„Raffaelovský proud“ manýrismu a římská škola
Correggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina
Jaroslav Bláha
Již tento první medailonek cyklu Hudba a obraz přesvědčivě dokáže nezbytnost syntetického
pohledu na manýrismus z hlediska interpretačních inovací a v souvislosti s klíčovými
událostmi determinujícími krystalizaci manýrismu jako slohu. Znovu je třeba upozornit
na oprávněnost nesouladu generací (Giovanni
Pierluigi da Palestrina (1525–1594) je o generaci mladší než Correggio (1494–1534)), daného opožděním vývoje hudby za výtvarným
uměním v období renesance, což jsme již několikrát zdůraznili. To však nezbytně poznamenává vztah k oběma stěžejním událostem,
tedy k vyplenění Říma vojsky Karla V. roku
1527 a k tridentskému koncilu (1545–1563).
Počáteční fáze tvorby (asi 1514–1525) Antonia
Allegriho zvaného Correggio časově předjímá
obě zmíněné události a stylově se orientuje
na vlivy pozdní fáze rané renesance (Andrea
Mantegna) a vrcholné renesance (Raffael,
Leonardo). Dovršením tohoto raného období
hledání osobitého projevu jsou fresky v kostele
San Giovanni Evangelista v Parmě z let 1520–
1522 (příloha 1, Hv 2013/č. 1, obr. 1). Ty prokazují obdivuhodně osobitou syntézu Mantegnovy
odvahy iluzionistických prostorových efektů
a tvarových zkratek (nástropní freska v Camera
degli Sposi, 1474), leonardovského sfumata sjednocujícího prostor a změkčujícího obrysy tvarů,
a rafaelovské elegance a pohybových motivů
s michelangelovsky mohutnými postavami a expresivitou dynamicky vypjatých gest.
Rané období G. P. da Palestriny (asi padesátá léta 16. století) je ve znamení návaznosti
na třetí generaci franko-vlámských skladatelů,
zejména na nejvýraznější osobnost, kterou byl
Josquin Desprez, a na jeho žáky. Z Josquinova
odkazu převzal především smysl pro architektonickou výstavbu hudební formy, precizní
zvládnutí techniky imitace a výrazný posun
na cestě ke kadenční harmonii, ovšem s občasnými překvapivými harmonickými vybočeními, rafinované využití vícesborové vokální
techniky atd. Jednou z klíčových skladeb
a capella této rané fáze je Missa Brevis, těšící
se ještě zřetelné formální volnosti – tedy bez
cantu firmu z gregoriánského chorálu a důsledně přísného vztahu mezi hudbou a textem.
Druhá fáze krystalizace Correggiova malířského projevu (asi 1525–1530) představuje
navýsost originální styl, který vykrystalizoval
z asimilace výše uvedených vlivů. Sledované
období zastupuje obraz Narození Páně (Svatá
noc) z let 1529–1530 (příloha 1, Hv 2013/č. 1,

obr. 2). Pokud vytáhlá a proporčně deformovaná postava Kryštofa nápadně připomíná adekvátní postavy z obrazů Parmigianiniho, pak to
rozhodně není náhoda. Byl totiž nejvýznamnějším žákem Correggia. Ještě dál – až k radikálnímu baroku – ukazuje dynamická kompozice
rozvíjející se spirály, která předjímá prostorově
rozvinutější kompozici P. P. Rubense. Dokonce
je někdy v souvislosti s analyzovaným obrazem Correggiovi připisován i caravaggiovský či
rembrandtovský temnosvit. To je však základní
omyl, protože se jedná o noční výjev. U ostatních obrazů téhož období se obdobné světelné
řešení neobjevuje.
Druhá vývojová fáze tvorby G. P. da
Palestriny (zhruba šedesátá a první polovina
sedmdesátých let) je výrazně ovlivněná reformami tridentského koncilu, o nichž jsme
se stručně zmínili v závěrečném medailonku
ročníku 2012. Striktní požadavky podpořené
konciliem kardinálů byly vážnou hrozbou pro
uměleckou kvalitu duchovní hudby. To ostatně
zjevně prokázaly skladby Vincenza Ruffa a jeho
žáků, které byly varovným krokem zpět. Ovšem
závěry tridentského koncilu nebylo možné ignorovat. Optimálním řešením byl kompromis
odpovídající danému stavu. Toto ideální řešení,
jehož výsledkem bylo zachování polyfonie s maximální mírou ukáznění všech hudebně výrazových prostředků, bylo přisouzeno Palestrinovi,
a veškerou slávu inkunábule nového stylu duchovní hudby označeného jako „musica intelligibile“ si odnesla šestihlasá Missa Papae
Marcelli, napsaná v letech 1562–1563 a poprvé
vydaná roku 1567. Ta byla opředena tolika
legendami, že dodnes není jasné, nakolik jí
tato sláva právem přináleží. Rozhodně je však
vzorovým příkladem duchovní hudby a capella
skládané „novým způsobem“.
Rozhodujícím faktorem zásadních proměn
koncepce duchovní hudby římské školy byl
požadavek maximální srozumitelnosti liturgického textu. Odtud se odvíjela proměna
hudebně výrazových prostředků. Melodie
se zjednodušila oslabením svého melismatického charakteru a důrazem na periodicitu
a pravidelný ambit (odmítáním velkých intervalových skoků a vyvážení větších kroků adekvátním protipohybem) a důsledná deklamace
jí dodala na větší přirozenosti. V pečlivě vystavěné harmonii byly výrazně omezeny disonance
a jiné souzvukové výboje, obdobně ukázněná
byla i rytmická artikulace hlasů zjednodušené

