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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá osobností skladatele Luboše Fišera, jeho vybranými
skladbami v komparaci s uměleckými díly.
Práce je rozdělená na dva celky. V první části se věnujeme obecným uměleckým
tendencím 60. let. Přiblíţíme nejvýznamnější směry a osobnosti, které v této době tvořili.
Dáme do souvislostí českou hudební, výtvarnou a literární scénu šedesátých let, coţ byly
roky vrcholné tvorby Luboše Fišera.
Druhá část práce se podrobněji věnuje rozboru pěti Fišerových skladeb, které byly
v šedesátých letech zkomponovány. Jedná se o skladbu Ruce (1961), Patnáct listů podle
Dürerovy Apokalypsy (1965), Caprichos (1966), Double (1969) a Nářek nad zkázou
města Ur (1970). Rozbor těchto skladeb je zaloţen buď na komparaci skladeb
s inspiračními zdroji (Albrecht Dürer: Apokalypsa, Francisco Goya: Caprichos, sumerský
text Nářek nad zkázou města Ur), nebo na komparaci pouţité kompoziční metody skladby
a výtvarného díla (Double), či je proveden jen s pomocí sémantického hlediska (Ruce).
Cílem této práce je přiblíţení významného českého skladatele Luboše Fišera širší
veřejnosti prostřednictvím jeho skladeb. Tato práce by v budoucnu mohla přispět k sepsání
skladatelovy monografie nebo k častější interpretaci jeho skladeb.

Abstract
This diploma thesis deals with comparison of five musical pieces of composer Luboš Fišer
with fine arts.
The thesis is divided in the two parts. In the first part we analyze general art trends in
1960s. We will make reference to the most important trends and personalities, who
composed and painted in that age. We will also compare literature, fine art and music in
Czech Republic in 1960s, which were the best years of Fišer’s work.
The second part of the thesis describes in detail five Fišer’s pieces, which were
composed in 1960s. These are Ruce - Hands (1961), Patnáct listů podle Dürerovy
Apokalypsy - Fifteen Prints After Durer's Apocalypse (1965), Caprichos (1966), Double
(1969) and Nářek nad zkázou města Ur - Lament over the Ruined Town of Ur (1970).
Analysis of those pieces is based on comparison with inspiration sources (Albrecht Dürer:
Apocalypse, Francisco Goya: Caprichos, old Sumer text called Lament over the Ruined
Town of Ur) or it is based on comparison of Fišer’s composition method with fine art piece
(Double) or it is analyzed just from the semantic point of view of the piece (Hands).
Goal of this work is to present composition of distinguished Czech composer Luboš
Fišer to general public using analysis of his pieces. In the future, this work should be used
for creation of composer’s monograph or it may increase frequency of interpretation of his
work.
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Úvod

Téma, které jsem si pro diplomovou práci vybrala, mělo co nejkomplexněji souviset
s mým dosavadním studiem. Chtěla jsem v něm vyuţít poznatky hudební, literární
a výtvarné a propojit to vše i s hrou na housle. K tématu mě inspiroval seminář Hudba
a výtvarné umění a poté seminární práce, v které jsme měli komparovat jedno hudební dílo
s výtvarným. A právě toto spojení zdánlivě nespojitelného mi dalo nový pohled na rozbor
hudebního díla a nové souvislosti s výtvarným uměním.
Práce je rozdělena do dvou velkých celků. Úvodní kapitoly nastiňují vývoj českého
umění v šedesátých letech, vzájemnou propojenost hudební, výtvarné i literární scény
a objasňují nové tendence a směry, které v této době vznikly a které měly vliv na tvorbu
Luboše Fišera. Slovník výtvarných pojmů je v příloze. Poté následuje charakteristika
skladatele Luboše Fišera (1935 – 1999), jeho skladatelský vývoj, směrové a typové
vymezení a kompoziční prostředky, které určují jeho skladatelskou osobnost.
Druhá část práce je zaměřená na komparativní rozbor pěti Fišerových děl ze
šedesátých let, které byly inspirovány zejména výtvarnými a literárními díly. Ranou fázi
vývoje v této práci reprezentuje rozbor sonáty pro housle a klavír Ruce (1961), na které
jsou doloţeny Fišerovy skladatelské počátky. Zde je objasněn Fišerův skladatelský
rukopis, který je dále zdokonalován a inspirován Novou hudbou. Jeho systém je doveden
k dokonalosti především v díle Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy (1965) Tato
skladba je dána do vzájemné souvislosti s Apokalypsou Albrechta Dürera. Luboš Fišer
svůj novátorský styl dále pouţívá ve sborovém díle Caprichos (1966), pro které si vzal
inspiraci v díle Francisca Goyy. Následující skladba Double (1969) vyuţívá prvky
polystylovosti stejně jako Mark Kostabi v obraze Nekonvenční manţelství, které vychází
z obrazu Jana van Eycka. Poslední komparace je zaměřena na hledání souvislostí literární
předlohy s hudebním dílem Nářek nad zkázou města Ur (1970).
Hlavním cílem a smyslem této práce je přiblíţení významného českého skladatele
Luboše Fišera širší veřejnosti prostřednictvím jeho skladeb. Pro intenzivnější vhled do jeho
skladeb byla zvolena metoda komparace hudebních děl s výtvarnými, které ho buď přímo
inspirovaly ke kompozici, nebo vyuţívají podobných stylových prostředků jako jeho
skladby. Nestandardním hudebním rozborem přes tvar, prostor a formu skladeb je moţné
více proniknout k jádru myšlenky skladeb, a tím dojít k lepšímu pochopení či následné
interpretaci díla. Tímto způsobem lze nahlíţet na jakoukoli hudební skladbu, proto se snad
10

tato práce stane inspirací k moţnému alternativnímu uchopení a výkladu dalších hudebních
děl. Přála bych si také, aby tato práce rozšířila povědomí veřejnosti o Luboši Fišerovi, aby
o něm vznikla nějaká celistvá monografie či bylo interpretováno více jeho děl.
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2

Vývoj umění od poválečné doby do šedesátých let

Poválečná generace mladých skladatelů byla velmi silná. Bylo to z toho důvodu, ţe české
konzervatoře nebyly vysokými školami a zůstaly tak v době německé okupace otevřeny.
Byla to téměř jediná moţnost studia pro mladé lidi, která zároveň i chránila před
pracovním nasazením do Německa nebo válečného průmyslu. Po druhé světové válce se
česká hudba stala dostupnou posluchačům i hudebníkům. Rozšířil se počet koncertů, byly
zaloţeny vysoké školy: hudební fakulta AMU v Praze (1946), JAMU v Brně (1947),
VŠMU v Bratislavě (1949), byla posílena síť konzervatoří a vybudována síť základních
uměleckých škol.
Ve výtvarném umění i v hudbě je moţné nalézt tři proudy autorů: tzv. tradicionalisty,
umírněné avantgardisty a generaci 60. let - radikální avantgardisti. V hudbě (SMOLKA,
2001), (Český hudební slovník osob a institucí, 2010) tradicionalisté komponovali
posluchačsky přístupnou, tradicionalisticky nevýbojnou a ideologicky zaměřenou hudbu,
např. L. Podéšť, J. Boháč. Na sklonku 50. let byla v Čechách jednostranná koncepce
odsouzena a znovu nastal rozvoj české hudby. Stejnou situaci můţeme najít i ve výtvarném
umění, kde se jedná o představitele tzv. socialistického realismu, např. J. Čermák, J. Hána.
Mnozí autoři však svou tvorbu tímto směrem nezúţili, navazovali na tendence
předválečné avantgardy a nacházeli kontakty s novátorským úsilím v ostatních zemích.
Skladatelé usilovali o svou osobitost a novátorské hudební vyjádření a inspirovali se díly
Stravinského, Honeggera, Bartóka, Brittena aj. Na výtvarné scéně na konci 50. let
nastupuje česká moderna a formuje se do nově vznikajících skupin (Máj, Trasa 54), jejichţ
východiskem byly dominantní směry české předválečné avantgardy: kubismus,
surrealismus, nová věcnost a neorealismus.
Klíčovou dobou poválečného vývoje umění jsou šedesátá léta. Toto období je nabité
aktivitou, zrychlením tempa a explozí nových tendencí a směrů, kterými se česká tvorba
snaţí dohnat Evropu. Jak výstiţně píše Petr Kofroň: „Šedesátá léta byla naplněna
hledáním. Člověk chtěl poznat vše jak v "horizontále" (tehdy začíná globální věk světa,
Sever-Jih-Východ-Západ o sobě vědí a vzájemně se ovlivňují), tak ve "vertikále" (sestup do
psychiky i za pomoci drog, pokusy o nové společenské formace v Praze a Paříži 1968).
Jedny z nejpoužívanějších termínů v umění těch let - "experiment", "experimentální umění"
- naznačují, že povýšením "hledání" (nad "nalézání") se i v umění současnost obětovala
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budoucnosti.“1 Česká hudba byla po dlouhé době izolace náhle konfrontována se světovou
hudbou, která mezitím prodělala snad nejradikálnější proměnu mezi všemi oblastmi umění.
Setkání s Novou hudbou muselo působit jako šok. A konečně byli čeští skladatelé tímto
stylem zasaţeni. Vyrovnávají se zejména s podněty druhé vídeňské školy a usilují o nové
hodnoty. Ve výtvarném umění se v první polovině 60. let formuje řada směrů (informel,
nová figurace, neodada, pop-art, umění akce a neokonstruktivismus), které v druhé
polovině 60. let uzrávají a získávají na kvalitě.
2.1

Umělecké směry 60. let a jejich nejvýznamnější představitelé

Náhled do vývoje výtvarného umění v 60. letech podává Jaroslav Bláha v článcích
(BLÁHA, 1993a, 1993b). Energetickým vstupem do 60. let byla mohutná vlna informální
abstrakce (informel). Český informel se vyznačoval ponurou barevností a byl soustředěn
kolem dominantní osobnosti Vladimíra Boudníka. Jiţ v roce 1962, zásluhou Milana
Kniţáka a jeho skupiny Aktual, vstupuje do vývojového procesu umění tzv. umění akce.
Akční a informální malbu, především z hlediska principu náhody bychom mohli v hudbě
srovnat s aleatorikou a hudbou témbrů, která pracuje s netradičním vyuţitím zvuku. Akční
malba pouţívá řízené náhody jako prostředku maximální spontánnosti, stejně jako
aleatorika. Touto skladatelskou technikou se v 60. letech zabýval zejména Zbyněk Vostřák
(1920-1985), který byl jakýmsi prototypem umělce Nové hudby, Jan Kapr (1914-1988),
nebo Miloslav Kabeláč (1908-1979).
V polovině 60. let opadá vlna informální malby a je nahrazena dramatickým vstupem
nové figurace, neodada a pop-art. Nová figurace vyuţívá vnitřní model jako vyjádření
proţitku a volí konkrétnější přístup ke skutečnosti zprostředkovaný tradičním znakovým
systémem, neodada a pop-art začleňují do výtvarného díla konkrétní předměty.
Nejvýznamnějšími představiteli nové figurace, neodady a pop-artu byli Olbram Zoubek,
sestry Válovy či Karel Nepraš, Jiří Balcar či v reakci na vlnu lettrismu u Jiří Kolář.
V hudbě se podobné tendence prosazovali později např. v tvorbě Marka Kopelenta (Server
musica.cz, 2010).
Proces minimalizace, který je typický pro minimal-art je v českém prostředí této
doby vyuţit jen okrajově, např. u Zdeňka Sýkory. Minimal-art vyuţívá stejně jako
minimal-music principu opakování neměnné jednotky. V hudbě je touto jednotkou
1

KOFROŇ, P., [cit.2010-17-11]. Dostupná z WWW

http://.arta.cz/index.php?p=shop_item&id=F10048&site=default
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elementární rytmicko-melodický model (většinou rozloţené akordy), ve výtvarném díle se
jedná o elementární stereometrický tvar (nejčastěji krychle). Na české hudební scéně se
v šedesátých letech stal průkopníkem minimal-music zejména Jan Rychlík (1916-1964),
který ve své skladbě Africký cyklus z roku 1962 pouţívá principu polymetrických pásem
inspirovaných africkým bubnováním.
Rovnocenným protipólem informelu se stává roku 1963 zaloţením skupiny
Křiţovatka neokonstruktivismus. Z nejvýznamnějších výtvarníků zastupují tento směr
Zdeněk Sýkora a Hugo Demartini. Tito umělci vycházeli ze seriálního principu, jehoţ
podstatou je matematický řád variací zaloţený na strukturální kombinaci jasně
definovaných geometrických a stereometrických prvků. Oba pracují s dvoubarevnou
strukturou, nejčastěji černo-bílou, jejich dominantním tvarem je kruh a oba dodrţují
důslednou minimalizaci odkazů k vnějšímu světu i vnitřních vztahů uměleckého díla a tím
dosahují objektivního řádu. Ten je pak u Z. Sýkory ještě umocněn zapojením počítače
do procesu generování posloupností obrazců. Výsledkem je proměna statického řádu
v dynamický kontrapunkt vzájemně se pronikajících linií. Náhoda vstupující do seriálního
systému nenarušuje podstatu řádu, ale splývá s ním v organickou syntézu.
Tato syntéza řádu a svobody probíhá i v multiseriální hudbě. Obdobně jako Sýkora
začleňuje náhodu do multiseriálního systému i P. Boulez ve své skladbě Struktury pro dva
klavíry. Snahu o zorganizování zvuků na geometrickém principu měl v šedesátých letech
v Čechách např. Rudolf Komorous (1931), jehoţ kompoziční hledání se pohybovalo spíše
ve světě malířství, např. se snaţil dostat hudební zápis do jedné plochy (čtverce nebo
kruhu). Komorousovy skladby Olympia, Chanson či Sladká královna, jsou důmyslně
sestavené skladby z hlediska zvuků v kontrastu s tichem. Rozvoj informačních technologií
v českém prostředí nabídl v uměleckém prostředí i další moţnosti vyuţití. Ať uţ se jedná
o elektroakustickou hudbu, kterou v šedesátých letech skládal Zbyněk Vostřák, Jan Kapr,
nebo Jan Klusák (1934).
V českém umění druhé poloviny šedesátých let dochází k postupnému vymazávání
hranic mezi uměleckými druhy, např. akustické kresby a půdorysné partitury Milana
Grygara jako organické spojení výtvarného umění a hudby. Mnozí skladatelé byli zároveň
i členy skupin spisovatelů a výtvarníků, např. Jan Rychlík, který zároveň překládal poezii
(Ch. Morgensterna), psal beletrické i odborné texty (o jazzu, hudebních nástrojích).
Členem téţe skupiny byl mimo jiné i Jiří Kolář.
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Neotřelým spojením literatury a divadla se v téţe době zabýval skladatel Josef Berg
(1927-1971). Sám své nevšední útvary nazývá „komorními operami“ (např. Eurides před
branami Tymén pro tenor a trubku, 1964), ale postupně se jeho obdobná díla stávají spíše
divadlem neţ hudbou.
2.2

