Hudba v prostoru,
prostor v hudbě
Slavomír Hořínka

Jakým způsobem ovlivňuje poslechová zkušenost naše tvůrčí hudební uvažování? Jsou základní hudební principy uměleckou abstrakcí, nebo mají svůj původ
v naší poslechové zkušenosti? Změnil se způsob poslechu v důsledku zásadních
proměn zvukové krajiny naší planety po nástupu industrializace? Je nějaký rozdíl
v účinku konkrétních kompozičních strategií, jestliže jsou nástroje umístěny na
pódiu nebo okolo publika? Je možné dosáhnout podobného účinku nástroji umístěnými na pódiu, jako při rozmístění zvukových zdrojů okolo nás? To jsou nesnadné, avšak vzrušující otázky, na které se snažím v následujícím textu nalézt alespoň
částečně odpověď.
Ve svých úvahách se zaměřuji především na prostorový aspekt sluchového
vnímání a snažím se popsat a objasnit jeho vztah ke konkrétním hudebním dílům.
Jsem si vědom toho, že se jedná o nepatrný výsek problematiky vztahu hudby
a prostoru, avšak toto omezení je pro mne vskutku vítaným nástrojem selekce
studijního materiálu. Bude tedy nutné nechat stranou např. takové bohatství
vztahů, jaké lze vysledovat mezi hudbou a architekturou: od monumentálních
proporcí středověkých katedrál, přes Xenakisovy stochastické přístupy v La Tourette, koncepci Williamsovy vily pro Johna Cage inspirovanou filozofickými východisky jejího zadavatele, až po paralely mezi hnutím soundscape a konceptem
organické architektury Franka Lloyda Wrighta. V analýzách se věnuji především
instrumentální hudbě.1 Skladby sice interpretuji ze svého subjektivního hlediska,2
ale snažím se vždy dospět k zobecnění určitých principů, které reflektuji ve vlastní
tvorbě a výuce na katedře skladby pražské HAMU. Jejich nosnost mimo rámec
této práce ukáže teprve čas.
Je s podivem, že prostorovými aspekty instrumentální hudby se zabývá relativně málo dostupných prací. Drtivá většina z nich navíc toto téma redukuje na
kompozice s nástroji dislokovanými mimo koncertní pódium.3 To je samozřejmě
legitimní, ale zmíněný přístup vede, chtě nechtě, k tomu, že autoři (v různé míře)
uvažují o funkci prostoru v hudbě jako o nějaké mimořádné situaci, která je dislokací hudebníků způsobena. Můj pohled je opačný. Vliv prostorové poslechové
zkušenosti považuji za jeden z klíčových faktorů při formovaní skladatelových
kompozičních strategií jak v minulosti, tak i dnes. Mým záměrem je (mimo jiné)
ukázat, že jednotlivé aspekty prostorové poslechové zkušenosti jsou v přímém
vztahu s hudebními strukturami od gregoriánského chorálu po současnost.
„Music systems are multifactorial. They are, on the one hand, limited by physical characteristics of tonal material’s infrastructure; on the other hand they are
1
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Pojem instrumentální hudba je míněn ve smyslu dichotomie instrumentální/akusmatická hudba.
Nevylučuji z něj hudbu vokální.
Jsem zcela otevřen tomu, že někdo jiný je může interpretovat rozdílně. Cílem není přesvědčit čtenáře,
jak má tu či onu skladbu poslouchat, ale ukázat důvody, proč ji tak vnímám já.
Z těch nemnoha, které se snaží o širší kontext, je podnětná práce Martha Brech – Ralph Paland
(hg./eds.). Kompositionen für hörbaren Raum: Die frühe elektroakustische Musik und ihre Kontexte / Compositions for Audible Space: The Early Electroacoustic Music and its Contexts. Bielefeld:
transcript Verlag, 2015. Dále citováno jako Kompositionen für hörbaren Raum. V českém kontextu
např. Tomáš Pálka. Prostor a tektonika v hudební kompozici. Praha: Triga, 2008.
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selected and further developed by complicated and complex organism called
‚man‘, who is, in turn, under the influence of manifold enviromental forces.“4
Ve své pedagogické činnosti týkající se rozvíjení tvůrčího hudebního uvažování
kladu na všech stupních studia prvořadý důraz na schopnost soustředěného, hlubokého, vnímavého poslechu. Jsem totiž přesvědčen, že naslouchat světu okolo
nás se musíme učit úplně stejně, jako naslouchat hudbě. A k pochopení hudby
(zvláště současné) potřebujeme nutně porozumět zvukové krajině, která nás obklopuje.5 Hudba je součástí našeho lidství. Pravděpodobně je spolu s rozvojem jazyka jedním z hlavních faktorů evolučního vývoje našeho mozku.6 Dnes je zřejmé,
že počátek používání hudebních nástrojů je mnohem starší, než jsme si původně
mysleli.7 Čím byla tato potřeba podmíněna? Proč se hudba objevuje již na samém
zrodu dějin člověka? To stále s určitostí nevíme.8
Existují nejrůznější teorie o vzniku hudby. Dean Falk je přesvědčen, že společné
prapočátky hudby a jazyka je třeba hledat před více než dvěma milióny let v neverbální zvukové komunikaci mezi rodiči a nemluvňaty, která se rodila v důsledku
vzpřímeného postoje čím dál menší a byla po narození stále více odkázána na svou
matku.9 Následkem rozvinutí tzv. maminkovštiny (motherese) bylo vytvoření pevných emocionálních pout a sociálních vazeb, jež se nakonec ukázaly být zásadní
evoluční výhodou.10
Hudební vnímání není luxus pro jedince nadané hudebním sluchem nebo něco,
bez čeho bychom se mohli obejít, aniž by podstatná část naší identity zmizela.

Nils Lennart Wallin. Biomusicology: Neurophysiological, Neuropsychological, and Evolutionary
Perspectives on the Origins and Purposes of Music. Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1991, s. 1n.
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čarou. Srov. také vynikající postřehy ohledně vlivu společnosti In: Jacques Attali. Noise: The Political
Economy of Music. Translation by Brian Massumi. 9TH printing. Minneapolis (Minnesota): University
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kraus+niche+hypothesis.pdf.
6
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– Steven Brown (eds.). The Origins of Music. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, 2005, s. 213n.
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V roce 1995 byla v severozápadním Slovinsku nalezena kostěná flétna, jejíž stáří archeologové datují
okolo 60 tis. let! Ljuben Dimkaroski. „Glasbena Raziskovanja Najdbe Iz Divjih Bab I. Neandertalčeva
Piščal: Od Domnevne Piščali Do Sodobnega Glasbila“ [online]. Argo [cit. 13. 3. 2018]. 2010, roč. 53,
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„[…] the classic theory of evolution leaves us with no simple answer.“ N. L. Wallin. Biomusicology, s. 10.
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Viz Dean Falk. Finding our Tongues: Mothers, Infants, and the Origins of Language. New York: Basic
Books, 2009.
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Laurel J. Trainor – Erin E. Hannon. „Musical Development“. In: Diana Deutsch (ed.). The Psychology of
Music. 3RD ed. San Diego: Elsevier, 2013 [1. vyd. 1982], s. 424.
4

21

Hudba (v nejširším slova smyslu)11 je ontologickou podstatou naší existence.12
Schopnost vnímat zvukovou krajinu okolo nás podobně jako hudbu nám umožňuje
poznávat a porozumět světu i sobě samým. Pro nejednoho hudebního tvůrce je
pak doslova existenciální nutností.
„Given its by now lengthy history, the idea of listening to environmental
soundscapes as if they were music can now be regarded as a tradition. What
appeared radical to John Cage’s musical world and to R. Murray Schafer’s more
environmentally concerned audiences has now established itself as a useful, if not
absolutely necessary, condition for living in a sonically imbalanced environment.“13
„Komponieren – nicht sich gehen, sondern sich kommen lassen: Ich habe auch
keine Scheu vor dem erotischen Aspekt dieser Formulierung. Denn die Begegnung
zwischen kreativem Willen und klingender Materie, was ist sie anderes als eine
Begegnung, wie kompliziert auch immer, mit dem, was man liebt: geprägt von Faszination, Leidenschaft, gegenseitigem Durch- dringen, Glück, Verzweiflung und,
mit all dem verbunden, von existentieller Neuerfahrung des eigenen Selbst.“14

Za hudbu bych označil jakékoli zvukové události v čase, jejichž vztahy, ať už na straně tvůrce, nebo
posluchače, dokážeme a chceme vnímat jakožto hudební. Jedná se o hledisko čistě subjektivní, tudíž
je klidně možné, že dva různí lidé mohou na stejné zvukové události pohlížet v tomto smyslu rozdílně,
ba přímo protikladně. „Music is everything that one listens to with the intention of listening to music.“ Luciano Berio – Rossana Dalmonte – Bálint András Varga. Luciano Berio: Two Interviews with
Rossana Dalmonte and Bálint András Varga. Translated and edited by David Osmond-Smith. New
York: Marion Boyars, 1985, s. 19.
12
„With input from the right side of the brain, people make music every time they speak. If tone of voice
is the music in speech, then the lyrics of songs are the speech in music.“ D. Falk. Finding our tongues,
s. 134. Existují lidé, kteří tvrdí, že jim hudba „nic neříká“ (viz Oliver Sacks. Musicophilia: Příběhy o vlivu
hudby na lidský mozek. Z anglického originálu přeložila Dana Balatková. Praha: Dybbuk, 2009 [1. vyd.
orig. 2007]). Ovšem i oni po celou dobu svého života strukturují čas a pracují s výškou tónu. Rytmus
(např. srdeční tep) a melodická linie (řeč), jakožto základní hudební parametry, jsou součástí bytí
každého z nás.
13
Barry Truax. „Soundscape Composition as Global Music: Electroacoustic Music as Soundscape“ [online]. Organised Sound [cit. 20. 10. 2017]. 2008, roč. 13, č. 2, s. 103–110. Dostupné z: https://doi.
org/10.1017/S1355771808000149.
14
„Skládání neznamená dělat, jako spíše udělat se [sic]. Nemám ostych z erotické stránky této formulace. Střet tvůrčí vůle a znějící materie je totiž vždy podobně komplikovaný, jako setkání s tím, co člověk
miluje: vyznačuje se fascinací, vášní, vzájemným pronikáním, štěstím, zoufalstvím a je tak spojen se
samotnou existenciální nutností člověka samého.“ (přel. Sl. Hořínka). Helmut Lachenmann – Josef
Häusler. Musik als existentielle Erfahrung: Schriften 1966–1995. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel,
2004, s. 104.
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1. Juxtapozice

15

popředí/pozadí

Hierarchizace několika současně znějících zvukových událostí je jedním ze základních archetypů vnímání.16 Zaměření sluchu na to, co je pro nás podstatné a odsunutí
toho méně důležitého do pozadí17 je vlastní nejen nám, ale i řadě ostatních tvorů a je
podmínkou schopnosti akustické formy komunikace. Není náhodou, že hudba i řeč
zapojují širokou neuronovou síť celého mozku. Mnohé oblasti dokonce sdílejí, avšak
každá dominuje jiné hemisféře.18 Popředí a pozadí našeho vnímání není nutně závislé
na vzdálenosti zvukových zdrojů od nás, jako spíše na jejich hlasitosti a subjektivní
výraznosti či důležitosti, tedy jakým způsobem poutají (i nevědomky) naši pozornost.19 Významnou roli také může sehrát, na co svou pozornost zaměříme vědomě.20
Zvukové události pozadí většinou splývají do kontinua, zatímco události popředí člení čas převážně hierarchicky. Naše vnímání má však tendenci interpretovat
je právě opačně. V popředí hledáme souvislosti a kontinuitu a pozadí si všímáme
často nahodile, nárazově, a vnímáme jej tudíž diskontinuálně. Dynamicky výrazné
zvukové události s nehierarchickým průběhem v čase (např. dlouho znějící siréna,
zatloukání dřevěných pilotů nebo údery kapek deště na parapet) máme tendenci
po určité době (i přes jejich hlasitost nebo výraznost) vytlačit do pozadí. Naše vnímání je totiž uzpůsobeno k zaregistrování změny.21
Typickým příkladem vztahu práce s popředím a pozadím je vztah melodie a doprovodu v klasicko-romantické hudbě. Nahlížíme-li na tuto relaci z pozice prostorového vnímání, není absence harmonicko-melodické složky novější hudby zas až tak
zásadní změnou. Ano, tento konkrétní způsob práce s popředím a pozadím mnohdy není přítomen, ale existují i jiné přístupy, jak s hierarchizací několika současně
znějících událostí nakládat. V tomto smyslu je začátek Symfonie č. 6 Gustava Mahlera (1903–1904, rev. 1906)22 téměř prorocký. Objevuje se v něm instrumentačně
Kapitoly 1, 3 a 4 jsou rozšířenou verzí studie Slavomír Hořínka. „Interspace: Vzdálenost jako kompoziční strategie“ [online]. Musicologica Brunensia [cit. 6. 9. 2018]. 2018, roč. 53, č. 1, s. 35–50. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/MB2018-1-3.
16
Srov. synecdoche effect In: Jean-François Augoyard – Henry Torgue (eds.). Sonic Experience: A Guide
to Everyday Sounds. Translated by Andrea McCartney and David Paquett. Montreal: McGill-Queens
University Press, 2011 [1. vyd. orig. 1995], s. 123–129.
17
Srov. princip figury a pozadí v gestalt psychologii. In: Kurt Koffka. Principles of Gestalt Psychology.
New York: Harcourt Brace, 1936, s. 170–210.
18
D. Falk. „Hominid Brain Evolution and the Origins of Music“, s. 197n.
19
Srov. „Speculations about Schemas and Perception“. In: Bob Snyder. Music and Memory: An Introduction. London: The Mit Press, 2001, s. 103n.
20
Srov. tzv. coctail party effect. Colin E. Cherry. „Some Experiments on the Recognition of Speech, with
One and with Two Ears“ [online]. The Journal of the Acoustical Society of America [cit. 19. 10. 2017].
1953, roč. 25, č. 5. s. 975–979. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1121/1.1907229.
21
Toto nastavení nás bezpochyby chrání před hrozbami všeho druhu.
22
Gustav Mahler. Sechste Symphonie: Für großes Orchester [partitura; online]. Imslp.org [cit. 29.
10. 2017]. Leipzig: C. F. Kahnt, c1906. Dostupné z: http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/5c/
IMSLP13120-Mahler-Symphony_No.6_I.pdf.
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specificky pojatý spoj akordů A dur – a moll, který hrají zároveň trompety23 a hoboje, doprovázené tympány a vírem malého bubínku.24 Trompety a hoboje mají
důmyslnou inversní dynamiku, čímž dochází k jedinečné barevné vypointovanosti:
v akordu A dur jsou v popředí trompety, v a moll jsou to naopak hoboje, zatímco
celková dynamika postupně klesá25 (obr. 2).26 Obdobné, ale mnohem komplexnější
gesto můžeme najít mezi takty 14–20 v Atmosphéres (1961) Györgye Ligetiho.27
Podobným způsobem nechává Steve Reich na začátku Music for 18 Musicians
(1974–1976)28 vystupovat z homogenního, pravidelně tepajícího proudu do popředí jednotlivé nástroje či skupiny a opět je noří zpět (obr. 3). Reich hovoří o dvojím
pojetí času této části:29 „Rhythmically there are two basically different kinds of
time occuring simultaneously“.30 Jedním z nich je pravidelné, jakoby z věčnosti
vytržené, dynamicky neměnné kontinuum klavírů a perkusí, druhým je do oblouku
vyklenutá fráze ženských hlasů a dechových nástrojů z tohoto kontinua se vynořující. Délka těchto frází je dána dechem interpretů. Plynulost gest je podpořena
pravidelným pulzem všech zúčastněných nástrojů. Pulz na jednu stranu, díky své
nespojitosti, minimalizuje případné nežádoucí „schody“ při hře s juxtapozicí nástrojových barev, na druhou stranu nehierarchickým členěním času vytváří pocit
kontinua. Výsledný dojem je podobný situaci, kdy se nalézáme v prostředí komplexní zvukové krajiny a vědomě zaměřujeme svou pozornost na jednotlivé zdroje
zvuku, jež se v ní nacházejí.
Na rozdíl od Reicha dosahuje Luigi Dallapiccola ve skladbě Piccola musica
notturna (1954, verze pro orch.)31 mezi popředím a pozadím záměrně značného
oddělení. Autor pracuje s interakcí dvou rozdílně pojatých pásem. První má spíše
komorní sazbu, jemný zvuk, ve kterém dominují především unisona klarinetu a viol
(nebo violoncell), popřípadě houslí a flétny (nebo hoboje) a je pojato především
lineárně. Do něj ostrými vpády vstupuje pásmo druhé, které je založeno převážně vertikálně, charakterizuje jej výrazný perkusní attack, což je dáno mj. akcenty
sordinovaných trubek zdvojených xylofonem nebo malým bubínkem (obr. 4). Dojem z poslechu této skladby bych přirovnal ke klidné chvíli před usnutím, která je

