm) z Kartága, 2. století př. n. I. 

(MichelslVogel) ; 
s. 180 A, C, D - podle Stlibleina (1955), B - podle Handschina (1948); 
s. 226 A, B - podle Staudera, 

C - král David podle mnichovského žaltáře, konec 10. století, 
D - král David podle miniatury z jižní Francie, 11. století (Paříž, Bibl. Nat., lat. 1118, 

fol. 104), 
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E, G - podle ilustrace ke Cantigas de S. Maria, Spanelsko, 12. stoleti, 
F - podle plastiky v katedrrue v Santiago de Compostela, 12. stoletf, 
H - podle reliefu na strasburske katedrrue, rane 14. stoleti (smycec je doplnen), 
K - podle Junghannse, 
L - podle plastiky na portalu katedrruy v Santiago de Compostela, konec 12. stoletf, 

otiicive tangenty podle vyobrazeni ze 13. stoletf (podle Staudera); 
s. 246 C - reprodukce originruu od Besselera (1931), MGG, sv. 8, (1960) aj.; 
s. 268 -srov. MGG, sv. 7, sl. 842; 
s. 270 B - podle Praetoria II, D - podle MW 24, s. 11; 
s. 274 A, s. 280Aas. 344A-podleWolffa (1968), s. 21nn., s. 89as.115; 
s. 378 B-podieApela (1969), s. 173; 
s. 394 C - podle Brockhause-Riemanna, s. 105, 

D - podle MGG, sv. 5, tabulka 28. 

Vsechny notove priklady byly podle pokynil autora vysazeny nove. Z prostororych dilvodil zahrnuji vetsinou 
pouze kriitke useky z dfla. Byly proto uviiilive voleny pokud mozno takove pi'iklady, ktere jsou k uplnemu 
nahJednuti lehce dostupne v edidch a sbirkiich pi'ikladil. Niisledujid seznam tridi pi'JKlady takto: jestlize 
zde chybi odkaz, je nutno pfihlednout do souborneho vydiini, ktere je uvedeno v Seznamu pramenu 
a Iiteratury. (Pozn. red.: pi'ipojeny jsou zde - s vYiimkami t. c. nedostupnych pramenil - tez predlohy 
knot. prikladilm a ukiizkiim, ktere byly nove vysazeny pro doplnky ceskeho vydiini.) 

s. 82 D - Haas; s. 102 A - Dahlhaus; s. 116 A - Schering; s. 112 A, C - Graduale, B, C - Tack; s. 118 B
Jode, E - Apel (1962); s. 126 B, C - Wolters; s. 130 A - Marrocco (1967), B - Einstein, C - Wolters; 
s. 128 B - Graduale; s. 132 A - Husmann (1955), B, C - Wolters; s. 144 A - Wolff (1971); s. 174 B, C
Pohlmann; s. 180 A, C, D - SHiblein (1955); s. 182 B, D, E - Wellesz (1959); s. 184 B - Graduale; s. 186 
A - Gradualejustus ut palma podle rkp. z 11. stoleti a Graduale, srov. Handschin, B - Graduale A4juva
bit eam Deus podle rkp. Benevent, Kapitelbibl., Cod. VI-34, fol. 50, kolem 1100, C - Alleluja Posuisti 
podle Cod. Montpellier, H 159 (11. stolet\); s. 188 A - Joh. Affligemensis (Cotto); s. 190 A - Graduale 
a Tack, C - Graduale; s. 192 A - Ludwig (1973), B - Gennrich (1960), D Gennrich (1956); s. 196 B
Gennrich (1960), Ludwig (1973), Husmann (1953); s. 198 A, B, C - podle Gerberta I, F a - podle Joh. 
Affligemensise (Cotto), F b - podle rkp. Mailand, Bibl. Ambrosiana, M 17 sup., fol. 56nn.; s. 200 A - Stiib
lein (1963), B - podle rkp. Paris, Bibl. Nat.lat. 3549, fol. 151v, 152 (neumy, 12. stol., faksimile u Apela, 
1962), C - faksimile v MGG, sv. 11, tabulka 71 ("Magister Albertus Parisiensis"); s. 202 A - Husmann 
(1955); s. 204 A, B - Husmann (1955); s. 206 B - Husmann (1955), B, C - Ludwig (1973); s. 208 A
srov. Davison/Apel I, B - Ludwig (1973), C - faksimile u Aubryho; s. 210 1- faksimile u Apela (1962); 
s. 216 A - Schering; s. 218 not. pl'. - Besseler (1931); s. 220 A, B - Marrocco (1967); s. 224 A - Apel 
(1962), B - Schering, C - Besseler (1931); s. 226 rozpis - viz ryse; s. 232 G - podle Apela (1970); s. 234 
A - Schmidt-Gorg, D - Schering; s. 236 B - DTO VII a Besseler (1931); s. 238 A - DTO XVII, 1 a Soub. 
vyd.; s. 240 B - Schmidt-Gorg, C - Lenaerts; s. 244 A - Lenaerts, B - not. pl'. k tomu u Schmidta-Gorga; 
s. 246 A - Wolters, B - Schering, C - reprodukce originiilu u Besselera (1931), MGG, sv. 8 aj.; s. 252 
A - Besseler (1931), B - Engel, C - Schering; s. 254 A - Wolff (1972), Lenaerts, B, C - Schering; s. 256 
A, D - Schering, C- DTO XIV, 1, C, E - Wolters; s. 258 A- Engel; s. 260 A-Apel (1967), B- Apel (1962), 
C - faksimile tabulatury u Apela (1962), pi'epis srov. tez Schering, D - Schering; s. 262 A - Schering, B, 
C - Fischer (1956), D - Fitzwilliam Virginal Book I; s. 264 A - Ferand, C - Schering; s. 272 A - Davison 
184; s. 276 B - Schering 201, MW 38, 8; s. 278 B - Haas (1929), s. 136, C - Davison 222, D - Haas 
(1929), s. 201; s. 280 B - Haas (1929), s. 210, C - Haas (1931), s. 187, D - Davison, s. 287; s. 282 A
MW 38, 20, B-MW5, 4; s. 284A-Davison 255,B-MW39, 5, C-Schering 281; s. 286 A, B-MW 38, 
7,16, C - 39,2, D - soub. vyd. Chrysander; s. 288 A, D - MW 37,1,2,7,11; s. 290 B- MW 37,12; s. 292 
A - Schering 168, B - soub. vyd., sv.15, 1; s. 294 C - MW 30,28; s. 296 B - Blume (1965), s. 23; s. 300 
A, B - Schering 187, 193a (take MW 14, 6), C, D - MW 16,11, 15; s. 338 A-D - MW 39, 14, 12,21, 15; 
s. 340 B, C - Osthoff (1973), s. 707, 694nn.; s. 344 B - Davison 291, C, D - MW 39, 18,22; s. 354 B-
0rel, s. 776; s. 360 A, C - MW 14, 21, 30; s. 362 A- MW 15,12, B, C- MW 1, s. 31, 63, D - MW 43,26; 
s. 364 A - MW 1, s. 69, B - Davison 303; s. 380 A, B - MW 29, 35nn., C - podle MW 29, 4 a 6; s. 406 B
take MW 40,10; s. 412 A, B - take MW 40, 2, 3; s. 500 A - Hindemith, s. 50nn.; s. 504 C, D - podle Dau
era; s. 506 A - podle Behrendta; s. 508 A - podle Bahnerta; s. 510 E - podle hesla "Rockmusik"; s. 518 
A - podle Gieselera; s. 526 A - Historickti antologie bud. kultury v ces. zemicb, ed. J. Cerny a kol., KLP, 
Praha, v tisku, B - Cerny, J.: Stfedovekj vicehlos v ces. zemich, MM, Praha 1975, C, F - Vicetextovd mo
teta 14. a 15. stol., ed. J. Cerny, Editio Supraphon, Praha 1989, D - jistebnickj kanciondl I, ed. J. Vlho-
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E, G - podle ilustrace ke Cantigas de S. Maria, Španělsko, 12. století, 
F - podle plastiky v katedrále v Santiago de Compostela, 12. století, 
H - podle reliéfu na štrasburské katedrále, rané 14. století (smyčec je doplněn), 
K - podle Junghannse, 
L - podle plastiky na portálu katedrály v Santiago de Compostela, konec 12. století, 

otáčivé tangenty podle vyobrazení ze 13. století (podle Staudera); 
s. 246 C - reprodukce originálu od Besselera (1931), MGG, sv. 8, (1960) aj.; 
s. 268 -srov. MGG, sv. 7, sl. 842; 
s. 270 B - podle Praetoria II, D - podle MW 24, s. 11; 
s. 274 A, s. 280Aas. 344A-podleWolffa (1968), s. 21nn., s. 89as.115; 
s. 378 B-podleApela (1969), s. 173; 
s. 394 C - podle Brockhause-Riemanna, s. 105, 

D - podle MGG, sv. 5, tabulka 28. 

Všechny notové příklady byly podle pokynů autora vysazeny nově. Z prostorových důvodů zahrnují většinou 
pouze krátké úseky z díla. Byly proto uvážlivě voleny pokud možno takové příklady, které jsou k úplnému 
nahlédnutí lehce dostupné v edicích a sbírkách příkladů. Následující seznam třídí přI'klady takto: jestliže 
zde chybí odkaz, je nutno přihlédnout do souborného vydání, které je uvedeno v Seznamu pramenů 
a literatury. (Pozn. red.: připojeny jsou zde - s výjimkami t. č. nedostupných pramenů - též předlohy 
k not. příkladům a ukázkám, které byly nově vysazeny pro doplňky českého vydání.) 

s. 82 D - Haas; s. 102 A - Dahlhaus; s. 116 A - Schering; s. 112 A, C - Graduale, B, C - Tack; s. 118 B
Jode, E - Apel (1962); s. 126 B, C - Wolters; s. 130 A - Marrocco (1967), B - Einstein, C - Wolters; 
s. 128 B - Graduale; s. 132 A - Husmann (1955), B, C - Wolters; s. 144 A - Wolff (1971); s. 174 B, C
Pohlmann; s. 180 A, C, D - SHiblein (1955); s. 182 B, D, E - Wellesz (1959); s. 184 B - Graduale; s. 186 
A - Gradualejustus ut palma podle rkp. z ll. století a Graduale, srov. Handschin, B - Graduale A4juva
bit eam Deus podle rkp. Benevent, Kapitelbibl., Cod. Vl-34, fol. 50, kolem 1100, C - Alteluja Posuistí 
podle Cod. Montpellier, H 159 (11. století); s. 188 A - Joh. Affligemensis (Cotto); s. 190 A - Graduale 
a Tack, C - Graduale; s. 192 A - Ludwig (1973), B - Gennrich (1960), D Gennrich (1956); s. 196 B
Gennrich (1960), Ludwig (1973), Husmann (1953); s. 198 A, B, C - podle Gerberta I, F a - podle Joh. 
Affligemensise (Cotto), F b - podle rkp. Mailand, Bibl. Ambrosiana, M 17 sup., fol. 56nn.; s. 200 A - Stiib
lein (1963), B - podle rkp. Paris, Bibl. Nat.lat. 3549, fol. 151v, 152 (neumy, 12. stol., faksimile u Apela, 
1962), C - faksimile v MGG, sv. 11, tabulka 71 ("Magister Albertus Parisiensis"); s. 202 A - Husmann 
(1955); s. 204 A, B - Husmann (1955); s. 206 B - Husmann (1955), B, C - Ludwig (1973); s. 208 A
srov. Davison/Apel I, B - Ludwig (1973), C - faksimile u Aubryho; s. 210 I - faksimile u Apela (1962); 
s. 216 A - Schering; s. 218 not. př. - Besseler (1931); s. 220 A, B - Marrocco (1967); s. 224 A - Apel 
(1962), B - Schering, C - Besseler (1931); s. 226 rozpis - viz výše; s. 232 G - podle Apela (1970); s. 234 
A - Schmidt-Gorg, D - Schering; s. 236 B - DTO Vll a Besseler (1931); s. 238 A - DTO XVII, 1 a Soub. 
vyd.; s. 240 B - Schmidt-Gorg, C - Lenaerts; s. 244 A - Lenaerts, B - not. př. k tomu u Schmidta-Gorga; 
s. 246 A - Wolters, B - Schering, C - reprodukce originálu u Besselera (1931), MGG, sv. 8 aj.; s. 252 
A - Besseler (1931), B - Engel, C - Schering; s. 254 A - Wolff (1972), Lenaerts, B, C - Schering; s. 256 
A, D - Schering, C- DTO XIV, 1, C, E - Wolters; s. 258 A- Engel; s. 260 A-Apel (1967), B- Apel (1962), 
C - faksimile tabulatury u Apela (1962), přepis srov. též Schering, D - Schering; s. 262 A - Schering, B, 
C - Fischer (1956), D - Fitzwilliam Virginal Book I; s. 264 A - Ferand, C - Schering; s. 272 A - Davison 
184; s. 276 B - Schering 201, MW 38, 8; s. 278 B - Haas (1929), s. 136, C - Davison 222, D - Haas 
(1929), s. 201; s. 280 B - Haas (1929), s. 210, C - Haas (1931), s. 187, D - Davison, s. 287; s. 282 A
MW 38, 20, B-MW5, 4; s. 284A-Davison 255,B-MW39, 5, C-Schering 281; s. 286 A, B-MW 38, 
7,16, C - 39,2, D - soub. vyd. Chrysander; s. 288 A, D - MW 37,1,2,7,11; s. 290 B- MW 37,12; s. 292 
A - Schering 168, B - soub. vyd., sv.15, 1; s. 294 C - MW 30,28; s. 296 B - Blume (1965), s. 23; s. 300 
A, B - Schering 187, 193a (také MW 14, 6), C, D - MW 16, ll, 15; s. 338 A-D - MW 39, 14, 12,21, 15; 
s. 340 B, C - Osthoff (1973), s. 707, 694nn.; s. 344 B - Davison 291, C, D - MW 39, 18,22; s. 354 B
Orel, s. 776; s. 360 A, C - MW 14, 21, 30; s. 362 A- MW 15,12, B, C- MW 1, s. 31, 63, D - MW 43,26; 
s. 364 A - MW 1, s. 69, B - Davison 303; s. 380 A, B - MW 29, 35nn., C - podle MW 29, 4 a 6; s. 406 B
také MW 40,10; s. 412 A, B - také MW 40, 2, 3; s. 500 A - Hindemith, s. 50nn.; s. 504 C, D - podle Dau
era; s. 506 A - podle Behrendta; s. 508 A - podle Bahnerta; s. 510 E - podle hesla "Rockmusik"; s. 518 
A - podle Gieselera; s. 526 A - Historická antologie hud. kultury v čes. zemícb, ed. J. Černý a kol., KLP, 
Praha, v tisku, B - Černý, J.: Středověký vícehlos v čes. zemích, MM, Praha 1975, C, F - Vícetextová mo
teta 14. a 15. stol., ed. J. černý, Editio Supraphon, Praha 1989, D - jistebnický kancionál J, ed. J. Vlho-



Skenováno pro studijní účely

546 SEZNAM PRAMENU A LITERATURY 

va, aJ. Kolar, KLP, Praha, v lisku, E - Petrus W de Gr., Magister Cracoviensis, ed. J. Cerny, PWM, Krakow 
1993; 530 A-A. Michna, Loutna teska, ed. M. Horyna, C. Budejovice 1984, B - MAB sv. 47, ed. J. Po
hanka, Praha 1960, C - MAB seria III4, ed. V. BelskY, Praha 1969; 532 A - Brixi, Erat unum ... , ed. H. 
Krupka, Praha 1970, B - podle fotokopie z rkp. ze Saske statni knihovny v DraZdanech, v hud. odd. NK CR 
pod sign. 59 R 4610; 534 A - Venec ze zpevu vlastenskfch, ed. J. Plavec, Praha 1960, B - MAB sv. 20, ed. 
J. V. SYkora, Praha 1954, C - k1. v9t., Lipsko B&H, b. r.; 536 A - HMUB, Praha 1945, B - ES, Praha 1968, 
C - SNKLHU, Praha 1957, analYza podle H. Schicka: Konstruktion aus einem Interval!. .. , in: A. D. 
1841-1991, kongres Dobns, Praha 1994; 538 A - Dimitrij, podle krit. edice, ed. M. PospiSil, v rkp., Ru
salka, podle krit. edice, ed. J. Burghauser, Praha 1959, B - soub. vyd., Praha 1967, C - SHY, Praha 1963, 
D - Suk, op. 7: FU, Praha b. r., op. 27: SHY, Praha 1965, op. 13: HMUB, Praha 1945, Dvorak, SHY, Praha 
1961; 540A-Fr. Bartos: Nar.pfsnemoravske, c. 837, Brno 1889, Janacek, k1. vYt., HMUB, Praha 1917, 
B -Julietta, k1. v9t., Melantrich, Praha 1967, SymJ C. 6, part., Praha 1990, Taras Bulba, part., HMUB, 
Praha 1947; 542 A - k1. v9t., HMUB, Praha 1922, B, C - part., Panton, Praha 1967, D - Nuove Composi
zioni per Organo 2, Panton, Praha 1966. 
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Realizace ceskeho vydanf popuhirnf nemecke pi'frucky s sebou nesla radu specifici<9ch problemu, po
cfnaje samotnou formou pravidelneho clenenf textu po dvou stranach, ktere je treba prekladat, redigovat 
a tisknout "na mfru", aZ po uskali obecnejsf, jako napr. neustalenost nebo dokonce absence nezbytne ter
minologie, zpusobena v minulosti soustavnYm zanedbavanim prekladani cizojazycnych praci do Cestiny. 
Pokud to rozmer textu umoznoval, uvadeli jsme nazvy del, spisu atd. jak v origin:i.lnfm tvaru, tak i v ceskem 
pi'ekladu, coz je - oproti nemecke predloze, uvadejicf zpravidla podobu pouze origin:i.lnf, tj. nemeckou, 
anglickou, francouzskou atd. - motivovano snahou 0 vetsi srozumitelnost. V pi'fpade notorych ukazek 
s podlozenYm textem jsme taki'ka vynradne davali pi'ednost textum origin:i.lnim, s vYjimkami napi'. v nekte
rych partifch mluveneho textu, v nekterych lehcfch zanrech atp. Dvojjazycna reseni jsme zde z prostoro
rych i technick)'ch duvodu volili zcela ojedinele, i v tomto ostatne opet pi'evysujeme dusledne jednojazyc
nou nemeckou predlohu. 

Pi'ekladu se ujali mladf muzikologove, nektei'f dokonce jeste behem srych univerzitnfch studif, nebor 
prave oni si snad nejvfce uvedomovali nalehavost poptavky po kvalitnf, cesky psane prfrucce, ktera v na
sem oboru stale tak citelne schill. Prekladatele (dnes jiz vsichni s titulem Magistr) si podle sveho odbor
neho zamei'enf rozdelili praci nasledovne: Miroslav Srnka - systematicka cast, krome hudebnf teorie, 
a 20. stoletf (s. 11-65, 110-157,484-525); Sandra Bergmannova - hudebnf teorie (s. 66-109); Jan Frei 
- od nejstarsf hudby do konce sti'edoveku (s. 158-227); Lucie Chvatilova - renesance, baroko a cast kla
sicismu (s. 228-379); David StranofskY- cast klasicismu a 19. stoletf (s. 380--483). S nemensfm osob
nfm vkladem se na pi'fprave ceskeho vydanf ucastnili tt~z dva hlavni odbornf lektoi'i, doc. Jaromfr Cerny 
pro oblast starsfch dejin hudby a doc. Jarmila Gabrielova pro usek od baroka do soucasnosti. Oba se me
rou vrchovatou zaslouzili 0 to, aby price, doMe mfnena ve smyslu "studenti studentum", zaroven netrpela 
take nekterYmi studentskYmi nedostatky. 

Timto ovsem rycet jmen nekoncf, nebor unikatnost koncepce knihy spoCfva mj. i v tom, ze jejf autor se 
vydal na dosti omezene plose skutecne napi'fc celym oborem. Krome samotnych dejin hudby obsahl i pod
statnou cast tzv. systematick)'ch disciplin hudebnf vedy, coz si vyZadalo spoluucast dalsfch odbornfkU. Sys
tematickou cast jako celek a zejmena hudebnf teorii lektorovala PhDr. Jitka Ludvova, pi'icemz jednotlive 
discipliny jeste doporucila k dalsfmu posouzenf specialistu. Organologii tak lektoroval doc. Pavel Kurfiirst, 
fyziologii hlasoveho ustrojf doc. Miroslav Ptacek, psychologickou akustiku phDr. Marek Franek a obecnou 
akustiku prof. Vaciav Syrory. Ten je navfc auto rem noveho zpracovanf elektrofonick)'ch hudebnfch nastro
ju (s. 60--63). Puvodnf nemeckY text 0 elektrofonech vznikal v sedmdesatYch letech a dnes (v zadnem 
z pozdejsfch nemeck)'ch vydanfch nebyl dosud aktualizovan) je pochopitelne zcela antikvovany. Podobne 
radik:i.lnf zasah bylo nezbytne ucinit v pi'fpade uvodnf dvojstrany (s. 12-13), zobrazujfcf strukturu nemec
ke hudebnf vedy. Autorkou noveho, ceskemu prostredi odpovidajfcfho schematu i textu je doc. Jarmila 
Gabrielova. Krome zmfnenych pi'fpadu jsme do form:i.lne sevi'ene struktury nemecke pi'edlohy 
z autorsko-pravnfch, ale i z technick)'ch duvodu zasadneji nezasahovali. Nejvfce patrnou zmenou tak asi 
zUstava spojenf obou dHu do jednoho svazku, ktery si i v pevne vazbe st:i.le zachovava pi'fjemny format ma
le prakticke pi'frucky. 

Pro ceske vydanf nove vytvoi'ena kapitola Geske zeme (s. 526-543) byla koncipovana samostatne, aby 
nenarusila strukturu Encyklopedickeho atlasu a pi'itom strucne a kompaktne doplnila obraz hudby na ces
kern uzemf, ktera je v samotnem Atlasu pojednana vetsinou jen okrajove. Autory techto textu, vcetne vy'be
ru notorych ukazek, jsou doc. Jaromfr Cerny (s. 526-527), PhDr. Petr Danek (s. 528-529) a doc. Jarmi
la Gabrielova (s. 530-543). Za graficke ztvarnenf nove vzniklych obrazovYch stran pati'f dfk Ondi'eji 
Manourovi. 

Seznam pramenu jsme rozsfi'i1i 0 pi'edlohy, z nichz bylo cerpano v nove kapitole ty'kajfcf se hudby 
na ceskem uzemf, seznam literatury jsme ponechali - aZ na nepatrny, oddeleny dodatek - v puvodnfm roz
sahu. 

Krome dosud zminovanych odbornfkU, ktei'i rUznYm dHem, ale vzdy velmi znatelne pozvedali uroven 
textu, pati'f d:i.le srdecny dfk napi'. doc. Milanu Siavickemu, pi'fkladne stavovsky dohlfZejfcfmu na uroven 
zpracovanf hudebnfch druM a forem, a Mgr. Davidu Ebenovi, mj. profesion:i.lne zabranujfcimu Sfi'eni jiz 
davno vyvracenych legend 0 gregorianskem chor:i.lu. Nepi'ehlednutelnou zasluhu na konecne podobe kni
hy rna ceJa studentska skupinka (proto nejmenovana) "rejsti'Hcil'U" spolu se zkusenou redaktorkou Olgou 
Zuckerovou, pomahajfcf pi'i rychlych zaverecnych korekturach. Vsem, item, ktere jsem zde nezminil, si 
touto cestou dovoluji za nakladatelstvi vyslovit podekovanL 

Jan Kachlfk 
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Realizace českého vydání populární německé příručky s sebou nesla řadu specifických problémů, po
čínaje samotnou formou pravidelného členění textu po dvou stranách, které je třeba překládat, redigovat 
a tisknout "na míru", až po úskalí obecnější, jako např. neustálenost nebo dokonce absence nezbytné ter
minologie, způsobená v minulosti soustavným zanedbáváním překládání cizojazyčných prací do češtiny. 
Pokud to rozměr textu umožňoval, uváděli jsme názvy děl, spisů atd. jak v originálním tvaru, tak i v českém 
překladu, což je - oproti německé předloze, uvádějící zpravidla podobu pouze originální, tj. německou, 
anglickou, francouzskou atd. - motivováno snahou o větší srozumitelnost. V případě notových ukázek 
s podloženým textem jsme takřka vy'hradně dávali přednost textům originálním, s výjimkami např. v někte
rých partiích mluveného textu, v některých lehčích žánrech atp. Dvojjazyčná řešení jsme zde z prostoro
vých i technických důvodů volili zcela ojediněle, i v tomto ostatně opět převyšujeme důsledně jednojazyč
nou německou předlohu. 

Překladu se ujali mladí muzikologové, někteří dokonce ještě během svých univerzitních studií, neboť 
právě oni si snad nejvíce uvědomovali naléhavost poptávky po kvalitní, česky psané příručce, která v na
šem oboru stále tak citelně schází. Překladatelé (dnes již všichni s titulem Magistr) si podle svého odbor
ného zaměření rozdělili práci následovně: Miroslav Srnka - systematická část, kromě hudební teorie, 
a 20. století (s. 11-65, 110-157,484-525); Sandra Bergmannová - hudební teorie (s. 66-109); Jan Frei 
- od nejstarší hudby do konce středověku (s. 158-227); Lucie Chvátilová - renesance, baroko a část kla
sicismu (s. 228-379); David Stranofský- část klasicismu a 19. století (s. 380--483). S nemenším osob
ním vkladem se na přípravě českého vydání účastnili též dva hlavní odborní lektoři, doc. Jaromír Černý 
pro oblast starších dějin hudby a doc. Jarmila Gabrielová pro úsek od baroka do současnosti. Oba se mě
rou vrchovatou zasloužili o to, aby práce, dobře míněná ve smyslu "studenti studentům", zároveň netrpěla 
také některými studentskými nedostatky. 

Tímto ovšem výčet jmen nekončí, neboť unikátnost koncepce knihy spočívá mj. i v tom, že její autor se 
vydal na dosti omezené ploše skutečně napříč celým oborem. Kromě samotných dějin hudby obsáhl i pod
statnou část tzv. systematických disciplín hudební vědy, což si vyžádalo spoluúčast dalších odborníků. Sys
tematickou část jako celek a zejména hudební teorii lektorovala PhDr. Jitka Ludvová, přičemž jednotlivé 
disciplíny ještě doporučila k dalšímu posouzení specialistů. Organologii tak lektoroval doc. Pavel Kurfiirst, 
fyziologii hlasového ústrojí doc. Miroslav Ptáček, psychologickou akustiku PhDr. Marek Franěk a obecnou 
akustiku prof. Václav Syrový. Ten je navíc autorem nového zpracování elektrofonických hudebních nástro
jů (s. 60--63). Původní německý text o elektrofonech vznikal v sedmdesátých letech a dnes (v žádném 
z pozdějších německých vydáních nebyl dosud aktualizován) je pochopitelně zcela antikvovaný. Podobně 
radikální zásah bylo nezbytné učinit v případě úvodní dvojstrany (s. 12-13), zobrazující strukturu němec
ké hudební vědy. Autorkou nového, českému prostředi odpovídajícího schématu i textu je doc. Jarmila 
Gabrielová. Kromě zmíněných případů jsme do formálně sevřené struktury německé předlohy 
z autorsko-právních, ale i z technických důvodů zásadněji nezasahovali. Nejvíce patrnou změnou tak asi 
zůstává spojení obou dHů do jednoho svazku, který si i v pevné vazbě stále zachovává příjemný formát ma
lé praktické příručky. 

Pro české vydání nově vytvořená kapitola České země (s. 526-543) byla koncipována samostatně, aby 
nenarušila strukturu Encyklopedického atlasu a přitom stručně a kompaktně doplnila obraz hudby na čes
kém území, která je v samotném Atlasu pojednána většinou jen okrajově. Autory těchto textů, včetně vy1Jě
ru notových ukázek, jsou doc. Jaromír Cerný (s. 526-527), PhDr. Petr Daněk (s. 528-529) a doc. Jarmi
la Gabrielová (s. 530-543). Za grafické ztvárnění nově vzniklých obrazových stran patří dík Ondřeji 
Maňourovi. 

Seznam pramenů jsme rozšířili o předlohy, z nichž bylo čerpáno v nové kapitole tyKající se hudby 
na českém území, seznam literatury jsme ponechali - až na nepatrný, oddělený dodatek - v původním roz
sahu. 

Kromě dosud zmiňovaných odborníků, kteří různým dHem, ale vždy velmi znatelně pozvedali úroveň 
textu, patří dále srdečný dík např. doc. Milanu Slavickému, příkladně stavovsky dohlížejícímu na úroveň 
zpracování hudebních druhů a forem, a Mgr. Davidu Ebenovi, mj. profesionálně zabraňujícímu šíření již 
dávno vyvrácených legend o gregoriánském chorálu. Nepřehlédnutelnou zásluhu na konečné podobě kni
hy má celá studentská skupinka (proto nejmenovaná) "rejstříkářů" spolu se zkušenou redaktorkou Olgou 
Zuckerovou, pomáhající při rychlých závěrečných korekturách. Všem, i těm, které jsem zde nezmínil, si 
touto cestou dovoluji za nakladatelství vyslovit poděkování. 