Postmodernismus

Postmoderna vznikla v důsledku změn ţivotního stylu a postoje společnosti, které přinesla
zejména druhá polovina 60. let. Postmoderní relativismus se snaţil o „pokojné soužití
protikladných tendencí, o ironickou skepsi a bezstarostný návrat do minulosti.“2
Postmoderní hudba nastupuje na scénu v druhé polovině 60. let, ve výtvarném umění
se její tendence projeví aţ o desetiletí později. Jedním ze znaků postmoderny je změna
v chápání obsahu či ve vztahu ke skutečnosti. Moderní umění dospělo k extrémní polaritě
chápání tohoto vztahu. Na jedné straně došly vztahy k důsledné minimalizaci, kdy se dílo
samo stává vizuální realitou (minimal-art), na straně druhé se prosazuje vnitřní model jako
vyjádření subjektivního proţitku autora (nová figurace). O těchto směrech bylo pojednáno
výše (viz kapitola 2.1).
Postmoderna se vrací k příběhu, k obsahu díla jako „textu“ s důrazem na konvenční
charakter znaků spojený s rušením jejich tradičních významů. Charakter postmoderního
díla je také určován víceúrovňovým kódováním znakové struktury díla, které vyţaduje
souběţného čtení více samostatných znakových vrstev. Postmoderna přináší sbliţování
vzájemně nesourodých vrstev, např. vysokého a nízkého stylu. Názorným příkladem je
vztah k jazzu u Igora Stravinského, nebo vztah k rocku u Heinera Goebbelse.
Zásadní změna ovšem v postmoderně nastává v chápání času. Modernismus
budoucnost oslavuje, postmodernismus ji zásadně odmítá. Společným časem se stává
minulost. Postmoderní umělec minulost „zpřítomňuje“ v současných událostech.
Bezstarostně spojuje historické styly, formy i obsahy a půjčuje si materiál od umělců
minulosti v podobě citací či kvazicitací.
Citace se prosadily dříve v hudbě neţ ve výtvarném umění, jelikoţ byly běţně
vyuţívány jiţ J. S. Bachem či W. A. Mozartem, nebo ve dvacátých a třicátých letech
v neoklasicismu, především v tvorbě Igora Stravinského. A právě Stravinskij ovlivnil
vznik dalšího typického směru tohoto období, který se nazývá polystylovost.
2

BLÁHA, J. Modernismus versus postmodernismus. Hudební výchova, 2007b, č. 1, zadní strana obálky.
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V dějinách hudby 20. století od Nadi Hrčkové (HRČKOVÁ, 2006) se dočteme, ţe
Stravinskij, vytvářel hudební souvislosti především přiřazováním a kombinováním
protichůdných prvků. Jednotlivé prvky (melodické motivy, rytmické modely) dával
různým způsobem do vzájemných souvislostí, nechával je znít za sebou, současně,
paralelně a v posunu. Také je často pozměňoval, prodluţoval nebo zkracoval, uváděl se
vsuvkami, nebo vynechávkami. Vzájemně je proti sobě postaven jeden komplexní prvek
proti druhému. Stravinskij uţíval nejen jednotlivých melodických nebo rytmických prvků,
ale i právě konkrétní předlohy ze starší hudby, jeţ zapojil do svého kompozičního procesu.
Jaroslav Bláha (BLÁHA, 2007a) ve svém článku dále doplňuje, ţe Stravinskij
necitoval, ale pracoval s historickými modely tak, ţe z nich vypreparoval jejich
charakteristické znaky a spojil s aktuálními kompozičními postupy: polytonalitou,
polyritmikou, stratifikací samostatných hudebních útvarů tak důsledně, ţe výsledkem byl
originální projev Igora Stravinského – se všemi atributy jeho jedinečného hudebního
projevu.
2.3

Polystylovost

Polystylová umělecká díla k sobě volně přiřazují plochy různého stylového zaměření
i historického původu v celkově působivém hudebním tvaru. „V souvislostech s voláním
po nové kráse, nové jednoduchosti, nové citovosti, po remuzikalizaci hudební tvorby
nastalo

při

syntetických

snahách

jakéhosi

souhrnně

vymezovaného

soudobého

postmodernismu nové hledání inspiračních, materiálových, strukturálních, koncepčních
i interpretačně realizačních zdrojů v typických (autentických), přizpůsobených, resp. různě
preparovaných jevech a vlastnostech hudby starověké, středověké, barokní, klasické
i romantické, hudby folklórní, hudby nonartificiální apod. Využívají se prvky banality,
naivity, satiry, kontemplace, nostalgie, situace tíhne k elementárním zdrojům tzv.
hudebního vitalismu, k nové prostotě, čistotě, dosahované opětným expresivním
zdůrazňováním základních, hlavních parametrů hudebního vyjadřování: melodiky (ve
smyslu větší výraznosti, zpěvnosti, pamatovatelnosti), rytmiky (s větší pregnantností,
jednoduchostí, snadněji postižitelnou tvrdošíjností), intervaliky a harmonie (vyrovnávající
podíl konsonancí a disonancí, s novým posilováním centrických jevů), ale i prostší sóniky
(spočívající ve zvýrazňování přirozené zvukově barevné krásy nástrojů, hlasů, souborů),
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méně polyfonie i hustotově složité faktury atd. To vše s velmi uvážlivou příměsí dosud
nevyčerpatelných nebo dalších analytických sond.“3
Tato umělecká filosofie je patrná např. v dílech Alfreda Schnittkeho, který prošel
v 60. letech tvůrčí krizí a právě polystylová syntéza a zpětný pohled do hudební historie
mu nabídla řešení této krize. Nejvýznamnějším příkladem pouţívání polystylových prvků,
citátů a aluze je jeho šest skladeb nazvaných Concerti grossi a napsaných v letech 19771993. První tři skladby vykazují úzký vztah k baroknímu concertu grossu vivaldiovského
typu (Concerto grosso č. 1) a k Braniborským koncertům Johanna Sebastiana Bach
(Concerti grossi č. 2 a 3). Concerto grosso č. 1 stmeluje barokní hudbu, chromatiku,
uvolněnou tonalitu (mikrointervaly) se zábavnou hudbou banálního raţení, která přerušuje
plynulý vývoj a na konci triumfuje.
Zajímavá polystylová skladba je také Sinfonia Luciana Beria z roku 1969, kde jsou
ve třetí větě slyšet citace a kvazicitace Mahlera, Debussyho, Strausse, Ravela, Berga
i Beriových současníků. Je to hudba plná náznaků a nápovědí, kterou však můţe ocenit jen
široce hudebně vzdělaný člověk. Další skladatel, který spojuje prvky orientální, folklórní
i elektroakusticky upravené tóny je George Crumb např. v dílech Černí andělé a Dávné
hlasy dětí.
Návrat do minulosti je podle Miloše Navrátila (NAVRÁTIL, 1996) patrný i na
tvorbě Krzysztofa Pendereckého zejména v Polském rekviem, kde je patrná evokace
středověké melodiky, renesanční polyfonie, romantické harmonie a moderního
neoexpresionismu.
2.4

Zařazení Luboše Fišera do kontextu doby

Luboš Fišer je skladatelem, jehoţ slohová jednota a vnitřní invenční i strukturní vztahy,
pevně spojující jedno dílo k druhému, jsou důleţitou sloţkou Fišerovy artificiální hudební
tvorby. On sám v rozhovoru pro Hudební rozhledy4 řekl: „Dvacáté století přineslo jedno
prapodivné dogma. Umělec musí přicházet stále s něčím novým. Šokovat, překvapovat,
nikdy neopakovat. To je protismyslné samotnému základnímu tvůrčímu principu. Vždyť
svět tvůrce, myslím, je tak úzce vymezený svojí originalitou a neopakovatelnou atmosférou,
že by bylo nepochopitelné, dokonce nemyslitelné, aby jej tvůrčí člověk opouštěl a předstíral
3

KOHOUTEK, C. Hudební kompozice, 1989, Praha, s. 78.

4

KUNA, M. Na slovo o hudbě s Lubošem Fišerem. Hudební Rozhledy, 1980, roč. 33, č. 9, s. 418.
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novost a změnu, neslučitelnou s jeho nezaměnitelnou svébytností. Domnívám se, že právo
opakovatelnosti a záměrné poznatelnosti tvůrcovy práce bude v budoucnu žádoucnější, než
touha po neustále nových, samoúčelných experimentech.“
Luboš Fišer patří ke generační vrstvě českých skladatelů, jeţ nastupovala v jakémsi
útlumu. Předcházela jí skupina autorů válečné a poválečné mládeţe, která tvořila s elánem
a patosem logickým pro první léta po osvobození. Jejich hudba je monumentální,
pochodová, slavnostně fanfárová a navazující na folklór. Patří sem také inspirace jazzem
nebo i vzor v gregoriánské a středověké melodice, patrný u Petra Ebena (1929 – 2007).
Výjimkou a skladatelskou osobností je např. Jindřich Feld (1925 – 2007).
Nastupující generace, do níţ patří i Luboš Fišer, se začínala vyhraňovat nenápadně.
Začátky bychom hledali v neoklasicismu, jehoţ prostřednictvím se studenti Jan Klusák
(nar. 1934), Pavel Blatný (nar. 1931) a Luboš Fišer (1935 – 1999) konfrontovali se svými
učiteli a okolím. Jejich skladatelský vývoj však směřuje dále, Jan Klusák se na čas
orientuje k Webernovu dědictví a brněnští skladatelé Pavel Blatný, Zdeněk Pololáník (nar.
1935) a Arnošt Parsch (nar. 1936) pracují s dodekafonií. Výraznou osobností této generace
byl Marek Kopelent (nar. 1932), který se opíral o nové tvořivé výhledy evropské
postwebernovské avantgardy.
V šedesátých letech se české tvorby dotkly podněty Nové hudby, z které čerpali
i mnozí představitelé starší generační vrstvy. Dělo se to různými způsoby, např. následující
skladatelé se s tradicí rozloučili radikálně: Jan Kapr (1914 – 1988), Zbyněk Vostřák (1920
– 1985), Jan Tausinger (1921 – 1980), další autoři Novou hudbu velmi rychle integrovali:
Miloslav Ištvan (1928 – 1990), Ctirad Kohoutek (nar. 1929), Josef Berg (1927 – 1971)
a někteří ze skladatelů přejali podněty Nové hudby, aniţ by narušili své osobité
vyjadřování např. Miloslav Kabeláč (1908 – 1981) a o generaci mladší právě Luboš Fišer.
Tato generace v Nové hudbě spatřovala start k nové progresivní a neprozkoumané
skutečnosti, která lákala (SMOLKA 1983).
Tito skladatelé také jako první prosadili techniky Nové hudby a předvedli je
veřejnosti. V roce 1960 zazněla v Praze Klusákova Čtyři malá hlasová cvičení, v roce 1962
Kopelentova Nénie s flétnou. Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy od Luboše Fišera
zaznělo s velkým úspěchem v roce 1965 a vedle Variace na Mahlerovo téma Jana Klusáka
a III. smyčcového kvartetu Marka Kopelenta získalo mezinárodní proslulost.
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K dalším skladatelům Fišerovy generací patří: Ivana Loudová (nar. 1941), Jaroslav
Krček (nar. 1939), Lukáš Matoušek (nar. 1943), Jan Málek (nar. 1938), Miloš Štědroň (nar.
1939) a Evţen Zámečník (nar. 1939). Nová hudba je však v jejich díle klidnější,
metodičtější a samozřejmější. Pouţívají ji především jako tradici a výchozí bod pro svou
tvorbu.
2.5

Tendence 60. let promítnuté v komparativních skladbách Luboše Fišera

V návaznosti na předcházející kapitoly je vidět velký vliv tendencí 60. let na skladatelovu
tvorbu. Druhá část diplomové práce je zaměřená právě na 5 jeho skladeb vzniklých v této
době, které byly nejvýraznějším projevem výše popsaných tendencí.
V houslové sonátě Ruce z roku 1961 bychom nalezli postmoderní spojitost
s obsahem díla, Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy (1965) je precizní ukázkou
tendencí Nové hudby. Ve vokálním díle Caprichos (1966) je kladen důraz na text zejména
z hlediska jiného přístupu k významům slov a rušení tradičního chápání textu. Tento trend
je dále zkoumán ve skladbě Nářek nad zkázou města Ur (1970), která sice čerpá z příběhu
zániku starověkého města, ale vzhledem k nesrozumitelnosti sumerského jazyka je
s textem zacházeno podobně jako s výkřiky z Goyových Caprichos ve stejnojmenné
Fišerově skladbě. Vyuţití polystylovosti je nepřehlédnutelné ve skladbě Double (1969),
která si mistrně zahrává s hudbou skladatelova „jmenovce“.
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3
3.1