Hovořím li o trompetách mám (zjednodušeně řečeno) na mysli nástroj o dvojnásobné délce vzduchového sloupce oproti moderní trubce. Srov. Jan Rychlík et al. Moderní instrumentace: Vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1968, s. 148n.
24
Soupis nahrávek analyzovaných skladeb je součástí bibliografie. Když je to potřebné (a možné), tak je
uvádím i v online verzi. Odkaz na YouTube.com je doplněn přesným časem místa, o kterém se hovoří
v textu. U skladeb s prostorovým rozmístěním nástrojů je třeba počítat s tím, že nahrávky jsou jen
orientační a mnohdy dokonce velmi zkreslující.
25
Slavomír Hořínka. Barva zvuku a její úloha ve výstavbě hudební skladby. Praha: Triga, 2008, s. 58.
26
Obrázky jsou umístěny vždy na konci příslušné kapitoly.
27
György Ligeti. Atmosphères: Für großes Orchester [partitura]. Vienna: Universal Edition, 1963.
28
Steve Reich. Music for 18 musicians: For ensemble [partitura]. Milwaukee: Boosey & Hawkes, 2015
[pův. vyd. 2000].
29
Dále budeme svědky mnoha situací, kdy má povaha plynutí hudebního času zásadní vliv na vnímání
hudby, jmenovitě prostorových aspektů s ním spojených.
30
S. Reich. Music for 18 musicians [předmluva].
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Luigi Dallapiccola. Piccola musica notturna. Zürich: Ars Viva Verlag Hermann Scherchen, 1954.
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narušována neočekávanými vpády, jež nás z usínání vytrhávají.32 Tektonika skladby
připomíná tzv. cut-out effect, tedy vytlačení vnímaného zvukového prostředí z našeho vnímání jiným výraznějším zvukem.33
Musíme si uvědomit, že frontálním umístěním zvukových zdrojů v koncertním
sále vytváříme situaci, která je značně odlišná od běžné zvukové krajiny exteriéru.
Čím více jsou totiž zvukové zdroje prostorově odděleny, tím snadněji je sluch rozlišuje a obráceně.34 Při umístění zvukových zdrojů na pódiu (frontální poslech) musí
mít ta vrstva hudební struktury, která má být v popředí pozornosti, okolo sebe dostatečný akustický prostor. V opačném případě má tendenci být maskována.35 To je
typický problém četných instrumentálních koncertů,36 ba ještě zásadnější kámen
úrazu řady vokálních děl s orchestrem.37
Maskování zvukových zdrojů přebujelým pozadím, které tyto zdroje odsouvá
mimo naši pozornost, je realitou zvukové krajiny současnosti. Zvýšená hladina hluku
provází lidská sídla odnepaměti a je zřejmé, že si mnozí lidé uvědomovali negativní
stránku tohoto faktu.38 Např. již ve starověkém Římě platil zákaz noční jízdy vozů,
protože dělaly hluk na dlážděných ulicích.39 Jako rušivý ale nemusíme vnímat zdaleka jen zvuk neperiodické povahy. Vzpomeňme na karikaturu Williama Hogartha
The Enraged Musician (1741) na které vidíme rozličné zdroje zvuků, které nedovolují
houslistovi cvičit (obr. 1). Johann Wolfgang von Goethe nesnášel štěkání psů, Arthur
Schopenhauer si zase stěžoval na počínání vozků šlehajících bičem.40 V důsledku
industrializace, a zvláště pak v posledních dekádách s nástupem automobilismu či
letecké dopravy, došlo k obrovskému nárůstu akustického znečištění zvukové krajiny
naší planety.41 „Žijeme uprostřed hluku, jímž je naše existence čím dál více ovládána.
Poněvadž musíme v tomto hluku žít, vbrzku všichni ohluchneme.“42
Těžko bychom ve městech hledali místo, kde bychom nebyli vystaveni hluku
dopravy všeho druhu. Intenzitu tohoto zvuku si uvědomíme až tam, kde bychom
očekávali ticho (např. v parku), ale místo něj slyšíme v dálce konstantní hukot.
Slavomír Hořínka. „Barva zvuku a hierarchie v tektonice“. In: Orchestrace jako otevřený proces: Sborník studií. 1. díl. Praha: Triga, 2009, s. 35n.
33
J. F. Augoyard – H. Torgue (eds.). Sonic Experience, s. 29–37.
34
V následujících kapitolách se budeme věnovat, kromě jiných, případům prostorového maskování blízkých zvukových zdrojů (spatial masking) i situacím, kdy jsou zvukové zdroje umístěny více či méně
daleko od sebe okolo posluchače.
35
Viz Jarmil Burghauser – Antonín Špelda. Akustické základy orchestrace. Praha: Panton, 1967, s. 61n.
36
Samozřejmě může být autorovým záměrem přesný opak – nechat sólový nástroj splynout s okolím.
37
Viz J. Burghauser – A. Špelda. Akustické základy orchestrace, s. 156n.
38
„An inability to stay quiet is one of the most conspicuous failings of mankind.“ (Walter Bagehot). Srov.
oddíl textu T. Dvořáka Prásknutí bičem v této publikaci, s. 219nn.
39
Lisa Goines – Louis Hagler. „Noise Pollution: A Modern Plague“ [online]. Southern Medical Journal
[cit. 28. 10. 2017]. 2007, roč. 100, č. 3, s. 287–294. Dostupné z: http://www.greencarintegrity.org/
Noise_Pollution_A_Modern_Plague.pdf.
40
Emily Ann Thompson. The Soundscape of Modernity: Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900–1933. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, 2008, s. 116.
41
Viz hi-fi & lo-fi soundscape In: Jan Trojan. Akustická ekologie a soundscape v kontextu multimédií.
Praha: Triga, 2011, s. 28–30.
42
Arthur Honegger. Jsem skladatel. Z franc. orig. přel. Vladimír Sommer a Dagmar Steinová. Praha –
Bratislava: Supraphon, 1967 [1. vyd. orig. 1951], s. 22.
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Přesně takovýmto dojmem na mne působí nepřetržitě znějící proměnlivý cluster
smyčců, jenž vyvěrá v pauzách mezi rychlým pohybem ostatních nástrojů v téměř
půlhodinové skladbě Trans (1971) od Karlheinze Stockhausena.43
V okolí našich domovů došlo k tomu, že jsme obrovskou škálu jemnějších, obzvláště přírodních zvuků, které byly v dřívějších dobách samozřejmou součástí každodenního života, odsunuli do pozadí našeho vnímání. Někdy mám pocit, že se zvuková krajina stala dvojrozměrnou a my obýváme jen její uniformní popředí,44 které si
sami vytváříme, aniž bychom si byli schopni uvědomovat její přirozenou hloubku.45
„The amazing thing about this natural soundscape is that none of these sounds
or divine voices will harm your hearing. God was a first-rate acoustical engineer.
Listen to the sounds of your own body – how quietly you can move your arms and
legs. Then imagine how you might sound if you were designed by General Motors.“46
Obávám se, že nenávratně ztrácíme dříve tak běžné příležitosti k rozvíjení naší
schopnosti rozlišování jemných zvukových podnětů.47 Bylo by naivní myslet si, že
takováto proměna zvukového prostředí nebude mít vliv na tvůrčí proces skladatele.48 „Wherever we are, what we hear is mostly noise. When we ignore it, it disturbs
us. When we listen to it, we find it fascinating.“49
Domnívám se, že tyto skutečnosti mohou být jedním z důvodů, proč se dnes
někteří skladatelé zaměřují na ty nejtišší zvuky, které jsou za normálních okolností
pod naší rozlišovací schopností.50 Na druhou stranu můžeme pozorovat v současné
hudbě nárůst užití prodlevy a statičnosti hudebního vývoje. A to nemám na mysli
jen tzv. drone music.51 Je zřejmé, že způsob poslechu je vysoce individuální a souvisí
Srov. Trevor Wishart – Simon Emmerson (ed.). On Sonic Art [online; cit. 22. 3. 2018]. A new and
revised edition. Routledge: Harwood Academic Publishers, 1996 [1. vyd. 1985], s. 133n. Dostupné z:
https://monoskop.org/images/2/21/Wishart_Trevor_On_Sonic_Art.pdf.
44
„It is a simplification, but one which is suggestive: hi-fi soundscapes are varied and uniquely local;
lo-fi soundscapes are uniform and about the same everywhere.“ B. Truax. „Soundscape Composition
as Global Music: Electroacoustic Music as Soundscape“, s. 104.
45
„[…] the lo-fi soundscape seems to create a common habit of non-listening.“ Tamtéž.
46
Raymond Murray Schafer. „I Have Never Seen a Sound“. Canadian Acoustics / Acoustique Canadienne. 2009, roč. 37, č. 3, s. 11.
47
„In 1961, Dr. Samuel Rosen […] went off to visit the Mabaan tribe, some 650 miles southeast of Khartoum, in what was then one of the most noise-free regions of Africa. […] Some 53 percent of Mabaan
villagers could discern sounds that only 2 percent of New Yorkers could hear.“ George Prochnik. In Pursuit of Silence: Listening for Meaning in a World of Noise [e-book]. Doubleday: Random House, 2010.
48
„Ich möchte ‚singen, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet‘ (Uhland), indes wohnen wir auf
Zweigen eines kaputten Waldes.“ – „Chtěl bych ‚zpívat, jako pták, který žije ve větvích‘ (Uhland), ale
žijeme na větvích zničeného lesa.“ (přel. Sl. Hořínka). H. Lachenmann – J. Häusler. Musik als existentielle Erfahrung, s. 104.
49
John Cage. „The Future of Music: Credo.“ In: Týž. Silence: Lectures and Writings [50th Anniversary
Edition]. Middletown: Wesleyan University Press, 2013 [1. vyd. 1961], s. 3. Vzpomeňme také na fascinaci touto zvukovou proměnou u futuristů, počátky širší popularity jazzu, Varèsovy americké skladby
či dnešní noisovou scénu. Viz kapitola „The Art of Noises: The Celebration and Control of Mechanical
Sound in Music“. In: Karin Bijsterveld. Mechanical Sound: Technology, Culture, and Public Problems
of Noise in the Twentieth Century. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, 2008, s. 137–158. Srov. též
sharawadji effect. J. F. Augoyard – H. Torgue (eds.). Sonic Experience, s. 117–123.
50
Viz kapitola 4.
51
Opakovaně si tohoto faktu povšimli starší kolegové při seminářích katedry skladby na pražské HAMU.
Tuto tendenci vnímám i ve vlastní tvorbě.
43
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také se zvukovými vlastnostmi mateřského jazyka, kulturně-náboženským a geografickým vlivem.
„The bells of Westminster Abbey speak in terms of first person singular: they
have an individual motive with a distinctive statement. The Japanese temple gong,
however, speaks without personal identification: its sound seems to melt into the
world beyond persons, static and sensual.“52
V hodinách instrumentace pozoruji, že studenti často pracují se zvukem metodou „fixně rozdělených rolí“. Vztah mezi popředím a pozadím je pro ně mnohdy de
facto neměnný. A je to přitom právě schopnost užití jemnější škály a proměnlivosti
mezi popředím a pozadím výsledného zvuku orchestru či ansámblu, kterou si musí
studenti osvojovat, aby dosáhli kýžené zvukové plasticity a živosti.

Obr. 1: W. Hogarth. The Enraged Musician.

52

Tōru Takemitsu – Yoshiko Kakudo – Glenn Glasow. Confronting Silence: Selected Writings [e-book].
Berkeley (California): Fallen Leaf Press, 1995, s. 10n.
27

Obr. 2: G. Mahler. Symfonie č. 6, s. 12.
28

Obr. 3: S. Reich. Music for 18 Musicians, s. 1.
29

Obr. 4: L. Dallapiccola. Piccola musica notturna, s. 2n.
30
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2. Panorama

horizontála frontálního poslechu
Co uděláme, když uslyšíme své jméno nebo zvuk, který považujeme za hrozbu?
Pravděpodobně se otočíme tak, abychom byli čelem k jeho zdroji. Naše oči jsou
posazeny (na rozdíl např. od většiny ptáků) tak, že se díváme dopředu. Je tedy
přirozené, že i naše komunikace s okolním světem probíhá nejčastěji frontálně.
Oproti zraku, jehož rozlišení roste směrem k centru zorného pole, je schopnost
rozlišení sluchových vjemů nejvyšší v úhlu ca 120°, a to v rovině horizontální.53
Představme si, že jsme ve středověké katedrále. Probíhá liturgie nešpor a my se
nacházíme na místě předsedajícího, tedy před oltářem (obr 5).54 Po obou stranách
jsou chórové lavice, ve kterých kanovníci zpívají antifonálně gregoriánský chorál.
Našemu zvukovému vjemu budou dominovat změny lokalizace v panoramatu.
Princip vzájemných odpovědí mezi různými nástrojovými skupinami je možno
dohledat v hudbě všech stylových epoch a netřeba se o něm více rozepisovat.
V době nástupu stereofonní nahrávací techniky počátkem 30. let 20. stol. přichází
v instrumentální hudbě renesance antifonálního principu vzájemného odpovídání
dvou skutečně ekvivalentních skupin.55
Neal Zaslaw v rekonstrukci londýnských koncertů Josepha Haydna ukazuje,
že smyčcová sekce amfiteátrovitě uspořádaného orchestru byla rozsazena symetricky okolo klavíru (natočeného klaviaturou k publiku), a to včetně rozdělení
viol, violoncell a kontrabasů na dvě poloviny.56 Tato symetričnost, spolu s klavírem uprostřed, je překvapivým pandánem k přístupu Bély Bartóka (viz dále).
Propojení mezi tím, co nástroje hrají a kde hrají (prostorových vztahů), přináší
zcela nový pohled na orchestrační strategie klasiků a dalších skladatelů, zvláště
Hectora Berlioze.57
Ještě v první polovině 20. století byly druhé housle umisťovány na pravou stranu
pódia zrcadlově k prvním.58 S nárůstem celkové hlasitosti orchestru přichází požadavek na lepší ekonomii vyzařovaní zvuku nástrojů směrem do hlediště, a to i za
cenu ztráty prostorových vztahů. Nejvýraznější změnou Leopolda Stokowského
Myšleno jako výseč kruhu při pohledu vpřed. Simon Emmerson „Local/Field and Beyond“. In: M. Brech
– R. Paland (hg./eds.). Kompositionen für hörbaren Raum, s. 15.
54
Pro ilustraci přikládám fotografii interiéru Katedrály sv. Cecílie v Albi, jejíž interiér je zachován v původní podobě.
55
Domnívám se, že skutečně nejde o náhodu. Nejedná se zdaleka o jediný případ, kdy technologie inspirují skladatele tím, že poukazují na nějaký aspekt či detail naší prostorové poslechové zkušenosti.
56
Neal Zaslaw. „Toward the Revival of the Classical Orchestra“ [online]. Proceedings of the Royal Musical Association [cit. 28. 3. 2018]. 2009, roč. 103, č. 1, s. 165. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1093/jrma/103.1.158.
57
Fabian Kolb. „Klangwelten für den großen Saal: Raumkonzepte, spatiale Klangorganisation und Strategien der Verräumlichung in der symphonischen Musik des 19. Jahrhunderts“. In: M. Brech – R.
Paland (hg./eds.). Kompositionen für hörbaren Raum, s. 76–80.
58
Viz např. historické fotografie České filharmonie: „Historie České filharmonie“ [online]. CeskaFilharmonie.cz [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.ceskafilharmonie.cz/o-nas/historie/.
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a Wilhelma Furtwänglera je právě přesun druhých houslí na levou stranu pódia za
první a violoncell nebo viol na jejich místo.59
Béla Bartók v Hudbě pro strunné nástroje, bicí a celestu (1936)60 pracuje se
dvěma identickými skupinami smyčců (housle, violy, cella), které jsou umístěny na
protilehlých stranách pódia. Mezi nimi se nacházejí blíže k sobě 2 skupiny bicích nástrojů doplněné kontrabasy.61 Podobného rozdělení smyčcových nástrojů do dvou
orchestrů užívá Bohuslav Martinů ve Dvojkoncertu pro dva smyčcové orchestry,
klavír a tympány (1938).62 V obou těchto skladbách se pracuje především s bipolárním rozdělením ve zvukovém panoramatu.
Z dalších skladeb dělících smyčce do dvou „stereofonních“ skupin bych rád
upozornil na November Steps (1967)63 od Tōru Takemitsu. Autorovo rozmístění
orchestru v sobě spojuje stranově symetrické rozdělení smyčcové sekce s využitím
hloubky pódia pro umístění nejprůraznějších nástrojů dozadu, jak je to zvykem
u klasického symfonického orchestru.64 Shakuhachi a biwa jsou umístěny zcela
vpředu, každý z nástrojů po jedné straně dirigenta za jeho zády (obr. 6). Z prostorového uspořádání i z hudby samotné máme dojem, jako by se ve skladbě střetávaly
dva odlišné světy. Nejen témbrově, to je očividné, ale mnohem vnitřněji v pojetí zvukového prostoru jako takového. Sólisty na japonské tradiční nástroje bych přirovnal
k axonometrickému zobrazování starých asijských maleb. Postavy na těchto obrazech jsou velmi realisticky provedeny, ale prostor, ve kterém se nacházejí, nepracuje
s perspektivní hloubkou. Často je z velké části zcela prázdný nebo zlatavý. Figury na
nich existují jakoby paralelně vedle sebe a vztahují se spíše k prázdnému prostoru
(Ma) než k sobě navzájem. To je, dle mého názoru, evidentní kupříkladu ze společné
kadence shakuhachi a biwy,65 která nejen že umožňuje hrát 7 (respektive 9) frází
v libovolném pořadí, ale současně znějící nástroje jsou notovány každý na zvláštní
straně partitury a jsou na sobě vzájemně nezávislé. Smyčce, ačkoli jsou umístěny
velmi podobně jako v předchozích dvou příkladech, mají naprosto rozdílnou úlohu. V podstatě nenajdeme ve skladbě místo, v němž by s nimi Takemitsu pracoval antifonálně. Naopak, z celkového pohledu smyčce hrají téměř vždy společně,
nicméně v detailu jsou jejich party propracovány tak, že výsledek vzbuzuje dojem
širokého stereofonního zvuku snímaného dvojicí mikrofonů umístěných daleko od
sebe. Zatímco dechy se chovají jako jakýsi leading voice (nebo také jako středový
reproduktor surroundového systému 5.1), smyčce přebírají funkci rezonance zvuku

Srov. Jürgen Meyer. „Directivity of the Bowed Stringed Instruments and Its Effect on Orchestral
Sound in Concert Halls“ [online]. The Journal of the Acoustical Society of America [cit. 28. 3. 2018].
1994 (1972), roč. 51, č. 6 B, s. 1994–2009. Dostupné z: https://doi.org/10.1121/1.1913060.
60
Béla Bartók. Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta [partitura]. Wien: Universal Edition, 1964 [pův. vyd. 1937].
61
Tamtéž [předmluva].
62
Bohuslav Martinů. Double concerto: For two string orchestras, piano and timpani [partitura].
London: Boosey & Hawkes, c1946.
63
Tōru Takemitsu. November Steps [partitura]. New York: Edition Peters, 1967.
64
Srov. kapitola 3.
65
T. Takemitsu. November Steps, s. 17n.
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v prostoru.66 Harfy a bicí oscilují mezi nimi. Zvuk orchestru bych přirovnal k perspektivní hloubce novodobého evropského malířství.
Petr Eben v symfonické větě Vox Clamantis pro tři trubky a orchestr (1969)67 pracuje s gesty, která se mají pohybovat v panoramatu relativně plynuleji. Trubky jsou
umístěny na varhanní empoře nad orchestrem68 – jedna po každé straně a třetí uprostřed. Autor s nimi tudíž může pracovat antifonálně, ale nechat také zvuk přecházet
mezi hráči z jedné strany na druhou.69 Podobného pohybu zvuku, ale mnohem jemnějšího a plynulejšího, dosahuje Per Nørgård v Symfonii č. 2 (1970, rev. 1971).70 Rozmístění nástrojových skupin vychází z běžné orchestrální praxe, avšak je v detailech
upraveno tak, aby umožňovalo plynulý pohyb zvuku zleva doprava a obráceně uvnitř
skupin i mezi nimi (obr. 7). Povšimněme si umístění druhých houslí mimo přední
oblouk panoramatu a jejich odlišné funkce (oproti ostatním smyčcům) ve struktuře skladby (obr. 8).71 Druhá symfonie rozpracovává materiál předchozí Nørgårdovy
skladby Voyage into the Golden Screen (1968–1969),72 jejíž druhá věta je založena na
fraktální struktuře nekonečné melodické řady (Uendelighedsrækken / Infinity series).73 Vzhledem k tomu, že vývoj skladby je (zjednodušeně řečeno) převážně lineární,
jsou postupné změny v panoramatu sluchem velice dobře čitelné a působivé.
O pohybu zvuku můžeme uvažovat i v přeneseném slova smyslu v parametrech hudební struktury, které s ním zdánlivě nesouvisejí – rytmu, tempa,74 ale
i tónových výšek.75 Vzpomeňme např. na Pacific 231 (1923)76 Arthura Honeggera
a jeho ideu postupně se zrychlujícího pohybu na pozadí zpomalujícího se tempa.77
V oblasti tónových výšek např. Iannis Xenakis ve skladbě pro sólové housle Mikka
(1971)78 převádí Brownův pohyb na mikrointervalová glissanda (obr. 9). Petr Cígler
zase v Ueber das farbige Licht der Doppelsterne (2012) využívá Dopplerova jevu ke
generování některých komponent harmonického materiálu.79
Srov. kapitola 8.
Petr Eben. Vox clamantis: Symfonická věta pro tři trubky a orchestr [partitura]. Praha: Panton, 1972.
68
Premiéra se odehrála v pražském Rudolfinu.
69
T. Pálka. Prostor a tektonika v hudební kompozici, s. 43n.
70
Per Nørgård. Symphony no. 2: In one movement [partitura]. København: Hansen, 2017 [pův. vyd.
2005].
71
Prostorové umístění v tomto případě přímo určuje hudebně-strukturní úlohu.
72
Per Nørgård. Voyage into the Golden Screen [partitura]. København: Hansen, 1970.
73
Jørgen Mortensen. „Uendelighedsrækken“ [online]. Wayback Machine [archivace obsahu původní
Nørgårdovy osobní stránky, která zanikla v listopadu 2007; cit. 21. 3. 2018] Dostupné z: https://web.
archive.org/web/20071010091253/http://www.pernoergaard.dk/eng/strukturer/uendelig/uindhold.html.
74
Srov. kinestetický aspekt hudby.
75
Viz kapitola 7.
76
Arthur Honegger. Pacific 231: Mouvement symphonique [partitura; online]. PetrucciLibrary.ca [cit.
17. 10. 2017]. Paris: Maurice Senart, 1924. Dostupné z: http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/
caimg/5/56/IMSLP12979-Honegger_-_Pacific_231_(orch_score).pdf.
77
A. Honegger. Jsem skladatel, s. 106.
78
Iannis Xenakis. Mikka: Pour violon [partitura]. Paris: Salabert, 2010.
79
Petr Cígler. Ueber das farbige Licht der Doppelsterne: Doppler-chaconne for ensemble [partitura].
Praha, 2012 [archiv autora].
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Obr. 5: Chór Katedrály sv. Cecílie v Albi.
35

Obr. 6: T. Takemitsu. November Steps (rozmístění orchestru).

