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Historicky poučená interpretace renesanční a barokní vokální hudby 
 

Předložená práce je pozoruhodným textem vycházejícím z dlouholeté autorovy 

interpretační zkušenosti s výkonným uměním, s hudební publicistikou a do jisté míry také 

s odbornou literaturou zkoumající provádění vokální hudby, zejména pak historicky poučené 

provádění hudby staré. Tyto zkušenosti získává autor průběžně také v mezinárodním 

prostředí, což je jistě cenným podnětem k tomu, aby uplatnil na interpretační umění a jeho 

vývoj objektivní náhledy.  

Tato široká východiska jsou zřejmá již na samém počátku práce, kdy autor 

charakterizuje vývoj historicky poučené interpretace. Vždyť už samotný její zrod je 

problémem přinejmenším evropským, jak to první kapitola dokládá. A ukazuje také, že 

v českém prostředí se tato aktivita objevuje mnohem později a že její rozkvět přináší až 

přelom století, tedy v podstatě nedávná minulost a současnost. Opory pro tyto charakteristiky 

tvoří nejen literatura, ale také prameny v podobě autorových rozhovorů s příslušnými umělci. 

Zde se tedy zúročuje pisatelova činnost publicistická, neboť právě z ní může při této 

příležitosti čerpat. V souvislosti se snahami o historicky poučenou interpretaci vidím v textu 

jen jeden problém, a to chápání pojmu neoklasicismus (s. 9). Autor uvádí, že znamenal 

restauraci starých stylů. Neznamenal však návrat k autentickému provádění staré hudby, a tak 

pojem restaurace může vyvolávat nedorozumění.  

Jinak ovšem text přehledně mapuje rozhodující interpretační tendence staré hudby, 

charakterizuje umělce podle jejich zaměření na historické periody této hudby. A vlastně tu 

čtenáře nenásilně vede k pochopení skutečnosti, že se tyto periody vyznačují svébytnými 

vlastnostmi, a to natolik silnými, že se na ně jednotliví interpreti a soubory specializují. 

Pro způsob provozování této hudby je zajímavé tvrzení, že hudebníci oživující poučenou 

interpretaci preferují správnou artikulaci a hudební pojetí, které je pro ně přednější než 

technická čistota (s. 16). Smysl tvrzení je nasnadě, přesto se však nabízí otázka, co všechno je 

hudebním pojetím vlastně myšleno. Jinak je třeba upozornit na cennou skutečnost, že pokud 

jde o charakteristiku interpretů, pak je založena na vlastní autorově zkušenosti s recenzemi 

koncertů, tedy živé hudby.   

Autor také nezapře zkušenost se vztahy hudby a dalších druhů umění. Když pojednává 

afektovou teorii (s. 23), poukazuje na vztah s výtvarným uměním – se sochami na Kuksu 

plnými dynamiky; pro srovnání barokní a romantické hudby zase uvádí paralely s malbou (s. 

36). Na druhé straně odvolání na monografii Sylvie Georgievy může být vnímáno jako 

problematické. Stálo by totiž za to vzít v potaz skutečné vlastnosti této publikace, která se 

vedle jistých pozitiv vyznačuje také pasážemi převzatými z jiných publikací (včetně chyb). 

K této problematice existují tedy i další zdroje. 

Pozitivum pak představuje jistě charakteristika přínosu historicky poučené interpretace 

(s. 28). Ukazují se tu dva rozdílné pohledy, z nichž sice nelze vyvozovat závěry, ale je možné 

spatřovat v nich alespoň subjektivní prognózy pro přijímání takto prováděné hudby. 

A nejspíše lze dát za pravdu hledisku, které zastává Peter Djikstra a které bere v potaz, že tzv. 

autentická interpretace získává v hudebním světě své pevné místo a opravňuje k podobně 

myšlené prognóze, již sám autor uvádí později (s. 42). S tímto textem logicky souvisí 

porovnání interpretačních parametrů ve dvou nahrávkách Credo z Bachovy Velké mše h moll. 



Zde jen poukazuji na nutnost přesného pojmenování tendence, která byla církví ve 4. století 

zavržena, a to ariánství. V žádném případě nejde o učení árijské, jak je to uvedeno na 30. 

straně.   

Text pokračuje definicemi interpretačních problémů na základě teorie a autorových 

zkušeností. Z bibliografického odkazu však nelze poznat, kde přesně autor ve své knize 

uvedenou problematiku zpracoval. A v této souvislosti se nabízí i otázka, podle jaké normy 

jsou bibliografické údaje uváděny v celé práci. Charakteristiky skladeb nazíraných právě jako 

objekty interpretace jsou vlastně analytickými pohledy postihujícími a vysvětlujícími jejich 

hudební průběh a důvody pro odpovídající interpretaci. Z pohledu pedagogického by pak tyto 

pohledy nebo alespoň jejich jednotlivé aspekty jistě obstály jako kvalitní příprava 

pro poučené vnímání této hudby. Z takových analytických přístupů vycházejí dále též 

komentáře k partiturám. Autor si tu všímá obsazení, náročnosti (a to v kontextu se známým 

repertoárem), estetickými kvalitami (na základě zkušenosti a dlouhodobého kontaktu 

s hudbou může hodnotit např. „zručnost“ komponisty). A jelikož je práce zaměřena na starou 

hudbu vokální, nevyhýbá se autor ani pojednání o latině a o jejích pojetích. Zde lze ovšem 

polemizovat o výslovnosti dvojhlásek: např. caesar – snad ne kézar, ale kajzar. Přínosná jsou 

ovšem doporučení pro verze výslovnosti v dílech různých skladatelů. Pisatel zde vychází 

ze své zkušenosti, ještě cennější by ovšem bylo doložit další zdroje, pokud z nich pro daná 

doporučení vycházel. Podobně je o zkušenost nejspíše opřena i další kapitola věnovaná situaci 

staré hudby ve sborech mládeže. Autor tu charakterizuje jednotlivé stupně interpretační 

vyspělosti, není však jasné, zda je to výsledek pouze jeho zkušenosti, nebo zda se opíral 

o další zdroje. Vzhledem k formulacím typu považuji se domnívám, že vycházel z vlastní 

klasifikace a ze sbormistrovské zkušenosti.  

Práce přináší přehled o vývoji historicky poučené interpretace staré hudby a 

interpretačně-analyticky zaměřené sondy do skladeb, na nichž autor dokumentuje 

a odůvodňuje způsoby interpretační práce. Jsou to zároveň doklady, které reprezentují 

autorovu dlouholetou zkušenost opřenou o osvědčenou uměleckou praxi i o studium příslušné 

literatury a o závěry získané při kontaktu s významnými představiteli oboru. Vzhledem 

k parametrům, které text vykazuje, jej tedy doporučuji k obhajobě.    
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