Luboš Fišer
Skladatelský vývoj Luboše Fišera

Luboš Fišer se narodil v roce 1935 a vystudoval skladbu na Praţské konzervatoři
a Akademii múzických umění v Praze u prof. Emila Hlobila. Na počátku své skladatelské
tvorby se projevuje jako tradicionalista, velký vliv na něj měla romantická idea formování
skladeb a v padesátých letech komponuje především v neoklasicistním stylu (vliv
Stravinského, Honeggera a Bohuslava Martinů). Dokladem toho můţe být např. sonátová,
velká písňová a rondová forma v jeho první symfonii. Ještě jako student konzervatoře
získal 2. cenu v soutěţi o cenu V. Nováka za 1. klavírní sonátu, v které je důleţitý
harmonický materiál a časté střídání tónorodů. Toto jeho období by se dalo charakterizovat
jako seznamování se s existujícími kompozičními prostředky a technikami a tvoření pod
vlivem svého profesora Emila Hlobila.
Skladatelovou absolventskou prací a jakýmsi přelomovým dílem v jeho skladatelské
tvorbě byla jednoaktová opera Lancelot5. Libretistka Eva Bezděková se v ní inspirovala
anonymní loutkovou hrou oblíbenou ve středověkém Nizozemsku. Symbolickými
postavami Stromu a Jestřába – Dobra a Zla – se tak jedna z nesčetných verzí příběhů rytíře
Lancelota stala ve Fišerově zhudebnění originálním spojením operního melodramatu se
scénickým oratoriem. Nejednoznačné vyznění a mnoţství nadnesených morálních otázek
nabízejí silnou katarzi. Hudba je posluchačsky atraktivní, plná poutavých, ale nikoliv
banálních melodií, je zde jasně patrná Fišerova úspornost hudebního vyjadřování, výrazná
melodická linie, harmonická a rytmická vynalézavost a expresivní cítění. Tento další
skladatelský vývoj vedl k větší závaţnosti děl a filosofické obsaţnosti a hloubce
(KOPECKÁ, 1987).
Šedesátá léta jsou pro Luboše Fišera velkým zlomem. Po absolvování na HAMU na
něj přestává mít vliv Emil Hlobil. Odklání se od neoklasicismu a směřuje k jinému
strukturování formy. To se týká především Klavírní sonáty č. 3 a 4, houslové sonáty Ruce,
varhanního Reliéfu a Komorního koncertu pro klavír a orchestr. Je to období
experimentování s novými technikami ve snaze propracovat se k osobitému stylu.
5

Premiéra byla 19. května 1961 v divadle DISK. Nastudování řídil Vladimír Válek, reţii měli Milan Beran

a Bohumil Zoul, spoluúčinkoval sbor připravený Pavlem Kühnem, sólisty byli posluchači operního oddělení.
Roku 1997 vznikla v reţii Tomáše Šmerdy původní televizní inscenace této opery.
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Seznamuje se s hudebním projevem autorů druhé vídeňské školy a s hudebními prvky
postwebernovské avantgardy. V této době se nacházel ve skupině autorů, kteří v Čechách
jako první prosazovali techniky Nové hudby a jako první s těmito technikami seznámili
veřejnost. Mezi počátky Nové hudby v Čechách patřily Variace na Mahlerovo téma Jana
Klusáka, Africký cyklus Jana Rychlíka, III. Smyčcový kvartet Marka Kopelenta, nebo
Fišerových Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy. V duchu Patnácti listů pokračoval
dále ve skladbě Caprichos a pak aţ do konce sedmdesátých let.
V sedmdesátých letech je Luboš Fišer inspirován starobylými kulturami, středověkou
rytířskou tradicí či obdobím renesance. Tak se objevuje v jeho repertoáru Nářek nad
zkázou města Ur pro soprán a baryton sólo, tři recitátory, dětský, smíšený a recitační sbor,
tympány a zvony zhudebňující sumerský text, Ave imperator, morituri te salutant pro
muţský sbor, violoncello sólo, čtyři trombóny a bicí zhudebňující latinský text, či Istanu
pro recitátora, altovou flétnu a bicí nástroje zhudebňující chetitský text - hymnu boha
slunce.
Ze skladeb inspirovaných obdobím renesance zmiňme Róţe pro smíšený sbor z roku
1977 či Per Vittoria Colonna pro ţenský sbor a violoncello sólo na slova Michelangela
Buonarotti z roku 1979. Ze skladeb věnovaných významným osobnostem z oblasti vědy
zmiňme skladbu Albert Einstein – portrét pro varhany a orchestr z roku 1979 či Concerto
per Galileo Galilei pro smyčce z roku 1974 (MRKVIČKA, 2007).
V osmdesátých létech Luboš Fišer postupně uvolňuje svůj radikální sloh šedesátých
let především v oblasti metra, kde se vrací k tradičnímu grafickému zápisu, který
symbolizuje definitivnost a neměnitelnost, či v oblasti melodiky, kde stále více upouští od
radikálně chromatických témat. V této době je jiţ ustálen jeho rozšířený osmitónový
modus b-h-c-cis-e-f-fis-g. Nejvýznamnější skladba osmdesátých let, která se nese v duchu
stylového uvolnění, je bezesporu televizní opera Věčný Faust. Své nesporné kvality
potvrdila na televizním festivalu v Salcburku v roce 1986, kde získala první cenu. Tato
mohutná více neţ hodinová dramatická forma zpracovává faustovské téma opět podle
libreta Evy Bezděkové6. Bezesporu vynikající herecké výkony Libuše Šafránkové, Petra
Čepka a Josefa Somra a pěvecké výkony Milady Čejkové a Marcely Králové, Jindřicha
Jindráka a Karla Bermana, jsou podpořeny divácky velice přístupnou a nesmírně poutavou
hudbou. Snaha přiblíţit artificiální tvorbu širokému publiku dostává konkrétní rysy
6

stejně jako jeho absolventská práce, opera Lancelot
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v devadesátých letech ve volném autorském uskupení Quattro, jehoţ členy byli Sylvie
Bodorová, Zdeněk Lukáš, Otmar Mácha a Luboš Fišer. Ti se snaţí přes umírněnou
modernost a větší výrazovou srozumitelnost přiblíţit artificiální tvorbu širšímu publiku. Za
vše hovoří skladby Träume und Walzer z roku 1993, osmá klavírní sonáta z roku 1995 a
především Dialog pro trubku a varhany komponovaný jako soutěţní skladba pro 49.
Mezinárodní soutěţ Praţské jaro 1997. Podobně jako v Double je i zde veden dialog dvou
odlišných slohů. Onen sevřený výraz, jiţ zdaleka ne tak radikální jako v šedesátých letech,
se zde konfrontuje se slohem extrémně konsonantním s aţ dětsky jednoduchou melodikou.
V devadesátých letech je Fišerův modus dále rozšířen o tóny „a“ a „es“, které se však plně
neintegrují do tónového výběru. Objevují se i případy, kdy je od modu absolutně upuštěno
tak, jak se to stalo v některých dílech Dialogu.
Svébytnou kapitolou je Fišerova filmová a televizní tvorba. Od 60. let napsal přes
300 partitur, některé dosáhly mezinárodního ocenění. Za hudbu k filmům Bludiště moci
a Zlatí úhoři získal ceny Premio d’Italia a Prix d’Italia, v národní filmové soutěţi
o Českého lva získal ocenění v roce 1995 za hudbu k filmu Golet v údolí a v roce 1996 za
hudbu k filmu Král Ubu. Jiné filmové melodie se pak nesmazatelně vryly do povědomí
širokého publika. Z mnoha takových šlágrů stačí zmínit písničku z Večerníčka
Mach a Šebestová - My jsme ţáci třetí B, či Kdyţ máš v chalupě orchestrion ze seriálu
Chalupáři. Nezapomenutelné jsou i melodie z pohádkového seriálu Arabela včetně
půvabného zvukového doprovodu otočení kouzelného prstenu. Bezmála půl století aktivní
kompoziční tvorby se uzavřelo 22. června roku 1999, kdy Luboš Fišer zemřel v Praze ve
věku 63 let (SMOLKA, 1983).
3.2

Fišerovo vymezení směrové a typové

Důleţitou skladatelovou zbraní byl smysl pro slohovou kontinuálnost hudebního
vyjadřování. V šedesátých letech, kdy do Čech dorazila Nová hudba, byl Luboš Fišer ještě
na svém skladatelském začátku a trvalo několik let, neţ dozrál k pouţití nových
kompozičních technik, invence a notových postupů. Nové techniky si Luboš Fišer osvojil
v Patnácti listech a v dalších dílech se staly předmětem navazování, protoţe autor spíše
pracoval s podněty hudby, které si jiţ osvojil dříve. Z Nové hudby vyuţívá zejména tzv.
malé čili řízené aleatoriky, sónických ploch a klastrů. Aţ na některé aleatorní plochy však
nerezignoval na taktovou strukturu metrorytmického odvíjení hudby. Podrobněji budou
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tyto tendence přiblíţeny v dalších kapitolách v rozboru Patnácti listů podle Dürerovy
Apokalipsy, v díle Caprichos, Double a Nářek nad zkázou města Ur .
Tyto vybrané skladby ukazují Fišerovu nejvýznamnější etapu skladatelského vývoje.
Objevují

se

zde

nápady

strukturování

modálního,

souzvukového,

tektonicko-

formotvorného celku. Melodické postupy mnohdy opakuje či se vrací k jejich různým
obměnám i v několika dílech, v podobných i odlišných obsahových souvislostech a ověřuje
si je z různých stran. V tomto se podobá Mozartovi, Dvořákovi, či Martinů a podobnost
s těmito velkými tvůrci bychom našli i v neobyčejné vitalitě, pracovitosti a píli. Stejně jako
A. Dvořák i Luboš Fišer pracoval denně od rána, unikal do přírody, kde se mohl věnovat
soustředěné kompoziční práci. Tento pracovní reţim mu umoţnil komponovat mnoho
artificiální hudby z vlastní inspirace a zároveň uspokojovat i četné objednávky na poli
neartificiální hudby.
Po skladbě Nářek nad zkázou města Ur opustil Luboš Fišer proporční notaci7, kterou
uţíval od poloviny 60. let ve většině skladeb. Od zarytých nadšenců Nové hudby se však
odlišoval také tím, ţe nikdy nepracoval s technickými zdroji zvuku, komponoval vţdy jen
pro nástroje a hlasy a pouţíval jen půltónové soustavy.
V rámci své generace tvoří Luboš Fišer nejstředovější pozici autora mezi novátory,
ale nejblíž za dělicí čárou, odlišující je od tradicionalistů.8 Mohli bychom ho nazvat
romantikem, který se snaţí o vyvolání silných afektů a o širokou komunikativnost hudby.
Jeho romantické postoje dokládají i jeho charakteristické průniky hudby do starších slohů,
zapracovanou technikou koláţe (Double, Report) i tradiční výrazivo, např. pouţití
durových tónin ve zjasněných závěrech svých skladeb. Není to však romantický
tradicionalista, je to představitel romantické tvůrčí typologie mezi současnými českými
skladateli. Je autorem hudby vášnivě citově zaangaţované, vzrušující a bezprostředně
působivé. Tímto důrazem na expresivitu hudebního vyjadřování má blízko např. ke
Klementu Slavickému (1910 – 1999), či ze starší generace ke Svatopluku Havelkovi, se
kterým měl společnou i vášeň k filmové hudbě, ve které oba vynikli jako čelní čeští

7

Délka tónu se můţe znázornit i proporční notací, která vyjadřuje délkovou hodnotu geometricky. Existuje

několik druhů takovéto notace, které se liší mírou relativity znázornění. (LOUDOVÁ, I. Moderní notace
a její interpretace, Akademie múzických umění v Praze, 1998)
8

SMOLKA, J. Skladatel Luboš Fišer (I: Od tvůrčích počátků k Requiem), Hudební věda, 1983, roč. 20, č. 4,

s. 302).
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profesionálové. Oba zde získali vytříbený smysl pro nástrojový zvuk, rozvinuli barevnou
fantazii a byli oba proslulými instrumentátory.
3.3

Fišerovy kompoziční prostředky

Hudba Luboše Fišera je velmi ţivelná a vychází z jeho emotivní povahy. Měl nesmírný cit
pro ztvárnění obrazové sloţky, čehoţ jsou dokladem skladby inspirované výtvarným
uměním. Toto hudebně obrazové vidění bylo pro Luboše Fišera velice dobrým
předpokladem pro komponování filmové hudby a můţeme vysledovat mnoho podobností
mezi jeho autonomní a filmovou tvorbou. Je to dáno tím, ţe si některé skladatelské postupy
nejprve vyzkoušel ve filmu a poté je pouţil i v artificiálních dílech.
Luboš Fišer mistrně ovládal jakýkoli historický sloh i ţánr, dovedl jej napodobit i do
něj dostat ţivost, dramatizující funkčnost a aktuálnost. Měl obrovskou hudební fantazii
a zároveň znalosti a přehled o ostatní hudbě. Typickým nástrojem jeho hudební mluvy byl
sborový vokál. Jeho vokální tvorba vznikala v úzké spolupráci s Pavlem Kühnem a jeho
sborem, který byl i nejčastějším interpretem jeho sborových skladeb. (ENDRŠT, 2004).
Fišerův rukopis je zaloţený na pouţívání tritónů, z kterých si i sestavuje mody
jednotlivých skladeb. Charakteristické je pro něj uţití čtyř zvětšených kvart (viz Obrázek
1).

