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Orchestrace prostoru: 
prostorová poslechová zkušenost 
a kompoziční strategie

Slavomír Hořínka 

Existuje množství literatury zabývající se působením hudby na naše vnímání a pro-
žívání. Kromě psychologických aspektů a  muzikoterapeutického potenciálu je to 
nejčastěji schopnost hudby ovlivnit naše vnímání času, tedy temporalita, která je 
předmětem zkoumání řady hudebních vědců a teoretiků.1 Hovoříme o fyzikálním 
čase, hudebně-strukturním čase a v některých situacích dokonce o hudebně-trans-
cendentním čase.2 Naše vnímání hudby je však celobytostné. Probíhá nejen v čase, 
ale zároveň také v prostoru. Čas a prostor jsou v našem žití propojeny stejně neroz-
dělitelně, jako tělo a duše.

Když uvažujeme o naší prostorové poslechové zkušenosti a jejím vlivu na kompo-
ziční strategie skladatele, nejspíše nás napadne jako jedna z prvních možností situace, 
kdy nástroje (zvukové zdroje) jsou rozmístěny jinak než frontálně, např. okolo publika. 
Práce s  prostorem, ve kterém hudba zní, je velice zajímavé téma,3 je to ovšem jen 
uzounká výseč komplexní problematiky vztahu hudby a prostoru. Jsem toho názoru, 
že jednotlivé aspekty prostorové poslechové zkušenosti jsou v přímém vztahu s hu-
debními strukturami od gregoriánského chorálu po současnost.

Prostorové slyšení člověka je naprosto unikátní v porovnání s ostatními tvory na 
této planetě.4 Výjimečné postavení v tomto ohledu má člověk i mezi primáty.5 Ze zku-
šenosti víme, že dokonce i mezi lidmi samými můžeme vypozorovat překvapivě značné 
rozdíly. Je zřejmé, že způsob poslechu je vysoce subjektivní a  je ovlivněn kulturou, 
náboženstvím, geografickými vlivy a dokonce i naší momentální fyzickou a duševní 
kondicí. Je také nutné si uvědomit, že evropský způsob poslechu a časově-lineární 
vnímání hudby je něco velmi specifického, co souvisí nejen s pojetím času, ale také 
se způsobem života jako takového. Není překvapením, že např. na Bali, kde tradiční 
kalendář probíhá současně v několika různě dlouhých cyklech, je hudba založena na 
složitých simultánních rytmických patternech, jež se evropskému sluchu zdají odvíjet 
bez opakování.6 Na Trobriandových ostrovech zase existuje kultura jakoby v neustálé 
přítomnosti. To se týká nejen jazyka, který označuje např. stejné rostliny různého 
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vzrůstu rozdílnými jmény,7 ale i  tradiční hudby, jež bývá založena na jednoduchém 
pravidelném pulzu a deklamaci okolo jediného tónu.

Jedním z úžasných rysů evropské hudby, tak, jak se za staletí vyvinula, je schopnost 
vzbuzovat dojem blízkosti či odlehlosti.8 Hloubka koncertních pódií zpravidla není 
taková, aby měla výrazný vliv na dojem rozdílné vzdálenosti zvukových zdrojů a  je 
proto zřejmé, že pro dojem vzdálenosti při frontálním poslechu orchestru na pódiu 
není samotné umístění nástrojů tím nejpodstatnějším faktorem. Navíc klasické ro-
zestavění symfonického orchestru s vlivem rozdílné vzdálenosti různých nástrojů do 
určité míry počítá, když umísťuje ty nejprůraznější z nich povětšinou dozadu.9 Mnohem 
důležitější je pro dosažení tohoto účinku 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.10 Známe samozřejmě příklady skladeb, které pro dosažení 
vjemu výrazné vzdálenosti požadují umístění nástrojů mimo prostory koncertního 
sálu. Jednou z nich, která nadto pracuje opravdu vynalézavě s prostorem uvnitř hudby 
samotné, je Mahlerova 3. symfonie (1893 – 1896).11 Jde mi o známou pasáž třetí věty, ve 
které začíná hrát poštovní roh umístěný za pódiem (Příklad 1). Housle jsou sice umístě-
ny 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. Předpis v partituře Etwas zurückhaltend je, myslím, více než výmluvný.12