Jan Kachlík 
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Polotucne vytistemi cisla se vztahuji k centnilnimu pojednani. 
Suda Cisla odkazuji vSeobecne na obrazove strany. Z toho se da snadno usoudit, zda - zvlaste u hudebnich 
nastroju - je k dispozici tez vyobrazeni nebo pouze slovni popis. 
Prednesova oznaeeni (napi'. cantabile), zkratky (napi'. pp) a jine znacky notoveho zapisu jsou uve
deny na s. 70-81; viz tez Seznam symbolu a zkratek na s. 8-10. 

A 

a cappella 65, 70, 83, 127, 185, 241, 247, 249, 
253,257,293,297,299,303,425,429,433, 
483,493,517,524 
- mse 292, 293 

ABBATINI, A. M. 279 
abbreviatura, zkratka 72 
ABEGG, M. 439 
ABEL,C.R 332, 365, 393 
Abendmusiken (Liibeck) 291, 309 
absolutni hudba 115, 143,335,387,403,440, 

451,453,457,459,463,467,471,479 
Abu Hassan (Weber) 417 
Academie de poesie et de musique (Pai'iz) 253, 283 
Academie royale de musique 266, 283 
Academy of Ancient Music (London) 393 
Accademia fiJarmonica (Bologna) 357, 397, 429 
accentus 116n., 185, 187 
acciaccatura 70, 101 
acutus, acutae 170, 187nn. 
ad libitum, ad lib. 71, 75, 292, 302, 327, 382, 446, 

472 
- obsazeni 334, 361, 371, 373, 378, 379, 393 

ADAM DE LA HALLE 139, 192, 194,209 
ADAM OD SV. VIKTORA 191 
ADAM Z FULDY 257, 269 
ADAM,A.415 
adaptace 19 
ADLER, G. 13 
ADLGASSER,A.C.357 
ADORNO, TH. W. 487, 489, 493 
adventni hymnus (Dufay) 236n. 
Aeolova harfa 35, 443 
aerofony 25, 46-59 
afekt 71, 105, 107, 131, 145,249,267, 269nn., 

273,275,277,279,281,291,295,315,317, 
329,331,333,335,337,339,341,357,381, 
493,517 

afektova teorie 115, 269, 271 
AGAZZAJU,A.279,289 
Agnus Dei 117n., 128n_, 184n., 213, 217nn., 

238-240, 242n., 296, 358n., 387, 435 
AGOULT, M. D' 421, 433, 447 
AGRICOLA, A. 243 
Achtliederbuch 297 
Aida (Verdi) 51,400,411,453 
aidovka, andelska trubka 50n. 
AICH, A. VON 257 
AIMERIC DE PEGUILHAN 194 

aiolska, -y 87, 90n., 97,177,242,251 
air 131, 139, 150n. (suita), 282n., 283 (fr.); 285, 

301 (angl.), 3140., 322n., 344nn., 367, 492, 525 
- ilboire 301 
- de cour Ill, 253, 259, 301 
- serieux 301 
- tendre 301 

AISCHYLOS 173 
akademie 135, 267, 285, 331, 345, 347, 361, 381, 

385,393,433,447,495 
Akathistos hymnos (sv. Romanos) 182n. 
akcentove neumy 186n_ 
akcidentaly, posuvky 67,71 
akcni potenciruy 19 
aklamace 117, 163 
akolada69 
akord 17, 21 (souzvuk), 96-99, lOOn., 229, 

250n., 491 (bloudid) 
akordeon 58n. 
akrostich(on) 329, 526n. 
akusticka intenzita 17, 19 
akusticke spektrum 16, 17, 31 
akustick'Y 

- t1ak 17,19 
-VYKon 17 

akustika, akustick'Y 11, 14-23, 41,47,53,57,83, 
85, 105, 143,251,269,493 

Akvitanie 186n., 193,201 
ALARD, D. 449 
alba (aube, svitanicko) 193 
ALBENIZ,I.441,483 
ALBER~E.D'419,441 
ALBER~H. 139,300n., 305, 523 
ALBERTI, D. 327, 362n. 
albertiovske basy 362n. 
ALBINONI, T. 317, 325, 327 
ALBRECHTSBERGER,J.G. 357,375, 399 
aleatorika 447, 484n., 487, 515, 518n., 521 
alegorie, alegorick'Y 147,155,253, 275n., 283, 

285,287,323,339 
aleluja 70, 116n., 128n., 163, 181, 191, 198, 203, 

205,224,235, 290n., 296, 355, 500 
ALEXANDR VELIKY 161 
ALFANO, R 409 
ALFONS VIII. KASTILSKY 194 
ALFONS X. KASTILSKY 213 
ALGAROTTI, R 339, 347 
alikvotni 

-hlasy 56n. 
- struny 39, viz rezonancni struny 
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Polotučně vytištěná čísla se vztahují k centrálnímu pojednání. 
Sudá čísla odkazují všeobecně na obrazové strany. Z toho se dá snadno usoudit, zda - zvláště u hudebních 
nástrojů - je k dispozici též vyobrazení nebo pouze slovní popis. 
Přednesová označení (např. cantabile), zkratky (např. pp) a jiné značky notového zápisu jsou uve
deny na s. 70-81; viz též Seznam symbolů a zkratek na s. 8-10. 

A 

a cappella 65,70,83,127,185,241,247,249, 
253,257,293,297,299,303,425,429,433, 
483,493,517,524 
- mše 292, 293 

ABBATlNI, A. M. 279 
abbreviatura, zkratka 72 
ABEGG, M. 439 
ABEL,C.E 332, 365, 393 
Abendmusiken (Liibeck) 291, 309 
absolutní hudba 115, 143,335,387,403,440, 

451,453,457,459,463,467,471,479 
Abu Hassan (Weber) 417 
Académie de poésie et de musique (Paři'ž) 253, 283 
Académie royale de musique 266, 283 
Academy of Ancient Music (London) 393 
Accademia fiJarmonica (Bologna) 357, 397, 429 
accentus 116n., 185, 187 
acciaccatura 70, 101 
acutus, acutae 170, 187nn. 
ad Iibitum, ad lib. 71, 75, 292, 302, 327, 382, 446, 

472 
- obsazení 334, 361, 371, 373, 378, 379, 393 

ADAM DE LA HALLE 139, 192, 194,209 
ADAM OD Sv. VIKTORA 191 
ADAM Z FULDY 257, 269 
ADAM,A.415 
adaptace 19 
ADLER, G. 13 
ADLGASSER,A.C.357 
ADORNO, TH. W. 487, 489, 493 
adventní hymnus (Dufay) 236n. 
Aeolova harfa 35, 443 
aerofony 25, 46-59 
afekt 71, 105, 107, 131, 145,249,267, 269nn., 

273,275,277,279,281,291,295,315,317, 
329,331,333,335,337,339,341,357,381, 
493,517 

afektová teorie 115, 269, 271 
AGAZZARI,A.279,289 
Agnus Dei 117n., 128n., 184n., 213, 217nn., 

238-240, 242n., 296, 358n., 387, 435 
AGOULT, M. D' 421, 433, 447 
AGRlCOLA, A. 243 
Achtliederbuch 297 
Aida (Verdi) 51,400,411,453 
aidovka, andělská trubka 50n. 
AICH, A. VON 257 
AIMERlC DE PEGUlLHAN 194 

aiolská, -ý 87, 90n., 97,177,242,251 
air 131, 139, 150n. (suita), 282n., 283 (fr.); 285, 

301 (angl.), 314n., 322n., 344nn., 367, 492, 525 
- 1tboire 301 
- de cour 111, 253, 259, 301 
- sérieux 301 
- tendre 301 

AISCHYLOS 173 
akademie 135, 267, 285, 331, 345, 347, 361, 381, 

385,393,433,447,495 
Akathistos hymno s (sv. Romanos) 182n. 
akcentové neumy 186n. 
akcidentály, posuvky 67,71 
akční potenciály 19 
aklamace 117, 163 
akoláda69 
akord 17, 21 (souzvuk), 96-99, 100n., 229, 

250n., 491 (bloudicí) 
akordeon 58n. 
akrostich(on) 329, 526n. 
akustická intenzita 17, 19 
akustické spektrum 16, 17, 31 
akustický 

- tlak 17,19 
-vyKon 17 

akustika, akustický ll, 14-23, 41,47,53,57,83, 
85, 105, 143,251,269,493 

Akvitánie 186n., 193,201 
A!ARD, D. 449 
alba (aube, svitáníčko) 193 
ALBÉNIZ,I.441,483 
ALBER~E.D'419,441 
ALBER~H. 139,300n., 305, 523 
ALBERTI, D. 327, 362n. 
albertiovské basy 362n. 
ALBlNONI, T. 317, 325, 327 
ALBRECHTSBERGER,J.G. 357,375, 399 
aleatorika 447, 484n., 487, 515, 518n., 521 
alegorie, alegorický 147,155,253, 275n., 283, 

285,287,323,339 
aleluja 70, 116n., 128n., 163, 181, 191, 198, 203, 

205,224,235, 290n., 296, 355, 500 
ALEXANDR VELIKÝ 161 
ALFANO, E 409 
ALFONS VlIl. KASTILSKÝ 194 
ALFONS X. KASTILSKÝ 213 
ALGAROTTI, E 339, 347 
alikvotní 

-hlasy 56n. 
- struny 39, viz rezonanční struny 



Skenováno pro studijní účely

560 REJsTiHK 

alikvoty, -ni 39, 56n., 273, 309 
ALKAIOS Z LESBU 171 
ALKMANOS 173 
alI'ongarese 71, 439 
alia breve 67,71, Il9, 232n., 273, 369,451 
alia levazione 307 
ALLEGRI,G.293,397 
allegro, zpevne 364n. 
allemanda, allemande Il4, 150n., 148, 154n., 

263,309, 322n. 
Allgemeine musikalische Zeitung (ArnZ) 373,403, 

417,429,443,443,469,373 
ALLMERS, H. 433,474 
Almira (Handel) 286n. 
alpske zvonky 31 
alpskY roh, viz roh 
alt 22n., 24 (rozsah), 92, 94, Il2, 120 
alterace, alterovany 67,85, 98n., 209n., 215, 341, 

404n., 504n. 
alternatim-praxe 141,297 
altova 

- fletna 52n., 519 
- trubka 50n. 

altovka (rohy) 48n., 508 
altory 

- k1arinet 55 
- kornet 49 
- pozoun 51, 320, 357 
- saxofon 24, 54n., 498, 506n. 

altus 230n., 258 
ALVITO DI SERATA 331 
ALlBETA I. 259 
alzbetinskii epocha 315 
AMIDEI, F. 285 
amateri 301, 320, 327, 333, 507, viz laikove 
AMATI, A. 41, 317 
AMArI, N. 41 
ambitus 91, 189 
AMBROS, A. W. 13 
AMBR02, sv. 180n. 
AMENHOTEP IV. (ECHNATON) 165 
amplituda 15,17,19 
AMY, G. 523 
ANAKREON 170, 173 
analyza 98n., 105, 107 
anapest, anapaest 170n., 202 
ancien regime 155, 267, 339, 345 
ancus Il6n., 186 
ANDRE,]. 349 
ANDREAS DE FLORENTIA 223 
ANDRIESSEN, L. 523 
ANDRIEUX, F. 225 
ANERIO, G. F. 133, 249, 289, 293 
ANFOSSI, p. 343 
ANGIOLINI, G. 389 
anglaise 150,389 
ANGLEBERT, ].-H. D'A. 307 
Anglicke sUity (Bach) 150n. 

anglickY roh 24, 54n., 65, 103,461 
Anglie 212n., 224n. (14. stol.) , 234n. (renes.), 

258n. (vokiilni h., renes.), 262n. (k1av., lout
nova h., renes.), 265 (instr. h., renes.), 284n. 
(opera, baroko), 299 (anthem), 301 (pisen), 
423 (opera, 19. stol.) , 483, 501 (neoklasicis
mus), 5Il (muzikiil) 

Angnel son biancho (Giovanni da Firenze) 124, 
220n. 

Anima e Corpo (anonym) 288n. 
ANIMUCCIA, G. 249,289 
ANNA, vevodkyne 239 
ANONYMUS 4 203,209,213 
ansambl, -ory 45, 65,261,264,274,281,293, 

325,337,385,449,455,507,511,521 
- cappella 65 
- dechovYch nastroju 179, 319, 321, 379 
- operni 131, 277, 281, 283, 285,339,343, 

345-347,407,411,413,415,417 
- oratorni 291, 425 
- trubacu 320n. 

ANTHEIL, G. 503 
anthem 127, 259, 285, 299, 331 
ANTHONELLO DE CAsERTA 225 
anticipace 80, 93 
antifona Il7, 127, 180n., 180-182, 183, 233, 

239, 292n., 299, 302n., 415,514 
antifoniilni (antifonickY) Il7, 129, 180n., 293 
antika 27,159,178-183,229,271,275,333, 

339,343,387,481 
antimasque 285 
Antiphonale (Romanum, antifoniii') 117 
antiphonale cento 185 
APEL, W. 225, 261, 399, 417 
apokopa 270n. 
Apollon 171, 175, 274, 275, 277 

- Apollonuv kuIt 173 
APOSTEL, H. E. 491 
apozice 187 
aranzer 503, 509 
aranzma 83, 505, 507, 509, viz uprava 
ARCADELT,]. 125, 253, 255 
arciloutny 43 
ARENSKI],A.461,473 
ARCHILOCHOS Z PARU 171 
architektura 57,251,269,283,419 

- (hud.) 239,245, 337,429 
aria 110n., 150,263,273, 297, 312n. 

- alia romanesca, basory model lIOn., 157, 
262n., 307 

- di azione 339 
- di bravura 111 
- di mezzo carattere 111 
- patetica (patetickii arie) 338n. 
- parlante Ill, 338n. 

Arianna (Monteverdi) lIOn., 126,277, 303 
me 82n., 110n., 120n., 123, 129, 130-134, 

136n., 145, 179,272,275-281,283,287, 
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alikvoty, -ní 39, 56n., 273, 309 
ALKAIOS Z LESBU 171 
ALKMANOS 173 
alI'ongarese 71, 439 
alIa breve 67,71, 119, 232n., 273, 369,451 
alIa levazione 307 
ALLEGRl,G.293,397 
allegro, zpěvné 364n. 
allemanda, allemande 114, 150n., 148, 154n., 

263,309, 322n. 
AIIgemeine musikalische Zeitung (AmZ) 373,403, 

417,429,443,443,469,373 
ALLMERS, H. 433,474 
A1mira (Handel) 286n. 
alpské zvonky 31 
alpský roh, viz roh 
alt 22n., 24 (rozsah), 92, 94, 112, 120 
alterace, alterovaný 67,85, 98n., 209n., 215, 341, 

404n., 504n. 
alternatim-praxe 141,297 
altová 

- flétna 52n., 519 
- trubka 50n. 

altovka (rohy) 48n., 508 
altový 

- klarinet 55 
- kornet 49 
- pozoun 51, 320, 357 
- saxofon 24, 54n., 498, 506n. 

altus 230n., 258 
ALVITO DI SERATA 331 
ALžBĚTA I. 259 
alžbětinská epocha 315 
AMADEI, F. 285 
amatéři 301, 320, 327, 333, 507, viz laikové 
AMATl, A. 41, 317 
AMArI, N. 41 
ambitu s 91, 189 
AMBROS, A. W. 13 
AMBR02, sv. 180n. 
AMENHOTEP IV. (ECHNATON) 165 
amplituda 15,17,19 
AMY, G. 523 
ANAKREON 170, 173 
analýza 98n., 105, 107 
anapest, anapaest 170n., 202 
ancien régime 155, 267, 339, 345 
ancus 116n., 186 
ANDRÉ, J 349 
ANOREAS DE FLORENTIA 223 
ANORlESSEN, L. 523 
ANORlEUX, F. 225 
ANERlO, G. F. 133, 249, 289, 293 
ANFOSSI, p. 343 
ANGIOLlNI, G. 389 
anglaise 150,389 
ANGLEBERT, J-H. o'A. 307 
Anglické SUity (Bach) 150n. 

anglický roh 24, 54n., 65, 103,461 
Anglie 212n., 224n. (14. stol.) , 234n. (renes.), 

258n. (vokální h., renes.), 262n. (k1áv., lout
nová h., renes.), 265 (instr. h., renes.), 284n. 
(opera, baroko), 299 (anthem), 301 (píseň), 
423 (opera, 19. stol.) , 483, 501 (neoklasicis
mus), 511 (muzikál) 

Angnel son biancho (Giovanni da Firenze) 124, 
220n. 

Anima e Corpo (anonym) 288n. 
ANIMUCCIA, G. 249,289 
ANNA, vévodkyně 239 
ANONYMUS 4 203,209,213 
ansámbl, -ový 45, 65,261,264,274,281,293, 

325,337,385,449,455,507,511,521 
- cappella 65 
- dechových nástrojů 179, 319, 321, 379 
- operní 131, 277, 281, 283, 285,339,343, 

345-347,407,411,413,415,417 
- oratorní 291, 425 
- trubačů 320n. 

ANTHElL, G. 503 
anthem 127, 259, 285, 299, 331 
ANTHONELLO DE CAsERTA 225 
anticipace 80, 93 
antifona 117, 127, 180n., 180-182, 183, 233, 

239, 292n., 299, 302n., 415,514 
antifonální (antifonický) 117, 129, 180n., 293 
antika 27,159,178-183,229,271,275,333, 

339,343,387,481 
antimasque 285 
Antiphonale (Romanum, antifonář) 117 
antiphonale cento 185 
APEL, W. 225, 261, 399, 417 
apokopa 270n. 
Apollon 171, 175, 274, 275, 277 

- Apollonův kult 173 
APOSTEL,H.E.491 
apozice 187 
aranžér 503, 509 
aranžmá 83, 505, 507, 509, viz úprava 
ARCADELT, J 125, 253, 255 
arciloutny 43 
ARENSKl],A.461,473 
ARCHlLOCHOS Z PARU 171 
architektura 57,251,269,283,419 

- (hud.) 239,245, 337,429 
aria 110n., 150,263,273, 297, 312n. 

- alta romanesca, basový model IlOn., 157, 
262n., 307 

- di azione 339 
- di bravura III 
- di mezzo carattere III 
- patetica (patetická árie) 338n. 
- parlante III, 338n. 

Arianna (Monteverdi) IlOn., 126,277, 303 
árie 82n., 110n., IZOn., 123, 129, 130-134, 

136n., 145, 179,272,275-281,283,287, 
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290n., 330, 338n., 343, 349, 352, 416, 424, 
441,465,472 
- da capo liOn., 121, 131, 133, 137, 157, 

277,281, 338n., 347, 353 
- nad strofickYm basem 157 
- s devizou 11 On. 
- stroficlci piseo 131, 139,360 

arietta 283,345,347,361, 368n., 431 
arioso 71,111, 130n., 133, 136n., 145, 277, 295, 

299,347 
AJuOSTO,L.125,247 
AJuSTOFANES 173 
AJuSTOTELES 170, 175, 269 
AJuSTOXENOS Z TARENTU 170, 175 
Arlecchino (HarlekYn) 341, 379 
ARMSTRONG, L. 504n., 507 
ARNAUT DANIEL 194 
ARNIM, A. VON 431 
ARNIM, B. VON 433 
ARNOLD, S. 331 
ARON, P. 230, 243 
arpeggio 71, 101, 141,263, 316n., 337, 393, 405, 

407,437,447,455,479 
arpeggione 45, 449 
ARRIGONI, C. 285 
ars (usus) 13 
ars 

- antiqua 127, 206-211, 215, 259, 527 
- cantandi 289 
- nova 127, 207, 209, 214-219, 221, 223nn., 

237 (traktat), 253, 485, 527 
- subtilior 224n. 

arsis 93,171,273 
art rock 510 
ARTARIA 377 
artes liberales 269 
artikulace 23, 41, 67, 76, 104n., 117, 157,399, 

487 
ARTUSI, G. M. 303 
asof 163 
AsoLA, G. 249 
asonance 167, 191 
AsPELMAYR, F. 383, 391 
Asrael (Suk) 538n. 
Assisi 289 
Atmospheres (Atmosfery, Ligeti) 484, 516n. 
atonalita 103,401,405,484; 486n., 490n. 

(Schonberg), 492n. (Berg, Webern), 507 
ATTAINGNANT, P. 151,243,253, 262n., 265 
aube, viz alba 
AUBER, D.-F.-E. 412n., 415, 423, 473 
AUBERT,]. 317 
augmentace 95, 113,215,328 
AUGUSTIN, sv. 178n. 
auletika 173 
aulodie 171, 173 
aulos (viz tez dvojitY aulos) 55, 169, 171, 172n., 

178n., 181,475 

AURELIANUS REOMENSIS 189 
AURIC, G. 499 
Aurora (Hoffmann) 417 
autentickf, -a 

- kadence, zaver 96n. 
- cirkevni stupnice 90n. 
- modus 182n., 188n. 

autorska prava 511 
AUTRAN,]. 463 
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avantgarda 485,487,513,519,523 
Aventures (Ligeti) 516n., 523 
AVISON, CH. 335 
ayre 111, 253, 258n. 

B 
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CUQUOT, R. 59 
cJivis, tlexa (neuma) 116, 186n. 
cluster 72,489,517, 524n. 
Cocuco, A. P. 254n. 
COCTEAU,].483,497,499 
Codex 

- Calixtinus 200n. 
- Darmstadt 213 
- Montpellier 2 !On. 
- Rossi 223 
- Squarcialupi 223 

COFFEY, CH. 349 

COHAN, G. M. 511 
cochlea 19 
colascione 43 
COLEMAN, o. 506n., 510 
COLET, H. 481, 499 
colla parte 265, 294, 321, 357, 371, 514 
colla voce 358 
collegium musicum 291; 299, 313 (lipsko), 301, 321 
COLUN, H. J. VON 467 
COLUNS, PH. 511 
COLONNA, G. P. 121,289 
color 214n., 217, 218n., 261, viz též kolorování 
COLTRANE, J. 507 
Combattimento (Monteverdi) 302n. 
combo 507 
comédie melée ďariettes 283, 345 
comédie-ballet 131, 283 
comes 112n., 118n., 246, 307, 328n. 
commedia 

- dell'arte 131, 275, 281, 341 
- in musica 281 

commédia Jirica 411 
COMMER, F. 429 
communio 117, 128n., 296 
COMPERE, L. 243 
COMPTON,J. 63 
concentus 116n., 185 
concertante 379 
concertato 325 
concertino 123, 288n., 324n., 383 
concerto grosso 113, 122n., 289, 295, 319, 

324n., 327, 393, 489 
concerto, viz též koncert 122n., 293, 297, 303nn., 

319, 323nn., 326n., 393, 495, 499 
concertone 393 
Concerts 

- de la Loge Olympique 383, 395 
- des amateurs (Paris) 383 
- spirituels (Paris) 317,385,393 

conductus 139 
congas 32n. 
CONON DE BÉTHUNE 194 
consort 123, 265, 321 (brokenlwhole 265) 
CONSTANT DE TRECHT 237 
CONTI, F. B. 287 
continuo, viz basso continuo 
contredanse 155, 342, 367 (contretanz), 389 
cool jazz 507,510 
copla (strofa) 259 
CoppéJia (Delibes) 415,467 
coppia 124n. 
copula 202n. 
CORDIER, B. 225 
CORELU, A. 65,123, 148n., 150n., 266, 317, 

319, 324n., 331 
Coriolan (předehra, Beethoven) 389, 467 
CORNEILLE, P. 281, 283 
CORNELIUS, P. 417, 419, 447 
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cornet a piston 49 
cornu 178n. 
coro spezzato 251 (technika) 
corrente 155, viz tez courante 
CORSI, J. hrabe 275 
Cortiho organ 18n. 
COSl fan tutte (Mozart) 23,334,3400.,359, 379 
COSTELEY, G. 253 
cotillon 389 
countir 234n. 
country & western 510 
country dance 389 
COUPERIN (LE GRAND), F. 78, 1140., 151, 

3060.,333,481,499 
COUPERIN, L. 307 
couplet (kuplet) 122n., 282, 306n., 344n. 
COUPLEX, E. E. 63 
courante, courente 150n., 1540., 263, 309, 322n. 
COURVILLE, T. DE 283 
Covent Garden Theatre (London) 285 
COWELL, H. D. 515, 517 
CRAMER, H. VON 523 
CRAMER,J.B.367,443,469 
Credo 113, 117, 1280., 219, 235, 238n., 242n., 

245, 293, 295, 354nn., 427 
Cremona 303,317 
CREQUILLON, TH. 252n. 
crescendo (u varhan) 59 
crescendujid a decrescendujid t6n 22n. 
CRISTOFORI, B. 37 
CROCE,G.251 
CROMWELL, O. 285 
crotala 179 
crotta (crwth, rotta) 226n. 
CRUGER, J. 297 
CRUMB, G. 523 
CUNNINGHAM, M. 515 
Currende 299 
custos 116n. 
CurELLE, R. 235 
CUVELIER, J. 225 
cyklus 107, 1140., 128, 138n., 148, 150n., 155, 

157,219,235,239,309,311, 322n., 329,360, 
387,471 

cylindrickY ventil (trubka) 51 
cymbala 179 
cymbales antiques 405 
cymbalum (clavicembalo) 227 
CYRIL, sv. 527 
cythara 227 
CZERNY,C.367,439,443,447 

C 
CAJKOVSKIJ, P. 1. 29, 151, 153,400,423,433, 

441,449,451,453,455,4600. (zivot), 465, 
466n.,471,473,533 

CAPEK, K. 541 
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cardaS 155, 439 
Carostrelec (Weber) 144,332, 400n., 4160., 469, 

473 
casova tabulka 266 (baroko), 332 (klas.), 400 

09. stol.), 484 (20. stol.) 
CECH, SV. 539 
CEREPNIN, A. 501 
CERNOHORSKY, B. M. 308, 533 
cerpad mech (varhany) 57 
Ceska filharmonie 535 
ceske kfidlo (ala bohemica) 227 
Ceske kvarteto 539 
Ceske zeme, Cechy 423,441,461,465,501, 

526-543 
cchin 35, 168n. 
cching 168n. 
Cina 158n., 1680. 
cinely 73, 81, 165, 173, 348, 382, 488, 506, 524 
cinoherni ouvertura 135, 389 
cinohra 131,135,143,275,285,341,389,415, 

467 
cinske talire 28n. 
cinskY blok 30n. 
ciselna 

- abeceda 270n. 
- symbolika, viz symbolika cisel 

ciselne proporce 880., 175, 311 
cislova 

- mse 295 
- opera 130n. 

cista veta 429 
ctverylka (quadrille) 389,511 
ctvrtt6nova stupnice 89, 542n. 
ctvrtt6ny 167,177,489, 542n. 
ctyrkoncert 327 

o 
D'ANNUNZIO, G. 481 
D'AZIA DELLA TERZA, G. B. 247 
DA PONTE, L. 343 
Dafne (Peri) 131, 275 
DAGILE~S.481,497,499 
DAHLHAUS,C.13,487,491 
DACH,S.301 
daktyl1700., 202 
DALL'ABACO, E. F. 317, 327 
DALLAPICCOLA, L. 484, 501, 5120. 
DANCLA, CH. 473 
DANIEL-LESUR, J. Y. 499 
DANIESCU, V. 525 
DANTE (ALIGHIERI) 194,275,439,447,483 
dantz 322n. 
DANZI, F. 379, 393 
Daphnis et Chloe (Ravel) 480n., 499 
DAQUIN, L. C. 307 
darabukka 165 
Darmstadtske prazdninove kurzy 484, 513 

cornet II piston 49 
cornu 178n. 
coro spezzato 251 (technika) 
corrente 155, viz též courante 
CORSI, J. hrabě 275 
Cortiho orgán 18n. 
COSI fan tutte (Mozart) 23,334,3400.,359, 379 
COSTELEY, G. 253 
cotillon 389 
countir 234n. 
country & western 510 
country dance 389 
COUPERIN (LE GRAND), F. 78, 1140., 151, 

3060.,333,481,499 
COUPERIN, L. 307 
couplet (kuplet) 122n., 282, 306n., 344n. 
COUPLEX, E. E. 63 
courante, courente 150n., 1540., 263, 309, 322n. 
COURVILLE, T. DE 283 
Covent Garden Theatre (London) 285 
COWELL, H. D. 515, 517 
CRAMER, H. VON 523 
CRAMER,].B.367,443,469 
Credo 113, 117, 1280., 219, 235, 238n., 242n., 

245, 293, 295, 354nn., 427 
Cremona 303,317 
CREQUlLLON, TH. 252n. 
crescendo (u varhan) 59 
crescendující a decrescendující tón 22n. 
CRISTOFORI, B. 37 
CROCE,G.251 
CROMWELL, o. 285 
crotala 179 
crotta (crwth, rotta) 226n. 
CRUGER, J. 297 
CRUMB, G. 523 
CUNNINGHAM, M. 515 
Currende 299 
custos 116n. 
CUTELLE,R.235 
CUVELlER, J. 225 
cyklus 107, 1140., 128, 138n., 148, 150n., 155, 

157,219,235,239,309,311, 322n., 329,360, 
387,471 

cylindrický ventil (trubka) 51 
cymba1a 179 
cymba1es antiques 405 
cymba1um (clavicemba1o) 227 
CYRIL, sv. 527 
cythara 227 
CZERNY,C.367,439,443,447 

Č 

ČAJKOVSKIJ, P. 1. 29, 151, 153,400,423,433, 
441,449,451,453,455,4600. (život), 465, 
466n.,471,473,533 

ČAPEK, K. 541 
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čardáš 155, 439 
Carostřelec (Weber) 144,332, 400n., 4160., 469, 

473 
časová tabulka 266 (baroko), 332 (klas.), 400 

(19. stol.), 484 (20. stol.) 
CECH, SV. 539 
CEREPNIN, A. 501 
CERNOHORSKÝ, B. M. 308, 533 
čerpací měch (varhany) 57 
Ceská filharmonie 535 
české křídlo (a1a bohemica) 227 
Ceské kvarteto 539 
Ceské země, Cechy 423,441,461,465,501, 

526-543 
čchin 35, 168n. 
čching 168n. 
Cína 158n., 1680. 
činely 73, 81, 165, 173, 348, 382, 488, 506, 524 
činoherní ouvertura 135, 389 
činohra 131,135,143,275,285,341,389,415, 

467 
čínské talíře 28n. 
čínský blok 30n. 
číselná 

- abeceda 270n. 
- symbolika, viz symbolika čísel 

číselné proporce 880., 175, 311 
číslová 

- mše 295 
- opera 130n. 