Obr. 7: P. Nørgård. Symfonie č. 2 (rozmístění orchestru).
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Obr. 8: P. Nørgård. Symfonie č. 2, s. 13.
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Obr. 9: I. Xenakis. Mikka, s. 1.
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3. Perspektiva

hloubka frontálního poslechu
Představme si, že jsme jedním z kanovníků sedících v chórových lavicích oné
středověké katedrály, kteří zpívají antifonálně chorál. Rozdíl mezi jednotlivými
odpověďmi chorálu bude pro nás z hlediska vjemu vzdálenosti naprosto zásadní,
neboť je to rozdíl mezi nejbližším možným80 (my sami také zpíváme) a vzdáleným.
Zvukový zdroj, který je blízko, bude vždy silnější, jasnější a s menším dozvukem
oproti stejnému zdroji, avšak vzdálenému. Ten bude logicky slabší, barevně proměněný (ochuzený zvláště o vyšší složky harmonického spektra) a s adekvátně delším
dozvukem. Střídání dvou skupin během modlitby vycházelo jistě z praktických důvodů, ale nejen to, je také obrazem rozhovoru mezi dvěma subjekty. Princip otázky
a odpovědi je jedním z archetypů, který můžeme v hudbě vysledovat odnepaměti.81
Zajímavou paralelu představuje provozovací praxe violového consortu v Anglii 16.
a 17. století. Typické rozmístění hráčů je zachyceno na obraze Alegorie sluchu (1618)
od Jana Brueghela staršího (obr. 11).82 Hráči, sedíce obyčejně okolo stolu, byli zároveň
hlavními posluchači své vlastní produkce.83 Záměrné prostorové efekty vznikající ve
skladbách totiž mohou být plně čitelné pouze z pozice hráče, který je jejich součástí. Je
ovšem nutné dodat, že autoři skladeb pro violový consort pracují cíleně i s parametrem
světlosti,84 tudíž skladby působí do určité míry prostorově i při frontálním poslechu.85
Situace v koncertním sále je od dvou výše zmíněných příkladů diametrálně
odlišná. Je nutné si uvědomit, že klasické rozestavění symfonického orchestru
s vlivem rozdílné vzdálenosti různých nástrojů do určité míry počítá, když umísťuje
nejprůraznější nástroje povětšinou dozadu.86 Také akustika koncertních sálů bývá
navržena s cílem vytvořit předpoklad pro pokud možno vyrovnaný, kompaktní zvuk.
Navíc hloubka koncertních pódií (při uvážení vzdálenosti od posluchače uprostřed
sálu) zpravidla není taková, aby měla výrazný vliv na dojem rozdílné vzdálenosti
Srov. gestural space In: Denis Smalley. „Space-form and the acousmatic image“ [online]. Organised Sound [cit. 17. 10. 2017]. 2007, roč. 12, č. 1, s. 41n. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/
S1355771807001665.
81
Od výstavby periodické věty až po instrumentální koncert s orchestrem.
82
Tento obraz je vskutku vynikající vizualizací mnoha aspeků prostorové poslechové zkušenosti. Stačí
jen umístit sebe sama do různých míst prostoru, který zobrazuje, a pokusit se představit si změnu
zvukové krajiny, jež nás obklopuje.
83
Ne, že by byla vysloveně vyloučena přítomnost publika. Tento žánr byl však určen především k domácímu muzicírování.
84
Světlost – termín zavedený Karlem Risingrem jako parametr hudební struktury, který postihuje její
výškové (polohové) umístění. Karel Risinger. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě.
Praha: Panton, 1969, s. 127. Srov. též pojem světlost u Carla Stumpfa. Viz Václav Syrový. Hudební
akustika. 3. dopl. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2013 [1. vyd. 2003], s. 164.
85
Viz Richard Rastall. „Spatial Effects in English Instrumental Consort Music, c. 1560–1605“ [online].
Early Music [cit. 17. 10. 2017]. 1999, roč. 25, č. 2, s. 269–288. Dostupné z: http://www.jstor.org/
stable/3128521.
86
Viz J. Burghauser – A. Špelda. Akustické základy orchestrace, s. 170nn. Srov. také historický vývoj
uspořádání orchestru v souvislosti se vznikem koncertních sálů a proměnou jejich architektury.
F. Kolb. „Klangwelten für den großen Saal“, s. 67–88.
80

39

zvukových zdrojů a umožňovala tím pádem vnímat sluchem složitější prostorové
vztahy. Lze tudíž jen s obtížemi počítat s umístěním nástrojů různě hluboko na
koncertním pódiu jakožto formotvorným prvkem hudební kompozice.
Zde selhává např. koncept zvukových útvarů situovaných geometricky v prostoru před posluchačem, který použil Henryk Mikołaj Górecki ve skladbě Genesis
(1962–1963).87 Nejmarkantněji je to patrné v druhé části cyklu (obr. 10).88 Naopak
úspěšně, dle mého názoru, pracuje s hloubkou frontálního prostorového umístění
Tōru Takemitsu ve skladbě Distance (1972) pro hoboj a šó. Autorův koncept vychází
z principu ma jakožto aktivního prostoru mezi dvěma objekty.89 Hoboj stojí co nejblíže
publiku, ústní bambusové varhánky šó od něj stojí naopak co nejdále. Jejich prostorový vztah je z pohledu posluchače natolik evidentní a elementární, že je snadno čitelný
a vzbuzuje množství nejrůznějších asociací. Barevně jsou si oba nástroje překvapivě
blízké, zvukově lze jemně proměnlivou akordickou prodlevu varhánek šó vnímat jako
vzdálenou rezonanci převážně jednohlasého hoboje v popředí.90 Výtvarnou paralelou
k prostorové kompoziční strategii Distance je pro mne krajina Haboku sansui (1495),
kterou namaloval japonský mistr tušového malířství Sesshū Tōyō (obr. 12).
Je zřejmé, že pro dojem hloubky frontálního poslechu není samotné umístění nástroje na pódiu tím nejpodstatnějším faktorem. Pro dosažení tohoto účinku je mnohem
důležitější dynamika ve spojení s barvou. Vzpomeňme na dynamické „vynálezy“ skladatelů Mannheimské školy 18. století! V této souvislosti můžeme např. v užití dusítka,
ať už u smyčcových nebo žesťových nástrojů, spatřovat efekt výsostně prostorový.
„L’intensità è il parametro che presiede a una delle qualità fondamentali del
suono: la dinamica, per cui distinguiamo il piano e il forte. Ebbene, tale distinzione
affonda le sue radici nella spazialità. Un suono forte mette in allarme fisico e psichico il nostro corpo. […] forte si protende a toccare, ci minaccia c’investe ci travolge, un suono piano si allontana e le nostre pulsazioni si acquieta-no. La nostra
musica ha assunto dentro di sé, attraverso un processo millenario, l’illusione della
vicinanza e della lontananza, ovvero dello spazio ambientale.“91
Známe samozřejmě příklady skladeb, které pro dosažení vjemu výrazné vzdálenosti požadují umístění nástrojů mimo prostory koncertního sálu.
Henryk Mikołaj Górecki. Genesis: I. Elementi per tre archi, II. Canti strumentali per 15 esecutori, III.
Monodram per soprano, metalli di percussione e sei violbassi [partitura]. Kraków: Polskie wydawnictwo muzyczne, 1977.
88
Maria Anna Harley. „Spatiality of sound and stream segregation in twentieth century instrumental
music“ [online]. Organised Sound [cit. 17. 10. 2017]. 1998, roč. 3, č. 2, s. 159. Dostupné z: https://doi.
org/10.1017/S1355771898002088.
89
Jonathan Lee Chenette. The concept of MA and the Music of Takemitsu [online; cit. 17. 10. 2017].
Grinnell: Grinnell College, 1985/2008. Dostupné z: http://adminstaff.vassar.edu/jochenette/Takemitsu_essay_Chenette.pdf.
90
O tomto více v kapitole 8.
91
„Intenzita je parametr, který určuje jednu ze základních vlastností zvuku: dynamiku, kterou rozlišujeme na slabou a silnou. Tento rozdíl je založen na prostorovosti. Silný zvuk uvádí naše tělo do fyzického a psychického znepokojení. […] silný zvuk se nás snaží dotknout, ohrožuje nás, napadá nás, slabý
zvuk se naopak vzdaluje a naše vzruchy se zklidňují. Naše hudba během tisíciletého procesu získala
schopnost vytvářet iluzi blízkosti a vzdálenosti, tj. okolního prostoru.“ (přel. Sl. Hořínka). Salvatore
Sciarrino. Le figure della musica: Da Beethoven a oggi. Milano: Ricordi, 1998, s. 67.
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V předehře Leonora č. 3, op. 75 b (1805) Ludwiga van Beethovena můžeme nalézt
trompetu umístěnou za pódiem. Podobného efektu užívá i Ottorino Respighi ve druhé
části Pini di Roma (1924). Giuseppe Verdi v části Dies Irae (Tuba mirum) svého Requiem (1874) umísťuje za pódiem hned 4 trubky. Podobné požadavky na žesťové nástroje
můžeme nalézt i u jiných skladatelů: např. R. Strauss: Ein Heldenleben, op. 40 (1899),
Eine Alpensinfonie, op. 64 (1915), Die Frau ohne Schatten, op. 65 (1919), I. Stravinskij:
Pták Ohnivák (1919), nebo B. Britten: Peter Grimes, op. 33 (1945). Naopak takovéto
požadavky na jiné než žesťové nástroje jsou poměrně vzácné: např. H. Berlioz: Symphonie Fantastique, op. 14 (1830) – hoboj ve 3. větě, R. Wagner: Lohengrin (1845–
1848) – kromě jiných i harfa, G. Verdi: Falstaff (1889–1893) – kytara nebo G. Holst: The
Planets, op. 32 – Neptune (1914–1916) – ženský sbor.
Umístění nástroje za pódiem (mimo pódium) je jistě velice působivý efekt, nicméně
jeho nadměrné nebo vnitřně neopodstatněné užívání může být z dnešního pohledu celkem oprávněně vnímáno jako klišé. Je myslím zřejmé, že má-li prostor hrát podstatnou
úlohu v kompozičních strategiích skladatele, musí se stát opravdovým integrálním parametrem hudební struktury a ne jen „efektem“. Např. úvod Symfonie č. 1 (1887–1888)
Gustava Mahlera92 přináší do té doby netušenou hloubku perspektivy hudebního zvuku
stylizující poslechovou zkušenost přírody:93 od úvodního „ticha“ blízkých flažoletů ve
smyčcích na pódiu, přes realisticky znějící volání kukačky v klarinetu, až po nesmírně
vzdálené fanfáry trompet umístěných v zákulisí. Výraznou úlohu při vnímání perspektivní hloubky jednotlivých po sobě jdoucích komponent hraje také zřetelná odlišnost subjektivního plynutí času každé z nich.94 Prostor se stává časem a čas se stává prostorem.
Gustav Mahler spolu s Charlesem Ivesem byli jedněmi z prvních moderních experimentátorů s fyzickým prostorem i s prostorem „uvnitř“ hudební struktury.95 Šest z Mahlerových deseti symfonií vznáší požadavky na dislokaci žesťových, ale i bicích nástrojů.
Pro nás je neméně zajímavé, jak Mahler pracuje s perspektivou orchestrálního zvuku
mimo tyto efekty, anebo spolu s nimi. Kromě již zmíněné první symfonie může být názorným příkladem třetí věta jeho Symfonie č. 3 (1893–1896).96 Jde mi o známou pasáž,
ve které začíná hrát poštovní roh umístěný za pódiem. Orchestr je po vpádu šestice
92

93
94
95

96

Gustav Mahler. Symphonie Nr. 1 [partitura; online]. Imslp.org [cit. 29. 10. 2017]. Vienna: Universal
Edition, 1906. Dostupné z: http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/dd/IMSLP17070-Mahler-Symph1fs.pdf.
Wie ein Naturlaut. Tamtéž, s. 3.
Srov. se skladbou Charlese Ivese The Unanswered Question (kapitola 5).
Pro zajímavost uvádím, že již Georg Friedrich Händel v Mesiášovi (1741) pracuje osobitým způsobem
s prostorem uvnitř hudební struktury, když v č. 15 Glory to God předepisuje trompetám da lontano e un poco piano, zatímco ostatní hrají ve forte. Dociluje tak dojmu většího prostoru. Příklady
z tvorby Hectora Berlioze jsou součástí následujícího textu. Srov. také kapitolu L’Orchestre v knize
Hector Berlioz. Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes, Op. 10 [online]. Imslp.
com [cit. 6. 11. 2017]. Paris: Schonenberger [1844]. Dostupné z: http://hz.imslp.info/files/imglnks/
usimg/8/89/IMSLP88917-PMLP28373-Traite1843ed1c.pdf.
Gustav Mahler. Symphonie Nr. 3 in sechs Sätzen für großes Orchester, Altsolo, Knabenchor und
Frauenchor [partitura; online]. Imslp.org [cit. 17. 10. 2017]. Wien: Universal Edition, 1974 [pův. vyd.
1906]. Dostupné z: http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/b/b7/IMSLP100612-PMLP57638-Mahler__Symphony_no_3.pdf.
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lesních rohů ve fortissimu v t. 219 postupně redukován až na prodlevu trojmo dělených
prvních houslí s dusítky v nejnižší možné dynamice, kterou autor pro jistotu poté ještě
dvakrát zopakuje (sempre ppp). Zde nastupuje poštovní roh (obr. 13). Tempo je náhle
zpomaleno v poměru 3:2. Housle jsou sice umístěny na pódiu, ale dojem jejich prostorového vzdálení pomocí dynamiky a změny témbru (díky rozdělení do 3 hlasů a užití dusítka) vytváří zcela jasnou souvislost se skutečně vzdáleným a vizuálně nepřítomným
poštovním rohem. Orchestr jako by v ten moment zmizel z pódia. Pokračujme ale v našich úvahách ještě dále. Ze zkušenosti víme, že rychlost pohybu předmětu (např. jedoucí auto či – zde asi příhodněji – jezdec na koni) nám v naší blízkosti připadá subjektivně
rychlejší, než stejně rychle se pohybující předmět v dálce. Můžeme jen spekulovat, jaké
smyslové analogie v nás vzbuzuje pomalejší tempo vzdáleného neviděného poštovního
rohu oproti rychlejšímu tempu trompety přednášející stejný motiv na pódiu bezprostředně předtím. Předpis v partituře Etwas zurückhaltend je myslím více než výmluvný.
S kontrapunktem viděného a slyšeného pracuje již Berlioz v oratoriu l’Enfance du
Christ, op. 25 (1853–1854),97 když umisťuje ženské a mužské hlasy v různých částech
díla do rozličných míst za oponu. Obráceně než Mahler pracuje např. Georg Friedrich
Haas ve skladbě In Vain (2000),98 během které je dle pokynů v partituře postupně
utlumováno světlo až do naprosté tmy.99 V tomto případě zdroj zvuku na nějaký čas
nevidíme, ale vnímáme jej blízko, navíc z předchozího průběhu si pamatujeme, kde se
nachází. Zatímco u Mahlera zdroj zvuku částečně vidíme, ale vnímáme jej vzdáleně.
Jiným příkladem může být Phantasiestück (1987–1988)100 Mauricia Kagela, ve kterém
je, snad po vzoru Pythagora,101 před některými nástroji (hoboj, klarinet, basový klarinet
a smyčcové trio) umístěn paravan, zatímco flétna a klavír jsou odkryty. Na oddělení viděného a slyšeného můžeme pohlížet také v kontextu komunikačních technologií. A to
od jejich nástupu koncem 18. stol. až po dnešní komunikaci ve virtuálním prostoru.102
Edgar Varèse dávno před realizací Poème électronique (1958) uvažoval
o „prostorovém reliéfu“ své hudby.103 James Tenney104 upozorňuje na důmyslný

Hector Berlioz. L’Enfance du Christ [partitura; online]. Imslp.org [cit. 11. 4. 2017] Paris: Richault, 1855.
Dostupné z: http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/be/IMSLP163687-SIBLEY1802.17617.8af9-39087011358423score.pdf.
98
Georg Friedrich Haas. In Vain: Für 24 Instrumente [partitura]. Wien: Universal Edition, 2015 [pův.
vyd. 2000].
99
Do sálu nesmí pronikat světlo zvenčí.
100
Mauricio Kagel. „Mauricio Kagel – Phantasiestuck (1987–1988)“ [online]. YouTube.com [cit. 26. 3.
2018]. Dostupné z: https://youtu.be/a9y7xQcpMUc.
101
Srov. Tomáš Dvořák. „Pýthagorův závoj“. Iluminace. 2007, roč. 19, č. 3, s. 163–176.
102
S. Emmerson. „Local/Field and Beyond“, s. 16.
103
Viz John Strawn. „The Intégrales of Edgard Varèse Space, Mass, Element, and Form“. Perspectives of
New Music [cit. 17. 10. 2017]. 1978, roč. 17, č. 1, s. 138–160. Dostupné z: www.jstor.org/stable/832662.
104
James Tenney. Meta + Hodos: A Phenomenology of 20th Century Musical Materials and an Approach to the Study of Form and META Meta + Hodos. 2ND ed. Lebanon (New Hampshire): Frog Peak
Music, 2006 [1. vyd. 1986], s. 62.
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kontrapukt mezi hybností a dynamikou v úvodu Varèsovy Density 21.5 (1936, rev.
1946)105 pro sólovou flétnu. Z našeho pohledu bychom hovořili o elementárním
prostorovém kontrapunktu, kdy flétna, během melodického spočinutí na dlouhých
tónech, vystupuje ze svého fyzického umístění a subjektivně se k nám přibližuje
a opět vzdaluje. Vynikajícím příkladem jsou také Intégrales (1924–1925)106 pro
jedenáct dechových nástrojů a bicí. Všimněme si, jak detailně pracuje Varèse s dynamickým průběhem gest jednotlivých nástrojů či skupin – zvukových mas (sound
masses), a s kontextem užití toho kterého instrumentálního témbru. V průběhu
byť třeba jediného tónu nástroje mění dynamiku (i několikrát a často extrémně).
Jinými slovy, subjektivně mění vzdálenost vzhledem k posluchači (obr. 14). Práce
se subjektivním vnímáním prostorového umístění různých zvukových mas je v této
skladbě základním formotvorným prvkem hudební struktury. Autor v této souvislosti hovoří o krystalizaci. Formu chápe jakožto výsledek procesu vývoje materiálu
skladby. Forma a její obsah jsou pro něj totéž.107

Obr. 10: H. M. Górecki. Genesis (2. část – rozmístění nástrojů).
105
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Edgar Varèse. Density 21.5 [partitura; online]. PetrucciLibrary.ca [cit. 25. 3. 2018]. New York: Colfranc
Music Publishing, 1966. Dostupné z: http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/c/c0/IMSLP405195-PMLP656047-Varèse_-_Density_21.5_(flute).pdf.
Edgar Varèse. Intégrales: For 11 Wind Instruments and Percussion [partitura; online]. PetrucciLibrary.
ca [cit. 25. 3. 2018]. New York: Colfranc Music Publishing, 1980 [pův. vyd. 1926]. Dostupné z: http://
petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/7/70/IMSLP488825-PMLP791558-VareseIntegralesCE.pdf.
Edgard Varèse – Wen-chung Chou. „The Liberation of Sound“ [online]. Perspectives of New Music
[cit. 17. 10. 2017]. 1966, roč. 5, č. 1, s. 11–19. Dostupné z: www.jstor.org/stable/832385.
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Obr. 11: J. Brueghel st. Alegorie sluchu.
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Obr. 12: S. Tōyō. Haboku sansui.
46

Obr. 13: G. Mahler. Symfonie č. 3, s. 154.
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Obr. 14: E. Varèse. Intégrales, s. 4.
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4. Fokusování