Jiným běžným jevem je smyslová analogie mezi malým či velkým tvorem nebo 
objektem a vysokým či hlubokým zvukem. Tyto souvislosti si uvědomují již velmi malé 
děti, jak bývá patrné z jejich líčení nejrůznějších skutečných či smyšlených situací.13 
Není náhodou, že na novorozeňata odnepaměti mluvíme jemným, vyšším hlasem, 
aniž bychom o tom vůbec přemýšleli, neboť hlubší hlasité zvuky patří obvykle predá-
torům a znamenají tak potenciální hrozbu.14 Není náhodou, že Richard Strauss ve své 
poněkud velikášské symfonické básni Ein Heldenleben (1899) svěřuje téma hrdiny (jímž 
rozumí sám sebe) lesním rohům, violoncellům a kontrabasům, zatímco tématu jeho 
oponentů dominují flétna, pikola, hoboje a Es klarinet. Povšimněme si také, jak se téma 
hrdiny rozpíná do stále většího, elegantního melodického oblouku (Příklad 2), zatímco 
oponenti neohrabaným přešlapováním směřují k nicotnosti jediného tónu (Příklad 3).

Hudba může také ovlivnit subjektivní vjem prostoru, v němž zní. Již Händel v Me-
siášovi (1742) pracuje cíleně s prostorem uvnitř hudební struktury.15 V prvním dílu ve 
sboru Glory to God předepisuje trompetám da lontano e un poco piano, zatímco ostatní 
hrají ve forte (Příklad 4). V případě, že je skladba hrána v transparentní akustice autor 
dociluje  dojmu mnohem většího prostoru. Nádherným příkladem postupného roz-
šiřování našeho prostorového vjemu z jediného bodu do veliké šíře je úvod Debussyho 
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894). V něm zjišťujeme (ať vědomě či podvědomě), že 
tóny melodické linie flétny anticipují rezonanci akordu odpovídajícího harmonickým 
poměrům k fundamentálu kontra B v kontrabasech o několik taktů později (Příklad 5). 
Rozložení tónů v čase připomíná rezonanci zvuku v dlouhé akustice, díky čemuž se náš 
subjektivní pocit objemu prostoru oproti začátku diametrálně zvětšuje.16

Další ze smyslových analogií představuje propojení výšky a hloubky spektrálního 
prostoru s  dojmem umístění či pohybu v  mediánní rovině.17 Denis Smalley hovoří 
o transmodální percepci.18 Fakt, že se nejedná jen o analogii, dokládají například svědec-
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tví z druhé světové války. Některé německé letecké bomby byly úmyslně konstruovány 
tak, aby jimi procházející proud vzduchu rozezněl pronikavý tón. Obyvatelé Londýna 
a dalších britských měst velmi dobře věděli, co znamená postupně snižující se zvuk 
přicházející odkudsi z oblohy.19 V případě, že se tón neměnil (ale byl vyšší než skutečná 
frekvence zvuku bomby) věděli, že se nalézají v dráze padající bomby a tudíž šance na 
přežití je mizivá.20 Nádherným příkladem takovéto smyslové analogie je začátek De pro-
fundis (1724) Jana Dismase Zelenky.21 Důmyslně vystavěný bas jakoby klesal ke dnu, od 
něhož se odráží a zase klesá. Podobně zpěv vytváří zřejmou analogii s textem, když při 
slovech de profundis (z hlubin) klesá a při slovech clamavi ad te (volám k tobě)22 výrazně 
stoupá (Příklad 6). Z vlastní tvorby bych uvedl houslový koncert Slova Kříže (2010, rev. 
2015),23 v jehož závěru se objevuje více než jednu minutu dlouhé, pozvolně stoupající 
glissando akordu ve smyčcových nástrojích, na které navazuje plynule se napojující 
glissando mezi třemi pozouny (Příklad 7). Z kontextu skladby je, myslím, pravděpo-
dobné, že posluchač toto místo pochopí jako stylizované vyjádření nanebevstoupení 
Páně. Není bez zajímavosti, že závěrečnou pasáž hráči přirovnávali ke startu letadla.24