čistá věta 429 
čtverylka (quadrille) 389,511 
čtvrttónová stupnice 89, 542n. 
čtvrttóny 167,177,489, 542n. 
čtyřkoncert 327 

o 
D'ANNUNZIO, G. 481 
D'AZIA DELLA TERZA, G. B. 247 
DA PONTE, L. 343 
Dafne (PerO 131, 275 
ĎAGILE~S.481,497,499 
DAHLHAUS,C.13,487,491 
DACH,S.301 
daktyl 1700., 202 
DALL'ABACO, E. F. 317, 327 
DALLAPICCOLA, L. 484, 501, 5120. 
DANCLA, CH. 473 
DANIEL-LESUR, J. Y. 499 
DANIESCU, v. 525 
DANTE (ALIGHIERI) 194,275,439,447,483 
dantz 322n. 
DANZI, F. 379, 393 
Daphnis et Chloé (Ravel) 480n., 499 
DAQUlN, L. C. 307 
darabukka 165 
Darmstadtské prázdninové kurzy 484, 513 
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568 RElSmtK 

DARWIN, CH. 159 
DATTILA 166n. 
DAUBERVAL, J. 389 
DAVENANT, W. 285 
DAVID,EC.433,449,465,473 
DAVID,]. N. 501 
DAVID,lmil163 
DAVIDOV, K. 473 
DAVIES, P. M. 523 
DAVIS, M. 507 
Dcera pluku (Donizetti) 407 
DEBAIN, A. E 59 
DEBUSSY, C. 39,91, 11" 141nn., 400n., 4800. 

(zivot), 483, 495,513,519 
decet (Rejcha) 455 
decibel, dB 16n., 19 
decima 85 
decoratio 271 
Deep Purple 510 
DEFORGES 379 
DEGAS, E. 481 
dechova harmonie 49,51,147,3780.,455 (obsa

zeni),509 
dechove 

- divertimento 379 
- kapely (obsazeni) 508n. 
- nastroje 19, 25,46-59 (aerofony), 65, 69, 

161,165,173,227,3180. (baroko) , 3780. 
(klasicismus), 383, 4540. (19. stol., komorni 
hudba), 473 

- serenady 147 
- trio 325 

dechovY 
- kvartet 378n. (obsazeni), 392n. 
- kvintet 373, 378n. 
- orchestr 65,455, 505,5080. 

deklamaeni styl 144n. 
DELAGE, M. 483 
DELALANDE, M.-R. 283, 295 
DELANNOY, M. 499 
deleni oktavy (harmonicke, temperovane) 88n. 
DELIBES,L.415,433,467 
DELIUS, E 481, 483 
DELLER, E]. 391 
delnickii pisen 51 On. 
DE~TIUS,CH. 127, 137, 150,299,529 
DENISOV, E. 523 
DENNER,]. CH. 55 
Der getreue Musicmeister (Telemann) 299 
DESCARTES, R. 267,271 
deskove 

- chordofony 34n. 
- idiofony 280. 
- zvony 29nn. 

DESORMIllRE, R. 499 
DESSAU, P. 501 
DESSOFF, O. 475 
dessus de viole 39 

DESTOUCHES, A. 283 
Detske sceny (Schumann) 114n., 439 
DEUTSCH, O. E. 435 
deutscher (tanec) 155 
DIABELLl, A. 367 
dialog 131, 145, 191,285,291,339,343,345 
dialoghi 289 
dialogickii 

- kantata 121 
-lauda 288n. 

diaphonia 201 
diastematika 1860. 
diatonika 84-89,91, 176n. (reckii) 182n., 188n. 
DIDERO~D.333,345 
Dido and Aeneas (Purcell) 284n. 
DIDYMOS z ALEXANDRIE 179 
Dies irae 128n., 1900., 446n. (Liszt); 445, 462n. 

(Berlioz), 358, 525 (Penderecki) 
diazeugmenon 176n. 
diferencias 262n. 
diferencovany zvuk 83 
diletanti 433 
diminuce 

- proporce 156, 214n., 232n., 238n. 
- zdobeni 2600., 265, 343, 362 

Dimitrij (Dvorak) 537n. 
Dionysos 171, 173 (kult) 
dirigent 65,69,393 
dirigentskii partitura 69 
dirkova IMtna 53 
dirkove rohy 48n. 
dirty tones 505 
discantus 126n., 139, 199,201,203,2300.,246 
diskant, anglo 234n. 
diskantova 

- klauzula 205,207 
- mse 129,239,241,245 
- partie 127, 2020., 205 
- pisen 138n., 216n., 219,225,233,253, 

256n., 265 
- postavka 58n. 
- sazba 2000. 

diskantovY pumrt 55 
diskant-tenorova mse 241, 245 
diskantus, viz discantus 
diskjockey 509 
diskontinuita 337 
disonance 200., 840., 89, 92n., 95nn., 99n., 167, 

198n., 205, 209, 237, 255,303,481,485,488, 
491,495,525 

disonantni pruchod 93 
distaneni princip 89 
DiSTLER, H. 503 
dithyrambos 173 
DITTERSDORF, K. DiTTERS V. 349, 391 
DITTRICH, P.-H. 523 
divadlo 343, 523 (experimentillni hud., instrumen

t:ilni), 535 (Cechy) 

568 REJSTŘíK 

DARWIN, CH. 159 
DATTlLA 166n. 
DAUBERVAL, J. 389 
DAVENANT, W. 285 
DAVID,EC.433,449,465,473 
DAVID,]. N. 501 
DAVID, král 163 
DAVIDOV, K. 473 
DAVIES, P. M. 523 
DAVIS, M. 507 
Dcera pluku (Donizetti) 407 
DEBAIN, A. E 59 
DEBUSSY, C. 39,91, ll" 141nn., 400n., 4800. 

(život), 483, 495,513,519 
decet (Rejcha) 455 
decibel, dB 16n., 19 
decima 85 
decoratio 271 
Deep Purple 510 
DEFORGES 379 
DEGAS, E. 481 
dechová harmonie 49,51,147,3780.,455 (obsa

zení),509 
dechové 

- divertimento 379 
- kapely (obsazení) 508n. 
- nástroje 19, 25,46-59 (aerofony), 65, 69, 

161,165,173,227,3180. (baroko), 3780. 
(klasicismus), 383, 4540. (19. stol., komorní 
hudba),473 

- serenády 147 
- trio 325 

dechový 
- kvartet 378n. (obsazení), 392n. 
- kvintet 373, 378n. 
- orchestr 65,455, 505,5080. 

deklamační styl 144n. 
DELAGE, M. 483 
DELALANDE, M.-R. 283, 295 
DELANNOY, M. 499 
dělení oktávy (harmonické, temperované) 88n. 
DÉLIBES,L.415,433,467 
DELlUS, E 481, 483 
DELLER, E]. 391 
dělnická píseň SlOn. 
DE~TIUS,CH. 127, 137, 150,299,529 
DENISOV, E. 523 
DENNER,]. CH. 55 
Der getreue Musicmeister (Telemann) 299 
DESCARTES,R.267,271 
deskové 

- chordofony 34n. 
- idiofony 280. 
- zvony 29nn. 

DESORMlllRE, R. 499 
DESSAU, P. 501 
DESSOFF, O. 475 
dessus de viole 39 

DESTOUCHES, A. 283 
Dětské scény (Schumann) 114n., 439 
DEUTSCH, O. E. 435 
deutscher (tanec) 155 
DIABELLl, A. 367 
dialog 131, 145, 191,285,291,339,343,345 
dialoghi 289 
dialogická 

- kantáta 121 
-lauda 288n. 

diaphonia 201 
diastematika 1860. 
diatonika 84-89,91, 176n. (řecká) 182n., 188n. 
DIDERO~D.333,345 
Dido and Aeneas (purcell) 284n. 
DIDYMOS z ALEXANDRIE 179 
Dies irae 128n., 1900., 446n. (Liszt); 445, 462n. 

(Berlioz), 358, 525 (Penderecki) 
diazeugmenon 176n. 
diferencias 262n. 
diferencovaný zvuk 83 
diletanti 433 
diminuce 

- proporce 156, 214n., 232n., 238n. 
- zdobení 2600., 265, 343, 362 

Dimitrij (Dvořák) 537n. 
Dionýsos 171, 173 (kult) 
dirigent 65,69,393 
dirigentská partitura 69 
dírková flétna 53 
dírkové rohy 48n. 
dirty tones 505 
discantus 126n., 139, 199,201,203,2300.,246 
diskant, angl. 234n. 
diskantová 

- klauzula 205,207 
- mše 129,239,241,245 
- partie 127, 2020., 205 
- píseň 138n., 216n., 219,225,233,253, 

256n., 265 
- po stávka 58n. 
- sazba 2000. 

diskantový pumrt 55 
diskant-tenorová mše 241, 245 
diskantus, viz discantus 
diskjockey 509 
diskontinuita 337 
disonance 200., 840., 89, 92n., 95nn., 99n., 167, 

198n., 205, 209, 237, 255,303,481,485,488, 
491,495,525 

disonantní průchod 93 
distanční princip 89 
D1STLER, H. 503 
dithyrambos 173 
DITTERSDORF, K. D1TTERS v. 349, 391 
DITTRICH, P.-H. 523 
divadlo 343, 523 (experimentální hud., instrumen

tální), 535 (Cechy) 
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divertimento 107, 146n., 151,373, 378n., 383, 
385,389,394,451,509 

divertissement 317, 471 
divisi 65, 69, 71, 73 
DMS, p. 63 
DIVITIS, A. 243 
dixieland 505, 506n. (revival), 510 
Dobi'e temperovany klavir (Bach) 94n., 112n., 

140n., 311, 313, 329, 399,443 
dobytci roh 49 
dodekafonie 95 (techniky), 102n., 484, 490-493, 

497, 512n., 515 
DOHNANYI, E. VON 483, 495 
dokmitavani 14n. 
dolad"ovaci obloucek (trompeta) 50 
dolcian 55, viz tez fagot 
Dolcissima mia vita (Gesualdo) 254n. 
DOLES, J. F. 397 
domaci hudba 315,333,363 (domaci muziciro

vanD, 401, 437, 451,455 
Domaine musical (Paris) 513,519 
dominanta87, 97nn., 107nn., 122, 145, 149, 177, 

231,237,307,336,380,384 
dominantni 

- nonory akord 97, 98n. 
- septakord 96n., 98n. 
- tonina 113, 123, 149 
- vztah 87, 97 

domra45 
Don Carlos (Verdi) 408n., 413 
Don Giovanni (Mozart) 155, 341nn., 389, 397 
Don Pasquale (Donizetti) 407 
DONATELLO 229 
DONATO DE FLORENTIA 221 
DONATO,B. 251, 253,255 
DONATONl, F. 523 
Donaueschingen (hudebnifestival) 484, 501, 513, 

525, 
DonaueschingenskY rkp. 197 
DONIZETTl, G. 341, 407, 429 
Doors 511 
doprovod lOOn. (rozdeleny); 221, 261, 265, 277, 

301,363,375 (obligatnD, 411, 415, 431, 
507 

doprovodna hudba 509 
dorskil, -y (stupnice, tonina, modus) 90n., 167, 

174, 175n. (i'ec.), 177, 182, 188n., 191, 242n., 
297,302 

DOSTOJEVSKIJ, F. M. 501, 541 
dottore 275, 341 
DOTZAUER, J. J. F. 473 
double 150n., 157, 300n., 306n., 317 
DOWLAND, J. 258n. 
DRAESEKE, F. 437, 441 
DRAGHI,A. 287, 289,295 
DRAGHI,G.B.133,285 
DRAGONETTl, D. 393 
drama 131,173 (anticke, tragedie), 179,275, 
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281,337,343, 419n.; 130n., 401, 405, 418n., 
421 (Wagner) 
- anticke 131, 347, 418n. 
- beze slov 389 
- duchovni 289 
-latinske skolske (Zelenka) 531 
-liturgicke 191, 275 
-lyrique 412n., 415, 481 
- sacre 133, 425 

dramma per musica 275,281 
Drazdany 82 (operni orchestr), 257, 281, 287 (za

mecke divadlo), 295, 299 (Kantorei), 308, 321, 
420, 445; 531 (Zelenka) 

DREYSCHOCK, A. 441, 535 
drive 505, 51On. 
drnkaci nastroje 34n., 42-45, 39, 227, 321, 323 
druh (-y) 109,110-157 
drZadlove kastanety 26n. 
di'evena palicka 33, 169 
di'evene 

- bubny 30n., 169 
- nastroje (aerofony, di'eva) 24,47,52-55,65, 

74,322,324,379,383,509 
di'eveny pozitiv 275 
DUBOIS, E 429 
ductia 155, 212n. 
dudy 54n., 227, 271 
DUFAY, G. 127, 129,228-231,233, 236n., 238n. 

(Zivot), 241, 261, 427 
duchovni 

-drama 289 
- hry 527 
- (chramova) hudba 225, 235, 245, 249,253, 

292-295 (kat. baroknD, 296-299 (evang. 
baroknD, 307, 355, 354-359 (klasicismus), 
426-429 (19. stol.), 489; 526nn. (ces.) 

- koncert 121, 139, 296n., 329 
- opera 131, 133, 279, 289, 291, 353 
- pisen 127, 129, 181, 183, 195,201,289, 

293, 296n., 355 
DUKAs, P. 465, 513 
DUMAS,A.401,413 
Dumka (Dvorak) 450n., 472 
DUNI, E. R. 345 
DUNSTABLE, J. 228n., 231, 233, 234, 235, 237, 

239,261 
duo 455, 510 
duodecima 85 
duola 66n., 225, 405 
DUPARC, H. 433 
dupJum 126n., 139, 202n., 205, 206n., 209 
DUPORT, L. a P. 371, 393 
DUPRE, M. 513 
dur 86n., 91, 96n., 174n., 177, 250n. 
DURANTE 281 
DURASTANTl, M. 285 
DURAZZO, vevoda G. 347 
DURER, A. 229 

divertimento 107, 146n., 151,373, 378n., 383, 
385,389,394,451,509 

divertissement 317, 471 
divisi 65, 69, 71, 73 
DM S, p. 63 
DrvITIs, A. 243 
dixieland 505, 506n. (revival), 510 
Dobře temperovaný klavír (Bach) 94n., 112n., 

140n., 311, 313, 329, 399,443 
dobytčí roh 49 
dodekafonie 95 (techniky), 102n., 484, 490-493, 

497, 512n., 515 
DOHNÁNYI, E. VON 483, 495 
dokmitávání 14n. 
dolaďovací oblouček (trompeta) 50 
dolcian 55, viz též fagot 
Dolcissima mia vita (Gesualdo) 254n. 
DOLES, J. F. 397 
domácí hudba 315,333,363 (domácí muzicíro

vánD, 401, 437, 451,455 
Domaine musical (Paris) 513,519 
dominanta 87, 97nn., 107nn., 122, 145, 149, 177, 

231,237,307,336,380,384 
dominantní 

- nonový akord 97, 98n. 
- septakord 96n., 98n. 
- tónina 113, 123, 149 
- vztah 87, 97 

domra45 
Don Carlos (Verdi) 408n., 413 
Don Giovanni (Mozart) 155, 341nn., 389, 397 
Don Pasquale (Donizetti) 407 
DONATELLO 229 
DONATO DE FLORENTIA 221 
DONATO,B. 251, 253,255 
DONATONl, F. 523 
Donaueschingen (hudebnífestival) 484, 501, 513, 

525, 
Donaueschingenský rkp. 197 
DONIZETTi, G. 341, 407, 429 
Doors 511 
doprovod 100n. (rozdělený); 221, 261, 265, 277, 

301,363,375 (obligátnD, 411, 415, 431, 
507 

doprovodná hudba 509 
dórská, -ý (stupnice, tónina, modus) 90n., 167, 

174, 175n. (řec.), 177, 182, 188n., 191, 242n., 
297,302 

DOSTOJEVSKIJ, F. M. 501, 541 
dottore 275, 341 
DOTZAUER, J. J. F. 473 
double 150n., 157, 300n., 306n., 317 
DOWLAND, J. 258n. 
DRAESEKE, F. 437, 441 
DRAGHI,A. 287, 289,295 
DRAGHI,G.B.133,285 
DRAGONETTi, D. 393 
drama 131,173 (antické, tragédie), 179,275, 
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281,337,343, 419n.; BOn., 401, 405, 418n., 
421 (Wagner) 
- antické 131, 347, 418n. 
- beze slov 389 
- duchovní 289 
-latinské školské (Zelenka) 531 
-liturgické 191, 275 
-lyrique 412n., 415, 481 
- sacré 133, 425 

dramma per musica 275,281 
Dráždany 82 (operní orchestr), 257, 281, 287 (zá

mecké divadlo), 295, 299 (Kantorei), 308, 321, 
420, 445; 531 (Zelenka) 

DREYSCHOCK, A. 441, 535 
drive 505, 51On. 
drnkací nástroje 34n., 42-45, 39, 227, 321, 323 
druh (-y) 109,110-157 
držadlové kastaněty 26n. 
dřevěná palička 33, 169 
dřevěné 

- bubny 30n., 169 
- nástroje (aerofony, dřeva) 24,47,52-55,65, 

74,322,324,379,383,509 
dřevěný pozitiv 275 
DUBOIS, E 429 
ductia 155, 212n. 
dudy 54n., 227, 271 
DUFAY, G. 127, 129,228-231,233, 236n., 238n. 

(život), 241, 261, 427 
duchovní 

-drama 289 
- hry 527 
- (chrámová) hudba 225, 235, 245, 249,253, 

292-295 (kat. baroknD, 296-299 (evang. 
baroknD, 307, 355, 354-359 (klasicismus), 
426-429 (19. stoL), 489; 526nn. (čes.) 

- koncert 121, 139, 296n., 329 
- opera 131, 133, 279, 289, 291, 353 
- píseň 127, 129, 181, 183, 195,201,289, 

293, 296n., 355 
DUKAs, P. 465, 513 
DUMAS,A.401,413 
Dumka (Dvořák) 450n., 472 
DUNI, E. R. 345 
DUNSTABLE, J. 228n., 231, 233, 234, 235, 237, 

239,261 
duo 455, 510 
duodecima 85 
duola 66n., 225, 405 
DUPARC, H. 433 
duplum 126n., 139, 202n., 205, 206n., 209 
DUPORT, L. aP. 371, 393 
DUPRÉ, M. 513 
dur 86n., 91, 96n., 174n., 177, 250n. 
DURANTE 281 
DURASTANTi, M. 285 
DURAZZO, vévoda G. 347 
DURER, A. 229 
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DUREY, L. 499 
DURKO, Z. 523 
Durlach (zamec. divadlo) 287 
dur-mollova harmonie 91, 97, 273 
DusfK, J. L. 367 
dusitko 29, 36n., 41, 47, 76, 104,492 
DUSEK, F. X. 533 
duta 

- chrastitka 30n. 
- telesa 17, 26n., 30n. 

DUTTILEUX, H. 515 
dux 112n., 118n., 307, 328 
dvanictit6nova 

- rada 91, 102n., 104n., 492, 513 
- technika 102n. 

dvanactit6nove pole 102n. 
dvanactit6n0vY akord 103 
dvojhmaty41, 141, 261, 317, 375 
dvojita 

- fletna 161, 163,227 
- fuga 112n., 228, 299, 352, 427 
- piseii (quodlibet) 256n. 
- tuba 49 
- zobcova fletna 53 

dvojite 
- ldavesy 37 
- mechy 57 

dvojitY 
- aulos 163, 170n., Inn., 179, viz tez 

dvojitY salmaj 
- kanon 119 
-Iesni roh 47, 49 
- sbor 137, 429 
- saimaj 161-165, viz tez dvojitY aulos 

dvojkoncert 123, 327, 392n., 473 
dvojplatek 54n. 
dvojsborova technika 246 
dvorni 

- kapela 225 (Pariz), 237 (Burgund.), 246n. 
(Mnichov), 259 (Span.), 381 (sev. Nemecko); 
381,383 Oiz. Nemecko), 435 (Videii) 

-16ze 279 
- orchestr 320n. 

dvorskY napev 257 
DvoRAK, A. 59, 422n., 441, 449nn., 453, 460n. 

(zivot), 465, 471nn., 536-538 (zivot a dilo), 
539,541 

DvoRAKovA-SUKovA, O. 539 
dynamicka znamenka 83 
dynamika 16n., 37 (terasovita) 

E 

EBEN, P. 523, 543 
EBERLIN, J. E. 308, 357 
EBERT, G. 529 
ECCARD,].247,257 
ECKARD, J. G. 391 

ecossaise, skotskY vaicik 155, 389, 437 
EDER,H.515 
Edisonuv fonograf 159, 511 
Editio Medicea 185, 249, 293 
Editio Vaticana 184n., 186, 190,249 
EFRIlM Z EDESSY, sv. 181, 183 
EGENOLFF, CII. 257 
EGK, W. 503 
Egmont, ouvertura (Beethoven) 135, 389, 467 
echo, ozvena 270n., 306n. (fantasie, Sweelinck), 

viz tez ozvena 
EICHENDORFF, J. VON 403, 431 
EICIINER, E. 393 
EIMERT, H. 519, 521 
EINSTEIN, A. 13 
EISLER, H. 484, 501 
EISMANN, G. 445 
EKKEHART I. 191 
eldoga 115 
Ekseption 51 On. 
ekvalnf rejstrik (varhany) 56n., 71, 309 
elaboratio 271 
elan terrible 347 
elegie 115 
elektricke dmychadlo 57 
elektrofonicka kytara 44n., 60n. 
electric jazz 506n. 
electric jazz rock 510 
elektroakusticka (elektronicki) hudba 484n., 487, 

507, 513, 515, 519, 520n. 
elektroakustika (elektronika) 63,485,487,511, 

519, 520n. 
elektrofony 25,60-63 
elektropop 511 
ELEONORA AKVITANSKA 194 
ELGAR,E.483 
ELLINGTON, D. 507 
ELLIS, A.]. 17,89 
ELSNER,]. 423,443 
emoce 401, 505 
Encyclopedie ou dictionnaire raisonne 333 
ENESCU,G.501 
ENGELMANN,H.U.523 
enharmonie, enharmonika 84n., 87, 91, 173, 

176n. (recki), 177,255,405 
Enspiglova sibaistvi (Strauss) 109, 464n., 479 
entree 283, 322n., 389 (tanec) 
epinette des Vosges 35 
epiphonus 116n., 186 
equaie 319 
ERARD,J. B. 37 
ERARD, S. 45 
ERASMUS ROTTERDAMSKY 241 
Erat unum cantor bonus (Brixi) 532n. 
Erato (muza) 171 
ERATOSTHENES 178, 179 
ERBEN,K.]. 465, 535, 537, 539 
ERDODY, vevoda P. 399 
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DUREY, L. 499 
DURKÚ, Z. 523 
Durlach (zámec. divadlo) 287 
dur-mollová harmonie 91, 97, 273 
DusíK, J. L. 367 
dusítko 29, 36n., 41, 47, 76, 104,492 
DUŠEK, F. X. 533 
dutá 

- chrastítka 30n. 
- tělesa 17, 26n., 30n. 

DUTTlLEUX, H. 515 
dux 112n., 118n., 307, 328 
dvanáctitónová 

- řada 91, 102n., 104n., 492, 513 
- technika 102n. 

dvanáctitónové pole 102n. 
dvanáctitónový akord 103 
dvojhmaty 41, 141, 261, 317, 375 
dvojitá 

- flétna 161, 163,227 
- fuga 112n., 228, 299, 352, 427 
- píseň (quodlibet) 256n. 
- tuba 49 
- zobcová flétna 53 

dvojité 
- klávesy 37 
- měchy 57 

dvojitý 
- aulos 163, 170n., lnn., 179, viz též 

dvojitý šalmaj 
- kánon 119 
-lesní roh 47, 49 
- sbor 137, 429 
- šalmaj 161-165, viz též dvojitý aulos 

dvojkoncert 123, 327, 392n., 473 
dvojplátek 54n. 
dvojsborová technika 246 
dvorní 

- kapela 225 (Paříž), 237 (Burgund.), 246n. 
(Mnichov), 259 (Špan.), 381 (sev. Německo); 
381,383 (již. Německo), 435 (Vídeň) 

-lóže 279 
- orchestr 320n. 

dvorský nápěv 257 
DVOŘÁK, A. 59, 422n., 441, 449nn., 453, 460n. 

(život), 465, 471nn., 536-538 (život a dílo), 
539,541 

DVOŘÁKOVÁ-SUKOVÁ, O. 539 
dynamická znaménka 83 
dynamika 16n., 37 (terasovitá) 

E 

EBEN, P. 523, 543 
EBERLlN, J. E. 308, 357 
EBERT, G. 529 
ECCARD,].247,257 
ECKARD, J. G. 391 

ecossaise, skotský valčík 155, 389, 437 
EDER,H.515 
Edisonův fonograf 159, 511 
Editio Medicea 185, 249, 293 
Editio Vaticana 184n., 186, 190,249 
EFRÉM z EDESSY, sv. 181, 183 
EGENOLFF, Cll. 257 
EG K, w. 503 
Egmont, ouvertura (Beethoven) 135, 389, 467 
echo, ozvěna 270n., 306n. (fantasie, Sweelinck), 

viz též ozvěna 
EICHENDORFF, J. VON 403, 431 
EICIINER, E. 393 
EIMERT, H. 519, 521 
EINSTEIN, A. 13 
EISLER, H. 484, 501 
EISMANN, G. 445 
EKKEHART I. 191 
ekloga 115 
Ekseption 51 On. 
ekvální rejstřík (varhany) 56n., 71, 309 
elaboratio 271 
élan terrible 347 
elegie 115 
elektrické dmýchadlo 57 
elektrofonická kytara 44n., 60n. 
electric jazz 506n. 
electric jazz rock 510 
elektroakustická (elektronická) hudba 484n., 487, 

507, 513, 515, 519, 520n. 
elektroakustika (elektronika) 63,485,487,511, 

519, 520n. 
elektrofony 25,60-63 
elektropop 511 
ELEONORA AKVITÁNSKÁ 194 
ELGAR,E.483 
ELLlNGTON, D. 507 
ELLlS, A.]. 17,89 
ELSNER,]. 423,443 
emoce 401, 505 
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné 333 
ENESCU,G.501 
ENGELMANN,H.U.523 
enharmonie, enharmonika Mn., 87, 91, 173, 

176n. (řecká), 177,255,405 
Enšpíglova šibalství (Strauss) 109, 464n., 479 
entrée 283, 322n., 389 (tanec) 
epinette des Vosges 35 
epiphonus 116n., 186 
equale 319 
ERARD,J. B. 37 
ERARD, S. 45 
ERASMUS ROTTERDAMSKÝ 241 
Erat unum cantor bonus (Brixi) 532n. 
Erato (múza) 171 
ERATOSTHENES 178, 179 
ERBEN, K.]. 465, 535, 537, 539 
ERDODY, vévoda P. 399 
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Erfurter Enchiridien (zpevnik) 297 
ERK, L. 431 
ERLEBACH,~H. 121,301,323 
ESCOBAR, P. 259 
ESCOBEDO, B. 249 
esercizi 289,291 (spirituali), 315 (D. Scarlatti) 
ESSLERovA,E 441,467,469 
estampida 155,191, 192n., 213, 263, viz tez 

ductia 
ESTE, KARDINAL D'E. 249 
ESTERJlAZ~~A. 395 
estetika 13,175,255,335 (k1asicismus), 400, 

403 (19. stol.) , 479, 483, 487 (20. stol.) , 491, 
497,499,525 

estrambotos 259 
estribillo (refren) 258n. 
Eszterhaza (zamek) 383, 395 
ESZTERJU\ZYI. 383, 399,435 
etnomuzikologie 32n., 489 
Etudy (Chopin) 442n. 
eufonium (baryton, tenorova tuba) 49 
EUKLIDES Z ALEXANDRIE 175, 178, 179 
EULENBURG, E. 441 
Euridlce 144n. (Caccini); 131, 275 (Peri, Caccini) 
EURIPIDES 170, 173, 174n. (zIomek) 
Euryantbe (Weber) 417 
Euterpe (muza) 171 
evangelia 185, 299, 305 
Evangelienharmonie 137 
Evzen Onegin (Cajkovskij) 423,461 
excellentes (tony) 188n., 199 
Exequien 82, 304n. (Schlitz) 
exotismus 489 
experiment:ilnf 

- hud. dlvadlo 486, 487, 523, 525 
- hudba 515 

expozice 107; 112n. (fuga); 122n., 468, 470 
(koncert); 134, 148n., 348, 380, 389; 148n., 
306, 336n., 367 (sonata); 152n., 384n., 458n. 
(symfonie) 

expozicnf balada 417, 421 
expresionismus 484n., 491, 499 
EYBLER, J. 425 

F 

FABER, H. 271 
faburden 231, 234n. 
fagot 24, 54n., 65, 69, 270n., 276, 319, 324, 379, 