změna měřítka poslechu
V první kapitole jsme se dotkli skutečnosti, že můžeme za určitých okolností
úmyslně zaměřit své vnímání na vybrané zvukové zdroje a dostat je tak do popředí
své pozornosti. To bych přirovnal ke změně hloubky ostrosti objektivu fotoaparátu.
V předchozí kapitole jsme zase poukazovali na neustálou proměnlivost dynamického průběhu jednotlivých nástrojů ve Varèsových skladbách, což bychom mohli
analogicky přirovnat ke změně ohniskové vzdálenosti objektivu. Myslím, že je možno na tento proces nahlížet také obráceně jakožto na subjektivní přiblížení se ke
zdroji zvuku. Z velmi malé nebo minimální vzdálenosti jsme schopni vnímat často
neobyčejně subtilní zvukové detaily. Podobně jako při použití mikroskopu můžeme
pomocí amplifikace mnohonásobně augmentovat „měřítko“ zvětšení/přiblížení.
Jestliže jsou naše smysly po určitou dobu vystaveny částečné deprivaci (jsme-li
např. v temném nebo tichém prostředí), stane se naše vnímání citlivějším k jemným podnětům. Zvuky, které bychom za normálních okolností vnímali spíše na pozadí, vystupují v takové situaci do popředí naší pozornosti. Salvatore Sciarrino se
ve své tvorbě zaměřuje na práci s těmi nejsubtilnějšími zvuky, jakých jsou hudební
nástroje schopny. Z jeho rozsáhlé tvorby bych rád poukázal na skladbu Introduzione all’oscuro (1981).108 Z hlediska hlasitosti se kompozice pohybuje někdy na
samé hranici slyšitelnosti. Sciarrinovu kompoziční strategii (nejen v tomto díle)
bych označil jako práci s různě artikulovaným tichem.109 Prožít absolutní „ticho“
neznamená neslyšet vůbec žádný zvuk, ale spíše díky absenci vnějších zvukových
zdrojů slyšet sebe sama: ať už ve spirituálním či doslovném slova smyslu.110 Domnívám se, že nejvýraznějším, pro každého rozpoznatelným a Sciarrinem přiznaným
prvkem skladby je nápodoba některých zvuků lidského těla.111 Kromě dýchání je
to především tlukot srdce transformovaný do úderů jazyka fagotisty (posléze i
dalších hráčů) o strojek (či plátek) (obr. 15). Zaostřením na jemné zvukové detaily
nástrojových možností nás autor nutí k abnormálně citlivému naslouchání. Jinými
slovy, vede nás ke změně měřítka poslechu. Když na to přistoupíme, vstupujeme
108
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Salvatore Sciarrino. Introduzione all’oscuro: Per 12 strumenti [partitura]. Milano: Ricordi, 1981.
„There’s no such thing as silence […] it is the aspect of sound that can be either expressed by sound
or by its absence.“ Richard Kostelanetz. Conversing with Cage. 2ND ed. New York: Routledge, 2003 [1.
vyd. 1987], s. 65 […] 51.
Viz Cageho zkušenost v bezodrazové místnosti. „John Cage, a visit to the anechoic chamber“ [online]. YouTube.com [cit. 24. 3. 2017]. Dostupné z: https://youtu.be/jS9ZOlFB-kI. Je zřejmé, že Cage
neslyšel svůj nervový systém (jak tvrdí), ale s největší pravděpodobností se u něj projevil dočasný
tinitus. Srov. např. Denise A. Tucker et al. „The effect of silence on tinnitus perception“ [online]. Otolaryngology–Head and Neck Surgery [cit. 24. 3. 2018]. 2005, roč. 132, č. 1, s. 20–24. Dostupné z:
https://doi.org/10.1016/j.otohns.2005.08.016.
„Dans Introduzione all’Oscuro, l’imitation, le transfert de certains sons physiologues est évident:
une sorte d’objectivation, une dramatisation muette de la pulsation cardiaque et de la respiration.“
Salvatore Sciarrino. Introduzione all’oscuro: Nota dell’autore [online]. SalvatoreSciarrino.eu [cit. 17.
10. 2017]. Dostupné z: http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Catalogo/Introduzione_all_oscuro.
html#dummy .
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takříkajíc do intimity se zvukem (tichem) jeho skladby, ocitáme se uvnitř (našeho
vlastního) těla.
Jonathan Harvey ve skladbě pro symfonický orchestr a elektroniku Speakings
(2008)112 používá obdobnou kompoziční strategii, avšak v mnohem dynamičtější
podobě. Materiál díla vychází ze zvuků řeči.
„It is as if the orchestra is learning to speak, like a baby with its mother, or like
first man, or like listening to a highly expressive language we don’t understand.
The rhythms and emotional tones of speech are formed by semantics, but even
more they are formed by feelings – in that respect they approach song.“113
Orchestr na mnoha místech první části dokonale resyntetizuje vznikající a rodící se hlásky, takže když nahrávku posloucháme bez partitury, vlastně ani nevíme,
co je elektronika a co jsou živé nástroje. Osobně mám při poslechu dojem, jako by
se obrovský symfonický aparát ocitl uvnitř prostoru dětských úst. Autor dosahuje
dojmu maximálního možného přiblížení ke zvuku. Máme pocit, že jsme uvnitř jeho
zdroje.
Předchozí dva příklady nám ukazují tvůrčí strategie vycházející z perspektivy
gestural space.114 Z jiného úhlu pohledu bychom mohli hovořit o zaměření pozornosti posluchače na detail zvukové události (event).115 Je namístě ptát se, zda
existují příklady změny měřítka poslechu z naší běžné prostorové poslechové zkušenosti a také jaké mohou být další perspektivy a tvůrčí strategie skladatele.
Jedno z nejstarších svědectví o radikální změně měřítka poslechu nacházíme
v první knize Královské:
„[… Eliáš] šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí až na Boží horu Choreb. Tam vstoupil
do jeskyně a zůstal v ní na noc […] Bylo mu řečeno: ‚Vyjdi a postav se před Jahva
na hoře.‘ A hle, Jahve přešel. Nastala velká smršť, tak silná, že štěpila hory a tříštila
skály před Jahvem, ale Jahve v té smršti nebyl; a po té smršti zemětřesení, ale Jahve v tom zemětřesení nebyl; a po zemětřesení oheň, ale Jahve v tom ohni nebyl;
a po ohni šum lehkého vánku. Jakmile jej Eliáš zaslechl, zahalil si pláštěm tvář,
vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně.“116
To, že by hlas Boží mohl být v něčem tak nepatrném, jako je „šum jemného vánku“, bylo v náboženském kontextu 6. stol. př. n. l. něco nepředstavitelného. Výše
uvedená perikopa se stala inspirací kompozice Michala Nejtka Sestup na hlubinu
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Jonathan Harvey. Speakings: For orchestra and electronics (2008) [partitura]. London: Faber Music,
2008.
Jonathan Harvey. „Speakings: Programme Notes [2008]“ [online]. FaberMusic.com [cit. 17. 10. 2017].
Dostupné z: http://www.fabermusic.com/repertoire/speakings-5282. Srov. také Diana Deutsch.
„Speech to Song Illusion“ [online]. Deutsch.ucsd.edu [cit. 21. 3. 2018]. Dostupné z: http://deutsch.
ucsd.edu/psychology/pages.php?i=212.
D. Smalley. „Space-Form and the Acousmatic Image“, s. 41n.
Srov. Simon Emmerson. „Aural landscape: Musical space“ [online]. Organised Sound [cit. 25. 10.
2017]. 1998, roč. 3, č. 2, s. 138. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1355771898002064.
1 Král 19,8 b.11–13a. Všechny biblické citace In: František X. Halas – Dagmar Halasová. Malá Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou s úsporným kritickým aparátem.
Praha: Krystal OP – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011.

ticha (1999)117 pro housle, violoncello a klavír. Autor v úvodu skladby exponuje velmi jemné zvuky a šelesty, které jsou následně doslova přebity dynamicky exponovanou hudbou. Ta sestává ze záměrných, donekonečna opakovaných banalit, jako
je schodovitě stoupající glissando sexty v podání houslí a violoncella zakončeného
clusterem klavíru, nebo zpomalený trylek velké sekundy, modulovaný postupným
stiskem pedálu, znějící bez ustání v klavíru. Hudba poté poměrně náhle umlká
a výrazně oproti předchozímu průběhu řídne, stává se diskontinuální. Naše měřítko poslechu se ale mění jen pozvolna. Stále se chytáme naznačených melodických
frází či harmonických spojů. Na konci deváté minuty zbude jen šelest žíní po utlumených strunách smyčců, který si nejspíše spojíme s úvodem skladby, ale slyšíme
jej nyní doslova jinýma ušima. Zatímco na začátku měl takříkajíc introdukční funkci, na konci je vyvrcholením procesu postupného „ponoru“. Procesu, který bych
oproti konvenčnímu „stoupání na vrchol“ přirovnal k dosažení dna potápěčem.
V Nejtkově skladbě vidíme, jak je pro změnu měřítka poslechu důležitý čas.
Gérard Grisey, v návaznosti na Karlheinze Stockhausena,118 uvažuje o hudebním
čase jako o objektivu s proměnlivou ohniskovou vzdáleností. Čím více je nějaká
hudební struktura expandována v čase, tím více se naše pozornost zaměřuje na
její mikrostrukturu – microfonic structure of sound.119 Naopak, čím více je hudební struktura komprimována v čase, tím více se naše pozornost přesouvá na její
makrostrukturu – macrofonic event.120 Grisey hovoří o stupnici zvukové blízkosti
(proximity scale), která vychází z pravidla, jež definuje takto: „[…] the acuity of
auditory perception is inversely proportional to that of temporal perception.“121 Jak
vypadá u Griseyho taková změna hloubky ostrosti, tedy subjektivní přiblížení ke
zvukovému zdroji či vzdálení se od něj? Např. ve skladbě Modulations (1976–1977)122
pro orchestr můžeme najít vhodnou pasáž ilustrující tento proces. V čísle 37 vidíme, že orchestr je rozdělen do čtyř ansámblů, každý po pěti nástrojích, které
postupně vstupují se svými frázemi o sedmi tónech. Tyto fráze mají stavbu připomínající spektrální průběh přirozeného zvukového zdroje (obr. 16).123 Základem je
vždy nejhlubší linie. Čím vyšší linie, tím rychlejší je její průběh, čím rychlejší je její
průběh, tím později začíná a dříve končí. Ačkoli je hudební struktura v partituře
velmi přehledná, její průběh je natolik rychlý (časově komprimovaný), že ji vnímáme jen v obrysech jako v podstatě nahodilou heterofonii dvaceti samostatných
hlasů. V následujícím hudebním dění dochází k postupnému zpomalování (časové
expanzi) frází. Jeden takt před číslem 38 (obr. 17) zjišťujeme, že expanze linií je tím
117
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Michal Nejtek. „Sestup na hlubinu ticha“. In: HIS Voice sampler 1 [CD]. HIS, 2002.
Karlheinz Stockhausen. „How Time Passes“. In: Musical Craftsmanship. Universal Edition, 1975 [1.
vyd. 1959], s. 10–40.
Gérard Grisey. „Tempus ex Machina: A composer’s reflections on musical time“ [online]. Translated
by S. Welbourn. Contemporary Music Review [cit. 19. 10. 2017]. 1987, roč. 2, č. 1, s. 259. Dostupné z:
http://dx.doi.org/10.1080/07494468708567060.
Tamtéž.
Tamtéž.
Gérard Grisey. Modulations: Pour 33 musiciens [partitura]. San Giuliano Milanese: Ricordi, 1978.
Graficky připomíná také průběh amplitudy signálu žesťových nástrojů.
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větší, čím jsou rychlejší, tudíž postupně dochází k rytmickému unisonu. Z dvaceti
nahodilých hlasů se v následujícím úseku stává polyfonie čtyř homofonních pásem, která se nakonec stávají pásmem jediným (obr. 18). Naše percepce postupně
začíná odhalovat jejich harmonické a barevné kvality i vztahy mezi nimi. Dostáváme se „dovnitř“ znějícího zvuku.
Závěrem této kapitoly bych chtěl, ve vztahu k úvodnímu příkladu, uvést opačný případ, kdy může dojít ke změně měřítka poslechu. Je to situace, kdy je naše
pozornost přetížena, zahlcena výraznými zvukovými podněty. V takovém případě
naše vnímání (většinou samovolně) některé složky zvukového vjemu zkrátka vyloučí.124 Tato skutečnost je základem kompoziční strategie mojí skladby Trust in
Heart (2016–2018)125 pro klavír. Inspirací mi byla zkušenost z francouzského Taizé.126
Stál jsem přímo pod relativně nízkou zvonicí s pěti velikými zvony během jejich
vyzvánění. Hlasitost byla pro mne na hranici prahu bolestivosti. Zvuk jsem prožíval
doslova hapticky, když jsem si náhle uvědomil, že moje pozornost zcela nekontrolovaně přeskakuje mezi různými výseky bohatého zvukového spektra zvonů, zaměřuje se na vznikající rázovaní či putuje mezi vybranými frekvencemi. Vlastně jsem
začal vnímat tento zvukový komplex lineárně. Ve své skladbě vycházím z analýzy
jednotlivých zvonů, jejichž zvuk rozděluji do čtyř různých, dynamicky odstíněných
vrstev (rejstříků). Polyrytmus těchto harmonií (spekter) je jakousi ciacconou, ze
které nechávám zaznít vždy jen některé z obsažených tónů (obr. 19). Výsledkem
je proces pozvolného vciťování posluchače do postupně vznikajícího zvukového
komplexu skrze stylizaci mé vlastní poslechové zkušenosti.
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Pakliže se vědomě na nějaký zvukový zdroj nezaměříme, viz kapitola 1.
Slavomír Hořínka. Trust in Heart: For piano [partitura]. Praha, 2018 [archiv autora].
Communauté de Taizé je mezinárodní ekumenická komunita, založená v r. 1940 Rogerem Schützem
ve vesničce Taizé v srdci Burgundska nedaleko Cluny.

Obr. 15: S. Sciarrino. Introduzione all’oscuro, s. 3.
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Obr. 16: G. Grisey. Modulations, s. 41.
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Obr. 17: G. Grisey. Modulations, s. 44.
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Obr. 18: G. Grisey. Modulations, s. 49.
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Obr. 19: Sl. Hořínka. Trust in Heart, s. 14.
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5. Dislokace

prostorové oddělení
Obvyklým příkladem uváděným v souvislosti s prostorově odděleným rozmístěním hudebníků bývá polychorální praxe benátské školy v 16. stol. Počátky prostorové dramaturgie je však možné vysledovat již mnohem dříve v odlišném umístění
zpěváků pro různé části liturgie.127
Ačkoli by se mohlo zdát, že Willaert spolu s dalšími128 pracují ve vztahu k posluchači zejména s rozdílnou lokalizací jednotlivých skupin, je pravděpodobné, že
různé umístění a natočení zpěváků umožňovalo (kromě lepší srozumitelnosti textu129
a mohutnějšího zvuku)130 především iluzi nepopsatelných prostorů (nadzemských
sfér), ze kterých hudba zněla.131 Severní a jižní galerie Baziliky sv. Marka byly od sebe
vzdáleny asi 12,5 m, což není, vzhledem k proporcím chrámu,132 mnoho – navíc ve
vztahu k věřícím v hlavní lodi byly zvukové zdroje umístěny frontálně.133 Hudební
součást tehdejší liturgie byla koncipována tak, aby uspokojovala v prvé řadě především vládce a donátora – dóžete Andrea Gritti. Je tudíž pravděpodobné, že vystavění
protilehlé galerie okolo r. 1550 přímo souviselo s potřebou umístění druhého sboru
po tom, co dóže dosáhl takové nadváhy, že již nebyl schopen vystoupat po schodech
do akusticky zvýhodněné pozice v bigonzo, a přesunul se do prostoru kněžiště.134
Z dostupných pramenů je zřejmé, kde byli obyčejně hudebníci umisťováni v členitě
pojatém prostoru benátské Baziliky sv. Marka,135 nicméně nemáme mnoho informací,
127
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Viz Inga Mai Groote. „Annäherungen an Hör-Räume des Mittelalters“. In: M. Brech – R. Paland (hg./
eds.). Kompositionen für hörbaren Raum, s. 27–44.
Dnes víme, že vícesborová technika byla ve své době provozována různými autory v dalších kostelích benátského regionu, a že Adrian Willaert ji pro Baziliku sv. Marka pouze adaptoval. Podrobněji např. Morucci, Valerio. „Reconsidering ‚Cori Spezzati‘: A New Source From Central Italy“ [online]. Acta Musicologica
[cit. 17. 10. 2017]. 2013, roč. 85, č. 1, s. 21–41. Dostupné z: www.jstor.org/stable/24595484.
Nejen v hlavní lodi, ale především v okolí dóžecího trůnu v kněžišti.
V případě současného zpěvu různě umístěných sborů.
Srov. Dorothea Baumann. Music and Space: A Systematic and Historical Investigation into the Impact of Architectural Acoustics on Performance Practice Followed by a Study of Handel’s Messiah.
Bern: Peter Lang, 201, s. 8–12. Dále citováno jako Music and Space.
Půdorys je 76,5 x 62,5 m, výška kupole (vnitřní) 28 m.
Aktuální stav bádání ohledně tehdejší podoby interiéru a provozovaní hudby přináší Frederick Hammond. „Performance in San Marco: A Picture and Two Puzzles“ [onlne]. Early Music [cit. 22. 3. 2018].
2012, roč. 40, č. 2, s. 253–264. Dostupné z: www.jstor.org/stable/23327731 .
Podrobněji viz Braxton Boren – Malcolm Longair – Raf Orlowski. „Acoustic Simulation of Renaissance Venetian Churches“ [online]. Acoustics in Practice [cit. 22. 3. 2018]. 2013, roč. 1, č. 2, s.
17–28. Dostupné z: https://wp.nyu.edu/braxtonboren/wp-content/uploads/sites/661/2015/07/
AiP_VenetianChurches.pdf.
Dorothea Baumann. „Music and Space in the Renaissance“. In: M. Brech – R. Paland (hg./eds.). Kompositionen für hörbaren Raum, s. 58n. Pro půdorysy (doplněné fotografiemi interiéru) s přehledně
vyznačenými pozicemi zpěváků dle doložených dobových pramenů viz „MILESTONE 3: PUTTING IT
ALL TOGETHER“ [online]. The musical architecture of San Marco Basilica [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné
z: https://venicemusic.wordpress.com/2014/05/07/milestone-3-putting-it-all-together/.

jak tomu přesně bylo u konkrétních skladeb. Z díla Giovanni Gabrieliho Sonata pian‘ e
forte (1597)136 nicméně můžeme vyčíst, jak rafinovaně si tehdejší autoři počínali. Gabrielli totiž nepracuje jen s dislokací dvou skupin nástrojů, ale i s prostorem uvnitř
skladby. Mezi různými pasážemi si lze povšimnout protikladů, které vycházejí z prostorového vnímání zvuku: silný/slabý, hluboký/vysoký, ostrý/jemný. Díky nim vzniká
síť vztahů, které vytvářejí někdy synergii, jindy kontrast s fyzickým umístěním zvukových zdrojů vzhledem k posluchači.137 Rozmisťování skupin hudebníků na balkóny
v různých částech liturgického prostoru mělo zcela jistě také praktické důvody, které
souvisely s proměnou jeho akustických vlastností.138 Přelomovým vynálezem Gabrieliho však bylo strukturální využití dynamiky a rozdílnosti témbru nejen mezi různými
nástroji, ale i v závislosti na jejich rejstřících a požadované síle hry.139
Jako navazující na benátskou školu a dále rozvíjející její přístup k naplnění liturgického prostoru zvukem můžeme chápat grandiózní partituru Missa Salisburgensis
(1682), jejímž autorem je s největší pravděpodobností český rodák Heinrich Ignaz
Franz Biber.140 Toto dílo, určené pro provedení v katedrále v Salcburku (při příležitosti
jedenáctistého výročí založení tamního arcibiskupství), je možná první opravdová
site-specific kompozice. Obrovský aparát třiapadesáti samostatných hlasů je rozdělen do sedmi skupin,141 které jsou umístěny na různých balkónech po obou stěnách
katedrály.142 Autor tím dosahuje mohutného homogenního zvuku při zachování
plasticity jednotlivých vrstev polychorální sazby, neboť prostorové oddělení pásem
usnadňuje jejich rozlišení sluchem.143
Hector Berlioz v Te Deum, op. 22 (1849)144 požaduje, aby hudebníci byli na
opačné straně kostela (tedy v presbytáři) nežli varhany, které jsou umístěny na
kůru nad vstupem. Hned v úvodu díla využívá dozvuku ca 80 m dlouhého chrámu145
Giovanni Gabrieli. Sonata pian‘ e forte [partitura; online]. Imslp.org [cit. 17. 10. 2017]. Ulrich Alpers,
2012. Dostupné z: http://imslp.nl/imglnks/usimg/1/16/IMSLP236601-WIMA.a480-sonata_pian_e
_forte.pdf.
137
Umístění nástrojů na různých kůrech baziliky mimo hlavní dění liturgie umožňovalo využít i hudební
nástroje, které byly v té době vnímány spíše jako světské.
138
Srov. akustické vlastnosti chrámové architektury D. Baumann. „Music and Space in the Renaissance“, s. 54.
139
Srov. Helga de la Motte-Haber. „Space Impression Mediated by Sound“. In: M. Brech – R. Paland (hg./
eds.). Kompositionen für hörbaren Raum, s. 168.
140
Heinrich Ignaz Franz von Biber. Missa Salisburgensis [partitura; online]. Imslp.org [cit. 17. 10. 2017].
Vienna: Österreichischer Bundesverlag, 1903. Dostupné z: http://imslp.nl/imglnks/usimg/0/0d/
IMSLP52929-PMLP68073-Biber_Missa_Salisburgensis_Kyrie.pdf.
141
Choro I: SSAATTBB, Organo; Choro II: 2 Violini, 4 Viole; Choro III: Flauti, 2 Oboi, 2 Clarini; Choro IV: 2
Cornetti, 3 Tromboni; Choro V: SSAATTBB; Choro VI: 2 Violini, 4 Viole; Loco I: 4 Trombettæ, Timpani;
Loco II: 4 Trombettæ, Timpani, Organo e Basso continuo.
142
Dobové vyobrazení hudební produkce v salcburské katedrále – „Aufführung von mehrchöriger Musik
im Salzburger Dom“ [online]. Wikimedia Commons [cit. 26. 3. 2018]. Dostupné z: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/de/1/1d/Salzburger_dom_stich_1668-1687.jpg. S největší pravděpodobností se však bohužel nejedná o tuto skladbu.
143
Viz dále.
144
Hector Berlioz. Te Deum: À trois Choeurs avec Orchestre et Orgue concertant [partitura; online]. Imslp.
org [cit. 18. 10. 2017]. Paris: G. Brandus, Dufour et Cie., 1855. Dostupné z: http://hz.imslp.info/files/
imglnks/usimg/e/e0/IMSLP515584-PMLP47171-Berlioz_-_Te_Deum_FSBrandus_rsl1_(etc).pdf.
145
Premiéra se konala 30. 4. 1855 v Kostele sv. Eustacha v Paříži.
136

59

v pauzách mezi jejich odpověďmi. Chrámový prostor je zde, oproti Biberovi, spíše
polarizován. Jistě nám neujde, že se v průběhu díla objevuje jen několik komplikovanějších pasáží, ve kterých hrají varhany společně s ostatními. Souhru těchto
míst autor navrhuje vyřešit na svou dobu převratným způsobem – elektrickým
metronomem propojeným vodičem mezi dirigentem a varhaníkem.146
Charles Ives přichází začátkem 20. stol. s revolučním, avšak z pohledu prostorové poslechové zkušenosti logickým konceptem: nástroje mohou hrát současně
na různých místech, v různém „stylu“, v různém tempu, ba dokonce jejich pásma
mohou mít různé subjektivní plynutí času.
„[…] Music seems too often all foreground even if played by a master of dynamics
[…] It is difficult to reproduce the sounds and feeling that distance gives to sound wholly by reducing or increasing the number of instruments or by varying their intensities
[…] Experiments, even on a limited scale, as when a conductor separates a chorus
from the orchestra or places a choir off the stage or in a remote part of the hall, seem
to indicate that there are possibilities in this matter that may benefit the presentation
of music, not only from the standpoint of clarifying the harmonic rhythmic, thematic
material, etc., but of bringing the inner content to a deeper realization.“147
Ve skladbě The Unanswered Question (1908, rev. 1930–1935)148 je orchestr
rozdělen do tří ansámblů představujících tři vrstvy (pásma).149 Každá z nich reprezentuje odlišný témbr, hybnost, tónový výběr a uchopení faktury. Vrstvy také mají
odlišný vývoj v čase. Akordické pásmo smyčců umístěných za pódiem je neměnné.
Představuje extrémně pomalý harmonický pohyb s občasnými melodickými tóny.
Je nejtišší ze všech tří vrstev, jež vstupují do hry. Je pásmem stabilním. Sólová
trubka vstupuje sedmkráte se svou otázkou. Její chromatická melodická linie ostře
kontrastuje s diatonickými smyčci. Triolový rytmus s častými ligaturami vzbuzuje
dojem hry v úplně jiném tempu.150 Působí jako proměnlivé pásmo. Na otázku odpovídají čtyři flétny polyfonickými úseky plnými ostrých disonantních střetů. Tato
vrstva probíhá v samostatném, postupně se zrychlujícím tempu. Jde tedy o pásmo
procesuální (obr. 21). Opět vidíme, podobně jako u Mahlera, velmi úzkou vazbu
mezi prostorem a subjektivním plynutím času.
V návaznosti na Ivese a na základě prostorových experimentů ve vlastních
skladbách151 zobecňuje Henry Brant své poznatky následovně:
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„Avis pour l’execution“. In: H. Berlioz. Te Deum.
„Ives’s Conductor’s note to Movement II“. In: Charles Ives. Symphony No. 4 [partitura]. New York:
Associated Music Publishers, 2011 [pův. vyd. 1965], s. xxviii.
Charles Ives. The Unanswered Question [partitura]. New York: Southern Music Publishing, 1953.
Ives přirovnává skladbu ke „kosmické krajině“ (cosmic landscape), ve které smyčce představují „mlčení druidů – ti, kteří jsou nevědoucí, nevidící a neslyšící“, trubka pokládá „věčnou otázku existence“
a „flétny a ostatní lidé“ se na ni pokoušejí odpovědět. Tamtéž [předmluva].
Sl. Hořínka. „Barva zvuku a hierarchie v tektonice“, s. 33.
Skladba Antiphony I (1953) pro pět prostorově oddělených skupin s pěti dirigenty vznikla ještě před
Gruppen! Více o Brantově tvorbě viz Maria Anna Harley. „An American in Space: Henry Brant’s ‚Spatial Music‘ “ [online]. American Music [cit. 16. 3. 2018]. 1997, roč. 15, č. 1, s. 70–92. Dostupné z:
http://www.jstor.org/stable/3052698.

