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Výše uvedené dominantní události, tedy vy-
plenění Říma vojsky španělského císaře Karla 
v roce 1527 a tridentský koncil v rozmezí let 
1545–1563, obvykle časově vymezují slohové 
období manýrismu ve  výtvarném umění 
a pozdní renesance v hudbě. Někdy bývají jako 
mezníky geneze manýrismu uváděny i smrt 
Raffaela Santi (1520) či papeže Lva X. (1521). 
S tak striktně vymezenými „souřadnicemi“ 
manýrismu či pozdní renesance se v žádném 
případě nemůžeme ztotožnit. Vývojové peripe-
tie neprobíhají tak, že by jedno slohové období 
skončilo a bylo vystřídáno jiným, ale jde o ply-
nulý evoluční proces, který nemá jednoznačné 
mezníky. A nejen to! Doznívající tendence 
nezmizí nekompromisně nahrazena novou, 
ale vytváří s ní „vývojový kontrapunkt“ při-
pomínající vedení hlasů fugy. Zároveň je však 
nutno zdůraznit, že naznačený evoluční proces 
není živelný, ale strukturovaný klíčovými udá-
lostmi či vývojovými změnami. V souvislosti 
s manýrismem k nim nesporně patří ty, jež 
jsou uvedeny v názvu medailónku. Nejsou však 
striktními mezníky, ale vyvrcholením předcho-
zího vývoje – proto ono překvapivé adjektivum 
„koherentní“, které zdůrazňuje dynamický 
charakter vývojového kontrapunktu. A  tak 
nekompromisní zásah největšího ochránce 
katolické církve Karla V. do vlastních řad byl 
dramatickým vyvrcholení morální a politické 
krize církve, která začíná již papežským schiz-
matem. Obdobně je tridentský koncil vyústě-
ním stále vypjatějšího ideologického konfliktu 
mezi protestantskou reformací a katolickou 
protireformací. Tvoří tedy společensko-histo-
rické souřadnice vývojové fáze, která se ve vý-
tvarném umění označuje jako manýrismus 
a v hudbě pozdní renesance – nikoliv však 
časové mezníky.

Charakteristické znaky manýrismu a hudby 
pozdní renesance, které jsme uvedli v před-
chozím medailónku, krystalizují postupně 
a  často v  překvapivých souvislostech. Tak 
např. snaha o  zjednodušení a  přehlednost 
hudební faktury a těsnější propojení hudby 
a textu v zájmu srozumitelnosti, která se po-
stupně prosazuje od přelomu 15. a 16. století, 
nesouvisí jen se stále sílícím úsilím o reformu 
církve (Savanarola, Erasmus Rotterdamský ad.) 
ale i s názory florentské platonské Akademie. 
Oba názorové proudy se shodly na stále narůs-
tajícím přesvědčení, že soudobá polyfonie ne-
působí na renesančního člověka blahodárně, 
a tak by se měla zásadně reformovat, ať již podle 

antického vzoru či v duchu křesťanských zá-
sad. Přesvědčivým důkazem je nekompromisní 
názor Erasma Rotterdamského na polyfonní 
hudbu, který vlastně propojuje oba zmíněné 
názorové okruhy: „Zavedli jsme do kostelů vy-
umělkovanou a teatrální hudbu, hluk a zma-
tek různých hlasů, jaký, myslím, nikdy nebyl 
slyšet v divadle Řeků a Římanů. Rohy, trubky, 
píšťaly zápasí v soustavném spoluznění s hlasy. 
Zaznívají milostné a lascivní melodie, jaké jinde 
doprovází jen tanec kurtizán a šašků. Lidé se 
hrnou do kostelů jako do divadla za smyslovým 
požitkem sluchu.“

Úvaha Erasma Rotterdamského propojuje 
vývojový proces od vyplenění Říma k trident-
skému koncilu, a to nejen chronologicky, ale 
i názorově. K obdobnému názoru – i když z ji-
ného zorného úhlu – totiž dospěl i tridentský 
koncil, a to nejen v souvislosti s hudbou, ale 
i s architekturou. To není náhodné minimálně 
ze dvou důvodů. Jednak již papež Lev X. se snažil 
otupit ostří názorového rozporu mezi reformací 
a protireformací (dokonce na čas získal na svou 
stranu i Erasma Rotterdamského), jednak bylo 
i v zájmu obnovení autority katolické církve 
oslabit pohanskou tematiku čerpající z řecké 
a římské mytologie a s ní spojený pozemský hé-
donismus. A tak přirozeným důsledkem byla 
snaha o skromnou důstojnost zbavenou balastu 
přebujelých ozdob. Za své vzal i humanistický 
ideál o sblížení antiky a křesťanství. 