393 
FALLA, M. DE 481, 483 
Falstaff (Verdi) 41On. 
falzet (falsetto) 22n., 73 
fancy 264n. 
fandango 51On. 
fanfara (-y) 319,321,347 
fanfarka 50n. (trubka) 
fanfarova trompeta (fanfara) 51 
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Fantasticka symfonie (Berlioz) 142, 152n., 191, 
400n., 439, 462n. 

fantazie 115, 141, 261,263, 264n., 309, 311, 
315,362-365,437 

FARINA, C. 317 
FARINELLI 281 
FARKAS, E 501 
FARNABY, G. a R. 263 
FASCH, C. E 361, 393, 433 
FAUGHES, G. 241 
FAURE,G.433,449,453,461,467,481 
Faust 412n. (Gounod); 415, 463 (Berlioz), 417 

(Spohr), 467 (Wagner), 479 (Busoni) 
fauxbourdon 119,213,225, 230n., 236n. 
FAVART, CH. S.: 345, 349 
favola pastorale 275 
faze (kmimnf) 15 
fazory uhel 15 
FELD,J. 543 
FELDMAN, M. 523 
FENDERA, L. 63 
FERDINAND V. 535 
fermata (koruna) 73, 107,119 
FERNEYHOUGH,B.525 
FERRARI,B.121,279 
FERRARI,L. 523, 525 
FESTA,C. 125,249,255 
festivaly pro soudobou hudbu 513 
FETIS, E J. 13 
FEVIN, A. DE 243 
Fialka (Das Veilchen, Mozart) 349, 360n. 
FlBICH, Z. 423, 441,538--539 (zivot a dflo) , 541 
Fidelio (Beethoven) 23, 135, 350n., 359, 389, 

399 
fidula 38n., 43, 45,193, 195,213, 226n. 
FIELD, J. 367, 441, 443, 437, 469 
Figarova svatba (Mozart) 130n., 144, 342n., 379, 

385,397,407 
figur:ilnf hudba 249, 269 
figury 70,78, 120n., 141, 143,145, 270n., 279, 

303,362,454,481 
figury vzdechU 335, 350n. 
FILIP DOBRY 237 
FILIP 11.247,259,263 
filipfni (kongregace) 289 
filmova hudba 501, 508n., 543 
FILTZA. 381, 395 
fin:ila,90n., 189 
finale 152n. (symf.); BOn., 342 (opernf); 374, 

377 (sm. kvartet) , 393 
finales (tetrachord) 188n., 199 
FINCK, H. 138n., 257 
FIORDILIGI 335, 359 
FIRSOVA, J. 525 
FISCHER, J. C. E 308, 311 
flageolet (dech. nastroj) 53 
flamenco 439 
flatted fifth 507 

Erfurter Enchiridien (zpěvník) 297 
ERK, L. 431 
ERLEBACH,~H. 121,301,323 
ESCOBAR, P. 259 
ESCOBEDO, B. 249 
esercizi 289,291 (spirituali), 315 (D. Scarlatti) 
ESSLERovA,E 441,467,469 
estampida 155,191, 192n., 213, 263, viz též 

ductia 
ESTE, KARDINÁL D'E. 249 
ESTERJlÁZ~~A. 395 
estetika 13,175,255,335 (klasicismus), 400, 

403 (19. stol.) , 479, 483, 487 (20. stol.) , 491, 
497,499,525 

estrambotos 259 
estribillo (refrén) 258n. 
Eszterháza (zámek) 383, 395 
ESZTERJú\ZYI. 383, 399,435 
etnomuzikologie 32n., 489 
Etudy (Chopin) 442n. 
eufonium (baryton, tenorová tuba) 49 
EUKLIDES Z ALEXANDRIE 175, 178, 179 
EULENBURG, E. 441 
Euridice 144n. (Caccini); 131, 275 (Peri, Caccini) 
EURIPIDES 170, 173, 174n. (zlomek) 
Euryanthe (Weber) 417 
Euterpe (múza) 171 
evangelia 185, 299, 305 
Evangelienharmonie 137 
Evžen Oněgin (Čajkovskij) 423,461 
excellentes (tóny) 188n., 199 
Exequien 82, 304n. (Schiitz) 
exotismus 489 
experimentální 

- hud. divadlo 486, 487, 523, 525 
- hudba 515 

expozice 107; lUn. (fuga); 122n., 468, 470 
(koncert); 134, 148n., 348, 380, 389; 148n., 
306, 336n., 367 (sonáta); 152n., 384n., 458n. 
(symfonie) 

expoziční balada 417, 421 
expresionismus 484n., 491, 499 
EYBLER, J. 425 

F 

FABER, H. 271 
faburden 231, 234n. 
fagot 24, 54n., 65, 69, 270n., 276, 319, 324, 379, 

393 
FALLA, M. DE 481, 483 
Falstaff (Verdi) 4lOn. 
falzet (falsetto) 22n., 73 
fancy 264n. 
fandango 5 !On. 
fanfára (-y) 319,321,347 
fanfárka 50n. (trubka) 
fanfárová trompeta (fanfára) 51 
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Fantastická symfonie (Berlioz) 142, 152n., 191, 
400n., 439, 462n. 

fantazie 115, 141, 261,263, 264n., 309, 311, 
315,362-365,437 

FARINA, C. 317 
FARINELLI 281 
FARKAS, E 501 
FARNABY, G. aR. 263 
FASCH, C. E 361, 393, 433 
FAUGHES, G. 241 
FAURÉ,G.433,449,453,461,467,481 
Faust 412n. (Gounod); 415, 463 (Berlioz), 417 

(Spohr), 467 (Wagner), 479 (Busoni) 
fauxbourdon 119,213,225, 230n., 236n. 
FAVART, CH. S.: 345, 349 
favola pastorale 275 
fáze (kmitání) 15 
fázový úhel 15 
FELD,J. 543 
FELDMAN, M. 523 
FENDERA, L. 63 
FERDINAND V. 535 
fermata (koruna) 73, 107,119 
FERNEYHOUGH,B.525 
FERRARI,B.121,279 
FERRARI,L. 523, 525 
FESTA,C. 125,249,255 
festivaly pro soudobou hudbu 513 
FÉTIS, E J. 13 
FEVlN, A. DE 243 
Fialka (Das Veilchen, Mozart) 349, 360n. 
FIBICH, Z. 423, 441,538--539 (život a dílo), 541 
Fidelio (Beethoven) 23, 135, 350n., 359, 389, 

399 
fidula 38n., 43, 45,193, 195,213, 226n. 
FlELD, J. 367, 441, 443, 437, 469 
Figarova svatba (Mozart) 130n., 144, 342n., 379, 

385,397,407 
figurální hudba 249, 269 
figury 70,78, 120n., 141, 143,145, 270n., 279, 

303,362,454,481 
figury vzdechů 335, 350n. 
FILIP DOBRÝ 237 
FILIP 11.247,259,263 
filipíni (kongregace) 289 
filmová hudba 501, 508n., 543 
FILTZA. 381, 395 
finála,90n., 189 
finale 152n. (symf.); BOn., 342 (operní); 374, 

377 (srn. kvartet), 393 
finales (tetrachord) 188n., 199 
FINCK, H. 138n., 257 
FIORDILIGI 335, 359 
FIRSOVA, J. 525 
FISCHER, J. C. E 308, 311 
tlageolet (dech. nástroj) 53 
tlamenco 439 
tlatted fifth 507 
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572 RFJSTiUK 

FLAUBERT,G.423 
flauto dolce 53 
flazolet 15,40,53,74,271,317,371, 448n. (Pa-

ganini), 486n. (SchOnberg) 
FLEMING, p. 301 
FLESCH, C. 449 
fletna 16, 24n., 52n., 64n., 69, 159, 161, 163, 

164n., 167nn., 173, 179, 227, 271, 319, 321, 
405,455,481 
- podelna 53,59,163, 164n., 169,179,227 
- pi'fcna 24, 52n., 168n., 173, 179,227, 276, 

319,323,325,327,393 
- se sterbinami 159 
- ze sobich kosti 159 

fletnove trio 373, 378n. (obsazenf) 
fletnovY 

- koncert (Mozart) 348n., 392n. 
- kvartet 378n. (obsazenO 

flexa (neuma) 116n., 180n., 186n., viz tez clivis 
flexaton 30n. 
Florentskii camerata 131, 275, 279, 347 
Florilegium Portense 297 
FLOTOW, F. VON 417 
flilte a bec, fl. douce 52n., 319 
flilte traversiere, fl. allemande, fl. d'Allemagne 52n., 319 
Fluxus (hnutO 523, 525 
FOERSTER,].B. 423, 539, 541 
FOGGIA, F. 289 
folia (follia) 157, 262n., 307, 317 (Corelli) 
Folies concertantes (Herve) 415 
folklor (folklorismus) 451, 486n., 497,510 
folkova pfseii 510 
FOLQUET DE MARSEILLE 194n. 
FOLZ, H. 197 
fon 17, 19 
fonetika 517 
fonicke kolo 61-62 
fonograf 495, 511 
FONTAINE, P. 237 
FOREST, L. DE 63 
FORKEL,]. N. 13,313 
forlana 111 
forma 104-109 

- mobilnf 519 
- nekonecna 521 
- otevi'ena 515 
- sonatova 108n., 337, 365, 367, 389, 459, 467 
- s refrenem 192n., 195, 216n. 
- vazan:i315 
- volna 315,361, 363, 367 

formalismus 499 
formiilnf estetika 401, 403 
formant 17, 22n., 519, 521 
forminx Inn., 177 
FORSTER, G. (tiskai') 257 
forte-piano, fortepiano 37, 363, 391 
FORTNER, W. 484, 503, 513, 523 
FOSS, L. 523 

foukacf trubice (dudy) 54 
FOUQUE, F. DE LA MOTTE 417 
foxtrot 154n. 
Fra Diavolo (Auber) 415 
FRAN(,:AIX,J. 515 
FRANCESCO DA MILANO 261 
Francie 282n. (opera, baroko), 301 (pfseii, baro· 

ko), 306n. (klaves. niistroje, baroko), 314n. 
(loutna, baroko), 317 (housle, baroko), 323 
(balet, baroko), 344-347 (opera, klasicis
mus),371 (housle, klas.), 412-415 (opera, 
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KAREL VELIKY 59, 178, 185 
KAREL VI. 531 
KARELX.425 
KARKOSCHKA,E.523 
karnevaI 278n. 
kasace 147 
kastanety 26n. 
kastrati 23, 267, 277, 281, 341 
KAULBACH, W. 463 
KavaIir s rozi (Strauss) 478n., 484 
kavatina 281, 377,413, viz tez cavatina 
kazeta 485, 511 
Kde domov muj (Skroup) 534n. 
KEISER, R. 137, 286n., 291 
KELEMEN, M. 523 
KELTERBORN, R. 523 
KENTON, S. 507 
Kepler (Hindemith) 501 
KEPLER,]. 229, 267nn., 501 
KERLL,J. K. 287, 295, 308n. 
KERN,]. 511 
KEYSERLING, H. K. hrabe 313 
KIENZL, W. 419 
KIESEWETTER, R. G. 401 
KILLMAYER, W. 523 
KIND, F. 417 
KINDERMANN,]. E. 308 
KING OLIVER 504n. 

580 REJSTŘíK 

JEV1CsKÝ, O. CH. 529 
jeviště (opera) 278n., 281 
Jezu Kriste, ščedrý kněže (píseň) 527 
JINDŘICH I. Z CHAMPAGNE 194, 219 
JINDŘICH PLANTAGENET Z ANJou 194 
JINDŘICH POSTH. Z REussu 305 
JINDŘICH VIII. 259 
JIŘÍ I. 323, 331 
JISTEBNICKÝ, P. S. 529 
jitterbug 155 
JOACHIM,J.445,449,473,475 
JODE, F. 119 
JOHANNES AFFLIGEMENSIS (= J. COTTON) 188n., 

198n. 
JOHANNES DE GARIANDIA 209 
JOHANNES DE GROCHEO 209, 213 
JOHANNES DE MURIS 215, 269 
JOHANNES KUKUZELES 183 
JOLIVET, A. 499 
JOMMELLI, N. 281,291, 338n., 343 
]ONEOvA, H. 493 
JONES, I. 285 
jónská, -ý (stupnice, tónina, modus) 90n., 177, 

242,251,315 
JONSON,B.285,479 
JOPLIN, S. 504n., 508n. 
JOSEF II., císař 349, 357, 359, 535 
josefinské reformy 357 
JOSQUIN DESPREZ 126n., 228n., 241, 242n. 

(život), 245, 247, 257, 527 
JOYE,G.237 
}VAN DE ANCHIETA 259 
JUAN DEL ENCINA 258n. 
JUBAL OUVAL) 163 
jubilus 117, 185, 191 
JuHetta (Martinů) 540n. 

K 

KABALEVSKIJ, D. 501 
KABELAC, M. 542n. 
kadence 

- (harm.) 72, 96n., 230n. (vývoj), 247nn., 
253,355,404,413 

- (koncert) 122n., 325, 364n., 367n., 373, 
390n.,473 

kadenční formule 91, 111 
KAGEL,M. 131,484,515, 517, 522n. 
KAISER, G. 503 
KaiserbaB (kontrabasová tuba) 49 
Kajícné žalmy (Lasso) 247 
KALABIS, V. 543 
kalafuna 41 
KALINNIKOV, V. 461, 465, 483 
KALIvODA,]. V. 473, 535 
kalkanti 57 
KALKBRENNER, F. W. 441, 469 
Kalliope (múza) 171 

KALTERBORN, R. 523 
KAMIENSKI, L. 501 
kamzičí roh 53, 56n. 
kanadská pila 31 
kancionálová věta 256n. 
kankán 155,415 
kánon 113, 118n., 125, 182n. (byzant.), 212, 

219,221, 240n., 246n. (s efektem ozvěny, Las
so), 271, 295, 313, 328n. (Bach), 384, 491 

kánonická technika 95, 119, 241 
KANT, I. 333, 337 
kantáta 120n., 137, 295, 297, 299, 355, 425 
Kantáta o posledních věcech člověka (Vycpálek) 

542n. 
kantátová mše 129, 295 
kantilace 163 
kantilénová věta 127, 138n., 207, 215, 216n., 219 

(ordinarium), 223, 225 
kantor 267, 299, 331, 533 
Kantorei 257,297,299,305 
kanzona, viz canzon 
kapela 65, viz též cappella 
kapelník 65, 393 
KAPR,]. 543 
KAPRÁLovA, V. 543 
KAPSBERGER,]. H. v. 315 
KARAS,A.508 
KAREL SMĚLÝ 237 
KAREL THEODOR, vévoda falcký 381,397 
KAREL V. 185,245,259,263,531 
KAREL VELIKÝ 59, 178, 185 
KAREL VI. 531 
KARELX.425 
KARKOSCHKA,E.523 
karneval 278n. 
kasace 147 
kastaněty 26n. 
kastráti 23, 267, 277, 281, 341 
KAULBACH, W. 463 
Kavalír s růží (Strauss) 478n., 484 
kavatina 281, 377,413, viz též cavatina 
kazeta 485, 511 
Kde domov můj (Škroup) 534n. 
KEISER, R. 137, 286n., 291 
KELEMEN, M. 523 
KELTERBORN, R. 523 
KENTON, S. 507 
Kepler (Hindemith) 501 
KEPLER,]. 229, 267nn., 501 
KERLL,J. K. 287, 295, 308n. 
KERN,]. 511 
KEYSERLING, H. K. hrabě 313 
KIENZL, W. 419 
KIESEWETTER, R. G. 401 
KILLMAYER, W. 523 
KIND, F. 417 
KINDERMANN,]. E. 308 
KING OLIVER 504n. 
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King Oliver's Creole Jazz Band 505 
kinor 163 
kinoteka 509 
KINSKY, G. 399 
KIRCHER,A.35,271 
KIRCHNER, TH. 441 
kithara45, 145, 171, 172n., 177, 179, 227, 275 

- kolebkova 172n. 
kitharistika 173 
kitharodie 170n. 
KITTEL, J. C. 354n. 
KITTEL, K. 121 
KITTL, J. F. 534n. 
KJERVLF, H. 467 
KJVJ, C. A 423 
kladivkova mechanika 29 (xylofon), 36n. 
kladivkory klavir 37,271,337,363,365 
kladivo 26n. 
Kladivo bez mistra (Le marteau sans maitre, Bou-

lez) 519 
klamny zaver 96n., 99 
klapka 51 (trubka), 52n. (fletna), 58 (akordeon), 
klapkove rohy 48n. 
klapkory system 52, 55 
klarina 47, 51, viz tez clarina 
klarinet 24, 54n., 65, 69, 271, 378n., 381, 385, 

393,405, 454n., 505, 508 
klarinetory kvintet 378n. (Mozart), 454n. 

(Brahms) 
klasicismus 332-399 

- kom. h. 370-379 
- chapani hudby 334n. 
- chram. h. 354-359 
- klavir 362-369 
- opera 338-351 
- oratorium 386n. 
- pisen 360n. 

klasicizujici tendence 495 
klasickY (pojem) 333,335, 347 
klastr, viz cluster 
klauzule 93, 126n., 202-209, 211, 219, 230n. 

(tenorova, sopranova) 
klavesa 36n. (klavir), 56n. (varhany), 58n. (akor

deon),85 
klavesovahudba 260-263 (renes.), 307-313 

(baroko) 
klavesove nastroje 36n., 47, 56-59, 61, 63, 261 
klaviatura 28n., 36n., 47, 59, 84n., 
klavichord 36n., 80, 227, 307, 323, 365 
klavir 24n., 36n., 63, 65, 306-315 (baroko), 

332,362-369 (klas.), 436-441 (romant.), 
447, 450n. (kom. h., 19. stol.) , 475 

klavirni 
- koncert 108, 122n., 334n., 365, 390n. 

(klasicismus), 468-471 (19. stol.) , 482 
'- kus 115, 405, 431, 436n., 486, 534n., 539 
- kvartet 372n. (klasicismus), 378 (obsazenO, 

450n. 09. stol.), 478 
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- mechanika 29, 36n. 
- sonata 149, 336, 363, 368-371, 373,404 
- suita 103, 151,331 
- Skola 397,401 
- trio 148, 370, 372n. (klasicismus), 378, 

392, 450n. (19. stol.), 509 
- vYtah 69, 83 

KLEBE, G. 523 
KLEBER, L. 261 
KLEIN, A. 349 
KLEIN, B. 433 
KLEIN, G. 543 
Kleine geistliche Konzerte (Schlitz) 293, 296n., 

305 
Kleines Spiel 509 
KLEIST, H. v. 465, 523 
KLENGEL, J. 473 
klic 66n., 92n., 116n. 
Klio (muza) 171 
KLOPSTOCK,F.G.333,353,355,361,477 
KLOSE, F. 465, 483 
KLVGHARDT, A. 465, 483 
kmitna 15, 19, 28n., 61 
KNECHT, J. H. 387 
Kniha pisni (cinski) 169 
KNOLL, u. 257 
KOBYLANSKA,K.443 
kobylka 38n., 40n., 58n. (akordeon) 
kobza 34n. 
koda 112n., 122n., 148n., 335 
KODAL~Z.439,495,501 
Kodex 

- Darmstadt 213 
- Montpellier 21 On. 
- Rossi 223 
- SpeciaJnik 
- SqarciaJupi 223 

KOECHLIN, C. 483 
KOENIG, G. M. 521, 523 
KOCH,H.CH.267,335 
KOCHEL, L. Ritter v. 397 
kochlos 173 
koincidcncni teorie 20n. 
kolaz497, 514n., 517 
kolektivni improvizace 521 
kolfky 31, 38n., 161, 227 
KolmarskY rkp. 197 
Kolombina 341 
koloraturni sopran 23, 285 
koloraturni, koloratura 221,223, 276n., 299, 349, 

351 
koloriste 261 
kolorovani 157, 201, 261 

- menzuraJni notace 232n. 
- (zdobenO diskantu 234n., 239 

kolory zesilovac (varhany) 59 
KOLUMBVS, K. 229 
kombinacni tony 19 

King Ollver's Creole Jazz Band 505 
kinor 163 
kinotéka 509 
KlNSKY, G. 399 
KlRCHER,A.35,271 
KIRCHNER, TH. 441 
kithara45, 145, 171, 172n., 177, 179, 227, 275 

- kolébková 172n. 
kitharistika 173 
kitharodie 170n. 
KlTTEL, J. C. 354n. 
KlTTEL, K. 121 
KlTTL, J. F. 534n. 
K]ERULF, H. 467 
K]U], C. A 423 
kladívková mechanika 29 (xylofon), 36n. 
kladívkový klavír 37,271,337,363,365 
kladivo 26n. 
Kladivo bez mistra (Le marteau sans ma1tre, Bou-

lez) 519 
klamný závěr 96n., 99 
klapka 51 (trubka), 52n. (flétna), 58 (akordeon), 
klapkové rohy 48n. 
klapkový systém 52, 55 
klarina 47, 51, viz též clarina 
klarinet 24, 54n., 65, 69, 271, 378n., 381, 385, 

393,405, 454n., 505, 508 
klarinetový kvintet 378n. (Mozart), 454n. 

(Brahms) 
klasicismus 332-399 

- kom. h. 370-379 
- chápání hudby 334n. 
- chrám. h. 354-359 
- klavír 362-369 
- opera 338-351 
- oratorium 386n. 
- píseň 360n. 

klasicizující tendence 495 
klasický (pojem) 333,335, 347 
klastr, viz cluster 
klauzule 93, 126n., 202-209, 211, 219, 230n. 

(tenorová, sopránová) 
klávesa 36n. (klavír), 56n. (varhany), 58n. (akor

deon),85 
klávesová hudba 260-263 (renes.), 307-313 

(baroko) 
klávesové nástroje 36n., 47, 56-59, 61, 63, 261 
klaviatura 28n., 36n., 47, 59, 84n., 
klavichord 36n., 80, 227, 307, 323, 365 
klavír 24n., 36n., 63, 65, 306-315 (baroko), 

332,362-369 (klas.), 436-441 (romant.), 
447, 450n. (kom. h., 19. stol.) , 475 

klavírní 
- koncert 108, 122n., 334n., 365, 390n. 

(klasicismus), 468-471 (19. stol.) , 482 
'- kus 115, 405, 431, 436n., 486, 534n., 539 
- kvartet 372n. (klasicismus), 378 (obsazenO, 

450n. (19. stol.), 478 
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- mechanika 29, 36n. 
- sonáta 149, 336, 363, 368-371, 373,404 
- suita 103, 151,331 
- škola 397,401 
- trio 148, 370, 372n. (klasicismus), 378, 

392, 450n. (19. stol.), 509 
- výtah 69, 83 

KLEBE, G. 523 
KLEBER, L. 261 
KLEIN, A. 349 
KLEIN, B. 433 
KLEIN, G. 543 
Kleine geistliche Konzerte (Schiitz) 293, 296n., 

305 
Kleines Spiel 509 
KLElST, H. v. 465, 523 
KLEN GEL, J. 473 
klíč 66n., 92n., 116n. 
Klio (múza) 171 
KLOPSTOCK,F.G.333,353,355,361,477 
KLOSE, F. 465, 483 
KLUGHARDT, A. 465, 483 
kmitna 15, 19, 28n., 61 
KNECHT, J. H. 387 
Kniha písní (čínská) 169 
KNOLL, U. 257 
KOBYLANSKA, K. 443 
kobylka 38n., 40n., 58n. (akordeon) 
kobza 34n. 
koda 112n., 122n., 148n., 335 
KODÁL~Z.439,495,501 
Kodex 

- Darmstadt 213 
- Montpellier 21 On. 
- Rossi 223 
- Speciálník 
- SqarciaJupi 223 

KOECHLlN, C. 483 
KOENIG, G. M. 521, 523 
KOCH,H.CH.267,335 
KOCHEL, L. Rilter v. 397 
kochlos 173 
koincidenční teorie 20n. 
koláž 497, 514n., 517 
kolektivní improvizace 521 
kolfky 31, 38n., 161, 227 
Kolmarský rkp. 197 
Kolombína 341 
koloraturní soprán 23, 285 
koloraturní, koloratura 221,223, 276n., 299, 349, 

351 
koloristé 261 
kolorování 157, 201, 261 

- menzurální notace 232n. 
- (zdobenO diskantu 234n., 239 

kolový zesilovač (varhany) 59 
KOLUMBUS, K. 229 
kombinační tóny 19 
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582 REJSTRtK 

Komedianti (Pagliacci, Leoncavallo) 409 
komedie 173, 179, 283, 341, 343 

- hudebnf 341,479 
- madrigalova 275 

komicka opera 131, 281 (baroko); 340-343, 
345 (klasicismus); 407, 413, 414-417 
09. stol.) 

komma 
- pythagorejske 88n., 90n. 
- syntonicke nebo didymicke 89 

komornf 
- duet 121 
- hudba 370-379 (klasicismus), 448-455 

09. stol.) 
- kantata 273, 541 
- koncert 327 
- sonata 109, 148n., 317, 319 
- t6n al 16n., 66n. 

komplementirnf intervaly 84n., 89, 103 
kompletar (completorium, officium) 117 
kompozice 507 
kompozicnf styl 297 (motetory) 

~volny 333 
- galantnf 299, 333 

koncert 122n., 326n. (s6Iory, baroko), 
390-393 (klasicismus), 468-47309. stol.), 
482 
-duchovnf 121,139,297 
- pro ctyi'i nastroje 392n. 
- skupinory 325, 392n. 

koncertantnf 
- hra 101, 307, 309 
- princip 122,251,273,289,323 
- sbor 250n. 
- sty1123, 267, 293, 297, 299, 303nn., 325, 382 
- symfonie 123,325, 392n. 

koncertina 59 
koncertnf 

- citera 34n. 
- kus 123 
- kytara 44n. 
- mistr 327, 393 
- ouvertura 135, 143 
- praxe 393 
- program 393 
- pi'edehra 467 
- spolecnost 393 
- suita 466n. 

koncerty Gewandhausu 393, 437 
konduktove moteto 206n., 213 
konduktus 193, 201, 203, 204n., 207,213,215, 

221,225,527 
KONFUClUS 169 
konjunktury 187, 210n. 
konkretnf hudba 513, 514n., 521 
KONRAD VON WURZBURG 197 
konsonance 20n., 84n., 89, 92n., 167, 199, 213, 

231,525 

KONSTANTIN VELIKY 183 
kontakion 182n. 
kontemplativnf ansambl479 
Kontertanz (Kontra Tanz) 389 
kontrabas 24, 40n., 65, 68n., 101 
kontrabasklarinet 54n. 
kontrabasova tuba 24, 48n. 
kontrabasory pozoun 50n. 
kontrafagot 24, 54n., 65, 68n. 
kontrafaktura 83, 193, 197, 297, 301 
kontrapunkt 85, 92-95, 101, 113, 241,305,500, 

507 
- jednoduchy 95 
- dvoji!9 95, 309 
- troji!9 95 
- ctyi'nasobny 94n. 

kontratenor 138n., 215-219, 222n., 224, 230n., 
236nn.,277 

konzervatoi' (Praha) 535, 537 
KOPELENT, M. 523, 543 
KOPERNtK, M. 229, 267 
kornet 47, 48n., 496, 508 
kornetove nastroje 49 
korpus 38n., 41 (housle), 43 (drnkacfnastroje), 

44n., 227 (loutna) 
kortholt 55, 270 
koruna 73n. 
Korunovacnf koncert (Mozart) 391 
Korunovacnf mse (Mozart) 356n., 359 
k01ftkory xylofon 28n. 
Kostel sv. Tomase (Lipsko) 299 
kostene pfSthly 159 
kostYmy 281, 283 
kotel (tympan) 25,32,33,51,65,160,271 
kothenska dvornf kapela 325 
kotlfkory natrubek 47, 51 
kotlove membranofony 32n., viz tez kotel 
koto 35 
KOTTER, H. 261 
KOTZEBUE, A. 389 
Kouzelna fletna (Mozart) 23, 29, 332, 350n., 397 
kovadlinka 18n. (ucho), 29, 65 
KRAMAR (KROMMER), F. V. 379, 473 
KRASA, H. 543 
Krasna Helena (Offenbach) 415 
krasna umenf 487 
KRASNOHORSKA, E. 537 
KRAUSE, CH. G. 360n. 
KRAuss,C.479 
kravske (srycarske) zvonce 27, 31 
KREISIG, M. 445 
KREISLER, F. 417,445,449 
Kreisleriana (Schumann) 436n., 439 
KREUTZER,C.433 
KREUTZER,R. 37, 371,449 
Kreutzerova sonata (Beethoven) 370n. 
KRIEGER,A. 121, 139,266,301,305 
KRIEGER,]. PH. 287, 308n. 