1. Spatial separation clarifies the texture; this is particularly important if the
music consists of several different layers located in the same pitch register.
2. Spatial separation is equivalent to the separation of textures in pitch space;
one can hear separately layers of music that are located in different registers, and layers that originate from distant points in performance space.
3. Spatial separation permits a greater complexity in the music; which may,
therefore, include more unrelated elements perceived simultaneously.
4. Spatial separation makes exact rhythmic coordination impossible; distant
groups should avoid simultaneous, identical rhythmic patterns.
5. There are no optimum positions of the listeners or the performers in the hall;
each situation is different.152
Koncept prostorového oddělení ansámblů dovedl do krajnosti např. Arne Nordheim, když ve skladbě Forbindelser for fem byer (1975)153 snímal živě 300 hudebníků umístěných v pěti různých městech Norska a jejich hudební produkci zároveň
v rozhlasovém studiu v Oslu míchal dohromady a vysílal do rádia.154
Oddělení může být nejen prostorové, ale také mezi příčinou a následkem.155 Takto
lze chápat např. mou prostorově pojatou skladbu Aevum (2015)156 pro 3 tanečníky, 3 instrumentální tria, bicí a videoprojekci.157 Tanečníci, podle pokynů v partituře, vstupují do
zorného pole kamery. Snímaný obraz, multiplikací převedený do souvislého toku připomínajícího průběh amplitudy, je promítán na dvou, od sebe co možná nejvíce vzdálených
místech sálu.158 Projekce slouží jako grafická partitura pro hudebníky, kteří ji interpretují
s využitím tónového materiálu ve svých partech (obr. 20). Tanečníky a hudebníky dělí nejen maximální možná prostorová vzdálenost, ale i časové zpoždění vždy jedné sekundy
mezi gestem tanečníka a reakcí hudebníka. Projekce se stává komunikačním kanálem
152

153
154
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M. A. Harley. „Spatiality of sound and stream segregation in twentieth century instrumental music“,
s. 150.
Spojení pro pět měst.
Harald Herresthal – Arne Nordheim. My Longing Is Not My Own: Arne Nordheim, 70 Years 2001.
Oslo: Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2001. Vzpomeňme také na kompozici Ohrbrücke/
Soundbridge Köln – San Francisco (1987), kterou realizoval Bill Fontana. Zdrojem bylo 18 zvukových
krajin snímaných na různých místech Kolína nad Rýnem a San Francisca. Autor je mixoval ve studiu
WDR a v reálném čase vysílal prostřednictvím satelitního přenosu. Této hudební události se zúčastnilo více než 50 rozhlasových stanic z Evropy a Severní Ameriky.
Srov. např. konec provedení první věty Beethovenovy Symfonie č. 3 Es dur „Eroica“, op. 55 (1803–
1804). Jde o místo, ve kterém nastupuje hlavní téma v Es dur překvapivě o chvíli dříve, když stále
ještě zní dominanta B dur. Ludwig van Beethoven. 3. Sinfonie in Es-Dur „Eroica“, op. 55 [partitura;
online]. Imslp.org [cit. 30. 3. 2018]. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1862, s. 22. Dostupné z: http://
hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a6/IMSLP52766-PMLP02581-Beethoven_Werke_Breitkopf_
Serie_1_No_3_Op_55.pdf.
Aevum je termín objevující se u středověkých scholastiků. Označuje způsob existence andělů. Tedy
ne čas, ne věčnost, ale jakési nespojité prožívání času v libovolně dlouhých okamžicích definovaných
stavem, vztahem, pohledem, rozhodnutím. Charles Journet. Promluvy o posledních věcech. Z francouzštiny přeložila Věra Vejrychová. Praha: Krystal OP, 2014, s. 108.
Slavomír Hořínka. Aevum: Pro 3 tanečníky, 3 instrumentální tria, bicí a videoprojekci [partitura].
Praha, 2016 [archiv autora].
Skladba byla premiérována ve dvoraně Veletržního paláce Národní galerie v Praze.
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mezi interprety i křehkou spojnicí z pohledu diváka.159 Vnímání linearity v hudbě samozřejmě úzce souvisí s evropským způsobem života a pojetím času. Není překvapením,
že např. na Bali, kde tradiční kalendář probíhá v několika simultánních, různě dlouhých
cyklech, je hudba založena na složitých simultánních rytmických patternech, jež se
evropskému sluchu zdají být nečitelné.160 Na Trobriandských ostrovech zase existuje
kultura jakoby v neustálé přítomnosti. To se týká nejen jazyka, který označuje např. stejné rostliny různého vzrůstu rozdílnými jmény, ale i tradiční hudby, jež bývá založena na
jednoduchém pravidelném pulzu a deklamaci okolo jediného tónu.161
Jaké kompoziční strategie lze použít k dosažení vnímání oddělených vrstev (pásem) při frontálním poslechu? Obecně můžeme říci, že mají-li být současně znějící
frontálně umístěné zvukové zdroje vnímány jako oddělená pásma, musejí být zvukově
heterogenní, nespojité a/nebo oddělené v tónovém (spektrálním) prostoru. Naopak
dislokované zvukové zdroje, mají-li působit spojitě, jednolitě, musejí být vzájemně
zvukově homogenní.
Jedním z příkladů zvukově heterogenní kompoziční strategie je čtvrtá část Gagaku
z cyklu Sept haïkaï (1962) Oliviera Messiaena.162 Ve skladbě můžeme vysledovat čtyři,
eventuálně pět různých zvukových vrstev (pásem). První jsou homofonně traktované
smyčce. Jejich nepřetržitý sled dlouhých osmizvuků má evokovat ústní varhánky šó.
Druhou je melodická linie trubky, zdvojená v unisonu hoboji a anglickým rohem. Je inspirována japonským dvouplátkovým nástrojem hičiriki. K ní vytváří kontrapunkt třetí
vrstva – proměnlivá mixtura pikoly a malého klarinetu. Čtvrtou vrstvu představuje polyfonní trojhlas melodických bicích nástrojů. Pátou vrstvou jsou metalofony s neurčitou
výškou.163 Dynamika každé z vrstev je individuální (obr. 24). Ve výsledku jsou nástroje
mezi sebou zvukově vyrovnané a dynamicky vyvážené – a to i přes nápadné odlišnosti
dynamických značení v partituře. Pásma jsou přesto snadno sluchem identifikovatelná, neboť jsou barevně nespojitá. Výsledný zvuk je z hlediska barvy heterogenní.164
Odlišnou kompoziční strategii zvolil Per Nørgård ve skladbě Libra (1973)165 pro tenor, kytaru, 2 sbory, 2 vibrafony a dechové nástroje ad libitum. Deset částí skladby
připomíná nahlížení fraktálního prostorového objektu z různých úhlů, stran či vzdáleností. Veškerý materiál tohoto díla je odvozen z jediné nekonečné melodické řady
Z reakcí diváků vyplynulo, že zdaleka ne všichni pochopili, kdo na koho reaguje, kdo koho řídí a co
zdvojená projekce představuje.
160
Jonathan D. Kramer. The Time of Music: New Meanings, New Temporalities, New Listening Strategies. New York: Schirmer Books – London: Collier Macmillan Publishers, 1988, s. 24.
161
Tamtéž.
162
Olivier Messiaen. Sept haïkaï. Esquisses Japonanises: Pour Piano solo, xylophone et marimba soli, 2
clarinettes, trompette et petit orchestre [partitura]. Paris: Alphonse Leduc, 1966.
163
Čtvrtá a pátá vrstva se spolu barevně dosti pojí, tudíž ji asi budeme vnímat jako vrstvu jedinou,
viz Sl. Hořínka. „Barva zvuku a hierarchie v tektonice“, s. 35.
164
Je dobré připomenout obrovský vliv varhanní techniky na Messiaenovo uvažování o harmonii a orchestraci. Srov. Olivier Messiaen – Claude Samuel. Music and Color: Conversations with Claude
Samuel. Portland (Oregon): Amadeus Press, 1994, s. 55n.
165
Per Nørgård. Libra: Integral version for tenor, guitar, 2 choirs, 2 vibrafons and auxiliary wind instruments ad lib [partitura]. København: Hansen, 2017 [pův. vyd. 2005].
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(Uendelighedsrækken / infinity series). Jednotlivé vrstvy hudební struktury zaznívají
v průběhu skladby nejprve jednotlivě, poté v různých kombinacích dvojic či trojic. U některých vrstev se pracuje s augmentací. Tímto způsobem se je náš sluch učí bezpečně
poznávat. V deváté části, kdy zazní pět vrstev dohromady, je pak nemáme problém od
sebe odlišit, ačkoliv je výsledný zvuk velice homogenní (obr. 22).
Může být samozřejmě záměrem autora, aby zvukové vrstvy nebylo snadné sluchem od sebe oddělit, a tudíž nebyly chápány jako samostatná pásma, ale spíše
jako jednota či komplex.166 Vzpomeňme například na polytonální část v Bieberově
Battalii à 10 (1673), začátek Stravinského Svěcení jara (1913), nebo jemné předivo
vrstev Sukova Zrání (1912–1917). Extrémním příkladem může být druhá část Ivesových Three Places in New England (1911–1914, rev. 1929).
Představme si nyní zcela opačnou kompoziční strategii, která bude rozlišení zvukových zdrojů co nejvíce znesnadňovat. Jestliže umístíme zvukové zdroje velmi blízko k sobě, můžeme za určitých okolností mluvit dokonce o prostorovém maskování
(spatial masking).167 To je výrazným činitelem v technice mikropolyfonie168 Györgye
Ligetiho. Např. ve skladbě Ramifications (1968–1969)169 pro smyčcový orchestr, nebo
dvanáct smyčcových nástrojů,170 si autor s prostorovým maskováním přímo pohrává.
V tomto díle můžeme vysledovat tendence, které směřují jak k homogenitě, tak
heterogenitě. Nástroje jsou barevně velmi stejnorodé, jsou však rozděleny do dvou
skupin umístěných do stran panoramatu a každý z dvanácti smyčcových nástrojů má
svůj individualizovaný part. To vše by nahrávalo jejich nespojitosti, nicméně nejvýznamnějším faktorem směřujícím k homogenitě mnoha míst partitury171 je malá míra
kontrastu na úrovni mikrostruktury, proti níž stojí vysoká míra komplexity z pohledu
celku. Gesta hráčů si jsou velmi podobná a nastupují pouze s drobným časovým
posunem, případně v různých rychlostech daných užitím polyrytmických poměrů
mezi nimi. Na rozdíl od kánonicky vrstvených172 a spíše chromaticky pojatých linií
V tomto smyslu je možno kontrapunktickou práci chápat jako zacházení s různě homogenními či
heterogenními vrstvami.
167
Enda Bates. The Composition and Performance of Spatial Music [online; cit. 20. 10. 2017]. Disertační práce. Dublin: Trinity College, 2009, s. 27. Dostupné z: http://www.endabates.net/Enda%20
Bates%20-%20The%20Composition%20and%20Performance%20of%20Spatial%20Music.pdf.
168
Mikropolyfonie je typ hudební textury založený na diskrétních změnách jednotlivých hlasů v rámci komplexní harmonické struktury. Počátek jejího používání přímo souvisí s Ligetiho experimenty
s mírou komplexity zvukových struktur v kolínském elektroakustickém studiu. Viz Mehmet Okonşar.
Micropolyphony: Motivations and Justifications Behind a Concept Introduced by G. Ligeti [online;
cit. 20. 10. 2017]. ITU-MIAM Fall 2007–2008 Term Paper – Contemporary Composition Practices.
Dostupné z: http://www.okonsar.com/Documents/ligeti/ligeti.pdf.
169
György Ligeti. Ramifications: For string orchestra or 12 solo strings [partitura]. Mainz: Schott, 2015
[pův. vyd. 1970].
170
Ligeti upřednostňoval tuto verzi.
171
Ligeti se v Ramifications neomezuje pouze na jeden druh textury.
172
Srov. kánonické struktury v Ockeghemově Missa prolationum (2. pol. 15. stol.). Johannes Ockeghem.
Missa prolationum [partitura; online]. Imslp.org [cit. 6. 11. 2017]. New York: American Musicological Society, 1966. Dostupné z: http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/3/30/IMSLP139186-PMLP264233-Ockeghem_-_Missa_Prolationum.pdf.
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v Lontanu (1967)173 často sestávají z opakovaných motivků, nebo dokonce rozložených trojzvuků terciové stavby, které se postupně proměňují (obr. 23).174 Jde o natolik
komplexní dění, že mnohdy nejsme schopni rozlišit, co přesně který z interpretů hraje,
ani co je vpravo a co vlevo, přestože jsou skupiny naladěny ve čtvrttónovém odstupu!
Dochází k postupné „mutaci“ tónových skupin, jejich přelévání v panoramatu a tím
i proměně výsledné barvy a textury. Výsledkem je proces prostorového rozostřování
– a to jak ve smyslu fyzickém, tak hudebně strukturním.
S tenzí mezi vědomým zaměřením posluchačovy pozornosti na extrémně jemné
zdroje zvuku a jejich prostorovým maskováním pracuji ve skladbě Čtvrtek a Odpusť ti
Pánbůh (2016)175 pro mezzosoprán a deset hráčů. Skladba je inspirována těmi nejjemnějšími zvuky Vánoc a kromě běžné hry na hudební nástroje jsou v jejím rámci využity
různé netradiční techniky hry a objekty, které jsou s Vánocemi nějakým způsobem
spojeny: šišky rozličných jehličnanů, seno, vlašské a lískové ořechy, balicí papíry ad.
V průběhu skladby se mj. postupně resyntetizuje zvuk praskajícího ohně. Dynamika je
od počátku na hranici slyšitelnosti, takže jsme nuceni změnit měřítko poslechu. Čím
více je ale zúčastněných hráčů, tím méně dokážeme odhalit, co je zdrojem konkrétních
zvuků. Tento proces vrcholí v závěru skladby, kdy šest hráčů přejíždí šiškami o sebe,
kontrabasista vyluzuje tahem smyčce po struně jen šum a hráč na bicí nástroje se
zvolna prohrabuje lískovými oříšky v košíku. Domnívám se, že tuto zvukovou situaci již
posluchač zcela určitě vnímá jako jeden zvukový objekt.

Obr. 20: Sl. Hořínka. Aevum (fotografie z premiéry; Karel Šuster).
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György Ligeti. Lontano: Für großes Orchester [partitura]. Mainz: Schott, c1997.
O tomto více viz Miguel A. Roig-Francolí. „Harmonic and Formal Processes in Ligeti’s Net-Structure
Compositions“ [online]. Music Theory Spectrum [cit. 20. 17. 2017]. 1995, roč. 17, č. 2, s. 242–267.
Dostupné z: https://doi.org/10.2307/745873.
Slavomír Hořínka. Čtvrtek a Odpusť ti Pánbůh: Pro mezzosoprán a 10 hráčů [partitura]. Praha, 2016
[archiv autora].

Obr. 21: Ch. Ives. The Unanswered Question, s. 6.
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Obr. 22: P. Nørgård. Libra, s. 31n.
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Obr. 23: G. Ligeti. Ramifications, s. 46n.
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Obr. 24: O. Messiaen. Sept haïkaï – Gagaku, s. 46.
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6. Circum-space
obklopení zvukem

V předchozí kapitole jsme se zabývali běžnou, ale často nevědomou zkušeností,
že zvukové zdroje vycházející z různých míst rozeznáme od sebe mnohem snadněji, než ty samé zdroje umístěné blízko sebe. U Biberovy mše Missa Salisburgensis
jsme si povšimli obklopení posluchače zvukem hudebníků hrajících z balkónů téměř po celém obvodu chrámu. Umístění nástrojů na pódiu frontálně před posluchače, tak jak k němu došlo v průběhu historie, je myslím na jednu stranu logické:
vidíme hudebníky a dokážeme rozlišit zvukové zdroje a lokalizovat je především
v panoramatu. Na druhou stranu jsme tím potlačili (zvláště v případě novodobých
koncertních sálů s menším dozvukem) jeden z podstatných aspektů prostorové
poslechové zkušenosti, a tím je imerzivní, do sebe vtahující schopnost zvuku, který nás obklopuje. Obklopení posluchače zvukovými zdroji (circum-space)176 totiž
jednoznačně napomáhá sugestivnímu účinku hudby.
V literatuře bývá často uváděno Requiem, op. 5 (1837)177 Hectora Berlioze. V části Tuba mirum autor nechává zaznít čtyři žesťové ansámbly umístěné na čtyřech
světových stranách dómu pařížské Invalidovny (Dôme des Invalides),178 naplňujíce
tak obrovský prostor navazující lodi (Saint-Louis des Invalides) mohutným zvukem.
Víme, že orchestr byl rozdělen do několika od sebe poměrně dosti vzdálených skupin (např. skupina šestnácti tympánů byla dle Berliozovy zmínky za dirigentovými
zády). Tyto skupiny ale byly jako celek umístěny (vzhledem k posluchačům) v podstatě frontálně.179 Jak to ostatně vyplývá i z dobového vyobrazení této události.180
Nejedná se tedy v pravém slova smyslu o umístění nástrojů okolo publika. Nadšený
dojem z provedení a pocit naprostého pohlcení zvukem, který Berlioz popisuje ve
svých pamětech, byl vnímán z pozice dirigenta (François Antoine Habeneck) nacházejícího se uvnitř veškerého dění, neboť autor stál zády k němu a zachraňoval
situaci v momentě, kdy se dirigent rozhodl dát si na začátku Tuba mirum krátkou
pauzu na šňupací tabák.181

Viz D. Smalley. „Space-Form and the Acousmatic Image“, s. 51.
Hector Berlioz. Requiem: Grande messe des morts [partitura; online]. Imslp.org [cit. 18. 10. 2017].
Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1902. Dostupné z: http://imslp.nl/imglnks/usimg/a/a2/IMSLP59137PMLP41675-Berlioz_-_Requiem_(orch._score).pdf.
178
D. Baumann. Music and Space, s. 54.
179
„Ces quatre petits Orchestres d’instruments de cuivre doivent être placés isolément, aux quatre
angles de la grande masse chorale et instrumentale. Les Cors seuls restent au milieu du grand
Orchestre.“ H. Berlioz. Requiem, s. 19 (83).
180
„Les Invalides“ [online]. Hberlioz.com [cit. 17. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.hberlioz.com/Paris/Invalides14F.html.
181
Hector Berlioz. Paměti: Cesty po Itálii, Německu, Rusku a Anglii: 1803–1865. Přeložila Jaroslava
Pippichová za red. spolupráce Aleny Hartmanové. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1954, s. 261.
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V této kapitole se zaměříme nejen na vytváření circum-space pomocí zvukových zdrojů umístěných okolo publika, ale také na pohyb zvuku, který takovéto (ale
i jiné) rozmístění zvukových zdrojů umožňuje. V neposlední řadě se budeme, stejně jako v předešlých kapitolách, zamýšlet, zda je možné tyto prostorové koncepty
aplikovat i při frontálním umístění nástrojů na pódiu.
Když Thomas Tallis, inspirován Alessandrem Striggiem,182 vytvořil v roce 1570
čtyřicetihlasé moteto Spem in Alium,183 byl asi prvním autorem, který do své skladby zakomponoval plynulý pohyb zvuku prostorem okolo posluchače. Čtyřicet hlasů rozdělil do osmi sborů po pěti hlasech. Ty rozmístil okolo publika buď ve tvaru
podkovy, pravděpodobněji však kruhu.184 Imitace ve skladbě jsou koncipovány tak,
že zvuk pozvolna rotuje okolo posluchačů. V některých místech autor vytváří z protilehlých sborů antifonální dvojice, či střídá mezi sebou poloviny všech hlasů. V obsahově nejvýznamnějších momentech Tallis nechává zaznít všechny hlasy v homofonní sazbě.185 Dá se říci, že Thomas Tallis již v polovině 16. století vytvořil virtuální
zvukový prostor uvnitř reálného fyzického prostoru, ve kterém skladba zněla.
Velmi podobné uspořádání jako Tallis použili hned dva autoři ve skladbách pro
Les Percussions de Strasbourg. Iannis Xenakis ve skladbě Persephassa (1969)186
rozmístil šest hráčů na bicí nástroje okolo publika rozích půdorysu v pomyslného šestiúhelníku.187 Paralelu s Tallisem můžeme najít zvláště v závěrečném díle
skladby od t. 352, který je založen na obousměrně cirkulárním pohybu zvuku okolo
publika.188 S prostorovými gesty pracuje také Kazimierz Serocki v díle Continuum
(1965–1966).189 Jejich dráhy však nejsou tak důsledně cirkulární jako u Xenakise,
což umožňuje autorovi uvažovat o několika možnostech rozmístění interpretů
v závislosti na velikosti prostoru190 (obr. 25).