Obrázek 1. Fišerovy tritony

Kromě uţívání tritónů je Luboš Fišer specialistou na stručnost vyjádření, která
vychází z jeho studentského obdivu k neoklasicismu. Velkou předností skladatele je
bohatost jeho melodií, minimalizace témat, časté pouţívání transpozic a unison, hlavní
melodie je většinou hrána sólovým nástrojem, často opakuje motivy, pohrává si
s instrumentací, má ve skladbách časté gradované sekvence, pouţívá basového
prodlevového tónu a výrazných dynamických kontrastů.
Luboš Fišer pracuje ve většině svých skladeb s jednotlivými hudebními prvky
(modely), které vzájemně kombinuje a propojuje. Tato kompoziční metoda je velmi
podobná metodě Igora Stravinského, který vytvářel hudební souvislosti především
přiřazováním a kombinováním protichůdných prvků.
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Analýza hudebního díla, klasický přístup, komparace

4

Při analýze hudebního díla se soustřeďujeme na vnější formu a vnitřní strukturu skladby.
Formální rozdělení skladby je rozčleněno dle témat-motivů, meziher-mezivět, introdukcepředehry, kódy-závěru či dle opakovacích znaků. Z hlediska vnitřní struktury jde
o harmonickou orientaci v základních harmonických funkcích a jejich obměnách,
v melodických tónech, modulacích atp. Tektonická analýza nahlíţí na hudební dílo
z širšího hlediska, zkoumá, jakou úlohu mají jednotlivé díly skladby, zaměřuje se na
nejvýznamnější a dominující výrazové prostředky, zabývá se melodií, rytmem atd.
Hudební dílo můţeme také rozebírat z hlediska tvaru, prostoru a času9 a následně
nahlíţet na jeho celkovou kompozici - formu10. Tento způsob nám pomáhá při komparaci
s jinými uměleckými díly, především s výtvarnými, coţ u tradičního způsobu rozboru
skladeb nelze. Nejedná se o novou metodu, je to jen jiný pohled na analýzu, popis
a chápání uměleckých děl.
Charakteristika tvaru výtvarného díla vychází buď z předmětného (figurativního)
tvaru, nebo z nepředmětného (abstraktního) tvaru. Hudební tvar je formován výrazovými
prostředky, kterými můţou být melodie, harmonie, dynamika, zvuková barva. Dále se
v rámci hudebního tvaru zabýváme výstavbou tématu: motivem, frází, předvětím, závětím,
periodou aj. a zkoumáme vztah identity (řádu) a kontrastu (napětí) výrazových prostředků.
Řádem je myšleno např. pravidelné členění a klenutí melodie, pouţívání hlavních
harmonických funkcí, jednotné metrum, pravidelná rytmická pulzace či pravidelná
dynamická modelace. Kontrastem můţe být rozdílná intervalová strukturace, nepravidelné
střídání metra, dynamické či harmonické kontrasty.
Tvar dále určuje prostor a čas. Prostor ve výtvarném umění a čas z hlediska
strukturace časového průběhu skladby. Výrazové prostředky spojené s časem jsou tempo,
metrum, rytmus, agogika. Časový průběh skladby záleţí především na tom, zda se jedná
o expoziční, nebo evoluční hudbu. Expoziční hudba se vyznačuje statičností, pravidelností
členění, opakováním a pregnantním ukončením tvarů, zatímco evoluční hudba je
prostředkem kontrastu. Převaţuje v ní dynamičnost, uvolnění tvaru, akcentují se


9



10

BLÁHA, J.: Struktura výtvarného a hudebního díla. I. Tvar, prostor a čas. Praha. 2006.
BLÁHA, J.: Struktura výtvarného a hudebního díla. II. Kompozice a hudební forma. Praha. 1995.
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melodické, rytmické, dynamické, harmonické a tonální proměny. Důleţitým prvkem je zde
motivická a tematická práce.
Kompozice je celistvým pohledem na stavbu díla. Ve výtvarném umění se vychází
z plošné (lineární) kompozice, která odpovídá jednohlasé a lineárně kontrapunktické
hudební formě. Prostorová kompozice odpovídá polyfonním hudebním formám. Spojitost
je také patrná v otevřené kompozici a hudební formě, která je patrná v tendencích hudby
20. století.
Analýza pěti skladeb Luboše Fišera se bude opírat právě o tvar, čas a hudební formu.
Mezi hudebními skladbami a komparovanými díly bude hledána souvislost alespoň v jedné
z těchto sloţek.
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5

Sonáta pro housle a klavír „RUCE“

Skladba Luboše Fišera Ruce vznikla v roce 1961 a je to dodnes jedna z nejvíce hraných
skladeb tohoto autora vůbec. Luboš Fišer mnohým skladbám dává názvy, které vystihují
jejich ideu: Riff, Double, Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy aj. Sonata se původně
měla jmenovat Crux, ale kvůli tehdejšímu reţimu od tohoto názvu ustoupil a skladbu
pojmenoval neutrálněji. O deset let později však název Crux pouţil v jiné skladbě pro
housle, tympány a zvony.
V následujícím rozboru skladby se pokusím o dva druhy výkladu její stavby. První
rozbor bude opřen o náznaky volné sonátové formy ve spojitosti s jednotlivými prvky,
které skladatel pouţil (viz kapitola 5.1) a druhý typ rozboru bude pokus o sémantický
výklad programovosti díla zaměřeného na Kříţovou cestu (viz kapitola 5.2).
5.1

Náznaky sonátové formy

Sonáta Ruce není podle tradičních zvyklostí rozdělená do vět. Tvoří jediný celek, který
rozdělují jen tempové a náladové proměny vzájemně na sebe navazující. Formálně by se
dalo říci, ţe se jedná o skladbu volného sonátového typu. Při její tvorbě pouţil Luboš Fišer
svoje tradiční kompoziční techniky. Skladatel v ní vychází z několika témat, která mezi
sebou proplétá, je zde patrná repríza i závěrečná koda. Tato volná forma by také mohla
stavebně připomínat rondo, v kterém dochází ke střídání hlavních a kontrastních myšlenek.
(FRÝDA, 2003).
Nejedná se ale o sonátovou formu jako takovou. Není zde jasný harmonický plán,
který by dešifroval tóninu, nástup témat, provedení; jasný je zde jen návrat začátku. Pro
větší přehlednost je moţné skladbu schematicky rozdělit na tři části a pojmenovat je podle
tradičního sonátového označení (viz Obrázek 2 ).
A
Introdukce
Hlavní téma,
Vedlejší téma
Spojka

B
Provedení začíná první variací na introdukci,
probíhá zde:


kombinace prvků mezi sebou pouţitých
v části A



dávání prvků do nových souvislostí



proměna prvků s pomocí faktury
Obrázek 2. Schéma skladby Ruce
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A
Repríza
Koda

5.1.1

Introdukce

Introdukce je zaloţena na tónech h-f, b-e, coţ jsou dva intervaly zvětšené kvarty11.
V hudbě se tomuto intervalu jiţ od počátků říká Diabolus in musica, tritonus - zvětšená
kvarta čili ďábel v hudbě. Interval s obrovským napětím nám hned na úvod navozuje pocit
stísněnosti a úzkosti. Evokuje otázku nebo výkřik a po celou skladbu se snaţíme nalézt
odpověď. A protoţe je to otázka zásadního charakteru, zazní ve skladbě třikrát. Symbol
trojky nepouţívá Luboš Fišer náhodou. Číslo tři znamená jiţ od středověku dokonalost,
trojjedinost Boţí, nelze opomenout ani magické číslo tři v pohádkách.
Poprvé (viz Obrázek 3) ji hraje klavír. Tento grandiozní vstup zazní fortissimo,
vášnivě a v tempu rubato12 s důrazem na kaţdé notě. Dynamická intenzita je posílena
ztrojením tónů v unisonu, takţe zní jen zmiňované akordy. Unisono představuje velkou
sílu, jednotu, naléhavost a podtrhuje tak napětí vytvořené pouţitím zvětšených kvart.
Toto dvoutaktí skladatel obměňuje ve střední části skladby, kde zvětšené kvarty
zaznívají v houslových trilkách (viz Obrázek 4). Dynamika graduje z piana do fortissima
a stupňuje se i rytmickými hodnatami not. Dvakrát zazní motiv ve čtvrťových notách,
dvakrát v osminových. Pod houslovou melodií klavír ve dvou oktávách ostinátně opakuje
tóny h-c-des a podporuje housle v dynamické gradaci.
Do třetice Luboš Fišer tento motiv pouţívá před závěrem sonáty (viz Obrázek 5), kde
zvětšené kvarty tvoří tóny fis-c, f-h, čili je motiv posunut o kvintu výše. Hrají je housle
v unisonu s klavírem v nejvyšší moţné zvukové intenzitě a se zpomalením v druhém taktu.
Zde tedz nastává jakési zastavení, po kterém přichází konečná odpověď na otázku, která
procházela celou skladbou, kterou je část připomínající Kristovo nanebevstoupení.

Obrázek 5. Variace
Obrázek 3. Introdukce

Obrázek 4. Variace introdukce 1

introdukce 2

11

h-f =zmenšená kvinta, je zároveň obrácenou zvětšenou kvartou

12

tempo rubato, it., ukradená časová hodnota, vědomé uvolňování tempa při podání skladby, jeţ je důleţitou

součástí agogiky (VYSLOUŢIL, J. Hudební slovník pro každého, A. J. Rychlík – Vizovice, 1995.)
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5.1.2

Hlavní téma

Hlavní téma stoupá po intervalech s velkým napětím: zvětšená kvarta, velká sekunda
a přechází v chromatický motiv, který v různých obměnách prochází celou skladbou
(viz Obrázek 6-8). Chromatika je důleţitým faktorem tónové diferenciace melodiky,
harmonie i výrazu. Tyto chromatické tóny tak dodávají hlavnímu tématu na tajemnosti
a exotičnosti.
Téma dále chromaticky stoupá aţ k tónu des 4. Ve skladbě Crux Luboš Fišer pouţívá
modus b-h-c-cis-f-fis-g, zde jsou náznaky podobného modu, ale spíše se jedná
o stupnicový chromatický postup k vrcholnému tónu. Tato škála probíhá jen v houslích, na
dramatičnosti jí dodává změna taktů (4/8, 5/8, 7/8, 9/8) a přibývající počet znějících
akordů, které zesilují zvukový efekt. Z hlediska Kříţové cesty by tato gradace mohla
představovat Jeţíšovo přijímání kříţe (viz Obrázek 9). Následuje Poco sostenuto, v klavíru
probíhá hlavní téma, nad kterým zní vrcholný tón vţdy s malým povzdechnutím
(viz Obrázek 10).

Obrázek 6 Hlavní téma A

Obrázek 7 Hlavní téma B

Obrázek 8 Hlavní téma C

Obrázek 9. Gradace v závěru hlavního tématu – Jeţíšovo přijímání kříţe

Obrázek 10 Vrchol úvodní gradace
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5.1.3

Vedlejší téma

Vedlejší téma začíná nejprve v klavíru (viz Obrázek 11), poté ho přebírají housle
(viz Obrázek 12). Opět je zde patrná gradace, interval zvětšené kvarty (b-e), v houslích
ještě umocněn glissandem13. Tento glissandový efekt je ve skladbě velmi častým jevem.
Vţdy probíhá ze spodního tónu k hornímu a znovu připomíná otázku, která byla poloţena
v úvodu. 6/8 takt střídá 4/8 a melodie je vţdy harmonizována prodlevou ges-es. Zesilující
efekt má opět unisono v oktávě, nebo ještě podpořené levou rukou v klavíru. Toto vedlejší
téma je kontrastní zejména charakterem, dramatický úvod je na malou chvíli zklidněn
(v houslích je předepsáno sostenuto, čili zdrţenlivě) a tvoří jakýsi přechod k opětovnému
zaznění vypjatého začátku.
Zajímavým faktem je, ţe většina témat je představena nejprve v klavíru a poté ještě
v houslích. Opakování v hudbě má velmi důleţitou funkci zejména pro posluchače, ale
také pro interpreta. Opakováním se na určitý motiv více upozorňuje, znásobuje se jeho
působnost a zdůrazňuje se jeho vyznění. Toto opakování je u Luboše Fišera
charakteristickým jevem. Mistrně si s jednotlivými částmi skladeb pohrává, jeho
opakování je velmi promyšlené a má neskutečnou logiku a řád.

Obrázek 11 Vedlejší téma A

Obrázek 12 Vedlejší téma B

13

Glissando, it, klouzavě. Klouzavé vyplnění dvou vzdálenějších intervalů vyznačené spojovací čarou mezi

počátečním a konečným tónem. (VYSLOUŢIL, J. Hudební slovník pro každého, A. J. Rychlík – Vizovice,
1995.)
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5.1.4

Spojka

Spojka je krátká mezivěta, která zprostředkovává co nejrychlejší, ale dostatečně plynulý
přechod k nové myšlence. V sonátě Ruce se objevuje tato mezivěta opět třikrát. Jedná se
o klavírní spojku toccatového charakteru (viz Obrázek 13). Postupy po terciích v triolách
gradují v chromatické stupnici (e-eis-f-fis-g…) a vrcholí v rozloţeném zmenšeném akordu
g-b-des. Tento motorický pohyb zruší původní motivaci a dochází i k hudební
detematizaci, je to jako ostrý střih ve filmu, ke kterému měl Luboš Fišer velmi blízko.
Harmonickým ozvláštněním skladby je pouţitá bitonalita14. Levá ruka hraje c moll,
pravá ruka es moll (viz Obrázek 14), nejprve zaznívá tato řada akordů šestkrát, poté
čtyřikrát a do třetice dvakrát. Napětí se tak zhušťuje a je doplňováno glissandovými
vzdechy v houslích. Tento motiv pouţil Luboš Fišer dvakrát, ovšem podruhé v obráceném
sledu (Es dur, c moll) i pořadí, nejprve jednou, poté dvakrát a naposled třikrát (viz Obrázek
15). Podruhé pouţitá bitonalita se nachází ve zlatém řezu15skladby.

Obrázek 13. Spojka

Obrázek 14. Bitonalita A

14

Obrázek 15 Bitonalita B

Bitonalita, z lat. a řeč. Dvojí tonalita. Druh polytonality, jeţ vzniká současným zazníváním dvou

samostatných harmonických pásem rovnocenné tonální platnosti. VYSLOUŢIL, J. Hudební slovník pro
každého, A. J. Rychlík – Vizovice, 1995.)
15

Zlatý řez označuje poměr o hodnotě přibliţně 1,618. V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci

mezi různými délkami. Zde se jedná o 173. takt z celkových 279.
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5.1.5

Repríza a koda

Repríza (viz Obrázek 16 a Obrázek 17) zaznívá před kodou, cituje hlavní téma a
nenápadně variuje klavírní doprovod např. melodickými ozdobami před jednotlivými
akordy. Přítomnost reprízy budí dojem sonátové formy, i kdyţ v tomto případě se jedná
o volnou sonátovou formu16.
Koda (viz Obrázek 18) není závěrečnou částí skladby. Nastupuje po repríze a svým
tempovým označením vivace je nejrychlejší částí sonáty. Navazuje na ní spojka, která je
zde podpořena i v houslích a je ukončena čtyřmi tóny úvodní introdukce, o kterých bylo
zmíněno jiţ na začátku rozboru. Opět je zde pouţit princip gradace z niţší dynamiky do
fortissima, v klavíru zní ostinátní akordy a změna harmonie probíhá v houslích. Úplným
koncem sonáty je závěrečné Andante quasi Adagio, které představuje Kristovo
Nanebevstoupení. Koda by se obsahově dala vysvětlit jako Jeţíšovo umírání na kříţi, je to
velmi dramatická část s vyhroceným koncem.

