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RESUMÉ
Giuseppe Tartini patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti v dejinách husľovej hry a
literatúry. Svojím bohatým dedičstvom prispel k jej rozvoju, pričom jeho vplyv ďaleko
presiahol hranice Talianska. Táto diplomová práca prináša komplexný náhľad do života a
tvorby tohto husľového virtuóza 18. storočia. Jeho skladateľská činnosť vychádzala z
majstrovského ovládania husľovej hry, práve preto sa jeho kompozície sústredia najmä na
tento nástroj. Svoje poznatky ďalej odovzdával žiakom v padovskej Škole národov, ktorú
sám založil. Veľký význam má jeho traktát o ornamentoch Traité des agréments, zostavený
z praktických poznámok o interpretácii melodických ozdôb. Nemalú pozornosť si
zasluhuje aj list, ktorý Tartini napísal svojej žiačke Maddalene Lombardini. Ide vlastne o
husľovú lekciu v písomnej podobe, pričom jeho hodnota zďaleka nie je iba historická.
Oblasť Tartiniho záujmu sa sústredila aj na hudobnú teóriu, v ktorej dosiahol významný
objav tzv. diferenčných tónov. Záslužný je aj jeho prínos vo vývoji husľového sláčika,
ktorý svojimi úpravami priblížil k dnešnej podobe.

SUMMARY
Giuseppe Tartini is one of the most important personalities in the history of violin
playing and literature. His rich heritage has contributed to the development of both, and his
influence has crossed afar the Italian borders. This diploma thesis brings a complex view
into the life and creation of this 18th century violin virtuoso. His composing activity
uprose from his master violin skills, and therefore he composed especially for this
instrument. Tartini transmitted his knowledge to the students of paduan School of nations,
which he himself had founded. His treatise on ornaments Traité des agréments, compiled
of the practical comments on the ornament interpretation, is of great significance. No small
attention deserves also his letter to the pupil Maddalena Lombardini. As a matter of fact, it
is a violin lesson in a letter form, and the value of the letter is by no means just historical.
Another area of Tartini´s interest was music theory, in which he invented so called
difference tones. His contribution to the development of violin bow is also praiseworthy;
he made several adaptations which brought the bow nearer to its current shape.
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ÚVOD
„Duch ľudský dotkol sa chvejivosti života, driemajúceho v jemne vyrezávaných
doskách, vyrobených z javorov a smrekov s ukončenou rozprávkou zadumaných lesov, v
kmitoch dotykom vlasov prebudených štyroch mŕtvych strún priblížil sa nadzmyselným
pojmom večnej prírody. Husle – zjav geniálny a preto nemenný.“
(Viktor Nopp)