Striggio provedl na své návštěvě Londýna 40-ti ,respektive 60-tihlasou mši Missa sopra Ecco sì beato giorno (1565). Viz Davitt Moroney. „Alessandro Striggio’s Mass in Forty and Sixty Parts“ [online].
Journal of the American Musicological Society [cit. 17. 10. 2017]. 2007, roč. 60, č. 1, s. 1–69. Dostupné
z: https://doi.org/10.1525/jams.2007.60.1.1.
183
Thomas Tallis. Spem in alium nunquam habui à 40 [partitura; online]. Imslp.org [cit. 17. 10. 2017].
Philip Legge: Choral Public Domain Library, 2004 (rev. 2008/2010). Dostupné z: http://imslp.nl/
imglnks/usimg/c/c2/IMSLP29772-PMLP66937-speminalium.pdf.
184
V případě oktagonálního sálu v Nonsuch Palace je to téměř jisté. Je dokonce možné, že Tallis umístil
sudé či liché sbory na galeriích. Viz Philip Legge. „Notes to Spem in Alium.“ In: T. Tallis. Spem in alium
nunquam habui à 40.
185
Pro detailní grafické znázornění prostorových gest viz Paul Miller. Stockhausen and the Serial Shaping of Space. Disertační práce. New York: University of Rochester, 2009.
186
Iannis Xenakis. Persephassa: Pour six percussionistes [partitura]. Paris – New York: Éditions Salabert, 1970.
187
Skladba měla premiéru na Festival des arts de Chiraz-Persépolis Persephassa v Iránu. Řekl bych, že
Xenakisova volba pravidelného šestiúhelníku může souviset s jeho využitím v islámské architektuře.
188
O tomto podrobněji Makis Solomos. „The Complexity of Xenakis’s Notion of Space“ In: M. Brech – R.
Paland (hg./eds.). Kompositionen für hörbaren Raum, s. 332n.
189
Kazimierz Serocki. Continuum: Sekstet na Instrumenty Perkusyjne [partitura]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Celle: Moeck Verlag, 1968.
190
Maria Anna Harley. „Spatial Sound Movement in the Instrumental Music of Iannis Xenakis“ [online].
Journal of New Music Research [cit. 17. 10. 2017]. 1994, roč. 23, č. 3, 291–314. Dostupné z: http://
dx.doi.org/10.1080/09298219408570661.
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Gruppen (1955–1957)191 pro tři orchestry Karlheinze Stockhausena jsou jednou z prvních instrumentálních skladeb, které pracují s pohybem zvuku v prostoru okolo posluchače.192 Autor rozdělil obrovský aparát stodevíti hráčů do tří
orchestrů. Umístil je tak, že jeden z orchestrů je před publikem a zbylé dva proti
sobě po stranách (obr. 27). Stockhausenovy Gruppen bývají uváděny na jedné
straně jako milník193 hudebního vývoje, zapojující prostor jakožto plnohodnotný
parametr do hudební kompozice. Na straně druhé je seriální způsob organizace
prostorových gest označován jako „omyl avantgardy“.194 Osobně se domnívám, že
když nějaká kompoziční strategie nevychází z poslechové zkušenosti, nebo není
snadno sluchem čitelná, není tím diskvalifikována, nečiní jí to zbytečnou. Stockhausen si byl při psaní Gruppen velmi dobře vědom možností lidského vnímání
ve smyslu prostorového slyšení.195 Přecenil však naši schopnost přesné lokalizace
a považoval ji za stejnou pro zvukové zdroje umístěné ve všech úhlech.196 Nemělo
by nás to překvapovat, protože v roce 1958 ještě nebyly zcela pochopeny ani limity
stereofonie.197 Autorovy závěry se ukazují, dle mého soudu, jako liché (podobně
jako u momentové formy)198 zvláště v předpokladu, jakým způsobem bude lidské
vnímání interpretovat organizaci zvukových zdrojů v čase.199 Přes to všechno nelze
Stockhausenovi upřít, že o několik desetiletí anticipoval dnes běžně komerčně používanou prostorovou reprodukci zvuku.
Pierre Boulez rozlišoval dva druhy pohybu zvuku mezi zvukovými zdroji umístěnými staticky v prostoru:200 pevné rozložení201 (répartition fixe) a pohyblivé rozložení (répartition mobile).202 Oddělený a spojitý pohyb zvuku mezi staticky umístěnými zvukovými zdroji podle něj není ani tak závislý na proporcích a vzdálenostech
Karlheinz Stockhausen. Gruppen für drei Orchester [partitura]. Wien: Universal Edition, c1963.
Srov. pohyb zvuku mezi trubkami umístěnými po stranách publika ve skladbě Millennium II (1954) od
Henryho Branta. Viz E. Bates. The Composition and Performance of Spatial Music, s. 122.
193
„Gruppen is a landmark in 20th-century music […] probably the first work of the post-war generation of composers in which technique and imagination combine on the highest level to produce an
undisputable masterpiece.“ Roger Smalley. „Stockhausen’s Gruppen“ [online]. The Musical Times
[cit. 17. 10. 2017]. 1967, roč. 108, č. 1495, s. 794. Dostupné z: www.jstor.org/stable/952487.
194
„avant-garde mistake“ – M. A. Harley „Spatiality of sound and stream segregation in twentieth century instrumental music“, s. 155.
195
Viz Karlheinz Stockhausen. „Musik im Raum“. In: Die Reihe 5: Berichte – Analyse, 1957, s. 59–73.
196
Např. zvukové zdroje umístěné za námi nebo nad námi dokážeme lokalizovat přesně jen stěží.
197
Enda Bates. „Before and After Kontakte“. In: M. Brech – R. Paland (hg./eds.). Kompositionen für
hörbaren Raum, s. 182.
198
Viz např. polemika se Stockhausenovým výkladem momentové formy. In: Sl. Hořínka. Barva zvuku
a její úloha ve výstavbě hudební skladby, s. 57.
199
„However, this idea is inherent in total-serialist thinking: all aspects or parameters of sound should
be treated equally and all should be readily available for manipulation. The problem is, though, that
not all might be heard in the same way.“ M. A. Harley „Spatiality of sound and stream segregation in
twentieth century instrumental music“, s. 155.
200
O pohybu samotných zvukových zdrojů a pohybu posluchače viz dále.
201
Slovní spojení pevné uspořádání užité v překladu E. Herzoga nepovažuji za šťastné. Srov. „Dnešní
hudební myšlení: Hudební technika“. Přeložil Eduard Herzog. In: Nové cesty hudby: Sborník studií
o novodobých skladebných směrech a vědeckých názorech na hudbu. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1964, s. 159.
202
Pierre Boulez. Penser la musique aujourd’hui. Paris: Gonthier, 1963, s. 74.
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jejich rozmístění, jako spíše na překrývání jevů mezi nimi.203 Reprezentativní Boulezovou skladbou, která se zabývá těmito myšlenkami, jsou Répons (1981–1985)204
pro 6 sólistů, instrumentální ansámbl a elektroniku. Boulezovo prostorové rozvržení
zvukových zdrojů205 nám napovídá, že v různých částech sálu bude mít posluchač
výrazně rozdílnou poslechovou zkušenost (obr. 26). Nejmarkantněji se to projeví při
změně strany vzhledem k ansámblu uprostřed sálu.206
Výrazně odlišnou poslechovou zkušenost (vzhledem k umístění) budou mít posluchači i v případě mnoha jiných prostorových kompozic. Je nabíledni, že skladatelé s tímto faktem počítají. Nelze však postulovat nějaké obecné pravidlo, podle
něhož bychom mohli posuzovat funkčnost konkrétních řešení. Ta je závislá nejen
na vlastnostech určitého prostoru, ale také na způsobu rozvíjení zvukové materie
v čase. Je například otázkou, jak ovlivní místo poslechu percepci skladby Luigiho
Nona No hay caminos, hay que caminar… Andrej Tarkowskij (1987).207 Orchestr
je rozdělen do sedmi skupin (Coro I–VII). Dvojice skupin jsou umístěny vpředu
a po stranách sálu, sedmá skupina se nalézá vzadu. Publikum je rozděleno do pěti
různých lokací mezi nimi a navíc v každém umístění je jinak frontálně natočeno
(obr. 28). Nonovu kompozici jsem naživo neslyšel, ale troufám si říci, že vzhledem
k redukcionistickému přístupu autora, jenž se v oblasti tónových výšek soustředí na práci s tónem G a jeho mikrointervalovým rozostřováním,208 bude skladba
působit velmi sugestivně (i když pokaždé jinak) ze všech míst v sále. Prostorové
rozmístění zvukových zdrojů dává v tomto případě zásadní přidanou hodnotu putování unisona mezi nimi, zatímco změna pozice posluchače má pouze omezený
vliv na pochopení skladby jako celku.
Mohlo by se zdát, že výrazné odlišnosti v poslechu různě umístěných vnímatelů
budou rozbíjet celistvost kompozice, ale nemusí tomu tak nutně být, pakliže autor
s odlišným poslechem počítá a rozdílná poslechová zkušenost má svůj strukturální
význam. Např. v mé kompozici Umírám láskou (2012–2013)209 určené pro Kostel
Nejsvětějšího Salvátora v Praze je záměrně pracováno s tím, že v určitých momentech jsou některé zvukové zdroje pro část publika téměř neslyšitelné. Forma skladby je rozdělena na dvanáct plynule navazujících částí: sedm dialogů a pět nokturen.
Nokturna jsou jakousi prázdnotou, nocí, ponořením do hlubiny duše. V prvním
z nokturen se prostorem kostela pohybuje šustot podobný zvukové krajině palestinské pouště vyluzovaný hrou metličkami na velký buben, malý bubínek a třením
Tamtéž.
Pierre Boulez. Répons: Pour six solistes, ensemble instrumental et dispositif électro-acoustique
[partitura]. London: Universal Edition, 1981.
205
Šest sólistů je okolo publika, čtyřiadvacetičlenný ansámbl uprostřed sálu.
206
Při provedení 14. 6. 2016 v Amsterodamu bylo posluchačům umožněno, aby před druhou polovinou
skladby změnili místo poslechu. „RÉPONS: 14 JUNE 2015“ [online]. Hollandfestival.nl [cit. 17. 10.
2017]. Dostupné z: https://www.hollandfestival.nl/en/program/2015/répons/.
207
Luigi Nono. No hay caminos, hay que caminar… Andrej Tarkowskij [partitura]. Milano: G. Ricordi &
C. Editori, 1987.
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Sl. Hořínka. Barva zvuku a její úloha ve výstavbě hudební skladby, s. 52.
209
Slavomír Hořínka. Umírám láskou: Dialogy v liturgickém prostoru na text Písně písní v přebásnění
Daniela Rause. Praha, 2013 [archiv autora].
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sand-blocku. Bicisté jsou umístěni velmi daleko od sebe navzájem i od posluchačů,
takže působí v dlouhém dozvuku kostela velmi spojitě. Hráči na smyčcové nástroje
se naopak nacházejí blízko publika a jsou rozděleni po jednom v obloucích okolo
lavic, ve kterých sedí posluchači (obr. 29). V průběhu nokturna šeptají jednotlivě
(tedy z různých míst) intimní prosby vycházející z textu Písně písní přebásněné
Danielem Rausem, snažíce se zvýraznit sykavky, které se pojí se zvukem bicích nástrojů. Tato až erotická sdělení jsou určena milované osobě a je tudíž zcela záměrné
a významotvorné, že jejich slovům rozumí vždy jen ta skupina posluchačů, která je
jejich zdroji nejblíže.
Výjimečnou skladbou z hlediska prostorového uspořádání, rychlosti pohybu
zvuku mezi nástroji a odlišnosti vjemu každého jednotlivého posluchače je Terretektorh (1965–1966)210 I. Xenakise.211 Osmaosmdesát hudebníků je rozděleno do
osmi skupin tvořících výseče šesti soustředných kruhů uspořádaných okolo dirigenta; bicí, nacházející se vně obvodu kruhu, tvoří pomyslný trojúhelník (obr. 30).
Každý z hudebníků uvnitř kruhu hraje, kromě svého nástroje, také na čtyři drobné
perkuse: woodblock, píšťalku, maracas a bič. Publikum je rozsazeno mezi hudebníky. Dochází tak k dokonalému setření pomyslné prostorové hranice mezi hráči
a posluchači.212 „The orchestra is in the audience and the audience in the orchestra.“213 Zvuk je v neustálém pohybu, často i v několika pásmech o rozdílných trajektoriích. Pohyb zvuku ve skladbě je především cirkulární. Jeho rychlost se odvíjí v závislosti na různě definovaných drahách: archimédově spirále, hyberbolické spirále
nebo logaritmické spirále.214 Hypotetická rychlost pohybu dosahuje neuvěřitelných
253 m za sekundu.215 Xenakis Terretektorh popisuje jako „[…] an accelerator of
sonorous particles, a disintegrator of sonorous masses, a synthesizer.“216 Stav
klidu se dostaví až v závěrečném akordu, který poslední mohutnou vlnou všech
nástrojů skladbu uzavírá. Zde je myslím nezbytné podotknout, že při pohybu zvuku
v několika překrývajících se cirkulárních drahách bude vjem posluchače sestávat
spíše z různě časo-prostorově kumulovaných impulzů a událostí. Domnívám se, že
organizace takto složitých prostorových gest bude vnímána jako nahodilá.
Když uvažujeme o pohybu zvuku, nesmíme opomenout také možnost fyzického pohybu hudebníků či posluchačů. Takováto zvuková situace, v reálném životě
zcela běžná, není v hudebním kontextu příliš častá. Nastává kupříkladu při pohybu zpívajících poutníků během procesí, nebo při communio v kostele, nám jde ale
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Srov. také Nomos Gamma (1967–1968) od stejného autora.
Iannis Xenakis. Terretektorh [partitura]. Paris: Editions Salabert, 1969.
M. A. Harley. „Spatial Sound Movement in the Instrumental Music of Iannis Xenakis“, s. 300.
Iannis Xenakis. Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition. Revised Edition. Additional material compiled and edited by Sharon Kanach. Stuyvesant (New York): Pendragon Press,
1992 [1. vyd. orig. 1963], s. 237.
M. A. Harley. „Spatial Sound Movement in the Instrumental Music of Iannis Xenakis“, s. 303nn.
P. Miller. Stockhausen and the Serial Shaping of Space, s. 155.
Mario Bois. Iannis Xenakis: The Man and His Music. A Conversation with the Composer and a Description of His Works. London: Boosey & Hawkes, 1967, s. 35.
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především o vědomý kompoziční záměr. Xenakis ve skladbě Eonta (1964)217 pracuje
s pohybem žesťového kvinteta po pódiu, nebo Stockhausen s otáčením sólisty ve
většině verzí In Freundschaft (1977).218 Musím souhlasit s Boulezem, že v takových
případech (frontální umístění pohybujícího se zdroje) převažuje gestický efekt nad
zvukovým.219 Z tohoto faktu ovšem naopak ve svých dílech těží Heiner Goebbels –
nazývá je hudebním divadlem (Musik-theater). Za všechny jmenujme např. vynikající představení Schwarz auf Weiss (1996),220 v němž pohyb a zdánlivě „nehudební“
činnosti interpretů často přímo generují zvukové události, jež by bez tohoto gestického aspektu nemohly vůbec vzniknout. Plynulého pohybu flétny okolo publika
využívá Luigi Nono v druhém z Tre epitaffi per Federico García Lorca (1951–1953).
V tomto případě můžeme hovořit o čitelném prostorovém gestu, které ovšem má
vzhledem k malé rychlosti pohybu hlavně symbolický význam.221
Pohyb hudebníků může vycházet z konceptu, nebo mimohudební inspirace. Alvin
Lucier ve skladbě Vespers (1968) zakrývá šátkem oči libovolnému počtu performerů
vybavených echolokačním zařízením a poté je nechává pohybovat ztemnělým sálem,
orientujíce se podle zvuku z nich vycházejícího.222 Henry Brandt v kompozici Brand(t)
aan de Amstel (1984) pracuje s pohybem hudebníků konceptuálně, ale v mnohonásobně větším měřítku. Na čtyři lodě umístil vždy dvacet pět flétnistů a jednoho
hráče na bicí a nechal je během jejich hry projíždět kanály Amsterodamu po předem
připravených trasách. Na různých místech těchto tras byly připraveny další hudební
události (např. zvonohra kostela, rozličné hudební ansámbly, jazzový orchestr apod.).223
V konceptuální skladbě Tomáše Pálky K sobě (2003) pro klarinetové kvarteto zase
vychází pohyb hráčů z textu básně, která je zároveň jejím inspiračním zdrojem.224
Podobně jako v případě umístění nástrojů v zákulisí nebo jejich dislokace v prostorách sálu mimo pódium spatřuji u pohybu hudebníků nutnost vnitřního opodstatnění, kompozičně-strukturální záměr, který tvoří integrální součást skladby.
V tomto kontextu je bezesporu unikátní skladbou Lux mirandae sanctitatis (1994)
Marka Kopelenta.225 Zhruba sedmdesátiminutové oratorium pro soprán, recitaci,
Iannis Xenakis. Eonta: For piano, 2 trumpets and 3 tenor trombones [partitura]. London: Boosey &
Hawkes, 1967.
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Karlheinz Stockhausen. In Freundschaft: Für Klarinette / En toute amitié: Pour clarinette / In Friendship: For clarinet [partitura]. Kürten: Stockhausen-Verlag, c1979.
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P. Boulez. Penser la musique aujourd’hui, s. 76.
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Heiner Goebbels. „Schwarz auf Weiss (1996)“ In: 2 Musiktheaterstücke [DVD video]. München:
B.O.A. Videofilmkunst, 2008.
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Christina Dollinger. „Raum in Luigi Nonos 1° Caminantes Ayacucho (1987)“. In: M. Brech – R. Paland
(hg./eds.). Kompositionen für hörbaren Raum, s. 289.
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Julia H. Schröder. „Compare to Other Spaces, Real or Imagined“. In: M. Brech – R. Paland (hg./eds.).
Kompositionen für hörbaren Raum, s. 225.
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Christa Brüstle. „Henry Brants »Spatial Music«“. In: M. Brech – R. Paland (hg./eds.). Kompositionen
für hörbaren Raum, s. 98.
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smíšený a dětský sbor a instrumentální ansámbl je určeno pro nesmírně členitý
a rozlehlý komplex Kláštera sv. Anežky České v Praze. Autor v prostorech vymezil
devatenáct různých oblastí, v nichž se podle důmyslného dramaturgického plánu
(vycházejícího z legendy o sv. Anežce) pohybují jak hudebníci, tak posluchači. Ti
jsou někdy rozděleni do různě umístěných skupin (obr. 31). Sedm částí skladby
je soustředěno do odlišných oblastí kláštera, v závěru se všichni účinkující i posluchači setkají v lodi Kostela sv. Františka využívané dnes jakožto koncertní sál.
Jelikož často dochází k interakci hráčů v různých paralelních prostorách, přičemž je
kladen relativně značný důraz na přesnost a souhru, je ve skladbě využito několik
koordinátorů řízených centrálně pomocí vysílaček.226
V mé kantátě Magnificat (2011–2012),227 určené pro dvě scholy, dvacet pět
hudebníků a liturgický prostor Kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, se taktéž
pracuje s pohybem účinkujících. Téměř šedesát metrů dlouhý, devatenáct metrů
široký a kolem dvaceti metrů vysoký prostor kostela je rozdělen na dvanáct oblastí ve třech horizontálních vrstvách, ve kterých se pohybují hudebníci tak, jak je to
patrné z nákresů a pokynů v partituře (obr. 32). Dispozice chrámu umožňuje obejít
celý obvod jak v přízemí lodi, tak galeriemi navazujícími na kůr. Dvojice schodišť je
umístěna po stranách apsidy. Pracuji nejen s přemísťováním instrumentálních ansámblů v době, kdy nehrají (dvě dechová kvinteta a tři hráči na bicí nástroje), ale
také s pohybem zpěváků během zpěvu po galeriích, v lodi (spolu s bicími) a dokonce
i uvnitř schodišť. Smyčce jsou umístěny staticky v naznačeném křížení pod oktagonální kopulí, ve které byl zavěšen objekt z vrstveného papíru (ca 6 x 11 m) od Magdaleny Bartákové (obr. 33). Ten, zpočátku prosvěcován světlem zapadajícího slunce,228 byl v průběhu večera využit také jako projekční plocha pro stínohru. Pro nás je
podstatné, že mírně upravuje akustiku chrámu – zvukové zdroje umístěné v lodi se
tolik „neztrácí“, naopak – zdroje v presbytáři se zdají být ještě vzdálenější. Zatímco
Kopelentovu oratoriu dominuje vjem paralelních prostorů, v Magnificat je základním
zvukově-prostorovým gestem cesta od portálu k oltáři v závěru presbytáře.
V úvodu kapitoly byla naznačena otázka, zda můžeme poznatky o způsobu
percepce zvukových zdrojů umístěných okolo posluchače či v různých paralelních
prostorech aplikovat při klasickém rozmístění nástrojů na pódiu, tedy frontálním
poslechu. Domnívám se, že podobného účinku lze dosáhnout kompoziční strategií, která vytvoří výraznou časovou diskontinuitu z hlediska témbrové heterogenity. Takovýmto způsobem na mě působí např. první část Le désert z Messiaenovy
orchestrální skladby Des canyons aux étoiles (1971–1974).229 Autor postupně exponuje oddělené, zdánlivě nesourodé zvukové objekty. Ty jsou svěřeny rozdílným
nástrojům, či jejich skupinám: sólový lesní roh, dřevěné dechové nástroje spolu
Měl jsem to štěstí být jedním z nich. Pro detailní analýzu díla viz T. Pálka. Prostor a tektonika v hudební kompozici, s. 53–58.
227
Slavomír Hořínka. Magnificat: Kantáta pro dvě scholy, 25 hudebníků a liturgický prostor [partitura].
Praha: Triga, 2012.
228
Čas začátku koncertu byl zvolen s ohledem na dobu, kdy zapadalo slunce.
229
Olivier Messiaen. Des canyons aux étoiles: Pour piano solo, xylorimba, glockenspiel, et orchestre
[partitura]. Paris: Alphonse Leduc, 1978.
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s woodblockem; smyčce spolu s marimbou, zvonkohrou a klavírem; sólový klavír,
flažolety smyčců spolu s gongem; stroj na vítr ad. Barevně jsou jednotlivé zvukové
objekty (vertikální osa) velmi homogenní, mezi sebou však důsledně heterogenní
(horizontální osa). Jako by každý objekt reprezentoval odlišné zvukové prostředí,
jiný prostor. K horizontální kontinuitě mezi různými nástroji (pikola, flažolety houslí
a krotaly smyčcem) dochází pouze na dvou místech partitury, a ta jsou paradoxně
pojata jako jednohlas (poutník?) putující mezi nimi.