Na jednom ze zasedání tridentského koncilu 
byly zformulovány požadavky na sakrální archi-
tekturu. Ty preferovaly větší prostotu a střízlivost 
provedení, ideovou účelnost ve snaze zabránit 
rozptýlení. Konkrétní požadavky směřovaly 
k oproštění hlavní lodi od náhrobků a letneru 
(chórová přepážka), k zajištění rozlehlejších 
sálových prostorů pro věřící a kaplí pro kon-
templaci. Ideálním prototypem se stal ve druhé 
polovině 16. století Vignolův a Portův chrám 
Il Gesú. Jestliže rozlehlý jednolodní interiér 
s odsazenými kaplemi podle návrhu Il Vignoly 
nabízí symbiózu divadelního prostoru lodi pro 
masu věřících a intimního prostoru kaplí pro 
kontemplujícího jedince, pak průčelí Giacoma 
della Porty zaujme působivým spojení střízlivé 
uměřenosti celkové kompozice s dramatičností 
rytmické gradace akcentující střední rizalit.

Obdobné požadavky stanovilo jiné zasedání 
tridentského koncilu pro duchovní hudbu. Ta 
byla v rámci liturgie, o jejíž očistu šlo především, 
natolik důležitá, že se jí koncil věnoval déle než 

rok. Navíc byla dohodnutá pravidla ještě upřes-
něna komisí kardinálů, která zasedala v letech 
1564 až 1565. Ta striktně požadovala maximální 
srozumitelnost liturgického textu a k tomu do-
poručovala jednoduchou sylabicko-akordickou 
deklamaci většinou chorálních melodii, protože 
světské melodie byly striktně odmítány. Tento 
typ duchovní hudby, který byl pak označen 
jako „musica intelligibile“, reprezentoval však 
z významných skladatelů jen Vincenzo Ruffo 
a někteří jeho žáci. Ostatní – z nich je třeba 
jmenovat především Giovanniho Pierluigiho 
da Palestrinu a Giovanniho Animucciu – sice 
také skládali „novým způsobem“, ale zvolili 
kompromis mezi zachováním polyfonie a sro-
zumitelností liturgického textu. Patrně nejslav-
nějším dílem komponovaným „na nový způsob“ 
je proslulá Palestrinova šestihlasá mše „Missa 
Papae Marcelli“ z roku 1567. 

Porovnání vlivů tridentského koncilu na vý-
tvarné umění a  hudbu s  typickými znaky 
manýrismu a pozdní renesance, jak jsme je 
v  lapidární stručnosti uvedli v  předchozím 
medailónku, svědčí o  tom, že výtvarný pro-
jev a hudba zhruba druhé až čtvrté čtvrtiny 
16. století je natolik rozmanitý a komplikovaný, 
že jej nelze postihnout nějakým výčtem cha-
rakteristických rysů. A tato různorodost je 
navíc umocněna jednotlivými centry, která 
vycházejí nejen z rozdílné umělecké tradice, 
ale i odlišné společensko-historické situace 
či mentality. A tak se v regionálních centrech 
Itálie liší římská, florentská či benátská škola. 
Navíc manýrismus i pozdní renesance se neo-
mezily jen na Itálii ale prosadily se i v zaalp-
ské Evropě s hlavními centry ve Fontaneblois, 
letním sídle francouzského krále Františka I., 
a na dvoře Rudolfa II. v Praze. Proto v příštím 
ročníku cyklu Hudba a obraz budou jednotlivé 
medailónky věnovány výrazným osobnostem 
výtvarného umění 16. století nejen z Itálie, ale 
i ze zaalpské Evropy. 

Změna původního plánu letošního ročníku, 
přesněji řečeno jeho druhé poloviny. možná 
některé čtenáře trochu zaskočila, za  což se 
omlouvám. Zároveň však přinesla i nesporné 
výhody. Jednak zasadila medailónky příštího 
ročníku – kam budou přesunuty i poslední dva 
z ročníku letošního – do dobového kontextu, 
naznačila i změny pohledu na sledované období 
a v neposlední řadě umožnila rozšířit obrazovou 
dokumentaci a notové ukázky. 

—

PlENěNÍ ŘÍmA A triDENtskÝ kONCil 
jAkO kOHErENtNÍ mEzNÍky mANÝrismU A POzDNÍ rENEsANCE
Jaroslav Bláha

FROM THE cONTENT
Last issue of our magazine primarily reminds Prof.  Dr.  Jiří Kolář’s life 

anniversary. He was a significant university teacher, choir conductor and a long-
time editor of the magazine Music Education. He gave the magazine a unique 
conception by his effort to reach a  thematic unity of the issues, by focus on 
practical problems of music education and by providing knowledge and also 
entertainment. We all respect him deeply. R. Feiferlíková and J. Bezděk remind 
another anniversary – the 100th birth anniversary of an outstanding Czech 
music aesthetician and theorist Jaroslav Zich who founded a modern theory of 
interpretation. The second part of the essay The Film Biography about Music 
Personalities by V. Ševčíková presents the ideas how to make the education of 
music history more popular by using a film biography about music personalities.

As Christmas is coming soon with its unique charm of Christmas songs 
and carols, we introduce a newly published collection of songs called The Most 
Beautiful Carols and Songs from Bohemia, Moravia and Silesia. They were chosen, 
arranged and provided with notes by P. Svoboda. The selection from these carols 
forms the regular note supplement of the magazine.