Ťažko by sa dali nájsť krajšie slová, ktoré by tak poeticky vyjadrili podstatu huslí.
Tento nástroj odjakživa priťahuje srdcia staviteľov, skladateľov, interpretov i poslucháčov,
aby skrze nich a pre nich odhalil nevšedné tajomstvo zvuku jedinečne pripomínajúceho
ľudský hlas. Husle majú za sebou dlhú históriu popretkávanú významnými osobnosťami,
ktoré im umožnili zaskvieť sa svojou nádherou. No nielen ľudia vdychujú husliam život;
ich neoddeliteľnou súčasťou je sláčik, bez ktorého by boli nemé.
Táto diplomová práca je venovaná jednej z najvýznamnejších osobností talianskej
husľovej školy 18. storočia – Giuseppe Tartinimu. Po tom, čo husle dosiahli najväčší
rozkvet v dielach Corelliho a Vivaldiho, prichádza na scénu Tartini, ktorý čerpá z
barokového dedičstva týchto huslitov – skladateľov a ukazuje nový horizont technických
možností i výrazu huslí, smerujúc tak už ku klasicizmu. Táto výnimočná osobnosť vošla do
histórie nielen vďaka svojmu skladateľskému a interpretačnému umeniu, jej význam
spočíva tiež v teoretických traktátoch, didaktických radách a v zmene tvaru sláčika. Tým
všetkým Tartini zásadne ovplyvnil vývoj husľovej techniky a hry samotnej.
Oblasť Tartiniho vplyvu má svoju spojitosť aj s českou hudbou, a to vďaka jeho
štúdiu u Bohuslava Matěja Černohorského, neskôr vďaka jeho trojročnému pobytu v
Prahe, a tiež prostredníctvom padovskej Školy národov, ktorú on sám založil, a ktorú
navštevovalo aj niekoľko českých huslistov. Odkaz Tartiniho sa však aj po jeho smrti šíril
ďalej cez jeho žiakov. Práve oni sprostredkovali toto cenné dedičstvo ďalším českým
huslistom. Tak sa stal Tartini praotcom českej husľovej školy.
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Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol, pričom každá z nich rozoberá
významné aspekty osobnosti Giuseppe Tartiniho, a tak poukazuje na jeho všestranný záber
a vplyvné dedičstvo, ktoré po sebe zanechal. Ťažisko práce tvorí druhá a piata kapitola. V
záverečnej prílohe je uvedená česká verzia Tartiniho Listu žiačke Maddalene Lombardini.
Pri písaní práce boli využité najmä cudzojazyčné zdroje, a tiež Tartiniho spisy a
kompozície.
Prvá kapitola sa zaoberá jeho dobrodružným životom. V druhej kapitole je
zachytená skladateľská činnosť Tartiniho, s dôrazom na jeho štýlové zaradenie a miesto v
dejinách hudby, ďalej na jeho hudobné myslenie, estetické cítenie a tvorbu v oblasti
husľového koncertu a sonáty.
Tretia kapitola prináša prehľad vývoja husľového sláčika so zreteľom na Tartiniho
podiel na tomto procese. Kvôli zachovaniu postupnosti je v práci zachytené aj obdobie
pred a po Tartinim. Štvrtá kapitola je zameraná na teoretické spisy Tartiniho, pričom je
zdôraznený jeho vynález tzv. diferenčných tónov.
V piatej kapitole sa pozornosť obracia na Tartiniho interpretačnú a pedagogickú
činnosť. Keďže ide o výnimočného virtuóza daného obdobia, nesmierne zaujímavé je jeho
inovátorstvo v oblasti techniky tak pravej ako aj ľavej ruky. Táto kapitola taktiež rozoberá
niekoľko Tartiniho diel, ktoré sú významné svojím didaktickým obsahom. Ide o jeho
traktát o ornamentoch – Traité des agréments de la musique; ďalej list, ktorý napísal svojej
žiačke Maddalene Lombardini - Lettera del defonto Signore Giuseppe Tartini alla Signora
Maddalena Lombardini inserviente ad una importante Lezione per i Suonatori di Violino a
50 variácií na Corelliho tému s názvom L´arte dell´arco. Záver kapitoly zachytáva
Tartiniho pedagogickú činnosť v Škole národov a jeho kontakty s českými huslistami.
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1 ŽIVOT GIUSEPPE TARTINIHO
Giuseppe Tartini sa narodil v apríli 1692 v slovinskom
meste Pirano. Jeho životopisci sa nezhodujú v presnom
dátume jeho narodenia; staršie slovníky uvádzajú, že to
bol 12. apríl (Bernsdorf1,Mendel2), novšie zdroje tvrdia,
že sa narodil 8. apríla (Eitner3, Fuller4, Petrobelli5,
Ginzburg6,

Randel7).