Obr. 25: K. Serocki. Continuum (varianty rozmístění).

Obr. 26: P. Boulez. Répons (rozmístění nástrojů a elektroniky).
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Obr. 27: K. Stockhausen. Gruppen (rozmístnění orchestrů).
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Obr. 28: L. Nono. No hay caminos, hay que caminar… Andrej Tarkowskij (rozmístění ansámblů).
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Obr. 29: Sl. Hořínka. Umírám láskou – Nokturno (a) (rozmístění nástrojů).
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Obr. 30: I. Xenakis. Terretektorh (rozmístění nástrojů).
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Obr. 31: M. Kopelent. Lux mirandae sanctitatis (prostorový koncept).
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Obr. 32: Sl. Hořínka. Magnificat (prostorový koncept).
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Obr. 33: Sl. Hořínka. Magnificat (fotografie z premiéry; Martin Staněk).
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7. Elevace

vertikální osa prostorového vjemu
Při snaze lokalizovat zdroj zvuku jsme schopni poznat poměrně přesně, v jakém
místě panoramatu (zvláště je-li před námi) se nachází. Mnohem obtížnější je však
určit, jak vysoko je umístěn – a to především tehdy, je-li přímo nad námi. Naše uši sice
nejsou schopny tak přesné lokalizace v mediánní rovině (median plane) – největšího
rozlišení jsme schopni v rovině horizontální (horizontal plane),230 nicméně vertikální
odstínění (elevace) zvukových zdrojů umístěných okolo nás výrazně napomáhá imerzivnímu účinku; pocitu, že jsme součástí rezonance prostoru (ať už skutečného či
virtuálního), a že se v něm můžeme svobodně pohybovat. Přestáváme být „pozorovatelem“ zvukového dění a stáváme se jeho součástí. Rád bych nejprve uvedl několik
příkladů, které s elevací zvukových zdrojů záměrně a (dle mého názoru) většinou
zdařile pracují. Následně se zamyslíme, podobně jako v předchozích kapitolách, zda
je možné uvažovat o elevaci v případě obvyklého umístnění hudebníků na pódiu.
Archipelago S. (1993)231 je jednou z posledních skladeb Tōru Takemitsu. Napsal
ji pro Snape Maltings Concert Hall v Británii. Jedná se původně o sladovnu s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou bez stropu – kapacita sálu je více než 800
míst, výška krovu je ca 13 m. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednolitý, dále nečleněný prostor, jsou zhruba dvě třetiny 27 m dlouhého hlediště vybaveny výraznou
elevací (obr. 34). Pódium má rozměry 17,88 m x 12,22 m (š x h). Takemitsu rozdělil
orchestr232 do pěti skupin. Antifonální dvojici smíšených ansámblů umístil v popředí
pódia po stranách proti sobě, žesťové kvinteto uprostřed zadní stěny a dva klarinety na protilehlých stranách uličky vedoucí středem hlediště (obr. 36). Autorem
zvolené prostorové uspořádání zvukových zdrojů v podstatě odpovídá komerčnímu
surroundovému systému 5.1, včetně umístění hlavních zvukových zdrojů před posluchače a doplňkových zdrojů vyšších frekvencí v elevaci za posluchače.233
Marko Ivanović v opeře Čarokraj (2012)234 na motivy knihy Geralda Durrella
Mluvící balík připravil dětským návštěvníkům nevšední zážitek. Diváci nevstupovali do Národního divadla v Praze hlavním vchodem, ale podzemními garážemi
v doprovodu mytologických zvířat. Cestou zahlédli vlkodlaky a další nebezpečné
bytosti. Spěchali tedy nahoru, vedeni zákulisím jeviště. Prošli tunelem do říše
Mytologie a ocitli se na forbíně obklopeni horizontálně i vertikálně rozmístěnými
zvukově-vizuálními vjemy: dole v orchestřišti před nimi smyčce a harfa, uprostřed
Srov. Gary S. Kendall. „A 3-D Sound Primer: Directional Hearing and Stereo Reproduction“ [online].
Computer Music Journal [cit. 14. 3. 2018]. 1995, roč. 19, č. 4, s. 23–46. Dostupné z: www.jstor.org/
stable/3680989.
231
Tōru Takemitsu. Archipelago S. for 21 players [partitura]. Tokio: Schott Japan, 1994.
232
Při premiéře to byla London Sinfonietta pod taktovkou Olivera Knussena.
233
Dlužno podotknout, že takovéto uspořádání se týká zvláště posluchačů sedících v dolní polovině
hlediště u pódia. Zhruba třetina sedadel stoupá v elevaci ještě nad klarinety.
234
Marko Ivanović. Čarokraj: Rodinná operní expedice na motivy knihy Geralda Durrella Mluvící balík
[partitura]. Praha, 2012 [archiv autora].
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na jevišti (tedy za nimi) zpěvák schován v kulisách, po stranách jeviště a v lóžích
umístěných ve stejné rovině sbor, v přízemí vpravo žesťové kvarteto, hlouběji vpravo na prvním balkónu flétna, naproti ní vlevo kvarteto klarinetů a fagotů, na horním balkóně po stranách a uprostřed vždy po jedné trubce, na nejvyšším balkóně
uprostřed lesní roh. Zapojeny byly také varhany, jež mají píšťaly postaveny okolo
portálu jeviště, a pět kanálů doplňkových ruchů rozmístěných rovnoměrně kolem
hlediště a ve stropním otvoru hlavního lustru. Autorovi se podařilo vytvořit prostorově plastickou zvukovou krajinu, do níž diváci cestou ke svému místu v hledišti
fyzicky vstoupili a stali se tak skutečnými účastníky příběhu pohádkového světa.
Opět je na místě ptát se, jakou funkci ve struktuře skladby má mít elevace zvukových zdrojů. Zda se jedná o akustické zvýhodnění, zvukově-prostorový záměr, který
má být čitelný z pozice posluchače, nebo je zde jiný důvod, jež ve výsledku může být
i samoúčelný. Kupříkladu o části El descenso de la Eucaristía z cyklu Ultimos Ritos
(1972)235 od Johna Tavernera si dovoluji tvrdit, že postupně klesající vertikální pohyb
zvuku mezi ansámbly236 rozmístěnými ve třech soustředných kruzích v transeptu a na
galeriích kupole přímo nad ním, bude působit spíše jako scénický prvek, snažící se
zobrazit mystiku sv. Jana od Kříže,237 než jako zvukově-prostorová kompoziční strategie. Posluchači se totiž nachází vně těchto prostorových vztahů a zvuk nástrojů
umístěných v kopuli k nim putuje výhradně nepřímo, tedy odražený od stěn chrámu.
Tympány umístěné na nejzazších místech čtyřech světových stran hrající ve fortissimu spolu s pozouny v přízemí budou znít subjektivně blíže, ale jejich zvuk prostor
zaplní ohlušujícím způsobem. Nejvýraznějším účinkem Tavernerovy skladby je tak
prostý dojem různých vzdáleností bez výrazné čitelnosti konkrétního směru nebo
prostorového rozmístění jednotlivých hráčů. Možné rozlišení vzdálenosti ve vztahu
k fyzickému umístění ansámblů je navíc setřeno tím, že trubky jsou na vyšší (vzdálenější) galerii nežli flétny, což přispívá k vyrovnání dynamických poměrů mezi nimi.
V Kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze jsem řešil podobný problém. V závěru
mé výše zmíněné prostorově pojaté kantáty Magnificat je umístění nástrojů takovéto: obrovský tam-tam u vchodu, hluboký gong uprostřed lodi, smyčce v transeptu, žesťové kvinteto v závěru presbytáře, ženská schola na galerii v transeptu
vlevo, mužská schola na galerii v transeptu vpravo, dřevěné dechové kvinteto
a krotal ve vrchu kupole nad transeptem (obr. 37). Jednotlivé ansámbly na sebe
harmonicky vrství materiál užitý v předešlých částech díla do jakéhosi kvazi-harmonického souzvuku s fundamentálem kontra E (obr. 38). Umístění zvukových
zdrojů ve spektrálním prostoru odpovídá do značné míry jejich poloze ve fyzickém
prostoru chrámu. Nárazový tón krotalu umístěného v kupoli má frekvenci 7,53 kHz,
což je přesně ta frekvenční oblast, kterou naše vnímání nejčastěji lokalizuje do
235
236

237

John Taverner. Ultimos Ritos: En Honor de Juan de la Cruz [partitura]. London: Chester Music, 1972.
Trubky zcela nahoře, pod nimi flétny a v přízemí opět flétny, trubky a trombóny obklopené dvanácti
basisty. Maja Trochimczyk. „From Circles to Nets: On the Signi cation of Spatial Sound Imagery in
New Music“ [online]. Computer Music Journal [cit. 22. 3. 2018]. 2001, roč. 25, č. 4, s. 50. Dostupné z:
www.jstor.org/stable/3681955.
Vztah kruhu (věčnosti) a kříže (oběti) naznačuje, že inkarnace Krista byla dokonána v oběti na kříži,
která se zpřítomňuje v eucharistii. Viz tamtéž.
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prostoru nad námi.238 Pocit zvukové trojrozměrnosti je ještě umocněn postupným
ubíráním spodního rejstříku, takže zvuk odchází vzhůru a závěrečný akord doznívá
již jen z kupole, přičemž se zdá, jako by zmizel do dáli, mimo fyzický prostor kostela.
Již několikrát jsme se dotkli skutečnosti, že sluchový vjem je úzce propojený
s vjemy ostatních smyslů, zvláště zraku. Interpretace a klasifikace zvukových událostí je založená na našich zkušenostech, které jsou celostní. Např. vztah frekvence
a velikosti zdroje je dán naší zkušeností, že velké předměty mohou vydávat hluboký zvuk, zatímco malé vysoký.
„The connection between frequency and magnitude is discovered at a very early age. I have observed young children (under the age of three) talking in a high-frequency voice when describing little things, and lowering their voice when referring to big things. They also referred to a high-frequency voice as ‚a little voice‘.“239
Podobnou zkušenost máme také s přímou úměrou frekvence a rychlosti. Svou
roli ale nehrají jen naše zkušenosti s prostorem, ale také představy, které o něm
máme. V tomto smyslu je velmi zajímavé sledovat synergii proměny kosmologických konceptů a představ o uspořádání světa, s expanzí prostoru tónového a proměnou jeho vnitřní organizace na přelomu 15. a 16. století.240
Denis Smalley hovoří o transmodální percepci241 a jejím vlivu na smyslové analogie. Tímto způsobem vysvětluje propojení výšky a hloubky spektrálního prostoru
s dojmem umístění či pohybu v mediánní rovině.242
Fakt, že se nejedná jen o analogii, dokládají například svědectví z druhé světové
války. Některé německé letecké bomby byly úmyslně konstruovány tak, aby jimi
procházející proud vzduchu rozezněl pronikavý tón. Jejich zvuk bylo možno vnímat
ze dvou, respektive tří pozic. Kdybychom stáli v dráze bomby (přímo pod ní), tak
námi slyšený tón bude vyšší než skutečná frekvence zvuku bomby, ale jeho výška
bude neměnná. Kdybychom stáli mimo její dráhu, tak námi slyšený tón se bude
snižovat, protože čím blíže je k zemi, tím pomaleji mění svou pozici vůči nám a tím
pádem se námi slyšená výška tónu postupně blíží ke své skutečné frekvenci. Nakonec je tu ještě, teoreticky vzato, pozice pilota. Kdyby v rachotu svého letadla mohl
vnímat ještě něco jiného, tak jím slyšený tón bomby se bude (vzhledem ke zvyšující
rychlosti vzdalování se obou objektů od sebe) také snižovat.243

Srov. vztah zvýrazněných frekvenčních oblastí a subjektivní lokalizace zvuku. In: Jens Blauert. „Sound
Localization in the Median Plane“ [online]. Acta Acustica [cit. 14. 3. 2018]. 1969, roč. 22, č. 4, s.
205–213. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/263716618.
239
Frank Ekeberg Henriksen. Space in Electroacoustic Music: Composition, Performance and Perception of Musical Space. Disertační práce. London: City University, s. 30.
240
Viz Edward E. Lowinsky. „The Concept of Physical and Musical Space in the Renaissance: (A Preliminary Sketch)“ [online]. Papers of the American Musicological Society [cit. 25. 10. 2017]. 1941, s.
57–84. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/43875769.
241
D. Smalley. „Space-Form and the Acousmatic Image“, s. 39n.
242
Srov. gravitation in spectral space, tamtéž, s. 45n.
243
Viz Dopplerův jev.
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Jako potvrzení Smalleyho postřehu uvádím svůj houslový koncert Slova Kříže
(2010, rev. 2015).244 V závěru skladby se objevuje více než jednu minutu dlouhé,
pozvolně stoupající glissando akordu ve smyčcových nástrojích, na které navazuje
plynule se napojující glissando mezi třemi pozouny (obr. 35). Z kontextu skladby
je myslím pravděpodobné, že posluchač toto místo pochopí jako stylizované vyjádření nanebevstoupení Páně.245 Nádherným příkladem smyslové analogie je začátek De profundis (ca 1724) Jana Dismase Zelenky.246 Již užití tří sólových zpěváků
v basovém rejstříku (spolu se třemi pozouny) má mimořádnou barevnou kvalitu.
Ve spojení s textem žalmu „Z hlubin volám k tobě, Jahve“247 je analogie zřejmá.
Vzpomeňme také na postupně se z hloubky vynořující mikropolyfonické předivo
Introitu a Kyrie Ligetiho Requiem (1963–1965).248

Obr. 34: Snape Maltings Hall (pohled z pódia do hlediště).

Slavomír Hořínka. Slova Kříže: Koncert pro housle a orchestr [partitura]. Praha, 2015 [archiv autora].
Závěrečnou pasáž hráči přirovnávali ke startu letadla. „Po těch slovech byl před jejich zraky vyzdvižen
vzhůru a oblak jim ho vzal z očí.“ Sk 1,9.
246
Jan Dismas Zelenka. „De Profundis ZWV 50“. In: Jan Dismas Zelenka: De Profundis, Miserere, Requiem [CD]. Passacaille, 9528, 2000 [Paul Dombrecht, Il Fondamento].
247
Žl 130 (129).
248
György Ligeti. Requiem für Sopran und Mezzosopran-Solo, zwei gemischte Chöre und Orchester
[partitura]. Frankfurt: Litolff, 1965.
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Obr. 35: Sl. Hořínka. Slova Kříže, s. 31n.
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Obr. 36: T. Takemitsu. Archipelago S. (rozmístění nástrojů).
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Obr. 37: Sl. Hořínka. Magnificat – XII. část (rozmístění nástrojů).
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Obr. 38: Sl. Hořínka. Magnificat – XII. část, s. 92.
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8. Rezonance