Jedním ze základních archetypů vnímání je hierarchizace několika současně zně-
jících zvukových událostí.25 Zaměření sluchu na to, co naše vnímání vyhodnotí jako 
podstatné a odsunutí (potlačení) toho méně důležitého do pozadí26 je vlastní nejen 
nám, ale i řadě ostatních tvorů. 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.27 
Významnou roli také může sehrát, na co svou pozornost zaměříme úmyslně.28

V důsledku zásadních proměn zvukové krajiny planety Země po nástupu industria-
lizace se postupně mění náš způsob poslechu. V okolí našich domovů došlo k tomu, že 
obrovskou škálu jemnějších obzvláště přírodních zvuků, které byly v dřívějších dobách 
samozřejmou součástí každodenního života, jsme odsunuli do pozadí vnímání. Někdy 
mám pocit, že se zvuková krajina stala dvojrozměrnou a my obýváme jen její uniformní 
popředí,29 které si sami vytváříme, aniž bychom si byli schopni uvědomovat její při-
rozenou hloubku. Kanadský skladatel Barry Truax dokonce hovoří o tom, že prostředí 
našich měst nás učí nenaslouchání.30 

Zvýšená hladina hluku provází lidská sídla odnepaměti a je zřejmé, že si lidé uvě-
domovali negativní stránku tohoto faktu.31 Např. již ve starověkém Římě platil zákaz 
noční jízdy vozů, protože dělaly hluk na dlážděných ulicích.32 Jako rušivý ale nemusíme 
vnímat zdaleka jen zvuk neperiodické povahy. Vzpomeňme na karikaturu The Enraged 
Musician (1741).33 William Hogarth na ní zobrazil rozličné, mnohdy nečekané zdroje 
zvuků, které nedovolují houslistovi cvičit. Goethe nesnášel štěkání psů, Schopenhauer 
si zase stěžoval na počínání vozků šlehajících bičem.34

Obávám se, že nenávratně ztrácíme dříve tak běžné příležitosti k  rozvíjení naší 
schopnosti rozlišování jemných zvukových podnětů. V roce 1961 Samuel Rosen na-
vštívil jednu z nejtišších oblastí jižního Súdánu a zjišťoval, jakých schopností dosahují 
lidé kmene Mabaan v rozlišování jemných zvuků. Zjistil, že 53 % tamějších obyvatel 
dokáže rozlišit zvuky, které dokázalo postřehnout jen 2 % tehdejších Newyorčanů.35 
Od té doby se akustický smog stále zvyšuje. 

Bylo by naivní myslet si, že takováto proměna zvukového prostředí nebude mít 
vliv na tvůrčí proces skladatele. „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,“36 napsal John Cage 
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již v polovině minulého století. Vzpomeňme na fascinaci touto zvukovou proměnou 
u futuristů, počátky širší popularity jazzu, Varèseho americké skladby, tzv. drone music 
či dnešní noisovou scénu.37 Domnívám se, že tyto skutečnosti mohou být například 
jedním z důvodů, proč se dnes někteří skladatelé zaměřují na ty nejtišší zvuky, které 
jsou za normálních okolností pod naší rozlišovací schopností. Jinou souvislost vidím 
např. v nárůstu užití prodlevy a statičnosti hudebního vývoje. Opakovaně si tohoto 
faktu povšimli starší kolegové při seminářích katedry skladby a tuto tendenci vnímám 
i ve vlastní tvorbě.

