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ZlAtÝ Věk rANé rENEsANCE A 3. frANkOVlámská škOlA
PiErO DEllA frANCEsCA A JOsqUiN DEsPrEZ
Jaroslav Bláha

Výtvarný či hudební projev představitelů po-
čáteční fáze rané renesance a 2. frankovlám-
ské školy – malíře Paola Uccella a skladatele 
Johannese Ockeghema, jimž jsme věnovali 
první medailonek letošního ročníku cyklu 
Hudba a obraz, se vyznačoval rafinovaným, 
virtuózním zvládnutím komplikovaných ře-
šení lineární perspektivy či kontrapunktu. 
Piero della Francesca (kolem 1415/20–1492) 
a Josquin Desprez (1450–1521), reprezentující 
zlatý věk rané renesance a 3. franko-vlámskou 
školu, zdůrazňují dokonale vyvážený řád po-
stavený na důsledně promyšlené, a ve srovnání 
s předchozí generací střídmější a vyváženější, 
struktuře výtvarného či hudebního díla. 

Názornou demonstrací předchozí obecné 
charakteristiky je obraz Bičování Krista (obr. 1 
na 2. straně obrazové přílohy, Hudební výchova 
1/2012). Striktně racionální tvar, vyznačující 
se střídmostí a důsledným směřováním k jeho 
stereometrické podstatě, je východiskem doko-
nale vyvážené a důsledně promyšlené kompo-
zice. Smyslový základ tvaru, který je zřetelný 
svou tělesností, je podřízen racionální stylizaci 
umocněné úhrnnou modelací, a při zřetelné 
rozmanitosti i záhybovým schématem drape-
rie. Jsou důsledně potlačeny všechny detaily 
ve  prospěch celkové podstaty syntetického 
tvaru. Na geometrické stylizaci tvaru a jeho 
úhrnném řádu se rozhodující měrou podílí ob-
rysová linie. Ta plně zachovává tělesnost tvaru, 
který zjednodušuje na jeho stereometrickou 
podstatu. Vnitřní kresba je značně oslabena, 
uplatňuje se především v řasení draperie postav. 
Úloha světla je soustředěna na úhrnnou mo-
delaci tvaru. Propracovanější, detailnější mo-
delace tvaru se uplatňuje jen v draperii. Barvy 
se vymaňují z pout dekorativnosti a ve spojení 
se světlem tak oslabují dominantní roli linie 
ve formování tvaru. Přechod k lomeným bar-
vám je příznačným rysem podílu smyslového 
tvaru, jejich cílem však není umocnit přesnost 
smyslového přepisu tvaru, ale posí lit celkový 
řád obrazu. Proto také barvy v Bičování Krista 
nejsou rozhodující v rámci tvaru, ale v celkové 
barevné harmonii obrazu. 

I v hudbě dochází na konci 15. století k ade-
kvátní kvalitativní proměně jako ve výtvarném 
umění. S  malířským projevem Piera della 
Francesca asi nejvíce rezonuje hudební projev 
představitele 3. frankovlámské školy Josquina 
Despreze. Názornou demonstrací racionálního 
hudebního tvaru závěru 15. století bude začátek 
Královských fanfár pro čtyři dechové nástroje 

(obr. 2 na 2. straně přílohy v Hudební výchově 
1/2012). Uvedená ukázka přesvědčivě demon-
struje výraznou kvalitativní změnu hudebního 
tvaru ve srovnání s typickým tvarem 2. fran-
kovlámské školy. Hudební tvar Josquinových 
Královských fanfár je přehlednější, pravidel-
něji členěný, s daleko vyváženějším podílem 
jednotlivých výrazových prostředků. Zároveň 
je důkazem razantního prosazování dur-mollo-
vého tonálního cítění a zajímavým svědectvím 
„střetnutí epoch“. Na jedné straně zachovává 
cantus firmus v dlouze držených tónech tenoru 
jako dovršení „polyfonní praxe“ předchozího 
vývoje, na druhé straně se v ostatních hlasech 
prosazuje imitace, a to dokonce v progresivní 
technice fugy ad minimam (s výjimkou tenoru), 
která se v plné míře uplatnila v baroku. To se 
však již týká časového řádu hudby či dokonce 
i hudební formy. 

Role jednotlivých hudebně výrazových pro-
středků na konstrukci hudebního tvaru byla 
výrazně ovlivněna již zmíněnou imitací. Tímto 
termínem se označuje „přesné nebo přibližné 
opakování určitého hudebního úseku jiným 
než původním hlasem“1. Důsledky jsou zřetelné 
i v melodické linii, která se zjednodušuje, pře-
hledně strukturuje, a to jak v lineárním členění, 
tak i v rytmické strukturaci a především je pra-
videlně vystavěná na rozkladech kvintakordů. 
Tato výstavba melodie úzce souvisí s výraznou 
proměnou harmonie, zejména s upevňováním 
terciové akordiky – kvarta a kvinta jako hlavní 
souzvukové intervaly středověké hudby byly již 
téměř vytlačeny tercií. Stejně tak je zde sta-
tická harmonie, jež se vyznačuje izolací (oddě-
lením) jednotlivých souzvuků, již nahrazena 
kinetickou čili kadenční harmonií s plynulými 
přechody mezi jednotlivými souzvuky a s hie-
rarchií harmonických funkcí, které se výrazně 
podílejí nejen na stmelení hlasů, ale i na or-
ganizaci časového průběhu hudebního tvaru. 
Klíčovou roli hraje upevňování postavení tóniky 
jako harmonického centra. Rytmika využívá již 
ustálenou škálu rytmických hodnot, s kterými 
je nakládáno velice uváženě. Výsledkem je ne-
komplikovaná rytmika, zajišťující přehlednou 
organizaci hlasů. 