dozvukovost, ozvěna, prostorovost
Vraťme se ještě jednou do naší virtuální středověké katedrály, kde zpívají kanovníci v chórových lavicích. Nyní však stojíme uprostřed hlavní lodi.249 Z této pozice budeme s obtížemi lokalizovat byť jen změny odpovědí v panoramatu (prostor
je relativně úzký vzhledem k délce a presbytář je navíc oddělen chórovou přepážkou), natožpak odhadovat pouze sluchem hloubku řad zpěváků po obou stranách
(hloubka řad je relativně malá vzhledem ke vzdálenosti od nás a my je ani nevidíme).250 Zcela zásadně ale budeme vnímat velikost prostoru díky jeho rezonanci
a podle povahy a délky dozvuku bychom si mohli (i se zavřenýma očima) vytvořit
představu o jeho objemu, tvaru, použitých materiálech a způsobu vnitřního uspořádání. Z melodických linií se díky dlouhému dozvuku budou stávat souzvuky a my
si začneme uvědomovat harmonickou vertikálu znějící hudby.
Typickým využitím jevu dozvukovosti v instrumentální hudbě je práce s orchestrálním pedálem. Za názorný příklad nám může posloužit začátek Klavírního koncertu (2007) Georga Friedricha Haase.251 Skladba začíná úderem klavíru na jediném
tónu (es1), jehož attack maskuje stejný tón v sólové viole, dozvuk klavíru se dokonale rozplyne v jejím témbru. K ní se přidávají postupně další sólisté – dvoje housle
a violoncello. Následují trojice dechových nástrojů nastupující kaskádovitě po jednotlivých hráčích – klarinety, flétny, lesní rohy, trubky, trombóny, fagoty. Přelévání
zvuku mezi skupinami je mistrně načasováno. Jednolitý, zvukově bezešvý výsledek
působí, jako by se zastavil čas a dozvuk klavírního tónu začal žít svým vlastním životem po dobu více než dvou minut!252 V jednu chvíli se zdá, jako by dozvuk klavíru
vykomponovaný v orchestru byl ve skutečnosti jeho obráceným průběhem, jindy
dynamika klesá na naprosté minimum. Přichází úder dalšího tónu v klavíru, proces
se v obměně opakuje. A znovu a znovu… Orchestrální pedál, jakožto kompoziční
technika, je v tomto případě umístěn do popředí vnímání i kompoziční práce, stává
se hlavním dějem, na rozdíl od klasicko-romantického diskurzu, v němž jej najdeme v drtivé většině případů v pozadí.253
Podobně rafinovaně, ale v časově mnohem koncentrovanější podobě, pracuje
Fausto Romitelli s reverzí dozvuku ve skladbě Amok Koma (2001)254 pro ansámbl
a elektroniku. Úvodu skladby dominuje ostrý témbr akordů hraných krotaly a klavírem. Jejich dozvuk plynule přechází do souzvuku ostatních nástrojů ansámblu,
Pro lepší představu opět odkazuji na interiér katedrály v Albi. „Cathédrale Sainte-Cécile“ [online].
Commons.wikimedia.org [cit. 26. 3. 2018]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASte_Cecile.jpeg.
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přičemž dojde k obrácení dynamického průběhu, který ústí znovu do zvuku krotalů a klavíru (obr. 39). Inspirace technologickými možnostmi zpracování zvuku je
v tomto případě evidentní.
Orchestrální pedál nemusí být koncipován pouze staticky, ale i jako rychlý pohyb opakovaných tónů.255 Tōru Takemitsu od sebe ve skladbě Rain Spell (1983)256
instrumentačně důsledně odděluje attack (nejčastěji akordů harfy či klavíru)
a sustain (zakmitaný stav), jenž je pojat povětšinou jako tremolo jiného nástroje
(obr. 40). Dosahuje tímto způsobem pocitu jasných obrysů ve velkém prostoru.
Mihotavý zvuk orchestrálního pedálu zde působí jakoby „granulovaně“.257 Podobně
užívá cimbálu, mandolíny, nebo zvonů (obr. 41) Pierre Boulez v Éclat (1965).258
Salvatore Sciarrino považuje doznívání zvukového impulzu v čase za hudební
paralelu velkého třesku, kterou můžeme najít dokonce i v tak elementární situaci,
jakou je střídání těžkých a lehkých dob. Zvukový impulz a jeho dozvuk ve smyslu příčina/následek je pro něj katalyzátorem hudební formy. Podle intenzity hovoří v této
souvislosti o velkém, respektive malém třesku (big bang, little bang).259 Jedním
z příkladů, které uvádí, je i začátek části Don (1962) z kolosálního cyklu Pli selon Pli
(1957–1990) Pierra Bouleze.260 Ten nejenže vhodně ilustruje Sciarrinovo uvažování,
ale je také vynikajícím příkladem hudebního gesta, které odráží poslechovou zkušenost extrémně hlasitého zvukového impulzu v naší blízkosti. Jestliže je náš sluch
vystaven hlasitým podnětům, reaguje snížením citlivosti obzvláště v oblasti nižších
frekvencí261 a může trvat i poměrně dlouhou dobu (v závislosti na délce trvání těchto podnětů), než se naše vnímání opět vrátí k normálu.262 Všimněme si, že náraz
orchestrálního tutti maskuje akord sólových smyčců v ppp, v němž dominují flažolety houslí a viol. Hluboké nony violoncella a kontrabasu si v první chvíli nejspíše ani
nepovšimneme. Teprve když se naše pozornost ustálí na vnímání celého akordu,
pokračuje Boulez nástupem sopránu, obklopeného mlžným oparem klavíru, harfy,
gongů a sporadických, převážně dvoutónových kroků dalších nástrojů.263 Tento úryvek na mne působí dojmem, že soprán v dálce možná zpíval už od začátku skladby,
ale po nárazu prvního akordu trvalo mému sluchu nějaký čas, než jsem si jej vůbec
uvědomil. Nebo jsem si instinktivně dal ruce na uši a odkryl je až po chvíli.
Akustické vlastnosti prostoru lze vnímat z jednoho stanoviště, ale můžeme se také
prostorem pohybovat, nebo dokonce procházet mezi různými prostory či plenérem.264
Viz tremolo, prodleva dlouhého trylku, či rychlé rozložené akordy v klasicko-romantické hudbě.
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262
James D. Miller. „Effects of Noise on People“ [online]. Journal of the Acoustical Society of America
[cit. 20. 10. 2017]. 1974, roč. 56, č. 3, s. 734n. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1121/1.1903322.
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Stejně tak lze vypozorovat statické i dynamické kompoziční strategie, jež lze považovat za paralely těchto zkušeností. Příkladem statické kompoziční strategie je nápodoba ozvěny. Využití principu odrazu zvuku v podobě vykomponované ozvěny může
vycházet z praktických potřeb, jak vidíme například v serenádě Wolfganga Amadea
Mozarta Notturno in D, K. 286/269a (1777)265 pro čtyři orchestry. Tato skladba byla
pravděpodobně určena pro provozování v plenéru rozlehlých zahrad (Salcburku?).
Trojnásobná ozvěna různě umístěných orchestrů geniálním způsobem řeší problém
souhry, ale navíc také vytváří iluzi příznivé akustiky (obr. 44). Všimněme si, jak věrně
působí Mozartovo zkracování vícenásobné odpovědi. Princip ozvěny může být přímo
definujícím prvkem hudební struktury, jak názorně vidíme v klasickém kánonu nebo
v deskriptivní hříčce Orlanda di Lassa O là, o che bon eccho! (1581).266 Nečekaně realisticky zpodobněný odraz zvuku můžeme najít v t. 187 páté věty Berliozovy Symphonie Fantastique267 (obr. 42). O principu ozvěny můžeme často hovořit také v případě
orchestrálních partitur Johanesa Brahmse. Za všechny vzpomeňme např. posun mezi
smyčci a dřevy v začátku Symfonie č. 4 e moll, op. 98 (1884)268 (obr. 45).
Dojmem třepotavé ozvěny269 působí Hoketus (1975–1977) Louise Andriessena.270
Autor umísťuje dva identické ansámbly (panova flétna, klavír, elektrický klavír, basová kytara, conga a altový saxofon) v horizontálním panoramatu pódia co nejdále
od sebe.271 Ansámbly spolu soupeří, střídají se na způsob hoketové techniky. Jejich
vzájemně identický, vnitřně heterogenní zvuk ještě více podporuje iluzi „nepříjemného“ akustického prostoru. Zároveň nás však udržuje v pozornosti po velmi dlouhou dobu, což je v takto dynamicky neměnné, repetitivně pojaté skladbě zřejmým
autorským záměrem (obr. 43).272
Dynamické kompoziční strategie, vycházející z akustických vlastností prostoru,
jdou ruku v ruce s juxtapozicí, perspektivou a významnou úlohu mohou sehrát zejména při změně měřítka poslechu. Skladatel může kupříkladu v průběhu skladby
ovlivnit velikost subjektivního prostoru skladby. Uvedu notoricky známý příklad.
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Claude Debussy začíná Prélude à l’après-midi d’un faune (1894)273 sólem flétny. Náš
prostorový vjem je zaměřen do jediného bodu. Plynulá melodická linie, posazená do
oblasti prvního shorku, osciluje mezi vyšší (světlou) a nižší (temnou) částí rejstříku.
S přechodem do nižší polohy jsou mírně zvýrazněny šumové složky, máme dojem,
jako by se k nám flétna nakláněla. V průběhu crescenda v závěru fráze se flétna přibližuje téměř reálně. Její poslední tón je obohacen akordem hobojů, klarinetů a lesního rohu. Náhle se prostor začíná otevírat, zvětšovat, nebo, chceme-li, rezonovat.
Přichází rychlé stoupající a klesající glissando první harfy v oblasti střední a vyšší polohy, na jehož konci vstupuje tichý akord sordinovaných spodních smyčců v hluboké
poloze. Jeho nástup je maskován arpeggiem stejného akordu v druhé harfě, přičemž
dvojice lesních rohů ve střední poloze krátce doznívá.274 Zjišťujeme (ať vědomě, či
podvědomě), že tóny melodické linie flétny byly anticipací rezonance akordu odpovídajícího harmonickým poměrům k fundamentálu kontra B v kontrabasu. Rozložení
tónů v čase připomíná rezonanci v prostoru s dlouhým dozvukem,275 díky čemuž se
náš subjektivní pocit objemu prostoru oproti začátku diametrálně zvětšuje.
V závislosti na zvoleném měřítku našeho pohledu můžeme uvažovat o rezonanci
také jako o přirozeném dozvuku nástroje, který skladatel pomocí specifických interpretačních technik moduluje, jak to učinil např. Hanuš Bartoň v Baladě (2008)276 pro
klavír (obr. 46). Autor uvádí: „Experimentoval jsem s různými způsoby zachycení dozvuku pomocí pedálu nebo rychlého opětovného němého stisku kláves bezprostředně po předchozím úhozu.“277 Jiným příkladem může být konceptuální kompozice Jamese Tenneyho Having Never Written a Note for Percussion (1971),278 ve které autor
využívá dlouhého dozvuku tam-tamu k tomu, aby tremolem vytvořil iluzi dokonale
plynulého, velice dlouhého a z hlediska intenzity extrémního dynamického oblouku.
Podobným přístupem, ale v makroskopickém měřítku, je kompoziční práce
s akustickými vlastnostmi konkrétního prostoru nebo místa. Myslím, že z vícero
již uvedených příkladů je zřejmé, že mnozí autoři napříč hudební historií počítali
s akustickými vlastnostmi sálu,279 ve kterém měla být jejich skladba provedena.280
Chtěl bych ale poukázat na ty případy, které využívají akustiky prostoru či místa
v samém jádru struktury skladby.281 Kromě již zmíněné kompozice Marka Kopelenta
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Lux mirandae sanctitatis282 nebo mého Magnificat283 je to např. Music for Wilderness Lake (1979)284 pro dvanáct hráčů na pozoun a přírodní jezero Raymonda
Murraye Schafera. Toto dílo o dvou částech využívá vodní hladiny jezera jako akustického reflektoru zvuku pozounů,285 které jsou rozmístěny v různých místech okolo
něj (obr. 47).286 Aby vodní hladina odrážela zvuk požadovaným způsobem a zvuková
krajina obsahovala např. zpěv ptáků, je dokonce nutné pro provedení zvolit čas rozbřesku a soumraku287 pozdního léta. Dalším výmluvným příkladem je album Deep
Listening (1989)288 které natočila Pauline Oliveros, Stuart Dempster a Panaiotis
v obrovské podzemní cisterně, v níž se čas dozvuku pohybuje okolo 45 sekund.289
O rezonanci můžeme přemýšlet přeneseně také jako o doznívání „energie“ bloku hudby, akordu nebo i jediného tónu.290 Zajímavým případem je skladba Pavla
Zemka Nováka Nuages Blanc (Nuages Moutonnés) (1999)291 pro basový klarinet,
violu, kontrabas, harfu a klavír. Kompozice je rozdělena do dvanácti velmi krátkých, tichých a jakoby neukončených miniatur.292 Po každé miniatuře následuje
stejně dlouhá pauza, ve které jakékoli (byť sebemenší) napětí postupně dohasíná.
Diskontinuita se v tomto díle stává nejvýraznější tektonickou konstantou.293 Jednotlivé miniatury na mne působí jako časově augmentované osamocené tóny ve
velmi suché akustice s minimálním dozvukem. Podnětná je také analýza procesu
narůstání intenzity harmonického napětí z hlediska délky trvání různých akordů
ve skladbě Mortona Feldmana Piano and String Quartet (1985), kterou provedl
Ondřej Štochl.294

Simultánní hra v různých paralelních prostorech.
Rozmístění hudebníků třídimenzionálně v celém prostoru kostela. Pohyb zpívajících choralistů
z ochozů skrze uzavřené schodiště do presbytáře.
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Obr. 39: F. Romitelli. Amok Koma, s. 1.
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Obr. 40: T. Takemitsu. Rain Spell, s. 1.
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Obr. 41: P. Boulez. Éclat, s. 10.
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Obr. 42: H. Berlioz. Symphonie Fantastique, s. 131.

Obr. 43: L. Andriessen. Hoketus, s. 5.
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Obr. 44: W. A. Mozart. Notturno in D, K. 286/269a, s. 1n.
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Obr. 45: J. Brahms. Symfonie č. 4 e moll, op. 98, s. 1.
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Obr. 46: H. Bartoň. Balada pro klavír, s. 1.
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Obr. 47: R. M. Schafer. Music for Wilderness Lake (prostorový koncept).
108

9. Space-form

prostorová dramaturgie
Nesmíme opomenout znovu zdůraznit jeden podstatný rozměr prostorové poslechové zkušenosti, a tím je čas. Prostor dokážeme sluchem vnímat jen tehdy, když
jej v čase rozezní nějaký zvuk. Čas nejenže prostorovou poslechovou zkušenost existenčně podmiňuje, ale v čase se náš vjem vyvíjí, proměňuje, přehodnocuje, přizpůsobuje. Dnes, více než kdy jindy, si uvědomujeme, že zvuk není jen prostředkem pro
hudební vyjádření abstraktních vztahů či emocionálních stavů. Zvuk a čas především vytvářejí prostor (do určité míry nezávislý na fyzickém prostoru), v němž tato
umělecká vyjádření vznikají a existují. Na orchestraci pak můžeme nahlížet jako na
témbrově-dynamický aspekt kompozičních strategií s tímto prostorem zacházející.
Skladatel může pracovat nejen s fyzickým prostorem, ve kterém skladba zní, ale
především s prostorem uvnitř hudební struktury. V obou případech můžeme hovořit o dramaturgii vnitřního nebo vnějšího prostoru skladby (Space-form).295 Denis
Smalley používá tuto typologii:
„The first is the ‚journey‘, a more traditional ‚narrative‘ approach where one is
aware of passing between spaces. A second process adopts changing views of the
same space; on balance the listener takes an holistic view. A third process is occupied
with multiple spaces, mixed materials, possibly intercuttings, dislocations, and impressions of simultaneous spaces, although the final view could well be an holistic one.“296
Doporučuji čtenáři, aby nyní znovu prošel alespoň vybrané příklady výše probíraných kompozic a podíval se na ně optikou prostorové dramaturgie.

Závěrem
Vidíme, že vztah hudby a prostoru je v průběhu celé historie o mnoho „intimnější“, než by se mohlo na první pohled zdát. Osobně nemohu souhlasit s Boulezem,
když tvrdí:
„Malheureusement, presque dès le départ, on l‘a eéduit à fait anecdotiques ou décoratives, qui en ont largement fussé l‘emploi et dénaturé les fonctions véritables. (Ce
n‘est pas pour les Vénitiens, le plus extérieur, et les plus décoratifs des compositeurs).“297
Je pravda, že s fyzickým prostorem skladatelé minulých epoch většinou nezacházeli explicitně, nebo o tom alespoň nemáme mnoho zpráv. Na druhou stranu
D. Smalley. „Space-Form and the Acousmatic Image“, s. 53n.
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od samého počátku hudby prostor definuje povahu její struktury. Myslím však, že
zásadním omylem by bylo považovat jej za parametr nezávislý na ostatních složkách a stránkách hudby.298 V mnoha výše zmíněných příkladech jsme se totiž přesvědčili, že způsob utváření a rozvíjení zvuku v čase přímo definuje náš prostorový
vjem, který je jím tudíž podmíněn.
„Der zwei- oder mehrdimensionale Raum, in dem musikalishe Gedanken dargestellt werden, ist eine Einheit. Obwohl die Elemente dieser Gedanken dem Auge
und Ohr einzeln und unabhängig voneinander erscheinen, enthüllen sie ihre wahre Bedeutung nur durch ihr Zusammenwirken. […] Alles, was an irgendeinem
Punkt dieses musikalischen Raumes geschieht, hat mehr als örtliche Bedeutung.
Es hat nicht nur auf seiner eigenen Ebene eine Funktion, sondern in allen anderen Richtungen und Ebenen und ist selbst an entfernter gelegenen Punkten nicht
ohne Einfluß.“299
Na jednotlivých aspektech prostorové poslechové zkušenosti jsem se snažil
ukázat, že lze touto optikou nahlížet na kompoziční strategie v průběhu celé hudební historie. Netvrdím, že tento pohled byl vlastní skladatelům minulých epoch.
Zároveň si ale myslím, že byl vždy latentně přítomen a v dnešní době jen vystupuje
do popředí. Barry Truax velmi trefně popisuje tento posun na příkladu našeho vnímání zvukové krajiny:
„The first level is that of our concept of sound, namely the acoustic and psychoacoustic level, the shift being what I have called ‚the end of the Fourier era‘.
Characteristic of this shift is a moving away from linear acoustic models, separableand independent parameters of aural perception, and stimulus-response behavioral models towards a recognition of the role of nonlinearity, multidimensional
percepts, and information processing.“300
Zjišťuji, že například při výuce instrumentace je výše popsané přehodnocení
pohledu na vztah zvuku a prostoru obzvláště cenné. Ukazuje se, že lze vidět dva základní póly (archetypy) při rozlišování vztahů mezi zvukovými zdroji, a tím je jejich
homogenita a heterogenita. Nejedná se o dichotomii, ale spíše o plynulou škálu,
postupný přechod od jednoho k druhému. Ve spojení s parametry prostorové poslechové zkušenosti nám umožňují nahlížet na principy fungování hudební struktury bez ohledu na styl, historické období nebo použité nástroje či technologie.
V závěru nechť mi čtenář dovolí pootevřít malé okénko do prostoru mého
vlastního tvůrčího uvažování. V textu, který drží v ruce, je značný prostor věnován
příkladům z více či méně vzdálené hudební historie. Mým primárním cílem ovšem
Tím nevylučuji možnost, že by skladatel mohl s tímto parametrem nezávisle pracovat. Jde mi o percepci. Srov. složky a stránky hudby In: Karel Janeček. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha –
Bratislava: Supraphon, 1968, s. 88.
299
Arnold Schönberg. Stil und Gedanke. Frankfurt am Main: Fischer, 1992, s. 112. „Dvoj nebo vícerozměrný prostor, v němž jsou hudební myšlenky předvedeny, tvoří jednotu. Ačkoli se elementy těchto
myšlenek prezentují oku a uchu jednotlivě a na sobě nezávisle, odkrývají svůj pravý význam jen v součinnosti. […] Vše působí nejen ve vlastní rovině, nýbrž ve všech jiných směrech a rovinách a ovlivňuje
i body nejvzdálenější.“ Týž. Styl a idea. Přeložil Ivan Vojtěch. Praha: Arbor vitae, 2004, s. 88.
300
B. Truax. „The Inner and Outer Complexity of Music“, s. 178.
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není historický exkurz, ale nový úhel pohledu, který umožňuje poukázat na kontinuitu celé hudební historie danou vlivem prostorové poslechové zkušenosti na
kompoziční strategie. Ty měly a mají, dle mého názoru, stejný zdroj tehdy i dnes.
Největší rozdíl mezi současnými skladateli a autory minulých epoch vidím, kromě
proměny zvukové krajiny, především v možnostech, jež nám skýtají technologie.
Díky nim lze analyzovat a kvantifikovat množství parametrů zvukových událostí
(což dříve nebylo myslitelné) a s těmito daty dále snadno a rychle pracovat.
Když chceme mistrovsky hrát na kterýkoli hudební nástroj, musíme na něj dlouhé hodiny cvičit, podobně jako se musíme dlouho učit používat software, abychom
ovládali my jej a ne on nás.301 Podle mého názoru není principiální rozdíl mezi využitím znalostí o možnostech hudebních nástrojů a aplikací výsledků psychoakustických výzkumů či zvukových analýz. Skladatelem se však nestává někdo, kdo
zná pravidla klasické harmonie a forem, nebo ten, který dokáže převést data zvukové analýzy do partitury. Skladatel je především osoba, která nedokáže jinak, než
skrze tvoření hudby, poznávat svět i sebe sama. K tomu používá veškerých svých
schopností, znalostí a dostupných prostředků. Technologie nám mohou pomoci
zaznamenat zvukové události, analyzovat některé jejich aspekty a jsou velkým
usnadněním, když se chceme podívat „dovnitř“ jejich struktury. Mohou nám být
také inspirací pro objevování nových nástrojových kombinací. Ve zlomku času jsou
schopny složitých operací, které by nám bez jejich využití zabraly dlouhé hodiny
práce. Nemohou ale nahradit naše vnímání.
Technologie ve svém tvůrčím procesu běžně využívám a z jistého pohledu jsou
pro mne nepostradatelné, nicméně s trochou nadsázky musím přiznat, že mě
nejvíce fascinuje právě to, čeho nejsou schopny. V dnešní době „třetí průmyslové revoluce“, kdy se stávají samozřejmou a někdy i těžko odmyslitelnou součástí
našeho života, je myslím velmi důležité uvědomovat si nezastupitelnost, neopakovatelnost a nepřenositelnost naší prostorové poslechové zkušenosti. Prostorové
slyšení člověka je naprosto unikátní v porovnání s ostatními tvory na této planetě.302
Výjimečné postavení v tomto ohledu má člověk i mezi primáty.303 Ze zkušenosti
víme, že dokonce i mezi lidmi samými jsou mnohdy překvapivě značné rozdíly v klasifikaci a interpretaci slyšeného. Osobně považuji tento fakt za naprosto fascinující. Výsostná subjektivita mého vlastního vnímání je pro mě něčím drahocenným
a prostorová poslechová zkušenost stojí v poslední době často u zrodu inspirace
mých skladeb.

Srov. oddíl textu M. Rataje Ambisonická orchestrace v této publikaci, s. 166–178.
Viz Richard R. Fay – Albert S. Feng. „Mechanisms for Directional Hearing among Nonmammalian Vertebrates“. In: William A. Yost – George Gourevitch (eds.). Directional Hearing. New York:
Springer-Verlag, 2011, s. 179–213.
303
Viz George Gourevitch. „Binaural Hearing in Land Mammals“. In: William A. Yost – George Gourevitch (eds.). Directional Hearing. New York: Springer-Verlag, 2011, s. 237–243.
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