Vztah hudby a prostoru je v průběhu celé historie o mnoho „intimnější“, než by se 
mohlo na první pohled zdát. Je pravda, že s fyzickým prostorem skladatelé minulých 
epoch většinou nezacházeli explicitně, nebo o tom alespoň nemáme mnoho zpráv. 
Na druhou stranu od samého počátku hudby prostor definuje povahu její struktury. 

Nesmíme opomenout zdůraznit podstatný rozměr prostorové poslechové zkuše-
nosti, 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 vlastní 
zvukoprostor, 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.

Netvrdím, že tento přístup byl vlastní skladatelům minulých epoch. Zároveň si 
ale myslím, že byl vždy latentně přítomen a v dnešní době jen vystupuje do popředí. 
Zjišťuji, že například při výuce instrumentace je výše popsané přehodnocení pohledu 
na vztah zvuku a prostoru obzvláště cenné. V hodinách instrumentace pozoruji, že 
studenti často pracují se zvukem metodou „fixně rozdělených rolí“. Např. vztah mezi po-
předím a pozadím je pro ně mnohdy de-facto neměnný. Chápání orchestrace jakožto 
práce s prostorem (ať už reálným či iluzivním) nám může dopomoci ke kýžené změně 
úhlu pohledu na tuto problematiku. Ukazuje se, že lze vidět dva základní póly (arche-
typy) při rozlišování 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. 

Pokusil jsem se nastínit úhel pohledu, který umožňuje poukázat na kontinuitu celé 
hudební historie spoluurčovanou vlivem prostorové poslechové zkušenosti na kom-
poziční strategie. Ty měly a mají, dle mého názoru, stejné zdroje 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 bylo 
nemyslitelné) a s těmito daty dále snadno a rychle pracovat.

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 
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kombinací. Ve zlomku času pomáhají vytvářet takové operace, které by nám bez je-
jich využití zabraly dlouhé hodiny, nebo dokonce dny práce.38 Nemohou ale nahradit 
naše vnímání. V dnešní době čtvrté průmyslové revoluce, kdy se technologie stávají 
samozřejmou a někdy i těžko odmyslitelnou součástí našeho života, je myslím velmi 
důležité uvědomovat si nezastupitelnost, neopakovatelnost a nepřenositelnost naší 
prostorové poslechové zkušenosti. Nemá smysl si namlouvat, že zvuková krajina naší 
planety se nezměnila. Ano, změnila, drasticky, nenávratně a stále se mění. Nelze však 
před těmito změnami jen utíkat do bezpečí nenaslouchání, nebo idylické zvukovosti 
hudby dob minulých. Musíme se naopak stále znovu učit naslouchat – světu, druhým 
i sobě samým. Jen tak můžeme porozumět hudbě, která v dnešním světě vzniká.39
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Summary

Orchestration of Space: Spatial Listening Experience and Composition Strategies
Quite a  wide range of scholars have dealt with the issue of time in music. We know that music 
is capable of changing our temporal perception. Therefore, in many, especially non-European 
traditions, music is used to change the state of mind during rituals and religious practices. However, 
our listening experience happens not only in time, but also in space. In our lives, time and space are 
bound like flesh and soul. During the last century, enormous changes in the soundscape of our planet 
have taken place. It seems that the sonic environment created by ourselves lures us into the habit 
of “non-listening”. In my paper, I focus on spatio-temporal compositional strategies: physical (outer) 
and especially structural (inner).
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Příklad 2: Richard Strauss: Ein Heldenleben: Tondichtung für groses Orchester: Op. 40 [téma 
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Slavomír Hořínka 

95

Příklad 4: Georg Friedrich Händel: The Messiah: oratorio in three parts [I./15. Glory to God, t. 1 – 9]
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Příklad 5: Claude Debussy: Prélude á l'aprés-midi d'un faune, t. 1 – 10
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Příklad 6: Jan Dismas Zelenka: De profundis in d, t. 5 – 13. Otištěno s laskavým svolením vydavatele.
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