I v obrazech Piera della Francesca je do-
vršení konstruovaného prostoru spojeno 
s centrální neboli lineární perspektivou. Její 
dokonalou demonstrací je i Bičování Krista. 

1 Slovník české hudební kultury. Praha : 
Supraphon, 1997, s. 369.

Promyšlený řád prosto rové konstrukce se neu-
platňuje jen v matematickém principu lineární 
perspektivy – který tak akcentoval Uccello – ale 
i v jasném vymezení prostorových plánů. Obojí 
je však komplikováno spojením dvou výjevů, 
z nichž jeden – Bičování Krista – se odehrává 
v interiéru paláce, kdežto druhý v exteriéru 
s výhledem do zahrady. Interiér i exteriér jsou 
propojeny terakotovými dlaždicemi. Jednotlivé 
čtverce dlaždic nejsou spojeny jen s lineární 
sítí ortogonál, ale i s konstrukcí prostorových 
plánů. Její striktní matematický řád, postavený 
na vzájemném vyvažování horizontál, vertikál 
a diagonál, je dramaticky gradován rafinova-
nými prostorovými vztahy obou částí obrazu. 
Těžištěm větší levé části je střední plán, ve kte-
rém se odehrává výjev bičování Krista. Jeho dra-
matičnost je umocněna strohým matematickým 
řádem architektury jako kulisy výjevu, a pře-
devším prázdným předním plánem. Tři ikono-
graficky záhadné postavy v pravé části obrazu, 
která zaujímá jednu třetinu plochy plátna, jsou 
posunuty do předního plánu a stávají se tak fi-
gurální dominantou obrazu a strhávají na sebe 
pozornost diváka. Prostorové dominace této 
části obrazového pole je dosaženo propojením 
předního a středního plánu terakotovými dlaž-
dicemi s horizontálními bílými pruhy s kuli-
sami palácové architektury, a především pak 
průhledem do zahrady či krajiny jako zadního 
plánu obrazu. 

Podobně i Josquin Desprez až matematicky 
striktně strukturuje hudební čas důslednou 
imitací, která vede nejen k zrovnoprávnění 
jednotlivých hlasů, ale především k až matema-
ticky důsledné pravidelné artikulaci časového 
průběhu skladby. Úsilí o symetrii a přehlednost 
se projevuje v tzv. párové imitaci, která byla 
nejoblíbenější Josquinovou technikou. Ta se 
prosazuje zejména v důsledně proimitovaných 
motetech. K této kontrapunktické praxi pak 
ještě přibyla další inovace, a to vícesborová tech-
nika, jejíž názornou demonstrací je Ave Maria 
(obr. 3 na 2. straně obrazové přílohy, Hudební 
výchova 1/2012) coby příklad konfrontace chla-
peckých a mužských hlasů. 

Tak jako se v Pierových obrazech prosazuje 
dokonalá symbióza smyslového a racionálního 
přístupu ke skutečnosti, tak se v Josquinových 
skladbách stejně důsledně propojuje symbióza 
výše akcentovaného matematicky striktního 
řádu jako racionální podstaty jeho hudebního 
projevu se snahou o přirozenost. Ta se prosa-
zuje nejen v maximálním úsilí o srozumitelnost 

textu, spojenou s důrazem na správnou dekla-
maci, ale i v přirozeném plynutí hudebního 
proudu. Ne náhodou se v souvislosti s touto 
fází vývoje „renesanční“ hudby mluví o har-
monické centrální perspektivě, která je spo-
jena s postupným prosazováním kinetické čili 
kadenční harmonie, která posiluje hierarchii 
harmonických funkcí s tónickým kvintakor-
dem jako harmonickým centrem. Přesvědčivým 
důkazem je notová ukázka Královských fanfár 
pro čtyři dechové nástroje. 

 Jestliže Ucello propadl rafinovaným mož-
nostem komplikované lineární perspektivy, 
pak v případě Piera della Francesca se přímo 
vnucuje posedlost matematickými principy 
zobrazení, a to jak tvaru, tak i konstrukce 
prostoru a  striktního řádu kompozice ob-
razu. Dovršením tohoto úsilí o matematický 
řád pak je kompozice Pierových obrazů. Její 
základnou je přísný matematický řád tvaru 
a  prostorové konstrukce, kterou dovršuje 
Francescovo oblíbené kompoziční schéma, 
postavené na důsledném využití zlatého řezu – 
a to nejen v celkovém rozdělení plochy obrazu, 
ale i jejích částí, a navíc nejen horizontálně, 
ale i  vertikálně. Obdobně i  zjednodušení 
a zpřehlednění hudebního tvaru a struktur-
ního času ve skladbách Josquina Despreze se 
promítlo do dokonalého řádu hudební formy, 
především pak moteta.

 Tak jako Piero della Francesca dosáhl ideální 
symbiózy smyslového a racionálního přístupu, 
tak i Josquin Desprez dokázal v obdivuhodné 
harmonii prolnout přirozenost a matematic-
kou důslednost hudebního projevu, předjíma-
jící melodicko-harmonickou syntézu barokní 
polyfonie. To jsou jedny z klíčových důvodů, 
proč je druhá polovina 15. století považována 
za zlatý věk rané italské renesance a přelom 
15. a 16. století za zlatý věk kontrapunktu.

—

Obrazové a notové ukázky k tomuto článku 
jsou na 2. straně obrazové přílohy Hudební 
výchovy 1/2012.