Jeho

otec,

florentský

kupec

Giovanni Antonio Tartini, odišiel do Pirana koncom
sedemdesiatych rokov 17. storočia a v roku 1685 sa oženil
s Caterinou Zangrando, ktorá pochádzala zo zámožnej
piranskej rodiny.8
Giuseppe Tartini (rytina Carla
Calcinota, 1745)

Giuseppe najprv navštevoval cirkevnú školu pri

oratóriu sv. Filipa Neriho v Pirane, a ďalej pokračoval v štúdiu na kolégiu dei Padri delle
scuole pie v meste Capo d´Istria.9 Niektorí autori (Mendel10, Bernsdorf11, Fuller12) tvrdia, že
práve tu dostal základy vzdelania v oblasti hudby a hry na husliach, no existuje aj názor, že
k štúdiu hudby u neho došlo až počas jeho azylu v Assisi. 13 Hoci prianím rodičov bolo, aby
Giuseppe vstúpil do františkánskeho rádu, ich želanie nebolo naplnené.

1 BERNSDORF, E. Neues Universal-Lexikon der Tonkunst. Zväzok III. Offenbach: Verlag von Johann
André, 1861, s. 698
2 MENDEL, H. Musikalisches Converstions-Lexikon: Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen
Wissenschaften. Zväzok X. Berlin: Verlag von Robert Oppenheim, 1878, s. 111
3 EITNER, R. Biografisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der
christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Zväzok IX. Leipzig: Breitkopf &
Haertel, 1903, s. 355
4 FULLER, J. A. (ed.) Grove´s dictionary of music and musicians. Zväzok V. New York: The Macmillan
Company, 1910, s. 21
5 PETROBELLI, P. Giuseppe Tartini. Le fonti biografiche. Venezia: San Giorgio Maggiore, 1968, s. 147
6 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 36
7 RANDEL, D, M. The Harvard biographical dictionary of music. Harvard: Harvard University Press,
2006, s. 902
8 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 36
9 BERNSDORF, E. Neues Universal-Lexikon der Tonkunst. Zväzok III. Offenbach: Verlag von Johann
André, 1861, s. 698
10 MENDEL, H. Musikalisches Converstions-Lexikon: Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen
Wissenschaften. Zväzok X. Berlin: Verlag von Robert Oppenheim, 1878, s. 111
11 BERNSDORF, E. Neues Universal-Lexikon der Tonkunst. Zväzok III. Offenbach: Verlag von Johann
André, 1861, s. 698
12 FULLER, J. A. (ed.) Grove´s dictionary of music and musicians. Zväzok V. New York: The Macmillan
Company, 1910, s. 22
13 SADIE, J. A. Companion to Baroque Music. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1998, s. 38
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Namiesto života v kláštore si vybral štúdium práva na univerzite v Padove. Popri tom sa
tiež so záľubou venoval šermiarskemu umeniu.14
V roku 1710 utiekol s Elisabettou Premazone 15, niektoré zdroje uvádzajú Premazore
(Ginzburg16, Randel17), s ktorou sa tajne zosobášil. Keď ich sobáš vyšiel najavo, obaja
padli do nemilosti kardinála Giorgia Cornara, ktorý bol v tom čase biskupom v Padove.
Elisabetta bola totiž pravdepodobne neterou kardinála18, avšak istí autori (Bernsdorf19,
Mendel20, Eitner21) udávajú iba jej bližšie nešpecifikovaný príbuzenský vzťah s
kardinálom, a dokonca existuje aj tvrdenie, že nebola vôbec jeho príbuznou, ale bola
dcérou jedného z jeho poddaných22. Na kardinálov príkaz bol Tartini zatknutý a prinútený
opustiť Padovu i svoju manželku.
Hovorí sa, že jeho cesta viedla najprv do Ríma, potom sa istý čas živoriac túlal
krajinou, až nakoniec našiel útočisko vo františkánskom – minoritskom kláštore v Assisi.23
Tu sa začal naplno venovať štúdiu hudby. Vzdelával sa v oblasti kompozície a najmä v hre
na husliach.
Existuje viacero tvrdení týkajúcich sa osoby jeho učiteľa a väčšina autorov 24
uvádza, že ním bol „Padre Boemo“. Niektorí z nich (Fuller 25, Ginzburg26, Wenig27,
Randel28) tvrdia, že za týmto menom sa skrýva významný český skladateľ, teoretik a
organista Bohuslav Matěj Černohorský.
14 MENDEL, H. Musikalisches Converstions-Lexikon: Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen
Wissenschaften. Zväzok X. Berlin: Verlag von Robert Oppenheim, 1878, s. 111
15 FULLER, J. A. (ed.) Grove´s dictionary of music and musicians. Zväzok V. New York: The Macmillan
Company, 1910, s. 22
16 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 39
17 RANDEL, D, M. The Harvard biographical dictionary of music. Harvard: Harvard University Press,
2006, s. 902
18 FULLER, J. A. (ed.) Grove´s dictionary of music and musicians. Zväzok V. New York: The Macmillan
Company, 1910, s. 22
19 BERNSDORF, E. Neues Universal-Lexikon der Tonkunst. Zväzok III. Offenbach: Verlag von Johann
André, 1861, s. 699
20 MENDEL, H. Musikalisches Converstions-Lexikon: Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen
Wissenschaften. Zväzok X. Berlin: Verlag von Robert Oppenheim, 1878, s. 111
21 EITNER, R. Biografisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der
christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Zväzok IX. Leipzig: Breitkopf &
Haertel, 1903, s. 355
22 FULLER, J. A. (ed.) Grove´s dictionary of music and musicians. Zväzok V. New York: The Macmillan
Company, 1910, s. 22
23 Tamtiež, s. 22
24 Ide o autorov, ktorí už v práci boli alebo budú spomenutí: Randel, Mendel, Bernsdorf, Eitner, Fuller,
Wenig, Ginzburg a Petrobelli.
25 FULLER, J. A. (ed.) Grove´s dictionary of music and musicians. Zväzok V. New York: The Macmillan
Company, 1910, s. 22
26 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 40
27 WENIG, J. Prahou za hudbou. Praha: Orbis, 1972, s. 30
28 RANDEL, D, M. The Harvard biographical dictionary of music. Harvard: Harvard University Press,
2006, s. 902

