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Již tento první medailonek cyklu Hudba a ob-
raz přesvědčivě dokáže nezbytnost syntetického 
pohledu na manýrismus z hlediska interpre-
tačních inovací a  v  souvislosti s  klíčovými 
událostmi determinujícími krystalizaci maný-
rismu jako slohu. Znovu je třeba upozornit 
na oprávněnost nesouladu generací (Giovanni 
Pierluigi da Palestrina (1525–1594) je o gene-
raci mladší než Correggio (1494–1534)), da-
ného opožděním vývoje hudby za výtvarným 
uměním v období renesance, což jsme již ně-
kolikrát zdůraznili. To však nezbytně pozna-
menává 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 proka-
zují obdivuhodně osobitou syntézu Mantegnovy 
odvahy iluzionistických prostorových efektů 
a tvarových zkratek (nástropní freska v Camera 
degli Sposi, 1474), leonardovského sfumata sjed-
nocujícího prostor a změkčujícího obrysy tvarů, 
a rafaelovské elegance a pohybových motivů 
s michelangelovsky mohutnými postavami a ex-
presivitou dynamicky vypjatých gest.

Rané období G. P. da Palestriny (asi pade-
sátá 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 architek-
tonickou výstavbu hudební formy, precizní 
zvládnutí techniky imitace a výrazný posun 
na cestě ke kadenční harmonii, ovšem s ob-
časnými překvapivými harmonickými vyboče-
ními, 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 dů-
sledně přísného vztahu mezi hudbou a textem.

Druhá fáze krystalizace Correggiova ma-
lířského 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 deformo-
vaná postava Kryštofa nápadně připomíná ade-
kvátní postavy z obrazů Parmigianiniho, pak to 
rozhodně není náhoda. Byl totiž nejvýznamněj-
ším žákem Correggia. Ještě dál – až k radikál-
nímu baroku – ukazuje dynamická kompozice 
rozvíjející se spirály, která předjímá prostorově 
rozvinutější kompozici P. P. Rubense. Dokonce 
je někdy v souvislosti s analyzovaným obra-
zem Correggiovi připisován i caravaggiovský či 
rembrandtovský temnosvit. To je však základní 
omyl, protože se jedná o noční výjev. U ostat-
ních 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 re-
formami 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 ig-
norovat. Optimálním řešením byl kompromis 
odpovídající danému stavu. Toto ideální řešení, 
jehož výsledkem bylo zachování polyfonie s ma-
ximální mírou ukáznění všech hudebně výrazo-
vých prostředků, bylo přisouzeno Palestrinovi, 
a veškerou slávu inkunábule nového stylu du-
chovní hudby označeného jako „musica in-
telligibile“ 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 litur-
gického textu. Odtud se  odvíjela proměna 
hudebně výrazových prostředků. Melodie 
se zjednodušila oslabením svého melismatic-
kého charakteru a důrazem na periodicitu 
a pravidelný ambit (odmítáním velkých inter-
valových skoků a vyvážení větších kroků ade-
kvátním protipohybem) a důsledná deklamace 
jí dodala na větší přirozenosti. V pečlivě vysta-
věné 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 po-
lyfonních 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 poža-
davků na reformu katolické duchovní hudby: 
návrat gregoriánského chorálu jako pevného 
hlasu (cantus firmus). Střední vývojová fáze 
obou sledovaných umělců, která měla rozho-
dující 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 uklid-
něním a fascinující harmonií barev ve dvou 
základních variantách nápadně připomína-
jících barevnou kompozici prvních dvou ob-
dobí 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 při-
způsobeny 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 cize-
lérsky jemné obrysové linie. 

Obdobný charakter závěrečného období 
tvorby G. P. da Palestriny (asi 1581–1594) bu-
dou 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 ryt-
mických skupin. Stále důslednější směřování 
k  průzračné čistotě a  přehlednosti vedení 
jednotlivých hlasů, jehož důsledkem je sbližo-
vání polyfonních a homofonních úseků skrze 
akcentaci vertikální složky faktury, vykazuje 
i zmíněná Missa pro Defunctis. 

—

„RAffAElOVskÝ pROUD“ mANÝRismU A řÍmská škOlA
CORREggiO A giOVANNi piERlUigi DA pAlEstRiNA
Jaroslav Bláha

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 kon-
cepční 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 interpre-
tačními problémy, se kterými je spojen. Následující 
medailonky dvojic umělců budou těsně propojeny s před-
chozí obecnou charakteristikou jako konkretizace zmí-
něných 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 mo-
zaiky jednotlivých medailonků, které nebyly historicky 
ani interpretačně ukotvené.

Letošní medailonky tedy navazují na obecnou cha-
rakteristiku manýrismu a pozdní renesance a její in-
terpretační problémy. První dva medailonky zastupují 
dva hlavní proudy sledovaného slohového období: 
raffaelovský proud manýrismu a římskou školu, a mi-
chelangelovský proud manýrismu a benátskou školu. 
Třetí medailonek představuje specifickou problematiku 
„manýristického mysticismu“ v malířství a madrigalu 
v hudbě. Poslední medailonek zastupuje zaalpský ma-
nýrismus a pozdní renesanci, konkrétně rudolfínský 
manýrismus.

Na závěr ještě jedno důležité upozornění! Zvukovou 
podobu všech skladeb uvedených v jednotlivých me-
dailoncích (a to nejen v letošních, ale i v předcházejí-
cích a následujících ročnících) najdete na You tube 
(často včetně partitur) a obrazové ukázky v kvalitním 
rozlišení na www.wga.hu (od nejstarších období do po-
loviny 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