Obrázek 16. Repríza A

Obrázek 17. Repríza B

Obrázek 18. Koda

16

Mezi volná sonátové formy (netradiční formy) řadíme skladby, které se příliš vzdalují některé formě

tradiční, nebo mají formu zcela novou. (SILNÁ, I.: Nauka o hudebních formách, 1999, AMDG, str. 61).
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5.2

Křížová cesta

Ještě neţ bude na skladbu nahlíţeno v souvislosti s Kříţovou cestou, nemělo by se
zapomenout na inspiraci Luboše Fišera v básni Otokara Březiny Ruce. Celá básnická
sbírka, jíţ je báseň Ruce součástí, vyšla v roce 1901. Ruce jsou symbolem modlitby,
prosby (viz Obrázek 19), mohou také představovat rozpaţení rukou při ukřiţování Jeţíše
Krista (viz Obrázek 20). Symbol rukou sjednocuje všechny motivy básně, dává jim
jednotící ráz, ruce jsou povaţovány za společného jmenovatele všech lidských činností,
zároveň můţou fungovat jako články magického řetězu, který by se stal znakem
sjednoceného lidstva. Hlavní myšlenkou sbírky je sounáleţitost všech lidí, hledání vyšší
moci a víry. Významné je první vydání sbírky, na kterém Březina spolupracoval se
sochařem a grafikem Františkem Bílkem, který Ruce opatřil ilustracemi.
Pokusme se nyní podívat na skladbu Luboše Fišera z jejího obsahového hlediska.
Snaţme se jít po stopách Jeţíše Krista, který je v této sonátě jasně zakódován. Sémantický
výklad je velmi subjektivním momentem, spíše je to námět k hlubšímu zamyšlení nad
jednotlivými částmi skladby a jedna z cest k lepší interpretaci a pochopení sonáty. Jsou zde
pojmenovány jen některé okamţiky z Jeţíšova utrpení, zvláště ty, které výrazně evokují
Kristovu cestu (FALTUS, 1980).

Obrázek 19. A. Dürer: Ruce sepjaté k modlitbě

Obrázek 20. A. Dürer: Ukřiţování
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5.2.1

Ježíš padá pod tíhou kříže

V kříţové cestě padá Jeţíš Kristus třikrát pod tíhou kříţe. Skladatel jeho chůzi
zakomponoval do skladby dvakrát. Rytmický pohyb v houslích představuje nejisté kroky,
střídáním taktů je zdůrazněna nepravidelnost, zavrávorání a posléze i pád. Z hudby je cítit
únava, ale i nesmírné odhodlání dojít k cíli. Sudé takty odpovídají krokům, pomalé tempo
evokuje tíhu kříţe, zpočátku jisté kroky podtrţené akcenty na kaţdé notě čím dál více
klopýtají. Podruhé pro větší dramatičnost hrají tento motiv housle sólově bez klavírní
prodlevy (viz Obrázek 21).

Obrázek 21. Jeţíš padá pod tíhou kříţe

5.2.2

Ježíš potkává svoji matku

Tesknou a tklivou melodií ve vysoké houslové poloze znázornil Luboš Fišer plačící Pannu
Marii, která se dívá na utrpení svého syna. Klavírní akordová ostinata, která představují
Jeţíšův krok (viz Obrázek 22), doprovázejí tichou melodii, jeţ se v andantovém tempu
klene a zarývá se posluchači aţ do morku kostí. Nesmírný ţal nad nadcházející smrtí syna
nechal skladatel opět zaznít třikrát. Chromatické tóny (e-eis-fis-g-gis) zaznívají klesavě ve
třech oktávách, aţ opět dospějí k chromatickým postupům z hlavního tématu (viz Obrázek
22).
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5.2.3

Ježíš je ukřižován

Tato část Kříţové cesty je v celé skladbě zvukově nejkontrastnější. Housle hrají z piana
pizzicato, opakují stále stejné noty (es-des-ces-c-d), postupně crescendují do forte a opět
zeslabují do pianissima. Je to jakýsi kruh, který znázorňuje přibíjení na kříţ. Klavír hraje
piu pianissimo bez pedálu akordy, které se zvukově slévají a jsou jen pozadím pro
nejdramatičtější scénu skladby (viz Obrázek 23). Přibíjení na kříţ trvá pouhých osm taktů,
po kterých následuje jen letmá zmínka hlavního tématu (viz Obrázek 8), na kterou
navazuje sonátová repríza.

Obrázek 22. Plačící matka

Obrázek 23. Přibíjení na kříţ

5.2.4

Nanebevstoupení

Závěrečných několik taktů skladby ukončuje Kristovo utrpení. Stoupající trilkující tóny
v houslích se ve fortissimu vznášejí k vyústění skladby v Des dur (viz Obrázek 24). Tato
v houslích i v klavíru technicky velmi náročná část zakončuje dvanáctiminutovou skladbu,
která můţe kaţdému interpretovi i posluchači přinést mnoho hlubokých i nadpozemských
záţitků.
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Obrázek 24 Nanebevstoupení Krista

5.2.5

Celková stavba

Sonáta pro housle a klavír „Ruce“ byla napsána v roce 1961, tzn. ještě před snahou Luboše
Fišera o nové kompoziční techniky. Její stavba je nesmírně propracovaná, nachází
dokonalost v řádu, v opakování motivů, v náznacích a symbolech (KULKA, 1986).
Jedná se sice o volnou sonátovou formu, která se však logicky dá rozdělit na tři
stejně velké části: V úvodní části zazní čtyřtaktová introdukce, následuje expozice
s předvedením hlavního a vedlejšího tématu, poté následuje pochod s kříţem, mezivěta
k bitonální části, opětovný návrat vedlejšího tématu a dramatické appassionato uzavřené
pláčem Panny Marie. Střední část uvozuje variace na introdukci, část hlavního tématu,
která se v rozhovoru střídá mezi klavírem a houslemi, tzv. zdánlivou reprízou, druhou
chůzi s kříţem, která pokračuje toccatovou spojkou a bitonálními akordy. Tato část je
zakončena Kristovým přibíjením na kříţ a jeho smrtí. Reprízou začíná poslední část
skladby, po které následuje koda. Ta vyúsťuje ve spojku, čtyřtaktovou introdukci
a závěrečné nanebevstoupení.
Jiţ několikrát bylo zmíněno, ţe Luboš Fišer pracuje s trojím uţitím motivů.
I rozdělení skladby na tři části po zhruba 90 taktech má v sobě číselnou symboliku. Tato
formální pravidelnost, která vychází z periodicity klasicismu, upozorňuje na Fišerův talent,
jeho hravost a kompoziční promyšlenost.
Je to neuvěřitelně nabitá skladba plná virtuosity, kontrastů (střídání dynamiky,
tempa, souzvuků aj.). Skladatel vyuţil mnoha poloh houslového zvuku od zpěvnosti přes
pizzicatový zvuk, dravosti i drsnosti trojzvuků i čtyřzvuků, sólového hraní houslí, ve
spojení s klavírem.
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Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy

6

Dílo Luboše Fišera nejvíce oceňované a přelomové nese název Patnáct listů podle
Dürerovy Apokalypsy pro orchestr. Luboš Fišer byl za ně odměněn 3. cenou ve
skladatelské soutěţi Praţského jara 1965 a 1. cenou v soutěţi UNESCO v Paříţi v roce
1966. Tato Fišerova skladba je reprezentativní ukázkou rozkvětu české hudební tvorby
v šedesátých letech. Skladba vytváří tematicky propojené sugestivní pásmo, jeţ zachycuje
pocity člověka, probírajícího se apokalyptickými vizemi geniálního renesančního grafika
a uvědomujícího si jejich aktuálnost.
6.1

Dürerova Apokalypsa

Dílo Albrechta Dürera Apokalypsa je soubor dřevořezů s titulním listem z let 1496 - 1498.
Jedná se o ilustrační cyklus k poslední knize Nového Zákona - Zjevení sv. Jana, k němuţ je
připojen list s umučením Jana Evangelisty. Dürer pouţil do té doby nezvyklého velkého
foliového formátu17, který se poté stal charakteristickým pro většinu jeho grafik. Toto dílo
bylo i pro Albrecht Dürera zcela přelomové a přineslo mu světovou slávu. Dřevoryty mají
dramatickou sílu, ţivotnost, plastičnost, jsou realistické. Toto vše bylo do té doby v grafice
nevídané. Albrecht Dürer nebyl první, kdo výjevy z Apokalypsy měl přenést do obrazu.
Znal ilustrovanou Kolínskou bibli, ale toto dílo se od jeho dřevorytů naprosto odlišuje.
Dürerova zobrazení jsou realistická. Geniálně zde zachytil přírodní jevy, padání hvězd,
blesky, temnotu, moţná i vzpouru celé přírody (DVOŘÁK, 1936).
Dřevorytů je celkem 15, proto je toto číslo i v názvu Fišerovy skladby. Názvy
jednotlivých listů jsou: Titulní list – Zjevení sv. Jana Evangelisty, Mučení sv. Jana, Sv. Jan
v kruhu sedmi svícnů, List s 24 starci, Apokalyptičtí jezdci, Konec světa, Skupina 144 000
vyvolených a Strom ţivota, 144 000 vyvolených s palmami, Sedm andělů s polnicemi,
Čtyři andělé tišící větry, Jan pohlcující knihu, Ţena oděná sluncem a sedmihlavý drak,
Zvíře svůdnosti a mořská obluda, Babylonská kurtizána, Boj sv. Michala s drakem,
Spoutaný drak (HÁJKOVÁ, 1993).
Čteme-li v bibli o apokalyptických jezdcích, jeví se jako poloboţské, poloďábelské
zjevy, jako ideální neexistující postavy, které se vznášejí mocným rozmachem nad zemí,
jejich koně jsou bídné herky, zvířata, která klusají bez vzletu a vznešenosti. Dürer však
17

Folio – kniţní formát, označení pochází z latiny, kde původně znamenalo počet přeloţených archů jednoho

tiskařského archu, který odpovídal počtu vzniklých listů, folio (2°) = jednou přeloţený arch, 2 listy

37

jezdce vnímá mnohem jednodušeji, zemitěji. Postavy, které zde znázornil, jako by viděl
kaţdý den, jen jsou poněkud děsivěji vystrojené (WOLF, 2007). V této všednosti je více
děsivosti neţ v nějakém abstraktním vyobrazení (viz Obrázek 25).
Inspirací skladatele byla při kompozici zejména pouţitá technika Albrechta Dürera.
Partitura skladby zhruba odpovídá formátu folia u Dürerových dřevorytů. Jedná se
o grafickou techniku tisku z výšky, nahrazující starší techniku dřevořezu. Na detailu
Apokalyptických jezdců (viz Obrázek 26) jsou vidět jednotlivě vyryté čáry. Obraz je
vyřezán rydly do povrchu silné desky zhotovené z tvrdého zimostrázového dřeva řezané
napříč vláken, která se potře barvou (obraz tak tvoří netisknoucí plochu) a následně se
otiskne. Pomocí různé šířky a hustoty čar lze docílit stínovaný obraz. Tisklo se ručně,
deska se před tiskem naválela barvou, přiloţil se na ni papír a grafika se mírným tlakem
a třením otiskla. Při takovém způsobu tisku mohl grafik ještě ovlivnit výslednou podobu
tisku, takţe kaţdý list byl svým způsobem unikát (WALDMANN, 1942).

Obrázek 25. A. Dürer: Apokalyptičtí jezdci

Obrázek 26. Detail Apokalyptických jezdců
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6.2

Apokalypsa Luboše Fišera

Jakou spojitost má tedy toto výtvarné dílo se skladbou Luboše Fišera? Autor specifikoval
svůj vztah námětu k dílu takto: „Inspirace Dürerovým grafickým listem Apocalipsis cum
figuris nesmí být pro výklad díla zavádějící. Její vliv se do díla promítá pouze jako
asociační zdroj. Projevuje se ve vnitřním ústrojenství skladby, tj. zvukovou přísností,
klasickým instrumentářem a určitým řádem odpovídajícím grafické čistotě Dürerova
rukopisu.“18
Patnáct listů je zásadní mezník skladatelova tvůrčího vývoje. Vykrystalizovaly tu
všechny tendence a osobitý styl, o který usiloval od počátku šedesátých let. Aţ
obdivuhodné je, ţe k takto osobité řeči dospěl za tak krátkou dobu. V kaţdé skladbě před
Patnácti listy můţeme spatřovat prudký vývoj, aniţ by se někde zastavil. Kaţdá skladba
přináší mnoho nových poznatků, ale aţ v Patnácti listech poznáme, ţe konečně dospěl
k tomu, oč usiloval, neboť následující skladba, Caprichos, pokračuje ve stopách Patnácti
listů a jiţ pouze rozvíjí dosaţené principy.
6.2.1

Tvar

Speciálně pro tuto skladbu si Luboš Fišer vytvořil svůj vlastní modus sloţený z tónů: h-ccis-f-fis-g. Těchto tónů uţívá naprosto volně v linii horizontální i vertikální. Ostatní tóny
12 tónové řady se ve skladbě vůbec neozvou. V některých částech je tento tónový materiál
vyčerpán, v jiných je uţito třeba jen čtyř tónů19. Tento materiál se zde rozvíjí ve dvou
blocích. Jeden tvoří mohutná akordická struktura, aţ dvacetihlas, z nichţ kaţdý hlas má
svou melodickou linku, často v půltónových rozdílech. Intervalová stavba těchto
mnohozvuků je dvojí. Buďto uţívá intervaly malé sekundy a čisté či zmenšené kvarty20,
nebo kvart-kvintových akordů s intervalovými vzdálenostmi čisté kvarty, zvětšené kvarty,
zmenšené kvinty a čisté kvinty.21 Jednou se ve skladbě objeví souzvuk sloţený z čisté
kvarty. Tento interval hrají vţdy smyčce po dvou stejné nástrojové skupiny. Základní tóny
vţdy dvou kvart jsou však vzdáleny o půltón a tyto kvartové dvojice v půltónové distanci

18

Úvod k tisku partitury, Supraphon, Praha 1967.