čtyř- až šestihlasé faktury a uměřený, přitom
však slavnostní výraz. Srozumitelnosti textu
a celkovému řádu přispěla i vyváženost polyfonních a homofonních úseků. Dovršením
této kvalitativní proměny hudebně výrazových
prostředků byla kompaktnost architektonické
výstavby hudební formy jako celku. Přesto však
tato mše postrádá jeden z nejzávažnějších požadavků na reformu katolické duchovní hudby:
návrat gregoriánského chorálu jako pevného
hlasu (cantus firmus). Střední vývojová fáze
obou sledovaných umělců, která měla rozhodující vliv na další generace, byla koncepčně
zřetelně odlišná. Z toho však nelze dělat žádné
ukvapené závěry.
Obraz Danae z roku 1534 nebo 1531–1532
(příloha 3, Hv 2012/č. 1, obr. 2) reprezentuje
závěrečnou etapu Correggiovy tvorby (asi
1530–1534). Ta je charakteristická uklidněním a fascinující harmonií barev ve dvou
základních variantách nápadně připomínajících barevnou kompozici prvních dvou období tvorby Tiziana: giorgionovskou barevnost
rané fáze a tonální harmonii druhého období.
Tonální harmonie je pojem převzatý z hudební
terminologie a jeho podstatou je dominance
jedné barvy, které jsou v omezené škále přizpůsobeny ostatní barvy. Correggiova Danae
ohromuje svou vytříbeností; je to strhující
koncert tonální harmonie laděné do jemně
odstíněné teplé tonality, od světlých okrů k syté
sametové temně hnědé v kontrastu k neutrální
bílé. Na sametově hnědém pozadí dokázal
Correggio rozehrát fascinující půvab světle
okrového inkarnátu Danae v neuvěřitelné
symbióze smyslnosti a spirituality, umocněný
raffaelovskou graciézností. Světlostní kontrast
akcentuje měkkou modelaci tvaru včetně cizelérsky jemné obrysové linie.
Obdobný charakter závěrečného období
tvorby G. P. da Palestriny (asi 1581–1594) budou prezentovat dvě skladby: slavné moteto
Stabat mater a jedna z jeho posledních mší Pro
Defunctis. Homofonní Stabat mater názorně
demonstruje dovršení procesu kompaktnosti
a oproštění průzračné faktury, s rafinovaným
oživením důmyslným střídáním odlišných rytmických skupin. Stále důslednější směřování
k průzračné čistotě a přehlednosti vedení
jednotlivých hlasů, jehož důsledkem je sbližování polyfonních a homofonních úseků skrze
akcentaci vertikální složky faktury, vykazuje
i zmíněná Missa pro Defunctis.
—

Několik poznámek
k cyklu Hudba a obraz, ročník 2013
Manýrismus ve výtvarném umění
a pozdní renesance v hudbě
Název, který uvádí obvyklé poznámky ke konkrétnímu
ročníku cyklu Hudba a obraz, prozrazuje zásadní koncepční proměnu počínající letošním ročníkem. Ten už
nebude pojímán jako jednotlivé izolované medailonky,
ale jako ucelený tematický okruh, mapující tendence či
vývojové proudy konkrétního slohového období. Každý
tematický okruh bude uveden obecnou charakteristikou
slohového období či jeho slohového proudu a interpretačními problémy, se kterými je spojen. Následující
medailonky dvojic umělců budou těsně propojeny s předchozí obecnou charakteristikou jako konkretizace zmíněných tendencí či interpretačních problémů. Letošní
ročník tak vlastně začal v polovině ročníku loňského,
a to medailonky č. 3 Manýrismus ve výtvarném umění
a pozdní renesance v hudbě jako interpretační problém
a č. 4 Plenění Říma a tridentský koncil jako koherentní
mezníky manýrismu a pozdní renesance. To bylo také
příčinou tak razantní změny původního plánu. Uvědomil
jsem si totiž, že původní koncepce byla roztříštěná do mozaiky jednotlivých medailonků, které nebyly historicky
ani interpretačně ukotvené.
Letošní medailonky tedy navazují na obecnou charakteristiku manýrismu a pozdní renesance a její interpretační problémy. První dva medailonky zastupují
dva hlavní proudy sledovaného slohového období:
raffaelovský proud manýrismu a římskou školu, a michelangelovský proud manýrismu a benátskou školu.
Třetí medailonek představuje specifickou problematiku
„manýristického mysticismu“ v malířství a madrigalu
v hudbě. Poslední medailonek zastupuje zaalpský manýrismus a pozdní renesanci, konkrétně rudolfínský
manýrismus.
Na závěr ještě jedno důležité upozornění! Zvukovou
podobu všech skladeb uvedených v jednotlivých medailoncích (a to nejen v letošních, ale i v předcházejících a následujících ročnících) najdete na You tube
(často včetně partitur) a obrazové ukázky v kvalitním
rozlišení na www.wga.hu (od nejstarších období do poloviny 19. století).
Medailonky na rok 2013:
1. „Rafaelovský proud“ manýrismu a římská škola.
Correggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina.
2. Benátský manýrismus a benátská škola I. Tintoretto
a Giovanni Gabrieli.
3. „Michelangelovský proud“ manýrismu a benátská
škola II. El Greco a Carlo Gesualdo da Venosa.
4. Rudolfinský manýrismus a česká pozdně renesanční
hudba. Bartolomeus Spranger a Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic.
Jaroslav Bláha