582 REJSTŘíK 

Komedianti (pagliacci, Leoncavallo) 409 
komedie 173, 179, 283, 341, 343 

- hudební 341,479 
- madrigalová 275 

komická opera 131, 281 (baroko); 340-343, 
345 (klasicismus); 407, 413, 414-417 
(19. sto!.) 

komma 
- pythagorejské 88n., 90n. 
- syntonické nebo didymické 89 

komorní 
- duet 121 
- hudba 370-379 (klasicismus), 448-455 

(19. sto!.) 
- kantáta 273, 541 
- koncert 327 
- sonáta 109, 148n., 317, 319 
- tón aj 16n., 66n. 

komplementární intervaly 84n., 89, 103 
kompletář (completorium, officium) 117 
kompozice 507 
kompoziční styl 297 (motetový) 

~volný 333 
- galantní 299, 333 

koncert 122n., 326n. (sólový, baroko), 
390-393 (klasicismus), 468-473 (19. sto!.), 
482 
-duchovní 121,139,297 
- pro čtyři nástroje 392n. 
- skupinový 325, 392n. 

koncertantní 
- hra 101, 307, 309 
- princip 122,251,273,289,323 
- sbor 250n. 
- styl 123, 267, 293, 297, 299, 303nn., 325, 382 
- symfonie 123,325, 392n. 

koncertina 59 
koncertní 

- citera 34n. 
- kus 123 
- kytara 44n. 
- mistr 327, 393 
- ouvertura 135, 143 
- praxe 393 
- program 393 
- předehra 467 
- společnost 393 
- suita 466n. 

koncerty Gewandhausu 393, 437 
konduktové moteto 206n., 213 
konduktus 193, 201, 203, 204n., 207,213,215, 

221,225,527 
KONFUCIUS 169 
konjunktury 187, 210n. 
konkrétní hudba 513, 514n., 521 
KONRAD VON WORZBURG 197 
konsonance 20n., 84n., 89, 92n., 167, 199, 213, 

231,525 

KONSTANTIN VELIKÝ 183 
kontakion 182n. 
kontemplativní ansámbl 479 
Kontertanz (Kontra Tanz) 389 
kontrabas 24, 40n., 65, 68n., 101 
kontrabasklarinet 54n. 
kontrabasová tuba 24, 48n. 
kontrabasový pozoun 50n. 
kontrafagot 24, 54n., 65, 68n. 
kontrafaktura 83, 193, 197, 297, 301 
kontrapunkt 85, 92-95, 101, 113, 241,305,500, 

507 
- jednoduchý 95 
- dvojitý 95, 309 
- trojitý 95 
- čtyřnásobný 94n. 

kontratenor 138n., 215-219, 222n., 224, 230n., 
236nn.,277 

konzervatoř (Praha) 535, 537 
KOPELENT, M. 523, 543 
KOPERNíK, M. 229, 267 
kornet 47, 48n., 496, 508 
kornetové nástroje 49 
korpus 38n., 41 (housle), 43 (drnkací nástroje), 

44n., 227 (loutna) 
kortholt 55, 270 
koruna 73n. 
Korunovační koncert (Mozart) 391 
Korunovační mše (Mozart) 356n., 359 
korýtkový xylofon 28n. 
Kostel sv. Tomáše (Lipsko) 299 
kostěné píšthly 159 
kostýmy 281, 283 
kotel (tympán) 25,32,33,51,65,160,271 
kothenská dvorní kapela 325 
kotlíkový nátrubek 47, 51 
kotlové membranofony 32n., viz též kotel 
koto 35 
KOTTER, H. 261 
KOTZEBUE, A. 389 
Kouzelná flétna (Mozart) 23, 29, 332, 350n., 397 
kovadlinka 18n. (ucho), 29, 65 
KRAMÁŘ (KROMMER), F. V. 379, 473 
KRASA, H. 543 
Krásná Helena (Offenbach) 415 
krásná umění 487 
KRÁSNOHORSKÁ, E. 537 
KRAUSE, CH. G. 360n. 
KRAuss,C.479 
kravské (švýcarské) zvonce 27, 31 
KREISIG, M. 445 
KREISLER, F. 417,445,449 
Kreisleriana (Schumann) 436n., 439 
KREUTZER,C.433 
KREUTZER,R. 37, 371,449 
Kreutzerova sonáta (Beethoven) 370n. 
KRlEGER,A. 121, 139,266,301,305 
KRlEGER,]. PH. 287, 308n. 
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kritika kU~ury 333 
krk 38n. ( iola), 40n. (housle) 
krokovY t c 155 
krotaly, krot a 27, 30, 173 
KRUFFT,N. v. 361 
Kruh pisni (Uederkreis, Schumann) 430n. 
KRUMBHOLZ, M. 529 
krumhorn 55, 178,250 
KRUMPHOLC, J. K. 379 
KRUMPHOLTZ, w. 399 
krupezion 173 
kryd membrana 18 
kryte piSt'aly 56n. 
KRENEK,E. 484, 503 
ki'idlo 37 (klavir), 55 (fagot), 227 (psalterium) 
kfidlove psalterium 35 
kfidlovka 48n., 508 
ki'izek (~) 67,71,85,87 
KR12KOVSKY, P. 535, 541 
KTESIBIOS 165, 179 
KUBELtK, J. 501 
KUBELiK, R 501 
KUHLAU, F. 367, 379 
KUHNAU,]. 121, 309nn., 319, 331 
kulcitkova scena 279 
kulturni prumysl 489 
KUMMER, F. A. a K. 379, 473 
KUPEL~ESER,L.435 
KUPKOVIC, L. 523 
KDRENBERGER 195 
KURPINSKY, K. 423 
KURTAG, G. 523 
KURTH,E.13,21,405,487 
kurzholz 55 
KUSSER,].S.287,323 
KUTTER, M. 517 
kuzelovY natrubek 46n. 
kvalita 

- hlasu 23 
- poeticlci 335 

kvarta 20, 84, 88n., 93 
- zmensena 335 

kvartet 109,149, 157,319,372-377,450-453, 
455 (obsazenD, 510 (20. stol.) 
- dechovY 378n. 
- klavirni 372n. (klasicismus), 450n. 

(19. stol.) 
- smyccovY 374-377 (klasicismus), 452n. 

(19. stol.) 
kvartola 66n., 209 
kvartove organum 198n. 
kvartovY 

- akord 90n. 
- klarinet 54n. 
- ventil47 

kvartsextakord 96-99, 101 
kvinta 15, 21, 84-89, 89 (pythagorejslci, tempero

vana),321 
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kvinterna 43 
kvintet 444n. (obsazenD 

- dechovY 373,379 (klasicismus), 455 
(19. stol.) 

- klavirni 435,445,451 (19. stol.) 
- smyccovY 376n. (klasicismus), 452n. 

(19. stol.) 
kvintova pi'ibuznost 21, 87,88,91, 96n. 
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-vztahy97 

kvintovYkruh 20n., 34, 86n., 141, 488n. 
kymbala 173 
Kyrie 117, 128n., 190n., 219, 238-243 
kytara 43, 44n., 271, 505n. 
kytarova tabulatura, viz tabulatura 
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L'Ar\esienne (Bizet) 415 
LA BARRE,]. a M. DE 301 
La Pellegrina (Bargagli) 274n. 
La rappresentazione di anima e di corpo (Cavalie

ri) 133, 288n. 
La Traviata (Verdi) 406n., 411 
ladeni 13, 16n. (fyzik:ilni, pi'irozene); 16, 17, 21, 

36n., 61, 87 (temperovane), 34 (citera), 40, 
43nn., 49, 51, 269 
- strun 38n., 42n., 45, 316 

ladeny t6n 36 
ladicf smycka 33 
ladicka 14n. 
LACHENMANN, H. 484, 524n. 
LACHNER,F. 427, 433, 435 
lai, laich, lejch 191, 192n., 195, 217 
laikove 289 (drk.); 361, 379, 381 (amatei'i), viz 

tez amatei'i 
lais 192n., 217 
Lakme (Delibes) 415 
LALO,E.433,449,461,473 
LAMARTINE, A. DE 439, 463 
LAMB,]. 505 
LAMBERT, M. 301 
lamentace 194,245,249,531 
lamento 115, 279, 284, 303, 327 
Lamento d'Arianna (Monteverdi) lIOn., 124n., 

277 
lamentobas, lamentovY bas 143, 278n., 285, 294 
lamentova figura 293, 295 
LANDA, D. 511 
LANDI, S. 279, 289 
LANDINI, F. (tez Landino) 125, 222n., 225, 253 
landinovsk}' zaver 223 
liindler 151, 155,389,437 
langleik 35 
LANGTON,S. 191, 197 
LANIER, N. 301 
LAPPI, P. 295 
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ri) 133, 288n. 
La Traviata (Verdi) 406n., 411 
ladění 13, 16n. (fyzikální, přirozené); 16, 17, 21, 

36n., 61, 87 (temperované), 34 (citera), 40, 
43nn., 49, 51, 269 
- strun 38n., 42n., 45, 316 
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ladička 14n. 
LACHENMANN, H. 484, 524n. 
LACHNER,F. 427, 433, 435 
lai, laich, lejch 191, 192n., 195, 217 
laikové 289 (círk.); 361, 379, 381 (amatéři), viz 
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lais 192n., 217 
Lakmé (Delibes) 415 
LALO,E.433,449,461,473 
LAMARTlNE, A. DE 439, 463 
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lamentová figura 293, 295 
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LAND!, S. 279, 289 
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liindler 151, 155,389,437 
langleik 35 
LANGTON,S. 191, 197 
LANIER, N. 301 
UPPI, P. 295 
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lassan-friska 155, 438n. 
LASSO, O. DI 93, 125, 126n., 136n., 138n., 228n., 

246n. (zivot), 249, 251, 253, 255, 257, 266 
lamia 133,221,259, 288n. 
laudes (officium) 117 
laudi spirituali 289 
LAURENTIUS DE FLORENTIA 223 
LAVATER,]. K. 333 
LAVIGNA, V. 411 
LAWES, W. a H. 301 
Lazebnik sevillskY 23, 332, 400, 402, 406n. 

(Rossini); 340n., 343 (Paisiello) 
LE BLANC DU ROULLET 347 
LE CAMus, S. 301 
LE JEUNE, C. 253 
LE MAIsTRE, M. 257 
LE ROUX, M. 523 
LE SUEUR, (take Lesueur),].-F. 347,425,429, 

463 
lead 507 
LEBEGUE, N. 307 
LEBRUN, L. A. 393 
LECWR,]. M. 316n., 327 
LEGRENZI,G.279,287 
LEHAR, F. 417 
LECHNER,L. 127, 137,247,257 
LEIBNIZ, G. W. 269 
LEIBOWITZ, R. 515, 519 
leitmotiv 131, 133, 135, 142n., 153, 418n., 

420n.,481 
LEMLIN, L. 257 
LEMOINE,]. B. 347 
LENAU, F. 479 
LENYA, L. 503 
LENZ,]. M. R. 515, 523 
LEO, L. 121,291, 338n., 343 
LEONARD, H. 449 
LEONCAVALLO, R. 409 
LEONIN(US) 202n., 204n. 
Leonora (pi'edehra, Beethoven) 135, 388n. 
LEOPOLD II., cisar 339, 397 
LEOPOLD Z ANHALT-KOTHENU 325, 329 
lesni roh 24, 47, 48n., 65, 68, 153,271,319, 

321, 392n. (koncert), 509 
LESSEL, F. 469 
LESSING, G. E. 333 
LESUR ,]. Y. DANIEL-L. 499 
LESURE, F. 481 
Letni lcinon 119, 212n. 
LEVI, H. 421 
LEVINAS, M. 525 
Levite 163 
LEWIS,]. 507 
L'homme arme 230n. (piseii), viz tez Missa 

I'homme arme 
Liber responsorialis 117 
Iibreto 131,277,287,353 
Libuse (Smetana) 423, 537 

Iiceni prosti'edi 409, 509 
lid, mirod 333 
Iidova hudba 267, 495 
Iidova piseii 195, 335, 360n. (k1a~icismus), 431 

(19. stol.), 433, 541 (ces.) 
LIEBERMANN, R. 515 
Liederkranze 433 
Liedertafel361, 417, 433 (Berlin), 445 

(Drazdany) 
LIEGEOIS, N, 254 
Iigatura66n., 75, 93,187,203; 210n., 232n. 

(menzur:ilni notace) 
LIGETI, G. 484, 516n., 523 
LICHNOWSKI, knizata K. aM. 397, 399 
L'incoronazione di Poppea (Korunovace Poppey, 

Monteverdi) 276n. 
LINDPAINTER, P.]. 473 
Linecka symfonie (Mozart) 385 
LINGG, H. 433 
LING-loN 169 
Iiny hlas 320n. 
Lipsko 299 (Kantorei), 393 (koncertni praxe 

18. stol.) 
lira da braccio 38n. 
LISTENIUS, N. 271 
Iistky do pamatniku 115,437 (Schubert) 
LISZT, F. 59, 113, 133, 153, 191,369, 400n., 

405,403,421, 424n., 427, 433, 437, 438n. 
(k1avir), 441, 443, 446n. (zivot), 449, 453, 
457,459,461, 462n. (symf.), 465, 467, 469, 
470n. (k1av. konc.), 475, 479, 481, 495,533, 
537 

Iitanie 193, 357, 531 
Iitanie Vsech Sva/ych 357 
Iiterami opera 411 
Iiteratska bratrstva 527, 529 
Iitofon (kamenohra) 28nn. 
LITOLFF, H. 441, 471 
Iiturgicka recitace 116n. 
Iiturgicke drama 191, 275 
Iiturgie 117, 180n. (milanska), 182n. (byzantska) 

185,293,297,302,354,427,527 
Iituus 178n. 
Iive-elektronika 521 
Livietta e Tracollo (Pergolesi) 340n., 343 
L]ADOv, A. 465, 501 
L]APUNOV, S. 461, 465 
LOBE,]. CH. 473 
LOBKOWITZ, F.]. M., knize 399 
LOBWASSER, A. 257 
LOCATELLI, P. A. 317, 325, 327, 371 
LOCKE, M. 285 
LOCQUEVILLE, R. 225, 237, 239 
LOEWE, C. 425,433 
LOEWE, F. 511 
LOGOTHETIS, A. 523 
Lohengrin (Wagner) 417-421,447 
LOHLEIN, G. S. 363 
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Lochamer Liederbuch (Lochamsk)l zpevnik) 
257 

LoLLE,]. 389 
LoLLI, A. 371 
LoMBARDI, L. 525 
Londyn 

- Mesii~ 291 
- opera (Handel) 281,285 
- koncertni praxe 18. stoleti 393 

Lond9nske symfonie (Haydn) 383, 395 
longa 203, 210n., 213nn., 232n. 
LoNGAVAL, A. DE 137 
LoNGFELLOW. H. W. 460n. 
iongway (fadory tanec) 389 
loo-jon 29n. 
Lorellinske litanie 357 
LoRTZING, A. 416n. 
LOTTI, A. 287, 295 
LOTZ, TH. 55 
loure (tanec) 150,322 
Louslcicek (Cajkovskij) 151, 466n. 
loutkove divadlo 395 
loutna 25,35, 42n., 43 (theorbova), 45 (kirgiz

ska), 101, 160n., 165, 168n., 173, 226n. 
(smyccova), 227 (s dlouh9m krkem) , 246, 261 
(renes.), 271, 314n. (baroko) 

loutnova 
- hudba 260-263 (renes.), 314n. (baroko) 
-suita 151 
- tabulatura 141, 253, 260n. (it.) 

loutnory rejstfik 37 
loveck)l roh 49, 319, 325 
LOWE,].]. 287, 311 
l6ze (opera) 278n., 344 
LiiBECK,V.309 
luby 33, 39nn., 43, 45, 227 
Lucia di Lammermoor (Donizetti) 407 
Ludus tonalis (Hindemith) 500n. 
LUDVtKX1V., kraJ fro 155,267,279,283,307 
LUDWIG II., kraJ bavor. 421 
Luisa Miller (Verdi) 411 
luk 34n., 159, 165 
LUKAS,Z.543 
Lulcisovy paSije (Penderecki) 137,484, 524n. 
LULLY,].- B. 55, 65,131,135,151,155,266, 

282n., 287,295, 317,319, 321, 323 
lur 49, 158n. 
LUTHER, M. 137,229,257, 296n., 305, 351 
LUTOSI:.AWSKI, W. 449, 484, 514n. 
LUYTHON, CH. 529 
LUZZASCHI,L. 255, 307 
lydicka, -y (stupnice, t6nina, modus) 90n., 176n., 

182 
lyra 28n., 160-163, 165, 172n., 179, 226n., 

508 
lyrika 165, 167, 173, 179, 193, 195,431 
lyroviol39 
lZi.cky 26n. 

M 

Macbeth (Verdi) 411 
MACKENZIE,A. C. 483 
MACUINAS, G. 523 
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Madame Butterfly (Puccini) 29, 408n. 
Maoarsko 483 
MADERNA,B.484,519,521,523 
Madonna per voi ardo (Verdelot) 254n. 
madrigal 124n., 233, 254n., 259, 271, 303, 305 

- duchovni 133, 289, 293 
- !cinonick)l 125, 223 
- koncertantni 125, 291 
- s6lory 101, 124n. 
- trecento 125nn., 220n. 

madrigalismy 125, 254n. 
madrigalova komedie 275 
MAETERLINCK, M. 467, 481, 483, 491 
MAGNARD, A. 483 
Magnificat (Gabrieli) 2 SOn. 
magnificat 225, 233, 245, 249, 259, 293, 357 
Magnus liber 129, 203, 204n., 209, 213 
magrama 167 
MAHILLON, V.-CH. 25 
MAHLER, G.139, 153, 389, 400n., 476n. (zivot), 

517,539 
MACHA, O. 543 
MACHAUT, G. DE 127, 139, 216n., 218n., 225, 

237,253,257,497,527 
machete 45 
main dance 285 
mainstream (hnuti) 507 
MAINWARING,J.331 
MAJO, F. DI 281, 397 
mala fletna 53, viz tez pikola 
Mala nocni hudba (Mozart) 146n. 
MALEC, L 515 
MALER, w. 503 
MALIPIERO, G. F. 303, 483 
Malif Mathis (Hindemith) 500n. 
MALLARME,S. 481, 519 
maly 

- buben 32n., 65, 508 
- kotel33 
- prazec (housle) 40 

~ZEL,J.N.67, 75 
MAMANGAKJs,N.523 
mamba 155 
mandola 42n. 
mandolina 42n. 
MANDYCZEWSKI, E. 435, 475 
MANELLI, F. 279 
MANFREDINI, F. 317, 325, 327 
mannheimska 

- dvorni kapela 65,383 
- skola 153, 333, 380n., 391 

mannheimske manyry 364n., 381 
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MONNOT, M. 511 
monodický styl 101, 289, 293, 297 
monodie 95,131, 144n., 272, 272n., 275, 289, 

293,303 
monodram 345,349 
monochord 25,37, 88n., 226n. 
MONSIGNY, P.-A. 344n. 
MONTANUS,]. S. 529 
MONTE, PH. DE 125, 228n., 247, 255, 529 
MONTEVERDI, C. 65, 82n., IlOn., 124n., HOn., 

135,139,145,225,228n.,251,255,266, 
270n., 273-277, 292n., 295, 297, 302n. (ži
vot), 305, 307, 317, 320n., 347, 357 

MOOG, R. A. 63 
mora 270 
MORALES, C. DE 249, 259 
moreska 247 
MORLEY, TH. 259, 263, 299 
MORRlSON,]. 511 
MORTON,]. R. 505 
MORTON, R. 237 
MORZIN, K]. F., hrabě 395 
MOSCHELES, I. 441, 451, 469,535 
moteto 101, 126n., 201 (St. Martial), 203, 

205-208,213 (ars antiqua), 214-217 (ars 
nova), 225, 233, 234n. (Dunstable), 238n. 
(Dufay), 239, 241, 242n. Qosquin), 244n. 
(Clemens non Papa), 245, 246n. (Lasso), 255, 
265,293, 297nn. (baroko), 304 (Schiitz), 305, 
355 (klasicismus), 526n.; 533 (Cernohorsky') 
- cacciové 224n. 
- pohřební 297, 299 
- s akrostichem 526n. 
- s citátem 297 
- vícetextové 206n., 526n. 

motetová věta (ordinarium) 219 
motetové pašije (prokomponované) 136n., 243 
motetus 126n., 205, 206n., 208n., 215, 217n., 225 

motiv 95, 106n., 337, 366n., 374n., 387, 421, 493 
motivické varianty 381, 497 
MOUTON,]. 228n., 243, 245 
MOZART, L. 333, 357, 371, 373, 397 
MOZART, W. A. 23, 29,43,45,55,99,106-109, 

111, 113, 119, 121, 122n., 128n., HOn., 
134n., 139, 144n., 146n., 148n., 153, 155, 
156n., 277, 293, 332-337, 339-343 (opera 
buffa), 345, 348-351 (opera), 353, 355-359 
(chrám. h.), 360n., 364n. (klavír), 367, 
369nn., 373, 375-379, 382n., 384n. (symf.), 
387,389-393 (koncerty), 395, 396n. (život), 
399, 407, 427, 429, 435,437, 443,445,450n., 
457,469,477,479,483,497,507,531,533 

MOZARTovA, M. A. (NANNERL) 397 
mozartovské kvinty 98n. 
mše 117 (zpěvy), 128n., 141, 218n. (Machaut). 

233, 235, 238n., 240n., 242-245, 249, 
292-295 (baroko), 294 (h moll, Bach), 
354-357 (klasicismus), 355, 426-429 
(19. stol.), 531 (Ceské země) 
- diskantová 239 
- chorální 117, 128n. 
- koncertantní 129 
- s c. f. 295 
- tenorová 129, 238n., 245 
- vánoční (Ryba) 533 
- vícehlasá 117, 129, 497 

Mše z Tournai 129, 219 
mudanza 259 
MUFFAT, G. a G. TH. 308n., 323 
MUHLFELD, R. 455 
MULLER A. E. 363 
MULLER v. Asow 479 
MULLER, W. 349, 431 
MULLER-SlEMENS, D. 525 
MULLlGAN, G. 507 
Mulliner Book 263 
MUNDAY, J. 263 
MiiNZER, TH. 296n. 
MURAIL, T. 525 
MURGER, H. 409 
murky 363 
MURSCHHAUSER, F. X. A. 308 
MUSARD, PH. 415 
MUSET, C. 194 
musette (valčík) 509 
musette 55, 150 
music hall 499 
musica 

- angelica 269 
- coelestis 269 
- ficta (falsa) 189,209 
- humana 269 
- instrumentalis 269 
- mensurabilis 211, 269 
- mundana 269 
- musica nova 245, 255, 485 
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- plana, Willaert 269 
- poetica 270n., 297, 305 
- practica 269, 271 
- reservata 247, 255, 271 
- sacra 293 
- speculativa 269 
- theorica (theoretica) 269 
- viva 485 

Musica enchiriadis (anonym. traktat) 189, 198n. 
musicus poeticus 267, 271 
Musikalische Exequien (Schiitz) 304n. 
Musikausiibende Gesellschaft (Berlin) 393 
musike 11, 171 
musique 

- concrete 515 
- imitative 335 
- naturelle 335 

musiquettes 415 
MUSORGSKIJ, M. P. 139, 142n., 422n. (Zivot), 

432n. (pisen), 440n., 465, 481, 541 
MUSSET, A. DE 409 
mutace 188n. 
mutatio per tonum 271 
mutazioni (strofy) 253 
MUZAK. 511 
muzikal 507, 510n. 
muzy 11, 171,275 
MYSLIVECEK, J. 532n. 
Mystere (oratorium) 133,425 
mysleni (seriaIni) 507 
mytologie, antika 219,275,283,339,345 

N 

Nabucco (Verdi) 411 
NAGEL!, H. G. 433 
nahoda 485, 514n., 519, 521 
nakmitavani 14n. 
naladeni (temperovana oktava) 36n. 
Namesicna (Bellini) 407 
NANINO, G. M. 249, 293 
NANNERL (MOZARTovA) 397 
naos (sistrum) 164n. 
napodoba 223, 335, 347 
NAPOLEON 387, 425, 449 
NARDINI, P. 317, 371 
narodni 

- hymna 361, 395, 411; 534n. (ces.) 
- opera 283, 422n., 537 (ces.) 
- pisen 487, viz tez lidova pisen 
- singspiel 349 
- lance 155, 511 

NARVAEZ, L. DE 262n. 
nastrckova trompeta 50n. 
nastrcky (Iesni roh) 49, 51 
nastroje 24-65 

- barokni 270n. 
- cinske 168n. 
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- egyptske 164n. 
- elektrofonicke 61 
- indicke 166n. 
- Mezopotamie 160n. 
- Palestina 162n. 
- pozdni antika 178n. 
- prehistorie a rane dejiny 158n. 
- renes. 246n. 
- fec. 172n. 
-Rim 178n. 
- stfedoveke 226n. 
- symfonickeho orchestru 24 
- transponujici 35, 46n. 
-uderne 33 
- hrajici basovou linkn 65 

nastrojova technika 27,32,65,261,307, 314n., 316n., 
327, 371, 401, 437, 448n., 473, 489, 499, 515 

natjaved 167 
natrubek 46n., 49nn., 54n. 
naturalismus 409, 477, 481 
nauka 0 

- figur:ich 121,270 
- form:ich 104-109 
- harmonii 96-99 

naustek 52n., 159, 161 
nay (fletna) 165 
Neapol 278n. 
neapolska 

- operni mse 359 
- operni sinfonie 152n., 281, 323, 339 
- operni skola 131, 145,279, 280n. 
- skola 121,133,291,295,339 

neapolskY sextakord 98n., 145,341 
NEBUKADNEZARII161 
NEDBAL, O. 541 
Nedokoncena (Schubert) 400, 404n., 409, 456n. 
NEEFE,C.G. 349, 399,361 
negro spiritual (cernosskY spiritual) 506n. 
nehudebni zvuk (reaIny zivotni zvuk) 409 
NEIDHART VON REUENTHAL 195, 197, 527 
NEJEDLY, Z. 13 
nekonecnamelodie 111,409,418 
nekonecny kanon (canon perpetuus) 118n. 
Nema z Portici (La Muette de Portici, Auber) 

412n.,415 
nemecka mse (Luther) 296n. 
Nemecke requiem (Brahms) 428n. 
Nemecko 212n. (13. stol.), 225 (14. stol.), 256n. 

(vok. h., renes.), 260n. (varh. h., renes.), 
286n. (opera, baroko), 308-311 (varh., k1av., 
baroko), 315nn. (baroko), 348-351 (opera, 
k1asicismus), 370n. (k1asicismus, smycce), 
414-421 (opera, 19. stol.), 424n. (oratorium, 
19. stol.), 456n. (symf., 19. stol.), 500n. (neo
k1asicismus) 

nemeckY tanec (Deutscher) 155,389 
NEMECEK, J. 541 
nemyfilm 509 

- plana, Willaert 269 
- poetica 270n., 297, 305 
- practica 269, 271 
- reservata 247, 255, 271 
- sacra 293 
- speculativa 269 
- theorica (theoretica) 269 
- viva 485 

Musica enchiriadis (anonym. traktát) 189, 198n. 
musicus poeticus 267, 271 
Musikalische Exequien (Schiitz) 304n. 
Musikausiibende Gesellschaft (Berlín) 393 
músiké 11, 171 
musique 

- concrete 515 
- imitative 335 
- naturelle 335 

musiquettes 415 
MUSORGSKI], M. P. 139, 142n., 422n. (život), 

432n. (píseň), 440n., 465, 481, 541 
MUSSET, A. DE 409 
mutace 188n. 
mutatio per tonum 271 
mutazioni (strofy) 253 
MUZAK. 511 
muzikál 507, 510n. 
múzy 11, 171,275 
MYSLlVECEK, J. 532n. 
Mystere (oratorium) 133,425 
myšlení (seriální) 507 
mytologie, antika 219,275,283,339,345 

N 

Nabucco (Verdi) 411 
NÁGELI, H. G. 433 
náhoda 485, 514n., 519, 521 
nakmitávání 14n. 
naladění (temperovaná oktáva) 36n. 
Náměsíčná (Bellini) 407 
NANINO, G. M. 249, 293 
NANNERL (MOZARTovA) 397 
naos (sistrum) 164n. 
nápodoba 223, 335, 347 
NAPOLEON 387, 425, 449 
NARDINI, P. 317, 371 
národní 

- hymna 361, 395, 411; 534n. (čes.) 
- opera 283, 422n., 537 (čes.) 
- píseň 487, viz též lidová píseň 
- singspiel 349 
- tance 155, 511 

NARVÁEZ, L. DE 262n. 
nástrčková trompeta 50n. 
nástrčky (lesní roh) 49, 51 
nástroje 24-65 

- barokní 270n. 
- čínské 168n. 
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- egyptské 164n. 
- elektrofonické 61 
- indické 166n. 
- Mezopotámie 16on. 
- Palestina 162n. 
- pozdní antika 178n. 
- prehistorie a rané dějiny 158n. 
- renes. 246n. 
- řec. 172n. 
-Řím 178n. 
- středověké 226n. 
- symfonického orchestru 24 
- transponující 35, 46n. 
-úderné 33 
- hrající basovou Iinkn 65 

nástrojová technika 27,32,65,261,307, 314n., 316n., 
327, 371, 401, 437, 448n., 473, 489, 499, 515 

nátjavéd 167 
nátrubek 46n., 49nn., 54n. 
naturalismus 409, 477, 481 
nauka o 

- figurách 121,270 
- formách 104-109 
- harmonii 96-99 

náústek 52n., 159, 161 
nay (flétna) 165 
Neapol 278n. 
neapolská 

- operní mše 359 
- operní sinfonie 152n., 281, 323, 339 
- operní škola 131, 145,279, 280n. 
- škola 121,133,291,295,339 

neapolský sextakord 98n., 145,341 
NEBÚKADNEZARII161 
NEDBAL, O. 541 
Nedokončená (Schubert) 400, 404n., 409, 456n. 
NEEFE,C.G. 349, 399,361 
negro spirituál (černošský spirituál) 506n. 
nehudební zvuk (reálný životní zvuk) 409 
NEIDHART VON REUENTHAL 195, 197, 527 
NE]EDLÝ, Z. 13 
nekonečná melodie 111,409,418 
nekonečný kánon (canon perpetuus) 118n. 
Němá z Portici (La Muette de Portici, Auber) 

412n.,415 
německá mše (Luther) 296n. 
Německé requiem (Brahms) 428n. 
Německo 212n. (13. stoL), 225 (14. stoL), 256n. 