19

Velmi často jsou to tóny h-c-f-fis, jako v části IV, a V ve skupině houslí hrající pizzicato.

20

Části I, IV.

21

Části II, II, VIII.
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jsou vzdáleny vţdy o čistou kvartu22. Nemůţeme zde však hovořit o tématech, tyto
souzvuky mají spíše témbrový charakter, který vytváří atmosféru jednotlivých částí. Druhý
kmen, témata v pravém slova smyslu, tvoří velmi výrazná témata výlučně v unisonu, která
jsou nezávislá vůči ostatnímu hudebnímu průběhu. Nejsou tedy nijak harmonizována
jinými souzvuky. Procházejí jakoby vedle všech dalších výrazových prostředků skladby.
Motivicky se s nimi pracuje ve smyslu změny délky jednotlivých tónů tématu (např.
rytmická změna, či uţitá tremola), často také zaznívají nesourodě po sobě v různých
melodických hlasech. Nikdy však není promíchána skupina dřev se smyčci, ani intervalově
téma není nikdy pozměněno. Intervalová stavba těchto témat není vţdy půltónová, často se
jedná o dosti vzdálené intervaly, s půltóny však mají leccos společného. Jsou to totiţ
intervaly velké septimy, malé nóny, dále pak čisté kvarty, zvětšené kvarty, zmenšené
kvinty a čisté kvinty. Půltónové téma je zde pouze jedno, poprvé se objeví v části VII,
která je hrána sólovou flétnou v pianu. Ale ani toto není doslovně půltónové, neboť
poslední interval tématu je celý tón „h-cis“(DOUBRAVOVÁ, 1970).
Také netradiční instrumentace určuje skladbě tajemné, fatální, ale zároveň velmi
niterné plochy, které střídají tichý zvuk cembala s pulzem bicích a zbylé nástroje, zejména
smyčce, zastupují jakousi hmotu, cluster, změť zvuku, který je výplní k rytmu a melodii
Hudební čas

6.2.2

Podobně jako s Dürerovými dřevoryty je to i se skladbou Luboše Fišera. Hudební proud je
nesen přesně určenými a vyznačenými časovými údaji. Při interpretaci mají hráči
jednotlivých nástrojových skupin relativní volnost vymezenou dirigentem podle časové
osnovy partitury. Jedná se o vyuţití jednoho z principů aleatoriky a z hlediska zápisu se
jedná o tzv. proporční notaci (viz Obrázek 27). Existuje několik druhů takovéto notace,
které se liší mírou relativity znázornění.
Formálně je skladba rozdělena na 15 částí a kaţdá část trvá asi 30 vteřin s výjimkou
dvou krajních částí, které trvají 1 minutu a 15 vteřin. Lze zde vystopovat charakteristickou
dvojdílnou formu: expoziční a prováděcí oddíl. V prováděcí části probíhá souvislá gradace,
mnohdy se jednotlivé tématické bloky prolínají do více částí. V části XII se dokonce
během souvislé gradace tutti orchestru exponují hned tři dříve jiţ citovaná témata. Tato
témata zde fungují jako jednotící element určité dynamické a tématické gradace. Celkově
22

Jde o části V, VI. Tato akordická skladba je však ve skladbě citována pouze jednou a nijak se s ní

dále nepracuje.
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vzato prováděcí oddíl této skladby je mnohem ucelenější, neţ v předešlých skladbách.
Zvláštní a nové je zde pojetí dynamiky, která se dá rozdělit do tří oddílů. V prvním oddíle
(část I – IV) se prudce střídá pianissimo a fortisimo, tento dynamický kontrast se můţe
objevit i jen v jedné části, kde např. skupina dřev hraje piano a skupina smyčců hraje
forte23. Druhý oddíl (část V-X) je výlučně v nízké dynamice (piano, pianissimo) a třetí
oddíl (X-XV) postupně graduje do konce skladby ve forte fortissimo24. Objevuje se zde i
jakási gradační diminuce, kde dynamicky graduje kaţdý z motivů, které tvoří jednu část25.

Obrázek 27: Proporční notace

6.3

Hudební forma

Patnáct listů je skladba formálně sloţená z mnoha drobných vzájemně kontrastních částí,
výrazně podpořených dynamickými kontrasty, které si přísně drţí svůj osobitý charakter.
Témata jsou vzájemně propojena, aby bylo dosaţeno jednotného celku. Tyto tématické
vazby skladbu dělí na dva velké oddíly. Oddíl expoziční, kde se jednotlivé témata
představují a na oddíl prováděcí, kde se s tématy dále pracuje. Tento expoziční oddíl se
rozvíjí v duchu monumentální gradace do konce skladby. Tematická práce dbá na
zachování charakteru jednotlivých témat. Variační modifikaci témat zde proto
nenalezneme. Ve skutečnosti se jedná spíše o doslovné citace.
Veškerá práce s tématem spočívá pouze ve změně rytmických hodnot, nebo v pouţití
určitých výrazových prostředků jednotlivých nástrojů, například flétnové téma citované
v trombónech uţívá tremola. Intervalová stavba melodií stejně tak jako akordický materiál

23

24
25

Takto je např. koncipována třetí část, kde skupina dechů hraje pp, a skupina smyčců hraje ff.
Zvláště pak výrazná je gradace pp<f v částech XII-XII a gradace p<fff v částech XIV-XV
Především motiv trombónů v části X, kde kaţdý tón motivu v tremolu graduje z p<f.
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je sloţen převáţně z půltónových kvartových a kvintových intervalů, které jsou dosti
účinným prostředkem dramatické gradace. Rytmus je velice pravidelný. Uţívá se zde od
půlových do dvaatřicetinových hodnot, i kdyţ celková rychlost průběhu závisí na přesných
časových určeních. Pravidelnost tohoto rytmu spočívá v tom, ţe jednotlivé pasáţe
zpravidla probíhají ve stejných rytmických hodnotách. Skladba není tonálně ani metricky
ukotvená, i kdyţ jednotlivé části mají svou vnitřní pulsaci.
Horizontální a vertikální linie jsou dány převáţně půltónovými a kvartovými vztahy,
čímţ je docílena charakteristická atmosféra díla pro Luboše Fišera velmi příznačná.
Formálně vychází dílo z předchozích Fišerových skladeb. Kaţdý jednotlivý list je výrazově
semknutý celek a zároveň charakterově kontrastní k vedlejším částem. Je zde patrná
formální dvojdílnost celku, stejně jako mnohé nové prvky. Melodika vychází z půltónů.
Především zde uţívá principy Nové hudby, poprvé pracuje s modálním systémem, kdy se
omezí pouze na polovinu tónového materiálu. Patnáct listů je také první skladbou, kde se
autor odklání od tradičního zápisu. Tyto tendence dále rozvádí a zdokonaluje zejména ve
vokálním díle Caprichos, V druhé polovině šedesátých let ve svých dílech stále více
směřuje k co nejjednodušší sdílnosti, omezuje délky frází, snaţí se co nejvíce zjednodušit
fakturu akordických souzvuků, aby tím dosáhl co největšího účinku ve výrazu.
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7

Caprichos

Francisco Goya byl muţem několika tváří, několika duší. Byl to španělský malíř a rytec,
který ţil v letech 1746 – 1828. Můţeme si domýšlet, ţe se často přetvařoval, ţe mnohé
ukrýval, moţná i sám před sebou, a ţe za kulisami jedné části jeho díla se schovává moţná
na druhé straně úspěšných obrazů, ta druhá část díla, ta podstatná. Líc a rub Goyova díla je
natolik kontrastní, ţe se oběma stranám jedné drahocenné mince ani nechce uvěřit, ale
takový Goya opravdu byl.
7.1

Caprichos a Francisco Goya

Celé Goyovo grafické dílo patří k té odvrácené straně jeho uměleckého odkazu.
Panoptikum portrétů, někdy mistrně, jindy jen řemeslně provedených, se pohybuje na
hranici mezi povinnou úctou a karikaturou. Můţeme je povaţovat za falešné svědectví, za
velice podezřelou a nepříliš důvěryhodnou výpověď. V grafických cyklech se neskrývá
nic. Jsou maximálně pravdivé. Jako pod přísahou.
Nejstarším cyklem jsou Caprichos. Pocházejí z let 1792–93, kdy byl malíř těţce
nemocen. Dodnes nediagnostikovaná choroba ho téměř dovedla na práh smrti. Odtamtud
svět vypadá jinak, snad pravdivěji. Vrátil se zpět s jasnou diagnózou, byl hluchý. Ztráta
sluchu prý zbystřuje ostatní smysly, ale je i zdí oddělující od marnosti světa. Je znamením
trvalého odloučení a samoty.
Caprichos jsou zvláštním příběhem. Jejich literárnost je zjevná. V osmdesáti listech
graduje děj, jenţ spěje aţ k hrůznému konci. První listy připomínají maškarní bál.
Krasavice v maskách se nakrucují, některým hostům jiţ dávno přirostla zvířecí hlava, takţe
masku nepotřebují. Erotika tu splývá s krutostí, láska s nemilosrdností, utrpení s groteskou.
Zamilovaná dívka si pro štěstí vytrhává oběšencův zub. Matka jako lítá bestie mlátí dítě,
protoţe rozbilo hrnec (viz Obrázek 28). Mniši a církevní hodnostáři poslouchají
s adoračními gesty mluvícího papouška. Nechybějí ani satiry, které se v zrcadle Goyových
listů proměňují v nelidskou frašku. Vznešení muţi v černých talárech a se lvími čenichy si
pochutnávají na křídlech, která patří na kolena sraţené ţeně. Do této části příběhu patří
i děsivé postavy stařen, které jsou nejen absurdními předsmrtnými fiflenami, ale
čarodějnicemi a jakýmisi karikaturami dávného mýtu o Matce Zemi. Najednou se
v dramatu Caprichos objevují duchové, přízračné bytosti a čarodějnice. Nejprve jsou to
zvířecí monstra, hrůzní oslové, sovy. Ovládnou scénu, prolínají se světem lidí a ovládají
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ho. Jejich znakem je krutost a bezmezná tupost. Pak se hrůza stupňuje. Nepopsatelné
přízračné bytosti, činčilové, trpaslíci, zduřelé tváře. Příšery jsou stejně kruté jako směšné.
Svět je najednou děsivým místem, zdá se, ţe není spasen. Propadl temnotám, silám, které
ho opanovaly pro své nelítostné hry, jimiţ se baví. Spojení se světem lidí obstarávají
čarodějnice. Mladé, staré, všechny jsou zvráceně svůdné. Často jsou ve spojení stejně tak
s mladými dívkami jako s církevními hodnostáři. Únik je jediný – do šílenství! Poslední tři
výjevy jakoukoliv moţnost morality přesahují. Jsou vizí absolutního zla a zmaru. Není
v nich ani špetka naděje. Pospěš si, uţ se probouzejí. Tři pololidé zadělávají na jakési
zlověstné těsto. Nikdo nás neviděl. Odporní mniši se zvířecími tvářemi popíjejí víno ve
stínu usmívajícího se přízraku. Odporné bytosti se šíleně smějí, zvracejí svůj smích. Patrně
zvítězily…(viz Obrázek 29)

Obrázek 28. Caprichos č. 25: Ano rozbil hrnec

7.2

Obrázek 29. Caprichos č. 80: Je čas

Caprichos Luboše Fišera

Podněty Nové hudby, které Luboš Fišer pouţil v Patnácti listech podle Dürerovy
Apokalipsy, dále rozvádí a zdokonaluje v díle Caprichos26 pro komorní a smíšený sbor
z roku 1966. Toto dílo je jakýsi vokální protějšek orchestrálním Patnácti listům podle
Dürerovy Apokalypsy. Caprichos jako textu vyuţívá Goyových nápisů k obrazům z jeho
stejnojmenného cyklu.
26

Zvukový záznam je dostupný pouze na LP Na nových cestách, 1970, Gramofonový klub, Supraphon.

44

V tomto díle je patrný velký vliv polské školy, zejména Witolda Lutoslawského
a Krysztofa Pendereckého, zejména ve skladbě Rozměry času a ticha z roku 1960 pro
čtyřicetičlenný smíšený sbor, smyčce a bicí a Pašije o umučení Pána Jeţíše Krista podle
sv. Lukáše z roku 1966, v kterých je novátorsky pojata Stabat mater z roku 1962
(VÍTEK, 1994).
Luboše Fišera zaujala útrţkovitá rčení, jimiţ Goya doprovodil jednotlivé listy svých
Caprichos. Obdobně vznikla skladba M. Kopelanta Snehah, J. Tausinger napsal na verše
V. Chlebnikova Čmáranici po nebi, nebo J. Kapr zachytil v díle Cvičení pro Gydli zvukové
hodnoty dětského projevu27. Tato nová česká vokální tvorba hledala nejenom nový způsob
kompoziční práce s textem, ale i nový text. Toto směřování je dáno tím, ţe se mění sám
vztah hudby a slova ve vokální hudbě: jestliţe se dříve zhudebňoval text, nyní se slovo
stává přímo hudebním materiálem (DOUBRAVOVÁ 1970).
7.2.1

Tvar

Caprichos podobně jako Patnáct listů pouţívají symetrického šestitónového modu (h-c-cisf-fis-g). S ním skladatel pracuje s pouţitím techniky montáţe, mixáţe a střihů. Týţ
materiál mu současně umoţňuje i zachování jistých tematických rysů kompozice.
Neobyčejnou kontrastnost a dramatičnost celku skladatel čerpá jak z různých moţností
sborové sazby, tak z prostorového rozmístění obou sborů i různých moţností
deklamačních. Zde vyuţívá především protikladu samohlásek a souhlásek, sklonu
k rytmické pregnantnosti nebo naopak melodických kvalit textu.
Hudební čas

7.2.2

Caprichos Luboše Fišera trvají cca 10 minut, ale posluchači se vnímání času deformuje
pouţitými kompozičními prostředky. Vzhledem k tomu, ţe se jedná pouze o sborové dílo,
je zde velmi důsledně řešen zvuk jednotlivých sborů (komorního a smíšeného). Kaţdý sbor
má navíc vlastního dirigenta, který se řídí pouze dílčími vteřinovými údaji trvání
jednotlivých částí, takţe se dá mluvit o řízené aleatorice, stejně jako v Patnácti listech nebo
ve skladbě Nářek nad zkázou města Ur, o které bude pojednávat devátá kapitola.
V partituře28 je dokonce i obrázek umístění obou sborů a dirigentů, smíšený sbor
stojí na levé straně, komorní na pravé straně a počet zpěváků v jednotlivých hlasech.
27

LP Na nových cestách, Gramofonový klub, Supraphon, Praha, 1970.