HUDEBNÍ VÝCHOVA
časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
ročník 21/2013/číslo 1

OBSAH
Eva Jenčková: Odkaz Luďka Zenkla
Gabriela Coufalová: ISME Thessaloniki 2012
Miloš Hons: K počátkům české hudebně teoretické pedagogiky
1. Hudební teorie na pražské konzervatoři
Libuše Tichá: Teorie interpretace a její uplatnění ve výuce klavírní hry
Alena Moravčíková: Vnímané benefity spevu u členov speváckeho zboru
Hana Váňová: Mami, já zpívám ve škole operu!

1
2
35
7
8

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Bohumír Hanžlík: Zvířátka a loupežníci. Dětská minioperka pro sbor a sólisty s doprovodem klavíru
Svatava Luhanová; Sylva Nováková: K problematice zpěvu ve francouzském jazykovém originále
Petr Zeman: Dejme dětem ukulele
Milena Kmentová: Hudební činnosti v logopedické prevenci předškolních dětí
Jiřina Jiřičková: Modelová situace Jak se taky čaruje
Jaroslav Mihule: Druhý díl slovníkové trilogie Vladimíra Spousty
Jiří Bezděk: Nová monografie o české sborové tvorbě v období baroka a klasicismu
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (leden–březen 2013)
Abstracts

10
12
13
14
16
17
18
18

OBÁLKA
2. strana: Jaroslav Bláha: „Raffaelovský proud“ manýrismu a římská škola.
Correggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina
3. strana: Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky – Woodwind Instruments (2nd Part)
V čísle byly použity kresby Jolany Fenclové.

Řídí redakční rada
Předsedkyně: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Členové: doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. (PdF UJEP Ústí nad Labem),
prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc., Mgr. Ivana Čechová, prof. Belo Felix, Ph.D. (UMB, Banská Bystrica,
SR), PaedDr. Jan Holec, Ph.D. (PedF JU České Budějovice), prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. (PdF UHK),
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (ZUŠ Mladá Boleslav), PhDr. Blanka Knopová, CSc. (PdF MU Brno),
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc., prof. MgA. Irena Medňanská, Ph.D. (PU Prešov, SR),
prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc. (UMB, Banská Bystrica, SR), prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.,
prof. Mag. Dr. Franz Niermann (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Rakousko),
doc. MgA. Jana Palkovská, prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D., prof. UŠ dr. hab. Wiesłava Alexandra
Sacher (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Universytet Śląski w Katowicach, Polsko),
prof. Dr. Carola Schormann (Fach Musik, Leuphana Universität Lüneburg, SRN),
doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. (PdF ZU Plzeň), doc. Mgr. Art. PhDr. Jozef Vereš, CSc. (PdF UKF, Nitra, SR).
Vedoucí redaktorka: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Výkonná redaktorka: PhDr. Helena Justová (221 900 288)
Zástupce vedoucí redaktorky: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Grafická úprava a sazba: Mgr. Zdeňka Urbanová, DiS. (zdenka.urb.art@gmail.com)
Vydává: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – vydavatelství, vychází 4x ročně,
roční předplatné 260 Kč plus poštovné a balné, jednotlivý výtisk 65 Kč + poštovné a balné
Tisk: Grafické studio & tiskárna PiP, Petr Pacner, http://www.tiskpip.cz/
Upozornění autorům:
Text příspěvků zasílejte v elektronické podobě na e–mailovou adresu: vanova.ha@seznam.cz.
Redakce si vyhrazuje právo na nezbytné úpravy rukopisů a jejich krácení, příspěvky nejsou honorované.
Adresa redakce:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – vydavatelství, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
http://userweb.pedf.cuni.cz/hudebnivychova
Administrace, objednávky a fakturace:
tel. 272 932 840, e-mail: cernochova@upcmail.cz
© Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2004
MK ČR E 6248, ISSN 1210-3683