Next, we present the second part of the essay by M. Nedělka The Songs in 
the Keys, the Keys in the Songs, the list of music anniversaries from October to 
December 2012, and a regular section About Music in English. J. Bláha takes 
us back to the 16th century in his portrait Plunder of Rome and the Council of 
Trent – Coherent Milestones of Mannerism and Late Renaissance. J. Synek thinks 
about the ways of attracting young generation by classical music. The essay by R. 
Drgáčová called Árpakása mint a hab or Looking Back on Pomáz 2012 reminds 
the 15th year of the international summer course Orff Meets Kodály. J. Nečasová 
reminds the forgotten personality of a composer from Kutná Hora, M. Kučerová-
Herbstová. J. Bezděk expresses his opinion about a new monograph on Czech 
choir works in the era of Baroque and Classicism whose author is S. Pecháček. You 
can familiarize yourselves with conjuring of an ice king in the essay of the same 
title by E. Jenčková. As the fourth issue of Music Education is the last one this year, 
we provide, as usual, a content list of the whole 20th year. 

We wish all our readers and supporters a merry and peaceful Christmas and 

a lot of health, happiness and joy for the New Year 2013. 

AUS DEM INHALT
Die letzte diesjährige Ausgabe unserer Zeitschrift erinnert zuerst an das 

Lebensjubiläum von Prof. Dr. Jiří Kolář, des bedeutenden Hochschulpädagogen, 
Chormeisters und auch langjährigen Chefredaktors der Zeitschrift 
„Musikerziehung“. Jiří Kolář hat der Zeitschrift eine individuelle Konzeption 
verliehen und durch sein Bemühen erhielt jede einzelne Ausgabe eine thematische 
Orientierung und hatte praktische Probleme der Musikerziehung zum Inhalt, 
man konnte lernen und sich unterhalten. Wir alle schätzen seine Arbeit sehr. 

R. Feiferlíková und J. Bezděk erinnern uns an einen weiteren Jahrestag – 
an den 100. Geburtstag des bedeutenden tschechischen Musikästheten und 
Musiktheoretikers Jaroslav Zich, welcher die moderne Interpretationstheorie 
begründete. Der 2. Teil des Beitrags von V. Ševčíková „Filmbiografien musikalischer 
Persönlichkeiten“ enthält Anmerkungen für die Einbeziehung von Filmbiografien 
über bekannte musikalische Persönlichkeiten als ein Mittel zur Popularisierung 
für den Unterricht der Musikgeschichte. Und da die Weihnachtszeit näher rückt 
mit ihrem einmaligen Zauber von Weihnachtsliedern, möchten wir auf eine neu 
erscheinende Sammlung mit Weihnachtsliedern mit dem Titel „Unsere schönsten 
Weihnachtslieder aus Böhmen, Mähren und Schlesien“ aufmerksam machen. 
Ausgesucht, geordnet und mit Anmerkungen versehen hat diese P.  Svoboda. 
Eine Auswahl aus diesen Liedern ist auch in der Notenbeilage dieser Zeitschrift. 
Weiterhin erscheinen in der Zeitschrift der zweite Teil des Artikels von M. Nědělka 
„Lieder in den Tasten, Tasten in Liedern“, die Übersicht über Musikjubiläen für 
die Monate Oktober bis Dezember und die Rubrik „Über Musik in Englisch“. In 
das 16. Jahrhundert bringt uns J. Bláha mit seinem Beitrag „Die Plünderung 
Roms und der Konzil von Trient als kohäsiver Markstein des Manierismus und 
der späten Renaissance.

J. Synek denkt darüber nach, wie die junge Generation anzusprechen ist, 
damit sie die sogenannte artifizielle Musik annimmt. Ein Rückblick auf den 15. 
Jahrgang des internationalen Sommerkurses „Orff meets Kodály“ ist der Beitrag 
von R. Drgáčová mit dem Titel „Árpakása mint a hap aneb ohlédnutí za Pomázem 
2012“. An die vergessene Komponistin M. Kučerová-Herbstová aus Kutná Hora 
erinnert Frau J. Nečasová; J. Bezděk äußert sich zur neuen Monografie von S. 
Pecháček über tschechische Chorwerke während der Zeit des Barocks und des 
Klassizismus und mit den Zauberkünsten des Eiskönigs können Sie sich im 
gleichnamigen Artikel von E. Jenčková vertraut machen. Da die vierte Nummer 
der Musikerziehung in diesem Jahr auch die letzte Ausgabe dieses Jahres ist, finden 
Sie hier wie gewöhnlich einen Inhaltsüberblick über den gesamten 20. Jahrgang.

Allen unseren Lesern und Freunden wünschen wir im Namen der Redaktion 
schöne und ruhige Weihnachtsfeiertage sowie Gesundheit, Glück und Freude im 
neuen Jahr 2013.