28

FIŠER, L. Caprichos, Supraphon, Praha, 1972.
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Střídáním gradujících a tichých ploch či rytmických slovních ostinát s dlouhými dobami
udrţuje skladatel tok hudby a její napětí tak, aby posluchač neměl ani chvilkovou moţnost
ztratit souvislou nit.
Hudební forma

7.2.3

Z několika názvů Goyových leptů sloţil Luboš Fišer jakýsi snový příběh, který střídavě líčí
jednotlivé sbory. Opět je skladba rozčleněna na jednotlivé části, tentokrát je jich sedmnáct.
Začátek a konec je orámován tichým zpěvem altů z komorního sboru slovy: Las rinde el
sueňo (Spánek je přemohl) (viz Obrázek 30) a na konci ještě doplněn o slovo Caprichos
(Rozmary) (viz Obrázek 31), které je pošeptáno sborem. Většina částí je zpívána kánonově
jedním nebo druhým sborem, které opakují jednotlivá slova, která jsou rytmicky
ozvláštněna a tvoří jednotlivé prvky, s kterými Luboš Fišer pracuje v souvislosti s jinými
prvky.
První vrcholnou částí je dvanáctý a třináctý list, ve kterých současně znějí všechny
hlasy sborů a v prudkých dynamických skocích tvoří slovní změť několika názvů leptů.
Druhým vrcholem je šestnáctá část, kde komorní sbor zpívá v tritónech slova Aquellos
polvos (Pouhá hromádka prachu) a smíšený sbor po jednotlivých hlasech v unisonu Subir
y bajar (vstávat a padat).

Obrázek 30. Spánek je přemohl

Obrázek 31. Konec Caprichos
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8

Double

Na konci šedesátých let se Luboš Fišer dotýká koláţové techniky ve skladbě Double z roku
1969. Ve slohovém dialogu mezi původní hudbou a variacemi na hudbu barokního
skladatele Johanna Fischera (1646-1716) tak konfrontuje vlastní osobitý sloh ovlivněný
Novou hudbou s velice melodickým aţ populárním a invenčně bohatým slohem variací na
barokní téma. Skladba byla věnována Dr. Václavu Smetáčkovi.
8.1.1

Tvar

Double je skladba sloţená ze dvou pásem, které se vzájemně proplétají, a celkem obsahuje
patnáct částí. Prolínají se zde krátké plochy Fišerových částí, které rostou a zase klesají
s přibývajícím počtem nástrojů a jsou sloţeny z celých not a modu h-c-cis-f-fis-g-b (viz
Obrázek 32), s pochodem pro smyčce a dechy Suity barokního skladatele Johanna Fischera
(viz Obrázek 33). Toto originální spojení „dvou Fišerů“ je zejména hudební hříčkou, která
v posluchačích vyvolává napětí střídajícím kontrastem a soudobé dílo dostává druhý
rozměr.
Vţdy lichý Double je pásmo Luboše Fišera. V kánonu opakující se modus je jakýsi
nekonečný kruh tónů, který se v úvodu a poté aţ v závěrečném Doublu na konci spojí
v unisonu znějícím tónu „c“. Jedinou změnou jednotlivých částí je různá instrumentace,
kdy začínají hrát smyčce, poté úlohu převezmou dřevěné nástroje, následují ţesťové
nástroje, v sedmé části opět hrají smyčcové nástroje, tentokrát však v divizi. Zvuk se dále
rozrůstá s přidáním horen ke zdvojeným smyčcům, poté hrají jen všechny dechové
nástroje, v předposledním doublu konečně zazní všechny nástroje a skladbu zakončují jen
první a druhé housle, které hrají z nejsilnější dynamiky do piu pianissima. Zbývajících
sedm částí vyplňuje skladbu velmi populárním pochodem ze Suity Johanna Fischera
z počátku 18. století, kterou ale Luboš Fišer opatřil vlastní instrumentací a postupně se ve
Fischerových doublech blíţí ke svému hudebnímu výrazivu. Počáteční části připomínají
čistý styl G. F. Händela, ale směrem k blíţícímu se závěru se na jednotlivých místech
objevuje i aleatorní notace. (FRÝDA, 2003)
Pochod je v tónině C Dur a vyuţívá střídání ploch hraných buď smyčcovými, nebo
dechovými nástroji. V předposledním doublu vrcholí pochod stejně jako u Luboše Fišera
částí hranou tutti a konec je hrán na klavír. Je tedy jasné, ţe si Luboš Fišer ve vzájemném

47

propojení obou částí mistrně pohrál s instrumentací, která dala skladbě krásnou barevnou
strukturu.
8.1.2

Hudební čas

Double Luboše Fišera trvá necelých osm minut. Pomalé části Fišerových celých not ve
fortissimu, které se mezi sebou proplétají v kánonu, jsou jakýmsi nekonečným kruhem,
stále plynoucí melodie zpomalující tok času. Sviţné části pochodu hudbu vţdy časově
posunují dopředu, aby se vzápětí mohla zase zastavit. Prostor skladby je také ovlivněn
typicky fišerovskými kontrasty dynamiky, gradujícími částmi a pianovými plochami.
Tempo Fischerových protivět je kromě poslední vţdy Allegro a tyto části jsou vyrovnáním
táhlých pomalých částí komponovaných Lubošem Fišerem.
V polovině skladby se plynulost zastavuje překvapivým několikerým opakováním
dvoutaktového motivu a následně jen akordu ţesťovými nástroji ve střídání s tympánovým
rytmickým prvkem. Od tohoto okamţiku jakoby Johann a Luboš postupně splývali do
jedné osoby. Velmi zpěvně působí Double 14, který je zřejmě úplným rozloučením se
skladatelovým jmenovcem. Klavírní zpěvná melodie v adagiovém tempu je v tónině c moll
a vyúsťuje tónikou do Fišerova posledního Doublu, kdy naposledy zazní Fišerův modus
hraný pouze houslemi a vytrácí se dynamicky aţ do úplného ticha.
8.1.3

Hudební forma

Skladba je z hlediska formy dvojitými variacemi. Zajímavé je sledovat měnící se hudební
materiál v odpovědích Johanna Fischera, neboť zde pracuje Luboš Fišer s barokním
materiálem a postupně ho přibliţuje jak svému modu, tak i notovému zápisu. Přestoţe je
skladba rozdělena na tolik částí, vytváří celistvé dílo. Jednotlivé doubly na sebe navazují
attacca a vţdy následující část je i harmonicky napojena na předcházející.
Tím, ţe Luboš Fišer pouţil do této skladby populární melodie Fischerovy Suity,
velmi Double připomíná Concerto grosso č 1 Alfreda Schnittkeho, který v části Rondo
střídá lacině líbeznou melodii Tanga s podbízivě konsonantní harmonií. Tato melodie se
věčně vrací jako hlavní téma ronda, které střídají harmonicky drsné a výrazově vypjaté
kvazicitace progresivních tendencí moderní hudby (BLÁHA, 2007a).
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Obrázek 32 Luboš Fišer: Double

Obrázek 33. Johann Fischer
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8.2

Jan van Eyck a Mark Kostabi

Double Luboše Fišera bychom mohli ve výtvarném umění srovnat např. s obrazem Marka
Kostabiho. Předlohou pro Kostabiho Konvenční manţelství (viz Obrázek 35) je obraz
klíčové postavy začínající generace nizozemského realismu první poloviny 15. století Jana
van Eycka: Manţelé Arnolfiniovi z roku 1434 (viz Obrázek 34). „Van Eyckovo umění
dosáhlo svého největšího úspěchu v portrétování. Obraz představuje italského obchodníka
Giovanni Arnolfiniho, který přijel do Nizozemí za obchodem, a jeho nevěstu Jeanne de
Chenany. Obyčejný koutek skutečného světa byl najednou jakoby kouzlem zachycen ne
desce. Bylo zde všechno – koberec a dřeváky, růženec na stěně, smetáček vedle postele
a ovoce na okenní římse. Působí to na nás, jako kdybychom přišli navštívit Arnolfiniovy
v jejich domě. Obraz pravděpodobně znázorňuje významný okamžik v jejich životě –
zásnuby. Mladá žena právě vložila pravou ruku do levé ruky Arnolfiniho on se chystá vložit
pravou ruku do její – je to slavnostní symbol jejich svazku. Je pravděpodobné, že požádali
malíře, aby tento významný okamžik zaznamenal jako svědek.“ (GOMBRICH, E. H.
Příběh umění, Argo, Praha 1997. s. 241).
Obraz Manţelé Arnolfiniovi je původně nepojmenovaný dvojportrét, dnes patří
londýnské Národní galerii. Kaţdý detail na obraze má symbolický význam, např. ovoce na
parapetu (plodnost, vyhnání z ráje), psík (věrnost, láska), botky (posvátnost manţelství)
atd. Jan van Eyck na něm vzdal hold lidské vzájemnosti. Novomanţelé vyzařují něhou,
odpovědností a vzájemnou úctou. Dílem samo o sobě je zrcadlo, na němţ je zachycen jak
autorův titěrný autoportrét, tak i čtvrtá osoba, která byla moţná dalším oficiálním svědkem
svatebního obřadu. Tento obraz mohl vzniknout s nárůstem sebevědomí nově se
konstituující vrstvy řemeslníků a obchodníků, které vedlo k jejich individuálním portrétům.
Obraz amerického postmoderního malíře Marka Kostabiho z roku 1992 je ideálním
příkladem stylového pluralismu, někdy se mluví i o stylovém eklekticismu. Obraz
okamţitě strhne pozornost diváka nejen osobitým stylem zobrazení, ale především
nápaditým, humorným vyuţitím citací a kvazicitací v nezávazném spojení nejrůznějších
vývojových etap dějin umění a stejně nezávaznou hrou s významy. Kostabi se neproslavil
jen stylovým eklekticismem, ale především jakousi továrnou na obrazy jako vylepšeným
pokračováním Warholovy Faktory. „Námezdní malíři“ předkládají Kostabimu své návrhy
a on je jen schválí a podepíše. Je to aţ neuvěřitelné, ţe tato sériová výroba obrazů vede
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k velice osobitému stylu, který je nezaměnitelný. Navíc se svérázným humorem komentuje
typycké rysy postmoderny. (BLÁHA, 2007b).
Kostabiho obraz vyzařuje elegancí, ale zároveň strnulostí, sterilitou a neţivostí.
Manţelé Arnolfiniovi byli vytrţeni z Eyckova obrazu a přeneseni do současnosti. Jsou to
však jakési figuríny bez obličeje a bez duše. Symboly z Eykova obrazu jsou
transformovány do současné společnosti a vyjadřují prázdnotu vztahů a vzájemnou lidskou
odcizenost. Centrem obrazu je televize jako nový atribut moderní společnosti, která od
sebe Eyckovy manţele rozděluje a vzdaluje, i kdyţ jsou vzájemně propleteny televizními
kabely. Kostabiho manţelé mají sice stejné pohyby jako manţelé Arnolfiniovi, ale působí
na nás opačným dojmem. Vypadá to, jako kdyby manţel svou ţenu od sebe odstrkoval,
jako by jí říkal nějakou negativní informaci, kterou doprovodil gestem pravé ruky. Místo
okna visí Mondrianův obraz z 20. století, zrcadlo vzadu neodráţí to, co je vidět, ale jakousi
variaci na Mondriana, která připomíná pásky do počítačů. Z ţivého psa, který je v Eyckově
obrazu symbolem věrnosti, se v paralele Marka Kostabiho stává nafukovací umělohmotná
hračka s miskou. Pozadí je zastoupeno studenými barvami, kde převládá fialová, namísto
původní vřelé červené v obraze Jana v. Eycka.
Stejně jako Double Luboše Fišera je Kostabiho obraz jakýmsi vzájemným
rozhovorem různých časů a stylů, vyjádřením pocitů současného člověka v kontrastu
s minulostí.