(vok. h., renes.), 260n. (varh. h., renes.), 
286n. (opera, baroko), 308-311 (varh., k1av., 
baroko), 315nn. (baroko), 348-351 (opera, 
klasicismus), 370n. (klasicismus, smyčce), 
414-421 (opera, 19. stoL), 424n. (oratorium, 
19. stoL), 456n. (symf., 19. stoL), 500n. (neo
klasicismus) 

německý tanec (Deutscher) 155,389 
NĚMECEK, J. 541 
němý film 509 
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590 REJsTiHK 

neobaroko 501 
neoklasicismus 483nn., 489, 498-503, 541, 543 
NERI, F. 289 
NERNST, W. 63 
NERO, cisar 179, 277, 287 
nespory (officium) 117,293,357,531 
NetopYr (Strauss) 417 
Neue Zeitschrift fur Musik (NZfM) 445,447,475 
NEUMEISTER, E. 121 
neumy 116n., 182n., 186n., viz tez notace 
nevel, take nabla 163 
New Orleans 504n., 506n., 510 
NEWSIEDLER, H. 261 
NICCOLOOA PERUGIA 223 
NICOLAI, O. 417 
NICULESCU, S. 523 
NIELSEN,C.465,483 
NIETZSCHE, F. 421, 477, 479 
NIGRIN,]. 529 
NIKISCH, A. 459 
NILSSON, B. 523 
ninera (organistrum) 35,226,227,271 
Nizozemf 187, 228n., 241, 247, 306n. 
NOBLE, R. 63 
NOHL, L. 487 
nokturno 115, 147, 442n. (Chopin) 
nokturnova responsoria 117 
NOLA, G. D. OA 252n. 
nona (interval) 85,99 
nona (officium) 117 
nonet 65, 454n. 
NONO, L. 484, 516n., 523 
nonovY akord 97nn., 101 
Norma (Bellini) 406n. 
Norsko 423, 441 
nosice (zvukove) 509, 511 
NOSTIC, hrabe F. A. 531 
nota cambiata 92n. 
notace 24, 69, 78 

- byzant.182n. 
- cervene noty 214n., 224, viz tez color 
- graficka 489 
- choriilni 186n 
- it. trecento 220n. 
- kvadraticka 186n. 
- manYristick:i 224n. 
- menzuriilni 207, 210n., 214n., 224n. 
- modiilni 202n. 
- Musica enchiriadis 198n. 
- neumova 186n. 
- podkovakova 187 
- i'ec. 174n. 

notes inegales 307 
NOTKER BALBULUS 191 
nototisk 229, 529 
notova osnova (Guido z Arezza) 186n. 
notovY zapis 66n., 82n., 116n. (choriilni), viz tez 

hodnoty not 

Notre Dame (epocha) 202-205,207,209,219, 
225,527 

Nouvelles Suites (Rameau) 314n. 
Nova jednoduchost 353, 484n. 
NovAK, V. 423, 538n., 543 
NOVALIS (F. von Hardenberg) 401,403 
NOVERRE,].-G.389 
Novonemeck:i skola 447, 475 
Novosvetsk:i (Dvoi'ak) 460n., 537 
novovek485 
NUNES,E.525 

o 
Oberon (Weber) 417 
objet trouve 513, 515 
obligat, oblige 76, 371, 379 
obligatni doprovod 101,375 
obloukova 

- forma 109, 299 
- harfa, viz harfa 

obrat 96n., lOOn. (akordy), 102n. (vedeni hlasu) 
Obrazky z vYstavy (Musorgskij) 142, 440n. 
OBRECHT,]. 137, 228n., 240n., 243 (zivot), 527 
obsah (forma) 335 
obsah, mimohudebni 115,143,153,317,367, 

403 
obsazeni 64n., 82n., 122n. (concerto grosso), 

146n. (serenada), 148n. (sonata), 246 (kapela, 
renes.), 253, 276; 318n., 340n. (opera, klasi
cismus), 356 (mse, klasicismus), 379 (ad lib.), 
382n. (klas. symfonie), 392 (klas. skupinove 
konc.), 454n. (kom. h.), 506 (big band), 508n. 
(salonni orch.) 

OCKEGHEM,]. 228n., 237, 239, 240n. (zivot) 
OCADLlK, M. 13 
6da 121 (duch.), 139,253,361,387,431 
ODINGTON, W. 209, 213 
000 Z CLUNY 189 
6dovakant:ita 121 
odpoveo 113 (fuga), 118n. (k:inon), 180 (respon· 

sorium) 
odraz zvuku 16n. 
odrazka (~) 67,71 
odtrubov:ini, odtroubeni 319 
OEGLIN, E. (tiskai') 243, 257 
OEHLENSCHLAGER (Busoni) 479 
off beat 504n., 507, 510n. 
OFFENBACH,]. 131, 414n., 417 
offertorium 117, 128n., 296 
officium 117, 128n., 201, 233, 357, 527 
ofiklejda 49 
ochranna sdruzeni autorU 511 
Oiseaux exotiques (Messiaen) 512n. 
okarnzita rychylka 15 
okarina 5 2n., 168n. 
okt:iva 20n., 37, 66, 84n. (interval), 87nn., 93, 

167, 176 
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neobaroko 501 
neoklasicismus 483nn., 489, 498-503, 541, 543 
NERI, F. 289 
NERNST, W. 63 
NERO, císař 179, 277, 287 
nešpory (officium) 117,293,357,531 
Netopýr (Strauss) 417 
Neue Zeitschrift fiir Musik (NZfM) 445,447,475 
NEUMElSTER, E. 121 
neumy 116n., 182n., 186n., viz též notace 
nevel, také nabla 163 
New Orleans 504n., 506n., 510 
NEWSIEDLER, H. 261 
NICCOLOOA PERUGIA 223 
NICOLAI, O. 417 
NICULESCU, S. 523 
NIELSEN,C.465,483 
NIETZSCHE, F. 421, 477, 479 
NIGRIN,]. 529 
NIKISCH, A. 459 
NILSSON, B. 523 
niněra (organistrum) 35,226,227,271 
Nizozemí 187, 228n., 241, 247, 306n. 
NOBLE, R. 63 
NOHL, L. 487 
nokturno 115, 147, 442n. (Chopin) 
nokturnová responsoria 117 
NOLA, G. D. OA 252n. 
nona (interval) 85,99 
nona (officium) 117 
nonet 65, 454n. 
NONO, L. 484, 516n., 523 
nonový akord 97nn., 101 
Norma (Bellini) 406n. 
Norsko 423, 441 
nosiče (zvukové) 509, Sll 
NOSTlC, hrabě F. A. 531 
nota cambiata 92n. 
notace 24, 69, 78 

- byzant.182n. 
- červené noty 214n., 224, viz též color 
- grafická 489 
- chorální 186n 
- il. trecento 220n. 
- kvadratická 186n. 
- manýristická 224n. 
- menzurální 207, 210n., 214n., 224n. 
- modální 202n. 
- Musica enchiriadis 198n. 
- neumová 186n. 
- podkováková 187 
- řec. 174n. 

notes inégales 307 
NOTKER BALBULUS 191 
nototisk 229, 529 
notová osnova (Guido z Arezza) 186n. 
notový zápis 66n., 82n., 116n. (chorální), viz též 

hodnoty not 

Notre Dame (epocha) 202-205,207,209,219, 
225,527 

Nouvelles Suites (Rameau) 314n. 
Nová jednoduchost 353, 484n. 
NOVÁK, V. 423, 538n., 543 
NOVALIS (F. von Hardenberg) 401,403 
NOVERRE,].-G.389 
Novoněmecká škola 447, 475 
Novosvětská (Dvořák) 460n., 537 
novověk485 
NUNES,E.525 

o 
Oberon (Weber) 417 
objet trouvé 513, 515 
obligat, obligé 76, 371, 379 
obligátní doprovod 101,375 
oblouková 

- forma 109, 299 
- harfa, viz harfa 

obrat 96n., 100n. (akordy), 102n. (vedení hlasů) 
Obrázky z výstavy (Musorgskij) 142, 440n. 
OBRECHT,]. 137, 228n., 240n., 243 (život), 527 
obsah (forma) 335 
obsah, mimohudební 115,143,153,317,367, 

403 
obsazení 64n., 82n., 122n. (concerto grosso), 

146n. (serenáda), 148n. (sonáta), 246 (kapela, 
renes.), 253, 276; 318n., 340n. (opera, klasi
cismus), 356 (mše, klasicismus), 379 (ad lib.), 
382n. (klas. symfonie), 392 (klas. skupinové 
konc.), 454n. (kom. h.), 506 (big band), 508n. 
(salonní orch.) 

OCKEGHEM,]. 228n., 237, 239, 240n. (život) 
OCADLíK, M. 13 
óda 121 (duch.), 139,253,361,387,431 
ODlNGTON, W. 209, 213 
000 Z CLUNY 189 
ódová kantáta 121 
odpověď 113 (fuga), 118n. (kánon), 180 (respon· 

sorium) 
odraz zvuku 16n. 
odrážka (~) 67,71 
odtrubování, odtroubení 319 
OEGLlN, E. (tiskař) 243, 257 
OEHLENSCHLAGER (Busoni) 479 
off beat 504n., 507, SlOn. 
OFFENBACH,]. 131, 414n., 417 
offertorium 117, 128n., 296 
officium 117, 128n., 201, 233, 357, 527 
ofiklejda 49 
ochranná sdružení autorů 511 
Oiseaux exotiques (Messiaen) 512n. 
okamžitá výchylka 15 
okarína 5 2n., 168n. 
oktáva 20n., 37, 66, 84n. (interval), 87nn., 93, 

167, 176 
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- dobfe temperovanii 36n. 
- kriitkii 36n. 
- lomenii 36n. 

oktiivovii 
- poloha 61, 96n., 104 
- pffbuznost 21 

oktiivove housle 271 
oktet 146n., 378n., 453n., 455 (obsazenf) 
oktoechos 182n., 189 
OLAH, T. 523 
OLIANS, L. 511 
olifant 49, 227 
OLIVER, J. KING 504n. 
OLYMPOS 171 
omezenii aleatorika 525 
ondeggiando 76, 80n., 316 
ONDRE] KRETSKY 183 
ONSLOW, G. 379, 455 
opera 111, 1300., 274-287 (baroko), 338-351 

(kiasicismus), 389, 406-411 (19. stol., Itiilie), 
412-415 (19. stol., Francie), 416-421 
(19. stol., Nemecko), 422n. (19. stol.), 509, 
5220. (po 1950), 531 (it. v Cechiich), 532n., 
537n. (ces.) 
- buffa, opera bouffe 111, 130n., 279, 281 

(baroko), 340-343 (kiasicismus), 349, 353, 
363,531 (v Cechiich) 

- duchovni, viz duchovni opera 
- hruzy 347,351 
- komickii, viz komlckii o. 
- romantickii, viz romantickii o. 
- semiseria 330n. 
- seria 131, 281 (baroko), 285, 3380. 

(kiasicismus), 341, 531 
opera-ballet 283, 345n. 
opera comique 131, 282n. (baroko), 345 (kiasi

cismus), 347,407,413,4140. (19. stol.), 531 
(v Cechiich) 

opereta 131, 351, 413, 4140., 417, 537 
operni 

- me 110n. (ranii), 327, viz tez iirie 
- dum 278n., 287, 345 
- orchestr 65, 82, 320n., 394 
- pfedehra (volnii) 135 
- reforma (Gluck) 339,3460. 
- scena (baroknf) 280n. 
- sinfonie 134, 281 (neapolskii), 323 

(beniitskii), 339, 385 
- styl (beniitskY) 27 6n. 
- skola, viz beniitskii a neapolskii 

opisovac 277 
OPITZ, M. 275, 287, 305 
opus 76, 271, 305, 515 
oratorio 133, 289 (0. latino, o. volgare) 
oratorium 1320.,137,288-291 (baroko), 299, 

3520. (kiasicismus), 4240. (19. stol.), 511 
ORCAGNA, A. 447 
ordinarium, viz mesni ordinarium 
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ordre 151, 307 
Orfeo (Monteverdi) 65, 82n., 130n., 266, 2740., 
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pavana, pavaoe 151, 1540.,2620.,265,492 
pedru 37, 560., 59, 61, 7l00., 76, 79, 81, 225, 21 
pedruova 

- harfa 440. 
- ski'ioka 440. 
- vez (varhaoy) 560. 

pedruove 
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- školy 360 
- typy (z hlediska formy) 106n., 139, 193n., 

431 
-variace 309, 311, 317 

písňový 
- cyklus 361, 433, 491, 501 
- kruh 361 (Beeth.) 

piston 49, 51, 508 
pištci, viz průvod p. 
píšťaliště 56n. 
píšťaly 47, 53, 56n., 59, 159, 161, 173, 178, 199, 

270,319,409 
- klarinetového typu 55 
- příčné (vojenské) 53, 271 

Piu bella donn'al mondo (Landini) 222n. 
PlXlS, E X. 473, 449 
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pizzicato 35, 71n., 76, 303, 327, 448n., 463 
plagaInf 

- zaver 96n. 
- cfrkevnf stupnice (modus) 9On., 182n., 188n. 

PIANEROvA, M. 421 
planch 194 
plankty 527 
platkove nastroje 54n., 169, 173,227,270 
PIATON 165, 175, 271, 335 
PIAUTUS 178n. 
PIAVEC,]. 541 
plektrum 35, 172n. 
plenerova hudba 147, 378 
PLEYEL,I.367,441,451 
Pli selon pli (Boulez) 518n. 
plika210n. 
PLUMMER,]. 527 
PLUTARCHOS 179 
pocftacova hudba 521 
podatus, viz pes 
podbradek (housle) 41 
poetickY (element) 401 
POGLIETTI, A. 308, 315 
poMdkova opera 351, 418n., 423, 497, 
POHANKA,]. 13 
POHL, C. F. 475 
pohi'ebnf 

- hudba 359 
- moteta 297,299 

pohyb hlasu 92n. (rovny, paralelnf, stranny) 
pohybliva lista (klavfr) 36n. 
pointilismus 481 
POLIZIANO, A. 275 
polka 151, 154n., 389, 415, 443, 467 
POLLAROLO, C. F. 278n. 
polnice, signaInf rohy 49 
POLO, E. 449 
polohy (akordy, sazba), 96n., 320, 381, 443, 451 
polonaise, poloneza 150n., 154n., 443; 469 
polovicnf 

- nastroje 46n., 51 
- psalterium 34n. 
- zaver 96n., 106n., 139,147, 155, 163, 175, 

192n., 211,213, 217,223,263 
Polsko 423 (opera 19. sto!.), 483, 501 
polyfonie 93, 95, 119, 127,229,241,247,249, 

251,255,261,275,289,293,303,309,315, 
316n., 329n., 335, 363, 365, 371, 385,405, 
419, 428n., 433, 447, 457, 477,495, 501, 
504n. (jazz.), 526nn. (ces.) 

Polyhymnia (muza) 171 
polychord 227 
polyrytmika (ind.) 167 
pomlka 66n. 
pop (popularnf hudba) 33, 115,485,511,521 
pOPP, W. 473 
POPPER, D. 473 
populismus 499 

Porgy and Bess (Gershwin) 503 
PORPORA,N.281,285,291,339,395 
porrectus (neuma) 114, 186n. 
PORTA, C. 249 
portativ 59, 226n. 
PORTER, C. 511 
Postilion z Lonjumeau (Le postilion de Longju· 

meau, Adam) 415 
postmoderna 485 . 
postseriaInf hudba 484n., 524n. 
posuvky 66n., 71, 77 
posety 38n. 
POSTOLKA, M. 13,541 
postovskY roh 48n. 
potpourriove ouvertury 135 
POULENC, F. 499 
POUSSEUR, H. 521,523 
Poutnfk (Schubert) 435nn., 471 
POVVER,L. 233, 235 
pozdnf 

- antika 180nn. 
- baroko 266, 308, 311, 315, 319, 321, 363, 381, 
- romantismus 400n., 414, 440, 458, 483, 485, 

487,499 
- sti'edovek 224, 269 

pozitiv 57 (zadnf), 59, 227, 309, 327 
pozoun 47, 50n., 51 (s dvojitYm snizcem), 101, 

227,247,251,271,319,321 
PRAC, I. 377 
PRAETORIUS, M. 51, 123,227,257,266, 296n., 

299, 308n., 311, 319, 321 
prih bolestivosti 18n. 
PRATELIA, B. 485 
PRAUPNER, W. 531 
PREIssovA, G. 539, 541 
preludia, preludes 43,109, 113, 115, 140n., 

142n., 148n., 150n., 260n., 263, 307, 309, 311, 
313,315,323,365,500; 141,443 (Chopin), 
151 (Bach), 295 (Charpentier), 404 (Franck), 
429,431 (Gounod), 437 (Mendelssohn), 441, 
446, 462n. (Liszt), 467 (Saint-Saens), 480n. 
(Debussy), 483 (Hindemith, Rachmaninov, Sa
tie, Skrjabin), 490 (SchOnberg), 492 (Berg), 
501 (Sostakovic), 542n. (Kabelac) 

preparovany klavfr 484, 515 
PRESLEY, E. 511 
pressus (neuma) 116n., 186n. 
PREVOST, ABBE A.-F. 409 
PRICEovA, L. 507 
prima (officium) 117 
prima (interval) 84n., 93,199,201,221 
prima pratica 303 
primas 439 
principaI, principali (trompety) 51, 320n. 
principaI (varhannf pfStaJa) 56n., 77, 311 
procesuaInf forma (formule) 520n. 
Prodana nevesta (Smetana) 422n., 537 
prodleva 69,95, 102n., 112n., 238, 321, 341, 347, 
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pizzicato 35, 71n., 76, 303, 327, 448n., 463 
plagální 

- závěr 96n. 
- církevní stupnice (modus) 9On., 182n., 188n. 

PIANEROvA, M. 421 
planch 194 
plankty 527 
plátkové nástroje 54n., 169, 173,227,270 
PIATON 165, 175, 271, 335 
PIAUTUS 178n. 
PIAVEC, J. 541 
plektrum 35, 172n. 
plenérová hudba 147, 378 
PLEYEL,I.367,441,451 
Pii selon pii (Boulez) 518n. 
plika210n. 
PLUMMER,J. 527 
PLUTARCHOS 179 
počítačová hudba 521 
podatus, viz pes 
podbradek (housle) 41 
poetický (element) 401 
POGLIETTI, A. 308, 315 
pohádková opera 351, 418n., 423, 497, 
POHANKA, J. 13 
POHL, C. F. 475 
pohřební 

- hudba 359 
- moteta 297,299 

pohyb hlasů 92n. (rovný, paralelní, stranný) 
pohyblivá lišta (klavír) 36n. 
pointilismus 481 
POLIZIANO, A. 275 
polka 151, 154n., 389, 415, 443, 467 
POLLAROLO, C. F. 278n. 
polnice, signální rohy 49 
POLO, E. 449 
polohy (akordy, sazba), 96n., 320, 381, 443, 451 
polonaise, polonéza 150n., 154n., 443; 469 
poloviční 

- nástroje 46n., 51 
- psalterium 34n. 
- závěr 96n., 106n., 139,147, 155, 163, 175, 

192n., 211,213, 217,223,263 
Polsko 423 (opera 19. stol.), 483, 501 
polyfonie 93, 95, 119, 127,229,241,247,249, 

251,255,261,275,289,293,303,309,315, 
316n., 329n., 335, 363, 365, 371, 385,405, 
419, 428n., 433, 447, 457, 477,495, 501, 
504n. (jazz.), 526nn. (čes.) 

Polyhymnia (múza) 171 
polychord 227 
polyrytmika (ind.) 167 
pomlka 66n. 
pop (populární hudba) 33, 115,485,511,521 
pOPP, W. 473 
POPPER, D. 473 
populismus 499 

Porgy and Bess (Gershwin) 503 
PORPORA,N.281,285,291,339,395 
porrectus (neuma) 114, 186n. 
PORTA, C. 249 
portativ 59, 226n. 
PORTER, C. 511 
Postilion z Lonjumeau (Le postillon de Longju· 

meau, Adam) 415 
postmoderna 485 . 
postseriální hudba 484n., 524n. 
posuvky 66n., 71, 77 
pošety 38n. 
POSTOLKA, M. 13,541 
poštovský roh 48n. 
potpourriové ouvertury 135 
POULENC, F. 499 
POUSSEUR, H. 521,523 
Poutník (Schubert) 435nn., 471 
POVVER,L. 233, 235 
pozdní 

- antika 180nn. 
- baroko 266, 308, 311, 315, 319, 321, 363, 381, 
- romantismus 400n., 414, 440, 458, 483, 485, 

487,499 
- středověk 224, 269 

pozitiv 57 (zadní), 59, 227, 309, 327 
pozoun 47, 50n., 51 (s dvojitým snižcem), 101, 

227,247,251,271,319,321 
PRAC, I. 377 
PRAETORlUS, M. 51, 123,227,257,266, 296n., 

299, 308n., 311, 319, 321 
práh bolestivosti 18n. 
PRATELIA, B. 485 
PRAUPNER, W. 531 
PREIssovA, G. 539, 541 
preludia, préludes 43,109, 113, 115, 140n., 

142n., 148n., 150n., 260n., 263, 307, 309, 311, 
313,315,323,365,500; 141,443 (Chopin), 
151 (Bach), 295 (Charpentier), 404 (Franck), 
429,431 (Gounod), 437 (Mendelssohn), 441, 
446, 462n. (Liszt), 467 (Saint-Saěns), 480n. 
(Debussy), 483 (Hindemith, Rachmaninov, Sa
tie, Skrjabin), 490 (SchOnberg), 492 (Berg), 
501 (Šostakovič), 542n. (Kabeláč) 

preparovaný klavír 484, 515 
PRESLEY, E. 511 
pressus (neuma) 116n., 186n. 
PRÉvOST, ABBÉ A.-F. 409 
PRlCEovA, L. 507 
prima (officium) 117 
prima (interval) 84n., 93,199,201,221 
prima pratica 303 
primáš 439 
principál, principali (trompety) 51, 320n. 
principál (varhanní píšthla) 56n., 77, 311 
procesuální forma (formule) 520n. 
Prodaná nevěsta (Smetana) 422n., 537 
prodleva69, 95, 102n., 112n., 238, 321, 341, 347, 
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428,4600.,475,513,525,529 
prodlevove partie (organum purum) 2020. 
prodlevova sazba 2000. 
profily (palicky) 260. 
programoi 

- hudba 11, 115,1420.,335,389,4400., 
4620.,467,509 

- chaosoo 253 
- predehra (ouvertura) 135,389,461,467 
- symfooie 1520.,447,457,4620. 

(Berlioz), 469, 479 (Strauss), 483, 
proimitovini 1260., 231, 241, 243, 245, 261, 299 
PROKOF]EV, S. 153,484,4980.,501 (zivot) 
prokompooovaoy 120, 200, 3600., 413, 4180., 

431,469,473,491 
PROKSCH,]. 535, 537 
prolatio 2140., 2320. 
proporce 17, 200., 25,880. (iotervaly); 2320., 

237, 273 (meozury) 
proporcio 

- dupla 2320., 2720. 
- sesquialtera 2320., 2720. 
- tripla 118, 2320., 2720. 

proporcoi 
- cisla 3060., 
- kiRoo 95, 1180., 2400. 
- teorie 200. 

proprium, 117, 1280.,213,219,233,239,243, 
257,296 

prosceoium (opera) 279,344 
PROSDOCIMUS DE BELDEMANDIS 223 
PROSKE, K. 429 
prostorova akustika 17 
protestantismus 297 
protestoi pfseii 511 
protipohyb 69, 920., 99,119, 125, 199,223,231, 

3280., 369, 459 
protireformace 229, 247, 249, 289 
provided techoika 3740.,450 
provedeoi 95,106, 1120., 119, 1220., 135, 1480., 

152,157,3360.,363,367,3720.,381,38300., 
3880.,45700.,466-470,475 

proveosilskY bubeo 320. 
PROVENZALE, E 2780. 
provozovad 

- materiil 277 
- praxe 13,820., 105, 195, 223, 255, 277 

prozodie 1700., 187 
prsoi 

- hlas (too) 220. 
- prsoi pozitiv 309 
- prsoi stroj 57 

Prsteo Nibeluoguv (Wagoer) 65,419,421 
pruchodoy too 920. (pruchodoa disooaoce), 

940.,99, 157, 2480. 
prurazoe jazycky 59 
prutah 71, 77, 80, 93, 99,145 
pruty (metlicky) 260. 
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pruvod piStcu 509 
predehra 115,1340., 1500., 139, 141, 195,205, 

251,281,285,29~301,307,308~,3110., 
323,337,34600.,3600.,389,397,404, 
40600.,414,4170.,4300.,445,498,500,522 

predjimka 249, 377 
predklasicke obdobf 299,317,3320.,381 
predoesova ozoaceoi 70-81 
pi'edoice (dudy) 540. 
pi'edtakti 145, 147, 155, 255, 360, 365, 367, 369, 

375,381,413,497,505 
predzpMci 69, 117, 137, 163, 357, 505 
pi'efukovini 460., 53, 55, 74 
prelaOovad 

- soizce (lesoi roh) 49 
- veotil47, 49, 51 

prevraty iotervalu 940. 
Pi'ibeh vojaka (Stravioskij) 484, 4960. 
pi'ibuzoosti trojzvukU 960. 
pricoost 920., 111, 125, 355, 377 
pi'iraz 700., 73, 770. 
pi'irozeoa 

- tooova i'ada 321 
- trompeta 51 

prirozeoe 
-Iadeoi 17, 69 
- oastroje 460. 

prirozeoy 
-Iesoi roh 49, 393 
- roh 48., 393 
- too 15, 17 

prirazovad formy 1080. 
prii'azovaoi 109 
psalmodie 117, 1620., 1800., 185, 
psalterium (zaltaf, tympaooo) 340., 163,2260. 
PSEUDO-CHILSTON 235 
Pstruh (kviotet, Schubert) 431,435,451 
psychedelic rock 511 
psychoakustika 120., 200. 
Ptik ohoivak (Stravioskij) 497 
PTOLEMAIOS 1780. 
PUCCINI, G. 29, 4000., 4080. 
PUGNANI, G. G. 371 
PUJOL, J. P. 259 
Pu1cioella (Stravioskij) 341,497,499 
PULLOIS, J. 241 
pUltoo 84-87, 89, 3140. 
pu!t6oova 

- rada 104 
- stupoice 103 

pumort 55, 246, 270 
puoctum 1160., 1860. (oeuma), 2100., 221 (divi

sioois, perfectioois 
- meozuriloi ootace) 
- cootra puoctum 93, 95 

puok 510 
puoktualismus 103, 519 
PURCELL,H. 77, 2840., 291,299, 301, 331,523 

428, 460n., 475,513,525,529 
prodlevové partie (organum purum) 2028. 
prodlevová sazba 200n. 
profily (paličky) 26n. 
programní 

- hudba ll, 115,1428.,335,389,4408., 
4628.,467,509 

- chanson 253 
- předehra (ouvertura) 135,389,461,467 
- symfonie 152n., 447, 457, 4628. 

(Berlioz), 469, 479 (Strauss), 483, 
proimitování 1268., 231, 241, 243, 245, 261, 299 
PROKOF]EV, S. 153,484, 498n., 501 (život) 
prokomponovaný 120, 200, 360n., 413, 418n., 

431,469,473,491 
PROKSCH,]. 535, 537 
prolatio 214n., 232n. 
proporce 17, 20n., 25,888. (intervaly); 232n., 

237, 273 (menzury) 
proporcio 

- dupla 232n., 272n. 
- sesquialtera 232n., 272n. 
- tripla 118, 232n., 272n. 

proporční 
- čísla 306n., 
- kánon 95, 1188., 240n. 
- teorie 20n. 

proprium, 117, 1288.,213,219,233,239,243, 
257,296 

proscénium (opera) 279,344 
PROSDOCIMUS DE BELDEMANDIS 223 
PROSKE, K. 429 
prostorová akustika 17 
protestantismus 297 
protestní píseň 511 
protipohyb 69, 92n., 99,119, 125, 199,223,231, 

328n., 369, 459 
protireformace 229, 247, 249, 289 
prováděcí technika 3748., 450 
provedení 95,106, 112n., 119, 122n., 135, 1488., 

152,157, 336n., 363, 367, 372n., 381, 383nn., 
388n., 457nn., 466-470, 475 

provensálský buben 32n. 
PROVENZALE, E 2788. 
provozovací 

- materiál 277 
- praxe 13,828., 105, 195, 223, 255, 277 

prozodie 170n., 187 
prsní 

- hlas (tón) 22n. 
- prsní pozitiv 309 
- prsní stroj 57 

Prsten Nibelungův (Wagner) 65,419,421 
průchodný tón 928. (průchodná disonance), 

94n., 99, 157, 248n. 
průrazné jazýčky 59 
průtah 71, 77, 80, 93, 99,145 
pruty (metličky) 26n. 
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průvod pištců 509 
předehra 115,1348., 150n., 139, 141, 195,205, 

251,281,285,29~301,307,308~,311n., 
323,337, 346nn., 360n., 389, 397, 404, 
406nn., 414, 417n., 430n., 445, 498, 500, 522 

předjímka 249, 377 
předklasické období 299,317, 332n., 381 
přednesová označení 70-81 
přednice (dudy) 54n. 
předtakti 145, 147, 155, 255, 360, 365, 367, 369, 

375,381,413,497,505 
předzpěváci 69, 117, 137, 163, 357, 505 
přefukování 46n., 53, 55, 74 
přelaďovací 

- snižce (lesní roh) 49 
- ventil 47, 49, 51 

převraty intervalů 94n. 
Příběh vojáka (Stravinskij) 484, 496n. 
příbuznosti trojzvuků 968. 
příčnost 92n., 111, 125, 355, 377 
příraz 70n., 73, 77n. 
přirozená 

- tónová řada 321 
- trompeta 51 

přirozené 
-ladění 17, 69 
- nástroje 46n. 

přirozený 
-lesní roh 49, 393 
- roh 48., 393 
- tón 15, 17 

přiřazovací formy 1088. 
přiřazování 109 
psalmodie 117, 1628., 1808., 185, 
psalterium (žaltář, tympanon) 34n., 163, 226n. 
PSEUDO-CHILSTON 235 
Pstruh (kvintet, Schubert) 431,435,451 
psychedelic rock 511 
psychoakustika 12n., 208. 
Pták ohnivák (Stravinskij) 497 
PTOLEMAIOS 178n. 
PUCCINI, G. 29, 400n., 4088. 
PUGNANI, G. G. 371 
PUJOL, J. P. 259 
Pu1cinella (Stravinskij) 341,497,499 
PULLOIS, J. 241 
půltón 84-87, 89, 314n. 
půltónová 

- řada 104 
- stupnice 103 

pumort 55, 246, 270 
punctum 116n., 1868. (neuma), 2IOn., 221 (divi

sionis, perfectionis 
- menzurální notace) 
- contra punctum 93, 95 

punk 510 
punktualismus 103, 519 
PURCELL,H. 77, 2848., 291,299, 301, 331,523 
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596 RE}STRiK 

purit:instvl 331 
PUSKIN,A. S. 423, 461, 483, 497 
pyramidovY k1avir 37 
PYTHAGORAS 21,170,175 
Pythik (Lortziog) 4170. 