Obrázek 34. Jan van Eyck: Manţelé Arnolfiniovi

Obrázek 35. Mark Kostabi: Konvenční manţelství
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Nářek nad zkázou města Ur

Námětem této skladby je tragický zánik jihobabylónského města Ur, jehoţ pádem mizí
z dějin Sumerové, nejprve jako politická moc, později i jako národ. Mocná říše se stává na
rozhraní 3. a 2. tis. před n. l. kořistí semitských beduínských kmenů Amoritů, kteří
zaplavili Mezopotámii ze syrských stepí. Nářek nad zkázou města Ur se vztahuje
k vyvrácení Uru Elamity kolem r. 1955 před n. l. a k odvlečení posledního sumerského
krále Ibbisína do zajetí v Elamu.
Ur však nebyl jediným sumerským městem, které postihl krutý osud. Hned na
počátku naší litanie jsou jmenovány zpustošené svatyně měst, počínaje Nippurem,
významným centrem kultu Enlilova, a konče Guabbou, chrámem Ninmary, vedlejší
manţelky boha měsíce Nannara.
Téma zkázy, které zní celou básní v různých variacích, se stupňuje od zpěvu ke
zpěvu. Nejprve je nářek vyjádřen monotónním refrénem: „jeho ohrada je prázdná“ (viz
Obrázek 36), který se opakuje v druhé polovině všech veršů 1. zpěvu. Ještě naléhavěji neţ
v prvních zpěvech je ţal nad zkázou Ur vyjádřen slovy Ningaly, která předstupuje se
slzami v očích před svého manţela Nannara a prosí ho, aby zadrţel zkázu svého města.
Vrcholu dostupuje téma nářku líčením zhoubných účinků bouře, která spolu s vpádem
Elamitů a Suteů postihla Ur: v ulicích leţí mrtvá těla obyvatel, lidé umírají hlady, starci
hynou v plamenech a nemluvňata odplavily vody. Po této gradaci nastává obrat, rezignace,
která je vyjádřena monologem Ningaly. V posledních zpěvech se lid obrací jednak na
Ningalu s prosbou, aby se vrátila do svého chrámu, jednak na Nannara, aby obnovil slávu
svého města.
Opustil svou stáj – jeho ohrada je prázdná,
divoký býk opustil svou stáj – jeho ohrada je prázdná,
pán všech zemí opustil svůj dům – jeho ohrada je prázdná,
Enlil svatyni v Nippuru opustil – jeho ohrada je prázdná.
Jeho paní Ninlil opustila svůj dům – její ohrada je prázdná.
Ninlil tam opustila svůj chrám Kiur – její ohrada je prázdná.
Paní z Keše opustila svůj dům – její ohrada je prázdná.
Ninmach svůj chrám v Keši opustila – její ohrada je prázdná.
Obrázek 36. Úryvek z básně
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Text, psaný částečně v tzv. emesalu neboli ţenském dialektu, částečně v hlavním
dialektu, má přes 430 veršů, rozdělených do jedenácti zpěvů různé délky. Jednotlivé zpěvy
jsou zakončeny slovem kirugu, přeloţeným zde jako „proskynese“, coţ je pokyn pro
sklonění, resp. pokleknutí. Patrně tu jde o jakési sumerské tragické představení,
předváděné se zpěváky, jimţ odpovídal chór „antifonou“ (sum. izzigal), v níţ byl shrnut
obsah předchozího zpěvu v 1–2 verších. Pro stavbu této básně, právě tak jako pro celou
sumerskou poezii, jsou charakteristická častá opakování a paralelismus membrorum, to
znamená, ţe dva i více souvislých veršů tvoří celek svou podobnou stavbou, jako například
1–4, kde podmět „divoký býk“, resp. „pán všech zemí“ je nahrazen „Enlilem“.
Svým vznikem patří skladba o zkáze města Ur do doby starobabylónské, vzdálené asi
jen o jednu generaci od události. Výzva k obnovení města se zřejmě vztahuje k navrácení
kultických soch a restaurování Uru králem Išbierrou z Isinu.
Vedle této básně známe ještě obdobnou kompozici o pěti zpěvech, nazvanou „Nářek
nad zkázou Sumeru a Uru“; v ní se na zpustošení Sumeru podíleli vedle Elamitů a Sutejců
i Gutejci, které – podobně jako v básni „Prokletí Akkadu“ – povolal Enlil z hor.
Text byl rozluštěn v USA a překlad získal Luboš Fišer v praţském Orientálním
ústavu.29
9.1

Nářek nad zkázou města Ur Luboše Fišera

Fišerovo zhudebnění tohoto pět tisíc let starého sumerského textu vyznívá jako veliké
varovné lamento nad zkázou ţivota. Z hudby je cítit aktuální akcent. Skladba byla
zpracována také do baletní podoby v roce 197830 a provedena ve Smetanově divadle
v Praze.
Nářek nad zkázou města Ur je určen pro soprán, a baryton sólo, tři recitátory, dětský,
smíšený a recitační sbor, tympány a zvony. Toto monumentální dílo trvající pouhých
10 minut bylo zkomponováno v roce 1970 pro Kühnův smíšený sbor.
Je zde zřetelný vliv polské školy, zejména skladby Witolda Lutoslawského z roku
1963 Tři poémy Henry Michauxe pro orchestr a dvacetičlenný sbor. Některé Fišerovy
sborové pasáţe, práce s hlasy a jejich sónická konfrontace s bicími nástroji skladbu
Lutoslawského velmi připomínají. V Lutoslawského díle jde o různou kombinaci volných
29

Přebal CD Lament over the Ruined Town of Ur

30

reţie P. Weigl, choreografie M. Kůra
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a dirigovaných pasáţí, o míšení barev vyplývající z různých strukturálních faktur.
Aleatorní, volné pasáţe se tak stávají interpretační příleţitostí k „volnému“ hraní, ale jsou i
skvělým barevným i tektonickým kontrastem k přísným smyčcovým úsekům (HRČKOVÁ,
2007).
9.1.1

Tvar

Luboš Fišer v tomto expresivním díle naplno vyuţívá lidského hlasu ať uţ zpívaného, nebo
mluveného, pracuje s ozvěnou, refrénem, předzpíváním jednoho zpěváka a opakováním
sboru. Lidské hlasy se proplétají ve vzájemném nářku, prosbě, modlitbě, zlobě. Jediným
rytmickým doprovodem jsou zde tympány, které evokují starověké civilizace a původní
mystické náboţenství, zvony jsou zde pouţity jako melodický nástroj. Skladatel pracuje
s pausami, s kontrastními plochami ticha a s gradujícími částmi z piana do nejsilnější
dynamiky. Nesmírně zajímavé je zastoupení dominantního muţského hlasu (3 recitátoři),
z nichţ jeden skladbu zahajuje, poté zpěv lkajícího barytona, který stojí v kontrastu
s ţenským elementem (soprán). V závěru trojici doplňuje teskný dětský hlásek.
Jasně čitelná je melodická preference vzestupné čisté kvarty, malé sekundy a čisté
kvinty a souzvuk dvou čistých kvint v tritonové vzdálenosti (např. fis – cis, c – g), materiál
známý i z jeho předchozích kompozic: Patnácti listů podle Dürerovy Apokalypsy,
Requiem, nebo Crux.
Podobně jako v Caprichos si Luboš Fišer pohrává s melodičností vokálů
a konsonantů. Stejně jako je puntíčkářský ve zvolené instrumentaci i zde si pečlivě vybírá
slova a věty a hraje si s jejich zvukomalebností. Sumerský jazyk hojně pouţívá
slabikotvorných souhlásek „r“ a „l“ a také „g“, „m“, „š“ a „b“. Doplněné o samohlásky
působí slova velmi tajemně. Ač textu nerozumíme, mnohá slova jsou zřejmá a stručný
obsah literárního díla v úvodu této kapitoly nám mnohé napovídá.
9.1.2

Hudební čas

Ač skladba tvá pouze deset minut, budí dojem velmi dlouhého díla, které svým bolestným
obsahem jako by nechtělo skončit. Střídání mluvených ploch s clusterovými sborovými
částmi gradují z ticha do nejsilnější dynamiky. Stejně jako u Lutoslawského je čas
ovlivněn aleatorikou díla, která dává interpretům moţnost individuálního pojetí
(viz Obrázek 37). Zvukové kontrasty, zejména dynamické, udrţují napětí a kompaktnost
díla a střídání sólistů, dětského sboru a smíšeného sboru vytváří zajímavé časové pohyby.
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Velmi důleţitým momentem jsou plochy ticha, které sice netrvají dlouho, ale jsou
zastavením a přechodem do dalších částí.
9.1.3

Hudební forma

Nářek nad zkázou města Ur je rozdělen do jedenácti krátkých částí. Na začátku promlouvá
vypravěč o tom, co se stalo (viz Obrázek 39) a všechny sbory v půltónových krocích
zpívají „urú“ (viz Obrázek 38) v modu c-des-f-fis-g-a-b-h. Druhou část rozeznívá
barytonové sólo, které neustálým střídáním tónů a-b-a-b-g-a-g-a budí dojem pláče a pod
kterým sbory dynamicky gradují do fortissima. V třetí části zpívá opět v půltónových
krocích sopránové sólo, jehoţ doprovodem jsou tympány. V další části postupně tři
recitátoři vykřikují nápěvky, které po nich nejprve dětský sbor v tempu allegro, poté sbor
sopránů a altů v tempu agitato a nakonec sbor tenorů a basů v tempu patetico a ve forte
opakuje. Jako by všichni obyvatelé města promlouvali ve strachu o svoji budoucnost. Po
této vygradované části je pianová plocha, která je sborem pouze šeptána a postupně
zesiluje hlas recitátora. Zvony jako by bily na poplach a hysterické sopránové a altové
nářky evokují velký strach a úzkost. Osmá část je opět trojím střídáním tří recitátorů
a recitačního sboru (viz Obrázek 37), které je ale tentokrát podpořeno dynamicky
rostoucími tympány, jeţ gradují v deváté části, kde je dovršena zkáza města. Následuje
návrat k počáteční lamentaci „urú“ s plačícím sopránovým sólem, které crescenduje
společně se všemi sbory. Nářek nad zkázou města Ur je zakončen mohutným nářkem „urú“
a poté dětským zvoláním „Amá“ (viz Obrázek 40), coţ by mohlo znamenat hledání matky.

Obrázek 38: Modus

Obrázek 39: Začátek

Obrázek 40: Konec

Obrázek 37: Ukázka partitury Lamentu
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Závěr

Skladatel Luboš Fišer by v letošním roce oslavil své 75 narozeniny. Bohuţel ale uţ několik
let není mezi námi. Aniţ by většina z nás tušila, provází nás ovšem svými nápaditými
melodiemi uţ od dětských let a to prostřednictvím hudby ve Večerníčku, v pohádkách
a jiných filmech. Jeho artificiální tvorba je ukázkou velké osobitosti, invence, melodičnosti
a emociálnosti. Vrcholná tvorba Luboše Fišera spadá do 60. let, do doby „zlatého věku
českého umění 20. století“. Nové umělecké trendy autory ho inspirovaly k experimentům
a k hledání neotřelých moţností jejich vyuţití. Zároveň ale hledal i svou vlastní cestu
a osobitý styl. Luboš Fišer dozrál ve velkou skladatelskou osobnost, jeho kompoziční
talent a velká fantazie umoţnily vznik mnohých krásných skladeb, které jsou v dnešní době
čím dál více objevovány a interpretovány.
Při psaní teoretické části jsem měla jen málo příleţitostí opřít se o publikace týkající
se české hudební scény 2. poloviny 20. století. Existují jen zastaralé dějiny hudby, či
stručné slovníky a atlasy hudby, kde je však jen zlomek informací o samotných autorech a
jejich díle. Na rozdíl od výtvarného umění, které zaujímá mnoho literatury je aţ zaráţející,
jak málo odborného textu vzniklo. Teoretickou část práce jsem proto měla moţnost opřít
jen o dílčí články, které o Luboši Fišerovi a jeho době vyšly a zejména o další studentské
práce. Je vidět, ţe mladá generace má o tvorbu Luboše Fišera zájem a snaţí se
prostřednictvím rozboru některé jeho skladby Luboše Fišera lépe poznat.
Stanoveným cílem této práce bylo důkladnější seznámení se s tvorbou Luboše
Fišera a prostřednictvím analýzy jeho vybraných skladeb pochopit jeho hudební řeč.
Metodou komparace vybraných děl s výtvarnými díly jsem mnohem více pronikla do
struktury díla a měla moţnost se seznámit i s inspiračními zdroji zvolených skladeb, coţ
mi dalo nový pohled na hudební dílo samotné.
Metodou komparace lze nahlíţet na jakoukoli hudební skladbu, proto se snad tato
práce stane inspirací k moţnému alternativnímu uchopení a výkladu dalších hudebních děl.
Přála bych si také, aby tato práce rozšířila povědomí o Luboši Fišerovi. Mnoho Fišerových
současníků, přátel a znalců jeho díla stále ţije a bylo by nesmírně přínosné, kdyby
o Luboši Fišerovi vyšla nějaká souhrnná publikace.
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Příloha A Slovník výtvarných pojmů31
Akční malba = směr zdůrazňující spontánnost fyzického gesta jako vědomé uplatnění
principu řízené náhody. Důraz je kladen na samotný proces malby jako na podstatnouu
sloţku tvorby. Východiskem je psychický automatismus surrealismu a abstraktní
expresionismus a nejvýznamnějším světovým představitelem je J. Pollock.
Asambláţ = trojrozměrné výtvarné dílo sestavené z různých předmětů a materiálů;
trojrozměrná obdoba koláţe.
Informální malba (informel) = spontánní abstraktní projev vycházející z principu
postupného formování organického (vnitřního) řádu obrazu; typickým znakem je důraz na
materiální strukturu obrazu. Představitelé: J. Fautrier, J. Dubuffet, A. Tápies aj.
Lettrismus = směr vyuţívající různých druhů grafémů jako vizuálních znaků ve vztahu
k ostatním výtvarným elementům. Představitelé: F. Dufrene, M. Lemaitre, R. Sabatier aj.
Minimal-art = směr, který navazuje na odkaz dadaismu v rovině významové (humor, hra,
existenciální zaměření) i v rovině formy nebo výtvarných technik. Představitelé: D. Judd,
R. Morris, C. André aj.
Neodada = směr, který navazuje na odkaz dadaismu v rovině významové (humor, hra,
existenciální zaměření) i v rovině formy nebo výtvarných technik. Nejvýznamnější
představitelé jsou Noví realisté: J. Tinguely, D.Spoerri, Y. Klein aj.
Neokonstruktivismus = směr, který navázal na konstruktivismus a geometrickou abstrakci
meziválečného období s důrazem na matematické principy řádu. Jeho podstatou je
konstrukce plošného či prostorového díla na principu seriální kombinace geometrických či
stereometrických prvků.
Nová figurace = návrat k smyslové tvorbě, především figurální v kvalitativním posunu
významovém, formovém i z hlediska výtvarných technik. Představitelé: E. Arroyo,
L. Cremonini, A. Segui aj.
Pop-art = umělecký směr, vznikl v padesátých letech v Anglii a v USA jako reakce na
vizuální informace velkoměsta. Prostředkem ozvláštnění se stává reprodukce či začlenění
konkrétních předmětů do uměleckého díla. Představitelé = R. Rauschenberg, A. Warhol,
C. Oldenburg, G. Segal aj.

31

Převzato z (BLÁHA, 1993b).
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