Q 
quadratum 189 
quadrivium 269 
quadro 379 
quadruplum 2040., 206n., 235 
QUANTZ,].]. 7600., 800., 307, 3180., 333, 335, 

361,371,393 
Quatrizioieo (Reiche) 319 
quilisma (oeuma) U4n., 1160., 186n. 
QUINAULT, ].-B. M. 283, 347 
quodlibet (dvojilli piseii) 2560.,3120.,509 

R 

RAABE, F. 447 
rabab 39 
RACEK,]. 13 
RACINE,].B. 281,283, 523 
raciooalismus 335, 355, 357 
raCi k:inoo 95, U8n., 3280. 
RADIGUET, R. 499 
Raduz a Mahuleoa (Suk) 5380. 
RAFF,]. 447 
RAFFAEL 229 
raga (rag0vY system) 167,521,525 
ragtime 150, 497, 501, 504n., 509, 
RACHMANINOV, S. 141, 482n. 
RAIMBAUT DE VAQUEIRAS 192, 194 
rak 1020., 113, 1180., 241, 4920., 500, 518 
raket (roketIe) 55 
RAMEAU,].-PH. 77, 97,135,151,273,283, 

3140.,323,345,389,481 
RAMLER, K. W. 133, 137,299,3520.,355 
RAMos DE PARE]A 241 
r:imova 

- harfa 45, 173 
- chrastitka 30n. 

RAMSES III. 165 
rane baroko 266, 271, 293, 307, 3080., 321 
rany 

- k1asicismus 295, 3320., 382, 499 
- oeoklasicismus 483 
- romantismus 400n., 403,4360.,441,456, 

463,481 
Rappreseotaziooe (Cavalieri) 2880. 
raps6d 171 
rapsodickY 363, 4700., 442 
rapsodie 115l21, 441, 471, 481, 483, 493, 495, 

5020. 
RASTISLAV, knize 527 
RATHGEBER, V. 301 

RAUPACH, H. 391 
RAUZZINI, V. 355 
RAVEL, M. 400, 441, 465, 480-483 (zivot), 484, 

499,513 
Razumovske kvartety (Beeth.) 376n. 
RAZUMOVSKY, A. K. 377 
realismus 409, 491 

- socialistickY 499, 517 
rebab 25, 144,227 
rebec (rebeka, rubeba) 39, 227 
recitativ 83,1200. (kantata), 129, 131, 133, 

144n., 275, 277, 282-289, 2900. (Hiindel, 
Messias), 2950., 323, 3300. (Hiindel, Xerxes), 
339,3430.,3530., 357, 3580. (Beeth., Missa 
solemois), 3660. (Beeth., Sooata Boufe) 3820. 
(Haydo, siofooie), 3860. (Beethoveo, 9. symf.) 
409,4130.,4230.,4680.,472 
- accompagoato 71, 111, 1320., 1360., 1440., 

281,330,347,349,351,353,361,4130., 
- arioso 1300., 
- iostrumeotaloi 363, 3660., 383 
-liturgickY 116, 145,299 
- secco 78,111,131,1320.,137, 144n., 279, 

281,291,3380.,347,353 
recits 283 
reco-reco (struhadlo) 31 
REDA, S. 515 
reed-sectioo 5060. 
refraio 389 (lanec) 
refreo (ripresa) 109, 125, 139, 155, 1810., 1920., 

208n., 217, 2230., 237, 253, 248, 282, 3000., 
348,441,505, (jazz), 509 

refreoove formy 138, 1800., 1920.,2160.,259,345 
regal 59, 270, 275, 
REGER, M. 113,433, 476n. (zivot) 
reggae 511 
REGIS,]. 241 
registrace 309, 292 
REGNART,]. 253, 257, 529 
REICH,S. 515, 523, 525 
REICH, W. 493, 541 
REICHARDT,]. F. 65, 349, 361, 417, 433 
REICHE, G. 319 
REIMANN, A. 523 
REIN(C)KEN, A. 3080., 311 
REINICK, R. 433 
REINMAR VON HAGENAU 195, 197 
REINMAR VON ZWETER 197, 527 
REISSIGER, F. A. 473 
RE]CHA,A. 337, 379,447,455,461,463, 533 
rejsti'ikova kancela 57 
rejsti'ikove cresceodo 59 
rejstn'ky 37,51,54-59,61,69,77,83,1780., 

293,307,309,321,325,379,381,459 
RELLSTAB,L.369,431,433 
REMENYI, E. 475 
RENAUD, M. 519 
Reocootres ioternal. (Metz) 513 
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puritánství 331 
PUSKlN,A. S. 423, 461, 483, 497 
pyramidový klavír 37 
PYTHAGORAS 21,170,175 
Pytlák (Lortzing) 417n. 

Q 
quadratum 189 
quadrivium 269 
quadro 379 
quadruplum 204n., 206n., 235 
QUANTZ,].]. 76nn., 80n., 307, 318n., 333, 335, 
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SOLAGE 225 
SOLDANIERI 125 
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SOLERA, T. 411 
solmizace (solfege) 86n., ISSn., 242n. 
SOLOMON, J. P. 383, 395 
sólová 

- improvizace (kadence) 73, 325, 507, 509 
- kantáta 120n. (it.), 355, 431 
- psalmodie 117, 163 
- sonáta 149, 317, 319, 371 

sólové moteto 293 
sólový 

- ansámbl 293 
- koncert 122n., 303,313,325, 326n., 

390-393 
- madrigal 101, 125, 139nn. 
- zpěv s b. c. 121,301 

SOMIS, G. B. 317, 371 
SOMMER, V. 543 
son 19 
sonáta (sonata) 109, 14Sn., 261, 264n., 309, 

317, 31Sn., 329 
- da camera 150n . 

. sonátová forma 95,107-109, 113, 122n., 134n., 
146n., HSn., 152n., 336n. (Mozart), 366n., 
370, 384n., 388n., 466n. 

sonátové 
- cykly 109, 315 
- rondo 108n. 

Songes or Ayres (Dowland) 258 
SONNLEITHNER,J. F. 351 
SONNLElTHNER, L. 435 
soprán 22n., 231 (diskant) 
sopraninový saxofon 55 
sopránová klauzule 230n. 
sopránový kornet 49 
sopránsaxofon 24, 54n. 
sordun 55 
SORIANO (SURJANo), F. 293 
sollo voce, s. v. 78n., 81, 348 
souborné umělecké dílo (Gesamtkunstwerk) 131, 

269,405,413,419 
Soumrak bohů (Wagner) 421 
SOUSA, J. PH. 49 
SOVA,A.539 
SPAGNA,A.289,291 
SPAHLINGER, M. 525 
Spanilá mlynářka (Schubert) 431 
SPATARO, G. 243 
SPEE, F. v. 433 
SPEER,D.317,320n. 
SPENCER, H. 159 
SPERGER, J. M. 393 
SPERONTES (J. S. SCHOLZE) 301 
SPINACINO, F. 260n. 
spinet 36n., 263, 246, 307 
SPINOZA, B. 267 
spirálový kánon 119 
spirituál 461, 505nn., 407, 510 
SPITTA,PH.13,305,329,429 
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SPOHR, L. 41, 133,417,425,429,449, 454n., 
457, 472n. 

spolecensk)i lcinon 119 
spolky (Praha) 535 
spondej nOn., 202 
SPONTINI, G. 347, 413 
spor buffonisti't 266, 345, 347 
SPORCK, F. A. 531 
SPORER, TH. 257 
Spruch (fr. sirventes) 194n. 
St. Martial 191, 193, 200n. 
Stabat mater 294n. (Pergolesi), 359 (Haydn), 407 

(Rossini), 525 (Penderecki) 
STABILE, A. 249 
staccato 75, 76n., 78, 315 
STADEN,]. 270, 286n., 301, 308, 314n. 
STADEN,S.L 287, 323 
STADLER, M. 425,427 
STAINER,]. 41 
STAMIC (STAMITZ), A. 371, 381 

. STAMIC (-ITZ), C. 393 
STAMIC (-ITZ),J. V.153, 332, 371, 381, 393, 414, 533 
STAND FUSS, ]. C. 349 
STANFORD, CH. V. 483, 501 
STARZER,]. 391 
STASOV, V. V. 423 
statisticlci kompozice 103 
STEFFAN,J.A. 361, 533 
STEFFANI, A. 287, 331 
STEIBELT, O. 469 
STEIN, E. 491 
STEPHAN, R. 483 
STEPHANIE mi., G. 349, 351 
stereo 511, 521 
STERNE, L. 333 
sticherarion 183 
stile 

- antico 249, 267 
- concitato 303, 293 
- ecclesiastico 249, 293 
- espressivo 275 
- grave 249 
- misto 307, 357 
- moderno 267 
-molle 293 
- narrativo 145, 303 
- rappresentativo 130n., 145, 303 
- recitativo 145, 275 
- semplice 298n. 

STOCKHAUSEN,J.475 
STOCKHAUSEN, K 484, 487,513,517,519, 52On., 523 
stojaef 

- harfa 165 
-lyra 160n. 

STOJOVSKIJ, S. 473 
STOKOWSKI, L. 65 
stolni klavir 37 
STOLTZER, TH. 257 

stopa 56n., 170n., 202 
STORACE, N. 335 
STRADELLA, A. 121,123,133,279, 288n., 

325 
STRADIVARI, A. 25,41, 317 
Strahovsk)i kodex 527 
STRAUSS,]. (syn) 417 
STRAUSS, R. 65, 109, 153, 400n., 405, 419, 433, 

455, 464n., 471, 473, 477, 478n. (zivot), 484, 
495, 523 

STRAVINSKIJ, I. 27,65, 111, 113, 131, 133, 153, 
400,484, 486n., 495, 496n. (Zivot), 499, 513, 
523,541 

STREPPONIOvA,G.411 
STRIGGIO mi., A. 131,275,277 
stroficlci sekvence 190n. 
strofick)i bas 11 0 
strophicus (neuma) 186n. 
Strouhalovy treef tony 53 
Structures (Boulez) 518n . 
struhadlo (reco-reco) 31 
strukturalismus 499 
STRUNGK, N. A. 287 
strunik 35, 39n., 43, 45 
struny 34nn., 39, 40n., 43 

- chveni (kmitanf) 14n., 60n., 63 
sti'edovek 178-183 (rany), 184-227, 526n. (ces.) 
stridava dominanta 98nn. 
sti'idary ton 93, 94 
Studio di Fonologia Musicale (RAI) 517 
studio elektronicke hudby (NWDR, Kolin nad 

Rrnem) 521 
STUMPF, C. 13,21,159 
stupnice 16, 28, 84n., 86n., 88n., 90n., 166n. 

(ind.), 168n. (cin.), 176n. (rec.), 182n., 189, 
199 (efrk.) 

stupiiova teorie 99 
Sturm und Orang 333, 363, 383, 395 
Stvoreni (Haydn) 132n., 332, 352n. 
Stvoreni sveta (Milhaud) 498 
styl, viz tez stile 

- brilantni 495 
- brise 307, 315 
- citory, viz citory s. 
- galantni 332, 362n., 395 
- koncertantni 303n., 382n. 
- oiseau (ptaci sty!) 512n. 

stylory pluralismus 477,485 
subdominanta 87, 96n., 99, 108n. 
subjektivismus, subjektivita (19. stol.) 11,401, 

403,405 
subjektivni vnimani hlasitosti 19 
SUCHON, E. 539 
suita 115, 135, 147, 149, 150n., 155, 157,299, 

301,307,309,313,315, 319, 322n., 325, 415, 
445,455,461,467,491,495,499,501,503 

SUK,]. 501, 538-539, 541, 543 
SULLIVAN,A.S.423 
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STOCKHAUSEN, K 484, 487,513,517,519, 52On., 523 
stojací 

- harfa 165 
-lyra 160n. 

STO]OVSKI], S. 473 
STOKOWSKI, L. 65 
stolní klavír 37 
STOLTZER, TH. 257 

stopa 56n., 170n., 202 
STORACE, N. 335 
STRADELLA, A. 121,123,133,279, 288n., 

325 
STRADIVARI, A. 25,41, 317 
Strahovský kodex 527 
STRAUSS,]. (syn) 417 
STRAUSS, R. 65, 109, 153, 400n., 405, 419, 433, 

455, 464n., 471, 473, 477, 478n. (život), 484, 
495, 523 
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STRIGGIO ml., A. 131,275,277 
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strofický bas 11 O 
strophicus (neuma) 186n. 
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Structures (Boulez) 518n . 
struhadlo (reco-reco) 31 
strukturalismus 499 
STRUNGK, N. A. 287 
struník 35, 39n., 43, 45 
struny 34nn., 39, 40n., 43 

- chvění (kmitání) 14n., 60n., 63 
středověk 178-183 (raný), 184-227, 526n. (čes.) 
střídavá dominanta 98nn. 
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Studio di Fonologia Musicale (RAI) 517 
studio elektronické hudby (NWDR, Kolín nad 

Rýnem) 521 
STUMPF, C. 13,21,159 
stupnice 16, 28, 84n., 86n., 88n., 90n., 166n. 

(ind.), 168n. (čín.), 176n. (řec.), 182n., 189, 
199 (círk.) 

stupňová teorie 99 
Sturm und Drang 333, 363, 383, 395 
Stvoření (Haydn) 132n., 332, 352n. 
Stvoření světa (Milhaud) 498 
styl, viz též stile 

- brilantní 495 
- brisé 307, 315 
- citový, viz citový s. 
- galantní 332, 362n., 395 
- koncertantní 303n., 382n. 
- oiseau (ptačí styl) 512n. 

stylový pluralismus 477,485 
subdominanta 87, 96n., 99, 108n. 
subjektivismus, subjektivita (19. stol.) 11,401, 

403,405 
subjektivní vnímání hlasitosti 19 
SUCHOŇ, E. 539 
suita 115, 135, 147, 149, 150n., 155, 157,299, 

301,307,309,313,315, 319, 322n., 325, 415, 
445,455,461,467,491,495,499,501,503 

SUK,]. 501, 538-539, 541, 543 
SULLIVAN,A.S.423 
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SULZER, J. G. 335 
superacutae 188n. 
superiores 188n., 199 
SUPPE, F. v. 417 
SURIANO, FR. 249 
SUSATO, TH. (liskai') 243,247 
SUSAY, J. 225 
suspirationes 279 
SUSSMAYR, F. X. 358n., 473 
SUSIL, F. 535 
SUTER,R.515 
SUTERMEISTER, H. 515 
suzafon 48n. 
Svary Vac1ave (pisei\) 527 
Sveceni jara (Stravinskij) 487, 497 
SVOBODA, K. 5ll 
svobodna umeni 269 
SWEELINCK, J. P. 229, 266, 3060., 308n. 
SWIETEN, G. VAN 353, 397 
swing 505, 5060., 5ll 
Swing low (spirituru, Dvorak) 460n. 
SYCHRA, A. 13 
SYKORA, V. J. 541 
sylabickY 117, 183, 190n., 197,201,205,225, 

239,254,297,301 
Sylvia (Delibes) 415,467 
symbolika (tonu, use!) 2ll, 242n., 267, 271, 295, 

301,313,329,341, 384n., 419,437,457 
symbolismus 3ll, 401, 477, 481 
symetrie 263,291,299,337,363,441,471,513 
symfoniclci basei\ 142n., 1520.,401,427,447, 

457,461,462-465,467,479 (Strauss) 
Symfonicke etudy (Schumann) 438n. 
Symfonicke fantazie (Martinu) 540n. 
symfonickY orchestr 25, 640. (obs.), 382n., 427 
symfonie 146n., 1520.,265,321,323,380-387 

(klas.) , 456-461 (19. stol.) , 493 
- Beethoven 152n., 384-387 
- Brahms (c. 1) 68n. 
- Haydn 152n., 382n. 
- Mozart 153, 384n. 

Symfonie s uderem kotlu (Haydn) 1520. 
synemmenon (tetrachord) 176n. 
synkopa (-y) 92n., 95,148,223,225,241,270, 

299,339,363,365,369, 381, 386n., 395, 
405,423,437,441,443, 460n., 497n., 505, 5ll 

syntezator 61-63, 5ll 
syrinx 173, 179 
systema teleion 176n. 
SZELENYI, I. 50 I 
SZERYNG, H. 473 
SZYMANOWSKI, K. 483, 501 

salmaj (chalumeau) 55, 161, 162n., 165, 167, 
l78n., 227 (vzdusnicory), 270n., 276n., 319, 
405,455 
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salmaj (varh. piSt'ala) 56n. 
SALOMOUN 163 
sannaj 167 
sanson 415, 417 
SCEDRIN, R. 523 
Seherezada (Rimskij-Korsakov) 465, 467n. 
SEvCiK, O. 449 
skolslci hra 275, 287, 532n. 
skrabka (-y) 30n., 159n. 
SKROUP, F. 423, 534-535 
slagr 5090. 
sofar 162n. 
SOSTAKOvrC, D. 153,423,484,501 (zivot) 
spaliky 27 
sruti 85, 166n. 
STEPAN, J. A. 533 
stoIa (balada) 216n. 
Mbslci pisiiova skola 361 
srycarslci piSt'ala 53 

T 

tableaux 413 
tabula compositoria 69 
tabulatura 69,197,263 

- kytarova 45 
-Ioutnova 43,141,243,253,2600.,315 
- varhanni 141, 224, 243, 261, 308n. 

Tabulatura nova (Scheidt) 266, 299, 308n. 
Tabulaturbuch (Zhorelec) 299, 309 
tacet 79 
tactus 233, 2720. 

- aequaliS/inaequalis 272n. 
- major/minor 272n. 

tafelmusik 147, 247, 379, 455 
TAGLIONI, M. 467 
TAILLEFERRE, G. 499 
TAKEMITSU, T. 523 
takt 660., 70,104, 106n., ll9, 273 

-lichy 135, 151, 155, 167, 17l, 215, 221, 237 
- sudy 135, 151, 155, 167,215,221,255 
- system taktU 273 

taktova c:ira 69,261,363,373 
taktovani 203 
taktove schema 2ll 
talea 127, 214n., 217n. 
TALLIS, TH. 259, 299 
tambourin (de Provence) 33 
tambura 167 
tamburina 31n., 45, 161n., 173, 179, 227,488, 

503 
tamtam 29, 422,512, 524n. 
tanbur 43, 45, 227 
Tance DavidovYch spojencu (Schumann) 437,439 
tanec ll, 43, 71, 109, ll5, 131, 133, 135, 150n., 

153,1540.,157,161,163,167,171,173, 
179,194,227,237,261n.,263,273,275,283 
285,287,301,303,307,309,313,315,321, 

SULZER, J. G. 335 
superacutae 188n. 
superiores 188n., 199 
SUPPE, F. v. 417 
SURIANO, FR. 249 
SUSATO, TH. (tiskař) 243,247 
SUSAY, J. 225 
suspirationes 279 
SUSSMAYR, F. X. 358n., 473 
SUŠIL, F. 535 
SUTER,R.515 
SUTERMEISTER, H. 515 
suzafon 48n. 
Svatý Václave (píseň) 527 
Svěcení jara (Stravinskij) 487, 497 
SVOBODA, K. 511 
svobodná umění 269 
SWEELINCK, J. P. 229, 266, 3060., 308n. 
SWIETEN, G. VAN 353, 397 
swing 505, 5060., 511 
Swing low (spirituál, Dvořák) 460n. 
SYCHRA, A. 13 
SÝKORA, V. J. 541 
sylabický 117, 183, 190n., 197,201,205,225, 

239,254,297,301 
Sylvia (Delibes) 415,467 
symbolika (tónů, čísel) 211, 242n., 267, 271, 295, 

301,313,329,341, 384n., 419,437,457 
symbolismus 311, 401, 477, 481 
symetrie 263,291,299,337,363,441,471,513 
symfonická báseň 142n., 1520.,401,427,447, 

457,461,462-465,467,479 (Strauss) 
Symfonické etudy (Schumann) 438n. 
Symfonické fantazie (Martinů) 540n. 
symfonický orchestr 25, 640. (obs.), 382n., 427 
symfonie 146n., 1520.,265,321,323,380-387 

(klas.), 456-461 (19. stol.) , 493 
- Beethoven 152n., 384-387 
- Brahms (č. 1) 68n. 
- Haydn 152n., 382n. 
- Mozart 153, 384n. 

Symfonie s úderem kotlů (Haydn) 1520. 
synémmenon (tetrachord) 176n. 
synkopa (-y) 92n., 95,148,223,225,241,270, 

299,339,363,365,369, 381, 386n., 395, 
405,423,437,441,443, 460n., 497n., 505, 511 

syntezátor 61-63, 511 
syrinx 173, 179 
systema teleion 176n. 
SZELÉNYI, I. 50 I 
SZERYNG, H. 473 
SZYMANOWSKI, K. 483, 501 

š 
šalmaj (chalumeau) 55, 161, 162n., 165, 167, 

178n., 227 (vzdušnicový), 270n., 276n., 319, 
405,455 
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šalmaj (varh. píšťala) 56n. 
ŠALOMOUN 163 
šannaj 167 
šanson 415, 417 
ŠCEDRIN, R. 523 
šeherezáda (Rimskij-Korsakov) 465, 467n. 
ŠEvC1K, O. 449 
školská hra 275, 287, 532n. 
škrabka (-y) 30n., 159n. 
ŠKROUP, F. 423, 534-535 
šlágr 5090. 
šofar 162n. 
ŠOSTAKOvrC, D. 153,423,484,501 (život) 
špalíky 27 
šruti 85, 166n. 
ŠTÉPÁN, J. A. 533 
štóla (balada) 216n. 
švábská písňová škola 361 
švýcarská píšťala 53 

T 

tableaux 413 
tabula compositoria 69 
tabulatura 69,197,263 

- kytarová 45 
-loutnová 43,141,243,253,2600.,315 
- varhanní 141, 224, 243, 261, 308n. 

Tabulatura nova (Scheidt) 266, 299, 308n. 
Tabulaturbuch (Zhořelec) 299, 309 
tacet 79 
tactus 233, 2720. 

- aequalis/inaequalis 272n. 
- major/minor 272n. 

tafelmusik 147, 247, 379, 455 
TAGLIONI, M. 467 
TAILLEFERRE, G. 499 
TAKEMITSU, T. 523 
takt 660., 70,104, 106n., 119, 273 

-lichý 135, 151, 155, 167, 17l, 215, 221, 237 
- sudý 135, 151, 155, 167,215,221,255 
- systém taktů 273 

taktová čára 69,261,363,373 
taktování 203 
taktové schéma 211 
talea 127, 214n., 217n. 
TALus, TH. 259, 299 
tambourin (de Provence) 33 
tambura 167 
tamburína 31n., 45, 161n., 173, 179, 227,488, 

503 
tamtam 29, 422,512, 524n. 
tanbur 43, 45, 227 
Tance Davidových spojenců (Schumann) 437,439 
tanec ll, 43, 71, 109, 115, 131, 133, 135, 150n., 
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323,325,333,335,343,345,347,363,367, 
381,389,417,419,437,439,451,467,489, 
495,499,505,507 
- americkY 155 
- anglosaskY 155 
- cykly tancu 155 
- detskY 155 
- dvorskY 151,155 
- kolory 155, 389 
- krokory 155 
-latinskoamerickY 155 
-lidory 155,267,409,415,467 
- pantomimickY 179 
- polskY 469 
- spojovaru tancu 151 
- stepory 155 
- stylizovany 151, 269 
- spickory 467 
- vYrazory 467 

Tanec mrtv9ch (Liszt) 480n. 
Tanec smrti 465 (Saint-Saens), 471 (Berlioz) 
tanecni 

- bas lll, 157,263 
- gesto 147 
-mistr 39 
- parket 151 
-veta 71, Ill, 149, 151, 245, 317, 375 

tanecnfci 283 
TANllJEV, S.1. 461, 483 
tangentova mechanika (k1avichord) 31, 36n. 
tango 154n., 497 
TANNHAUSER (ntinnesanger) 197 
Tannhliuser (opera, Wagner) 133,413,417, 420n., 425 
TAPISSIER,]. 225 
TARTINI, G. 316n., 327, 371 
Tasso (Liszt) 463 
TASSO,L 125, 131,275,303 
TAVERNER,]. 265 
TAYLOR, C. 507 
Te Deum 293 

- Berlioz 463 
- Bruckner 426n. 
- Handel 331 
-Haydn 359 
- Charpentier 294n. 

Teatro Grimani (Benatky) 278n. 
Teatro S. Cassiano (Benatky) 279 
tecka (notacni znak) 66n., 79, 211, 215, 273 
ted: forma (elektronicka hudba) 521 
TELE~N,G.PH. 121,137,266,287,291,299 

(zivot), 301, 309, 317, 319, 323, 327, 333, 
353,363,393 

tema69, 95,103,105,107, lll, ll3, 125, 141, 
143,149,153,249,261,291,307,311,313, 
327,329,335,353,367,375 
- hlavni 135, 153 
- s variacemi 153, 157 
- vedlejslI09, 123, 1235, 149, 153 

tematicka prace 95,109,113, 153, 157,337,375, 
383,395,447,453,475,519 

tembr 44,47,487,489,495,513,517,521 
tembrova 

- hudba 485, 516n., 525 
- kompozice 489, 517, 525 
- struktura 517 

tembrove plochy 516, 525 
TEML,]. 543 
temperovane ladeni 16n., 21, 61, 85, 87, 91, 266, 

269 
templblok 30n. 
tempo rubato 78n., 273, 306n., 443 
tempus 211, 214n., 232n. 

- imperfectum 118, 215, 241 
- perfectum 118, 215, 237, 241, 501 

tenor 21n., 24, 93, 95,112, ll9n., 132n., 137, 
205,245,251,253,257,309,341,477 
-buffo21 
- hrdinny 21 
-lyrickY 21 
- operny hlas (c. f.) 83, 118, 125, 127, 138n., 

201n., 205-210, 213-225, 230n., 233, 
235n., 238n., 241, 243n., 249, 258, 526n. 

tenso 194 
teorie 

- afektova 115, 269, 271 
- dramatu 337 
- funkcni (Riemann) 99 
- koincidencni 20n. 
- konsonance 20 
- napodoby 115, 335 
- proporcni 20n. 
- reziduaInfch t6nu 21 
- sluchovYch parciaInfch t6nu 21 
- spl9vani (Tonverschmelzung) 21 
- trojzvuku (Zarlino) 250 

terasovita dynamika 37,83,307,311,381,459 
tercet 120,130,137, 290n., 340, 346, 412n., 424, 431 
tercie 30, 73n., 84n., 93, 96n., 100, 108, 209, 

213,221,225, 229n., 231,235,237,241,295, 
312n., 315, 342,365,409,413,425,431,446, 
449,455,473 
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Tasso (Liszt) 463 
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tesna 113, 116,394 
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theorba 42n. 

- fimslci (chitarrone) 43, 101,271,277 
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- cetera 42n. 
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Theremin 61--63 
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THIBAUD, J. 449 
THIBAUT IV. Z CHAMPAGNE 194 
THIBAUT,A.EJ.249,429 
THOMAS, A. 413 
threnos 173 
tibia 55, 178, 179 
TIECK, L. 401,433, 445 
tiento 113, 141,263 
timbales (kotlfky) 32n. 
TIMOTHEOS Z MILETU 173 
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t6norod86n., 90n., 173 (i'ec.), 176n. (i'ec.), 403 
t6nova 

-delka67, 104n., 211 
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606 REjSTiHK 

tonovY system 11,84-91,105, 166,489,493,515 
- byzantskY 182n. 
- cin. 168n. 
- egypt. 164n. 
- indo 166n. 
- mimoevr. 543 
- Musica enchiriadis 199 
- fec. 176n. 
- sti'edovekY 188n., 198n. 

tonovY vztah 89, 103 
torculus (neuma) 116, 1860. 
TORELLI, G. 123,325,327 
TORRI, P. 287 
Tosca (Puccini) 409 
TOSI, G. P. 121 
TOURTE, F. 41, 371 
Tourteuv smycec 40n., 371 
tOY (ramovY buben) 161, 163 
tractus 117, 128n., 187, 191 
TRAErTA, t 281,339 
tragedie (i'ec.) 171, 173, 175,275, 283, 339, 343 
tragedie 283, 343, 479 

- en musique 283, 317 
-lyrique 131, 283, 345, 413 

traktura 57 
trakturni stlacenyvzduch 57 
transitoires 518n. 
transkripce 315, 439, 447, 471 
transponovane sicily (tonoi) 176n. 
transponujici nastroje 25, 46, 470., 50, 52, 54, 

69, 78 
transpozice 37, 47, 67, 79, 86n., 89, 91, 102n., 

105,109, 176n., 235, 312, 490, 518n. 
TRAUTWEIN, F. 63 
treble 234n. 
trecento 124n., 139,220-223, 225, 253, 255 
TREITSCHKE, F. 351 
tremolo 15, 31, 58n., 61, 75, 79n., 278n., 295, 

303,347,359, 363, 369, 373, 387, 389, 436n. 
triangl26n., 33, 69, 81, 227,471, 509 
tribrachys 202 
tricinium 296n. 
Tridentske kodexy 233, 235,257 
TridentskYkoncill85, 191,229,231,245,247, 

249,293 
trigon (neuma) 1860. 
trigonon 172n. 
trio (menuet) 65,78,109, 146n., 152n. 

- koncertantni 379, 455 
trio (obsazeni) 123, 147, 149,319,321, 324n., 

356n., 371, 373, 375, 378n., 399, 455 
- barytonove 394n. 
- Grand 379, 451 
- hornove 379 
-hla~rniI48,365,370,372,373,378, 

392, 450n., 509, 537, 539 
- orchestnilni 381 
- smyccove 148, 374n., 378, 392 

triola 66n., 157,209,225, 232n., 243, 273, 322, 
314n., 369, 405, 459,473 

triova 
- sazba 375, 379 
- serenada (Beeth.) 398 
- sonata 121,123, 140n., 148n., 285n., 311, 

313,3180.,323,325,328,355,357, 
373,375,379,531 

triplum 127, 138n., 204n., 2060., 208n., 2IOn., 
213,215, 217n., 224n., 233, 235 

Tristan a Isolda (Wagner) 23, 130, 135,400,404, 
420,4200. 

TRISTANO, L. 507 
tristanovskY akord 313, 404n., 421 
triton 85, 103, 189, 199, 446n., 450 
triviaIni hudba 441, 511 
trivium 269 
TRNKA, J. 543 
trobar clus 194 
trochej 171,202 
TROJAHN, M. 525 
TROJAN, V. 543 
TrojanI' (Les Troyens, Berlioz) 449 
trojitY kanon 119 
trojkoncert 123, 327, 392n. 
trojzvuk 47,960., lOOn., 102n., 107, 231, 237, 

247, 249n., 253,273,321, 325 
tromba 51 
trombetta 51 
TROMBONCINO, B. 252n. 
trompeta 

- nastrckova 50 
- pi'irozena 51 
- svetla 57 

troparion 182, 183 
tropus 127, 182n., 185, 1900., 199, 200n. (k Be-

nedicamus domino), 205 
tropy (nauka) 103 
trotto del cavallo 303 
trsaci 

- idiofony 26n., 31 
- hlavesove nastroje 36n. 
- mechanika 360. 
- sloupek 36n. 

Trubadur (Verdi) 411 
trubadui'i 139, 192-196, 201, 213, 259 
trubice 29, 31, 47, 49, 49, 50n., 53, 55, 159, 161, 

165,378 
- cylindricka 47 
- delka 46n. 
- konicka 47, 49, 53 
- otevi'ena 14n., 46n. 
- ovinuta blanou 33 
- polootevi'ena 14n., 46n. 
- rezonancni 29 

trubicove 
- (rourove) zvony 280., 30n. 
- zapojky 47 
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trubka 16, 25, 49, 50n., 65, 68n., 82, 106, 110, 
123,136,143,146,161,163,165,227,276, 
299,319,321, 323n., 358n., 383, 388n., 393, 
459,477,495,505,506,508n.,543 
- aidovka 51 
- altova 50n. 
- basova 50n., 65, 508 
- in B 24, 47n., 50n., 508 
- in C 24, 68n. 
- jazzova 50n. 
- mala (bachovka) in D, Es, F 24, 50n., 324, 508 
- sopranova 51 
- s klapkorym zarizenim 393 
- ventilova 51 

trubkory buben 165 
trumsajt (tromba marina) 34n., 37 
truven 192-196, 207, 209 
tred membranofony 33 
treni 15, 33,85,269 
tretinot6nova stupnice 89 
Ti'igrosova opera (BrechtIWeill) 285, 503 
TVA, T. 449 
tuba 16n., 48n., 65, 69, 91, 405, 422,505 

- basova 24, 47n., 65, 459, 505, 508 
- dvojita49 
- etruska 178n. 
- kontrabasova 24, 48n., 65 
- recitanta (chor:il) 116n., 137, 163, 181, 189 
-rimska 227 
- tenorova 49, 65, 402, 508 
- wagnerovska 49, 402n. 

tubafon 29n. 
TUDOR, D. 515 
tumbas 33 
TUNDER, F. 121,291, 308n. 
'furandot 409 (Puccini), 479 (Busoni) 
turecka hudba 348n., 385 
turecke talire 28n. 
tureckY plilmesic 34n. 
TURK, D. G. 363 
tumaje 161, 279 
TVRNOVSKY, J. T. 528n. 
tus ('fusch) 275, 323 
tutti 83, 85, 88, 121n., 289, 292n., 295, 313, 319, 

324n., 327, 382, 385, 387, 391n., 411, 424, 
439, 471n., 482 

tvorba t6nu 22n., 27, 33, 46n., 52, 54n., 88 
tycinky (palicky) 26n., 35 
TYE,CH.259 
Tn, J. K. 535 
tympan (-y) 16, 24n., 33n., 51, 65, 68n., 73, 143, 

159n., 164n., 271, 321, 323, 369, 391, 393, 
409,429,477,541 
- hlubokY 32 
- maly 32 
- ped:ilory 32 
- velkY 32 
- vysokY 32 

tympanon (psalterium) 35 
tympanon (tamburina) 173, 179 
tyrolska hackova harfa 45 

u 
UCCELLINI, M. 317 
Uderova blana 33 
Ugab 163 
Uherske rapsodie (Liszt) 438n., 471 
uhlova 

- harfa 45, 160n., 163, 165, 173 
- perspektiva 281 

ucho 17, ISn. 
ukulele 45 
ULLMANN, V. 543 
ultrazvuk 15 
umela pisen 137n., 192, 194,221,361,405,409, 

431,529, 533, 535 
umelec 229,237,267,301,333,335,397,399, 

403,443,447,449,463,475 
Umelecka beseda 535, 537 
Umeni fugy (Bach) 113, 119, 328n., 332, 448n. 
UMLAUFF, I. 349 
undecima85 
Undine 401, 417 (E.T.A. Hoffmann), 523 (Henze) 
unisono 65, 71, 81,199,365,413,509 

- videnske 382n. 
Unos ze Serailu (Mozart) 23, 134n., 332, 335, 

348n., 379, 389, 397 
uprava 260n., 287, 391, 509 

- chor:ilu 127, 205, 263, 309, 354 
-loutnova;589 
- opery 287,379,413,282 
- pisne 195, 260, 361, 433, 527, 529 
- tancli 389 
- zabavne hudby 83 

ustni 
- aeolina 59 
- harmonika 58n. 

UTENDAL,A.247 
uzly (kmiffini) 14n., 29, 53, 61, 74 

V 

VAILLANT, J. 225 
v:ilcory 

- blok 31 
- buben 161, 165 

valcik 151, 154n., 389, 415, 433, 437, 467, 497, 
509 

VALERY, P. 499 
ValkYra (Wagner) 404, 420n. 
VAN DER WERF 193 
VAN EYCKOvE 229, 237 
VANHAL,].K. 379,391, 533 
Vanocni oratorium (Bach) 132n., 291, 299, 337 
VARESE, E. 503 

trubka 16, 25, 49, 50n., 65, 68n., 82, 106, 110, 
123,136,143,146,161,163,165,227,276, 
299,319,321, 323n., 358n., 383, 388n., 393, 
459,477,495,505,506,508n.,543 
- aidovka 51 
- altová 50n. 
- basová 50n., 65, 508 
- in B 24, 47n., 50n., 508 
- in C 24, 68n. 
- jazzová 50n. 
- malá (bachovka) in D, Es, F 24, 50n., 324, 508 
- sopránová 51 
- s klapkovým zařízením 393 
- ventilová 51 

trubkový buben 165 
trumšajt (tromba marina) 34n., 37 
truvéři 192-196, 207, 209 
třecí membranofony 33 
tření 15, 33,85,269 
třetinotónová stupnice 89 
Třígrošová opera (Brecht/Weill) 285, 503 
TUA, T. 449 
tuba 16n., 48n., 65, 69, 91, 405, 422,505 

- basová 24, 47n., 65, 459, 505, 508 
- dvojitá 49 
- etruská 178n. 
- kontrabasová 24, 48n., 65 
- recitanta (chorál) 116n., 137, 163, 181, 189 
- římská 227 
- tenorová 49, 65, 402, 508 
- wagnerovská 49, 402n. 

tubafon 29n. 
TUDOR, D. 515 
tumbas 33 
TUNDER, F. 121,291, 308n. 
'furandot 409 (Puccini), 479 (Busoni) 
turecká hudba 348n., 385 
turecké talíře 28n. 
turecký půlměsíc 34n. 
TURK, D. G. 363 
turnaje 161, 279 
TURNOVSKÝ, J. T. 528n. 
tuš ('fusch) 275, 323 
tutti 83, 85, 88, 121n., 289, 292n., 295, 313, 319, 

324n., 327, 382, 385, 387, 391n., 411, 424, 
439, 471n., 482 

tvorba tónu 22n., 27, 33, 46n., 52, 54n., 88 
tyčinky (paličky) 26n., 35 
TYE,CH.259 
TYL, J. K. 535 
tympán (-y) 16, 24n., 33n., 51, 65, 68n., 73, 143, 

159n., 164n., 271, 321, 323, 369, 391, 393, 
409,429,477,541 
- hluboký 32 
- malý 32 
- pedálový 32 
- velký 32 
- vysoký 32 

tympanon (psalterium) 35 
tympanon (tamburína) 173, 179 
tyrolská háčková harfa 45 

u 
UCCELLlNI, M. 317 
úderová blána 33 
Ugab 163 
Uherské rapsodie (Liszt) 438n., 471 
úhlová 

- harfa 45, 160n., 163, 165, 173 
- perspektiva 281 

ucho 17, 18n. 
ukulele 45 
ULLMANN, V. 543 
ultrazvuk 15 
umělá píseň 137n., 192, 194,221,361,405,409, 

431,529, 533, 535 
umělec 229,237,267,301,333,335,397,399, 

403,443,447,449,463,475 
Umělecká beseda 535, 537 
Umění fugy (Bach) 113, 119, 328n., 332, 448n. 
UMLAUFF, I. 349 
undecima 85 
Undine 401, 417 (E.T.A. Hoffmann), 523 (Henze) 
unisono 65, 71, 81,199,365,413,509 

- vídeňské 382n. 
Únos ze Serailu (Mozart) 23, 134n., 332, 335, 

348n., 379, 389, 397 
úprava 260n., 287, 391, 509 

- chorálu 127, 205, 263, 309, 354 
-loutnová;589 
- opery 287,379,413,282 
- písně 195, 260, 361, 433, 527, 529 
- tanců 389 
- zábavné hudby 83 

ústní 
- aeolina 59 
- harmonika 58n. 

UTENDAL,A.247 
uzly (kmitání) 14n., 29, 53, 61, 74 

V 

VAILLANT, J. 225 
válcový 

- blok 31 
- buben 161, 165 

valčík 151, 154n., 389, 415, 433, 437, 467, 497, 
509 

VALÉRY, P. 499 
Valkýra (Wagner) 404, 420n. 
VAN DER WERF 193 
VAN EYCKOVÉ 229, 237 
VAŇHAL,].K. 379,391, 533 
Vánoční oratorium (Bach) 132n., 291, 299, 337 
VARESE, E. 503 
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varhaniclci skola 535 (Praha), 541 (Brno) 
varhannf 

- hudba 260n., 262n., 293, 311,429, 531, 533 
- chocil 141, 270, 311, 329 
- koncert 326n., 533 
- mse 141, 261, 295, 354n., 356n. (Haydn) 
- pfSt'aIy 47, 59, 199 
- prospekt 31 
- skoly 308 
- tabulatura 141, 224n., 243, 260n. 

varhany 25, 37,47,56-59, 65, 74, 82n., 101, 
137,141, 144n., 183, 185, 199,224,227, 
250n., 261, 263, 265, 319, 354n., 356n., 441, 
503,516,542 
- Bach 123, 148n., 311, 312n., 327, 329 
- baroknf 271, 276n., 292n., 295, 297, 304, 

306-311,314n. 
- ceng (ustnf) 168n. 
- elektronicke 61, 63, 525 
- kIasicistnf 354n., 356n., 363, 531 
- Praetoriovy 308n. 
- renesancnf 263, 265, 529 
- romanticke 441 
- Schnitgerovy 308n. 
- silbermannovske 308n. 
- vodni (hydraulis) 165, 178n. 
- v kinech 509 

variace 91,105,109,111,141,149,153, 
156n., 193,209,237,261,263,307,311, 
313,315,317,329,335,337,365,367,369, 
437,497 
- figuraInf 313 
- charakteristicke 115, 157, 312n., 439 
- chociInf 121, 157, 309 
-Idnonicke 119, 329 
- koncertantnf 479 
- kontrapunkticke 156n. 
- melodicke 156n., 510 
- variace na c. f. 156n. 
- ornamentaInf 312 
- ostinatnf 156n., 262n., 307 
- pfsiiove 263, 307, 309, 311, 317 
- rozvijejfcf 475,491 
- tanecnf 111, 317 

Variace Abegg (Schumann) 115,439 
variacni 

- suita 151, 157, 322n.: 
- technika 157, 263, 309, 314, 474 

varianty (ossia) 76,446,449 
varietas inventionum 271 
VARRO, M. T. 179 
VarsavskY podzim 513, 525 
VASARI, G. 229 
vaudeville 139, 253, 283, 301, 343, 347n. 
VECCHI, O. 275 
vedeni Wasil 13,83, 94n., 113, 118, 225, 230, 

241,247,261,263,331,377,385,405,407 
- pravidla 93 

vedeni smycce 41, 77n., 81, 371 
vedlejsi trojzvuky 97, 247, 249, 441 
vedslci kuItovni hudba 166, 167 
VEJVANOVSKY, P. J. 530n. 
vellci opera (Grand opera) francouzslci 131, 344n., 

347,407,413,415 
- itaIslci 339,407,417 
- nemeclci 349, 351 

velkY 
- buben 32n., 65, 160n., 165, 383, 508 
- kotel 33, 161 

ventil 25, 46n., 49n., 57, 178,455 
- kozeny 59 
- otacecf 49, 51 
- pistovY 49,51 
- pi'elad'ovaci 47, 49, 51 
-vodni 50 
- zkracovaci 49 
- zpetny 179 

ventilove rohy 49 
ventil0vY pozoun 51 
VENTURINI, F. 473 
VERACINI,A.317,327 
verbuiik439 
VERDELOT, PH. 124n., 254n. 
VERDI, G. 23, 51, 111, 128n., 400n., 406-409, 

410n. (zivot), 413, 419, 427, 429, 453, 497 
VERESS, S. 501 
VERGA,G.409 
VERGILIUS 275 
verismus 407, 408n., 415,419,541 
VERLAINE, P. 481 
Versailles 279, 371, 395 
verse anthem 299 
VeseJe panicky windsorske (Nicolai) 417 
Vesperae solemnes 355, 357 (Mozart) 
veta 93,107,109, lll, 119, 121, 123, 135, 139, 

147, 149, 151, 297, 333n. 
- diskantova 257 
- fugovana 323 
- kantilenova 127,139,207,215,217,219 
- motetova 219 
- sborova 123, 257, 295, 425 
- suitovaI 49 
- trompetova 321 

VEVODA AlBRECHT 247 
VEVODA z A1BY 247 
vEVODA z CHANDOSU 331 
vEVODA z BEDFORDU 235 
vezni 

- hudba 319 
- trubaci 319 

vezny 319 
VIADANA, L. G. DA 83,121,123,127, 250n., 

292n., 297 
vibrafon 24, 28nn., 507, 518n. 
vibrato 15,29,41,45,61,63, 80n., 187, 488n., 
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varhanická škola 535 (Praha), 541 (Brno) 
varhanní 

- hudba 260n., 262n., 293, 311,429, 531, 533 
- chorál 141, 270, 311, 329 
- koncert 326n., 533 
- mše 141, 261, 295, 354n., 356n. (Haydn) 
- píšťaly 47, 59, 199 
- prospekt 31 
- školy 308 
- tabulatura 141, 224n., 243, 260n. 

varhany 25, 37,47,56-59, 65, 74, 82n., 101, 
137,141, 144n., 183, 185, 199,224,227, 
250n., 261, 263, 265, 319, 354n., 356n., 441, 
503,516,542 
- Bach 123, 148n., 311, 312n., 327, 329 
- barokní 271, 276n., 292n., 295, 297, 304, 

306-311,314n. 
- čeng (ústní) 168n. 
- elektronické 61, 63, 525 
- klasicistní 354n., 356n., 363, 531 
- Praetoriovy 308n. 
- renesanční 263, 265, 529 
- romantické 441 
- Schnitgerovy 308n. 
- silbermannovské 308n. 
- vodní (hydraulis) 165, 178n. 
- v kinech 509 

variace 91,105,109,111,141,149,153, 
156n., 193,209,237,261,263,307,311, 
313,315,317,329,335,337,365,367,369, 
437,497 
- figurální 313 
- charakteristické 115, 157, 312n., 439 
- chorální 121, 157, 309 
- kánonické 119, 329 
- koncertantní 479 
- kontrapunktické 156n. 
- melodické 156n., 510 
- variace na c. f. 156n. 
- ornamentální 312 
- ostinátní 156n., 262n., 307 
- písňové 263, 307, 309, 311, 317 
- rozvíjející 475,491 
- taneční 111, 317 

Variace Abegg (Schumann) 115,439 
variační 

- suita 151, 157, 322n.: 
- technika 157, 263, 309, 314, 474 

varianty (ossia) 76,446,449 
varietas inventionum 271 
VARRO, M. T. 179 
Varšavský podzim 513, 525 
VASARI, G. 229 
vaudeville 139, 253, 283, 301, 343, 347n. 
VECCHI, O. 275 
vedení hlasů 13,83, 94n., 113, 118, 225, 230, 

241,247,261,263,331,377,385,405,407 
- pravidla 93 

vedení smyčce 41, 77n., 81, 371 
vedlejší trojzvuky 97, 247, 249, 441 
védská kultovní hudba 166,167 
VEJVANOVSKÝ, P. J. 530n. 
velká opera (Grand opéra) francouzská 131, 344n., 

347,407,413,415 
- italská 339,407,417 
- německá 349,351 

velký 
- buben 32n., 65, 16on., 165, 383, 508 
- kotel 33, 161 

ventil 25, 46n., 49n., 57, 178,455 
- kožený 59 
- otáčecí 49, 51 
- pístový 49,51 
- přelaďovací 47, 49, 51 
-vodní 50 
- zkracovací 49 
- zpětný 179 

ventilové rohy 49 
ventilový pozoun 51 
VENTURlNI, F. 473 
VERACINI,A.317,327 
verbuňk439 
VERDELOT, PH. 124n., 254n. 
VERDI, G. 23, 51, 111, 128n., 400n., 406-409, 

410n. (život), 413, 419, 427, 429, 453, 497 
VERESS, S. 501 
VERGA,G.409 
VERGILIUS 275 
verismus 407, 408n., 415,419,541 
VERLAINE, P. 481 
Versailles 279, 371, 395 
verse anthem 299 
Veselé paničky windsorské (Nicolai) 417 
Vesperae solemnes 355, 357 (Mozart) 
věta 93,107,109, lll, 119, 121, 123, 135, 139, 

147, 149, 151, 297, 333n. 
- diskantová 257 
- fugovaná 323 
- kantilénová 127,139,207,215,217,219 
- motetová 219 
- sborová 123, 257, 295, 425 
- suitová 149 
- trompetová 321 

VÉVODA AlBRECHT 247 
VÉVODA Z AlBY 247 
VÉVODA Z CHANDOSU 331 
VÉVODA Z BEDFORDU 235 
věžní 

- hudba 319 
- trubači 319 

věžný 319 
VlADANA, L. G. DA 83,121,123,127, 250n., 

292n., 297 
vibrafon 24, 28nn., 507, 518n. 
vibrato 15,29,41,45,61,63, 80n., 187, 488n., 

505 
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vicehlas 11, 69, 83, 95, 198n., 200n., 203n., 
206n., 208, 210n., 214, 216, 218, 220, 222, 
224,227,231,261,293 
- anglickY 213,225 
- ceskY 526 nn. 
- italskY 221,223 
- kontrapunktickY 487 
-liturgickY 235 
- nemeckY 213,257 
- perifernf 212 
- rany 129 
- starovekY 161 
- sti'edovekY 527 
- spanelskY 213 

vfcesborovost 123,149,293,325 
- benatslci 243, 247, 250n., 265 

vicezvuky 21, 97 
VICTORIA, T. L. DE 249, 259 
VIDEJ. 237 
Vfdeii 45,51, 195n., 247, 255, 281, 287, 295, 301, 

303, 308n., 315, 347, 349, 351,353,357, 361, 
365,383,391,395,397,399,443,459,475, 
533 
- Hofburgtheater 393 
- Josefstlidter Theater 389 
- Statnf opera 479 

videiislci skola 
- prvnf 153, 333, 383, 385, 387 
- druha 139, 484 

videiiske 
- obsazenf (salonnf orchestr) 508n. 
- unisono 382 

vfdeiiskY 
- k1asicismus 333, 425 
- kongres 400n. 
- rukopis 197 
- singspiel349, 351, 361 

vidlickoyY hmat 53 
viella 227 
VIERDANCK, J. 317 
VIERNE, L. 483 
VIETZ, E. 435 
VIEUXTEMPS, H. 449, 473 
VIGAN<), S. 389 
vihuela 45 

- d'arco 45 
- de mano 45, 317 
- de pefiola 45 

VILEM (GUILlAUME) IX. AKVITANSKY 194 
Vilem Tell (Rossini) 407,413,423 
VILlA·LOBOS, H. 503 
villancico 233, 253, 258n. 
villanella 121, 139,233,245,247,251, 252n., 

257,259,265,529 
vilota 111 
vina 167 
VINCENZO DA RIMINI: 221 
VINCI, L. 121,229,281,291,343 
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viola 24,38-41,45,65, 68n., 122, 134, 148n., 
264n., 271n., 276, 285, 295, 303, 305, 315, 
317,319,321,323,325,371,373,375,377, 
383,453,463,509 
- basova 264n. 
- bastarda 39 
- d'amore 35, 38n., 327 
- da braccio 39, 41 
- da gamba 38n., 43, 276n., 305 
- di bordone 39, 395 
-pomposa41 
- tenore 41 

violino piccolo 41, 327n. 
violoncello 24, 40n., 65, 68n., 101, 103, 122n., 

142n., 145, 149, 151,271,276,319,321,324, 
327, 370n., 373,375,393,473,509 

violone (kontrabas) 41, 276n., 324 
violons du roi 65, 283, 320n. 
VIOTTI, G. B. 371 
VIRDUNG, S. 227, 261 
virelai 138n., 192n., 216n., 223, 230, 237 
virga 37 (proutek), 116n., 186n. (neuma) 
virginal 36n., 259, 262n. 
virginaliste 115, 157, 263, 307, 309, 315 
virtuozita 83,125,281,311,313,339,363,365, 

371,389,391,397,401,417,437,439,441, 
443, 445nn., 449, 471nn., 501 

VISCONTI, L. 523 
VISCONTI, L. a G. 221 
VITALI, G. B. 317, 327 
VITALI, T. A. 317 
VITAsEK, J. A. 535 
VITRY, PH. DE 127, 214n., 217, 219, 224n. 
VITTORI, L. 279 
VIVALDI, A. 82n., 122n., 142n., 311, 313, 316n., 

319,325, 326n. (Zivot), 531 
vkus 73, 277, 381 

- anglickY 213, 235 
- doboyY 133, 283, 375, 417, 443 
- interpreta 75, 83 
- mesfunskY 413 
- smiSeny 335 

vlastnosti t6noveho materiruu 21 
vlnenf, vlny 14nn. 

- t1akove vlny 19 
- zvukove vlny 17, 19 

V1tava (Smetana) 142n., 465 
voces aequales 319 
voci bianche 281 
Vodnf hudba (mindel) 151, 322n., 330n. 
Vodnfk (Fibich) 538n. 
VOGEL, V. 501 
VOGLER, ABBE G. J. 59, 357,417,441 
VOGT, M. 473 
Vojcek (Berg) 134n., 484, 492n., 519 
vOjenslci hudba 29, 49, 169, 379, 493, 509 
vojenskY nastroj 33, 53, 55 
vokalfza 167, 205, 235, 483, 517 

vícehlas 11, 69, 83, 95, 198n., 200n., 203n., 
206n., 208, 210n., 214, 216, 218, 220, 222, 
224,227,231,261,293 
- anglický 213,225 
- český 526 nn. 
- italský 221,223 
- kontrapunktický 487 
-liturgický 235 
- německý 213,257 
- periferní 212 
- raný 129 
- starověký 161 
- středověký 527 
- španělský 213 

vícesborovost 123,149,293,325 
- benátská 243, 247, 250n., 265 

vícezvuky 21, 97 
VICTORlA, T. L. DE 249, 259 
VIDE]. 237 
Vídeň 45,51, 195n., 247, 255, 281, 287, 295, 301, 

303, 308n., 315, 347, 349, 351,353,357, 361, 
365,383,391,395,397,399,443,459,475, 
533 
- Hofburgtheater 393 
- ]osefstlidter Theater 389 
- Státní opera 479 

vídeňská škola 
- první 153, 333, 383, 385, 387 
- druhá 139, 484 

vídeňské 
- obsazení (salonní orchestr) 508n. 
- unisono 382 

vídeňský 
- klasicismus 333, 425 
- kongres 400n. 
- rukopis 197 
- singspiel349, 351, 361 

vidličkový hmat 53 
viella 227 
VIERDANCK,]. 317 
VIERNE, L. 483 
VIETZ, E. 435 
VIEUXTEMPS, H. 449, 473 
VIGANO, S. 389 
vihuela 45 

- ďarco 45 
- de mano 45, 317 
- de pefíola 45 

VILÉM (GUlLIAUME) IX. AKVITÁNSKÝ 194 
Vilém Tell (Rossini) 407,413,423 
VILIA·LOBOS, H. 503 
villancico 233, 253, 258n. 
villanella 121, 139,233,245,247,251, 252n., 

257,259,265,529 
vilota 111 
vina 167 
VINCENZO DA RIMINI: 221 
VINCI, L. 121,229,281,291,343 

RE}STiUK 609 

viola 24,38-41,45,65, 68n., 122, 134, 148n., 
264n., 271n., 276, 285, 295, 303, 305, 315, 
317,319,321,323,325,371,373,375,377, 
383,453,463,509 
- basová 264n. 
- bastarda 39 
- ďamore 35, 38n., 327 
- da braccio 39, 41 
- da gamba 38n., 43, 276n., 305 
- di bordone 39, 395 
-pomposa41 
- tenore 41 

violino piccolo 41, 327n. 
violoncello 24, 40n., 65, 68n., 101, 103, 122n., 

142n., 145, 149, 151,271,276,319,321,324, 
327, 370n., 373,375,393,473,509 

violone (kontrabas) 41, 276n., 324 
violons du roi 65, 283, 320n. 
VIDTTI, G. B. 371 
VIRDUNG, S. 227, 261 
virelai 138n., 192n., 216n., 223, 230, 237 
virga 37 (proutek), 116n., 186n. (neuma) 
virginal36n., 259, 262n. 
virginalisté 115, 157, 263, 307, 309, 315 
virtuozita 83,125,281,311,313,339,363,365, 

371,389,391,397,401,417,437,439,441, 
443, 445nn., 449, 471nn., 501 

VISCONTI, L. 523 
VISCONTI, L. a G. 221 
VITALI, G. B. 317, 327 
VITALI, T. A. 317 
VITÁSEK,]. A. 535 
VITRY, PH. DE 127, 214n., 217, 219, 224n. 
VITTORI, L. 279 
VIVALDI, A. 82n., 122n., 142n., 311, 313, 316n., 

319,325, 326n. (život), 531 
vkus 73, 277, 381 

- anglický 213, 235 
- dobový 133, 283, 375, 417, 443 
- interpreta 75, 83 
- měšfunský 413 
- smí'šený 335 

vlastnosti tónového materiálu 21 
vlnění, vlny 14nn. 

- tlakové vlny 19 
- zvukové vlny 17, 19 

Vltava (Smetana) 142n., 465 
voces aequales 319 
voci bianche 281 
Vodní hudba (Hande!) 151, 322n., 330n. 
Vodník (Fibich) 538n. 
VOGEL, V. 501 
VOGLER, ABBÉ G.]. 59, 357,417,441 
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