9

Smolka píše, že Tartini študoval v Assisi u Černohorského, no nespája ho s osobou Padre
Boema29. Podľa Pečmana je nesporným faktom to, že sa tieto dve osobnosti stretli, nie je
však jednoznačne doložené, či bol Černohorský skutočne Tartiniho učiteľom 30 a Dounias
pre zmenu tvrdí, že nie je isté, či Padre Boemo a Bohuslav Matěj Černohorský sú skutočne
tou istou osobou.31 Všetky pochybnosti však vyvracia Petrobelli, ktorý píše, že „meno
tohto hudobníka je správne citované, a tak vlastne vylučuje každú pochybnosť o fakte, že
Fra Bohuslav (alebo Boeslav, alebo Bouslav) Černohorský a Padre Boemo sú tou istou
osobou“32.
O dva roky neskôr, v roku 1715, si skupina pútnikov z Padovy vykonávala púť k
hrobu sv. Františka z Assisi a práve vtedy došlo k odhaleniu Tartiniho, ktorý zvykol hrávať
na husliach v kláštornej kaplnke. Správa o ňom sa rýchlo dostala do Padovy a kardinál
Cornaro sa napokon rozhodol udeliť manželom milosť. Tartini sa teda konečne mohol
vrátiť do Padovy k svojej manželke, pričom sa stále viac zdokonaľoval v hre na husliach.
V roku 1716 bol pozvaný súťažiť s Francescom Maria Veracinim v paláci Pisani-Mocegino
v Benátkach, no túto výzvu odmietol po tom, čo počul Veraciniho hrať v Cremone, pretože
sa necítil dostatočne pripravený konkurovať jeho majstrovstvu. Ponížený a zdrvený týmto
zistením, Tartini definitívne opustil svoju manželku a odišiel do Ancony, kde sa celkom
zasvätil husliam, aby dosiahol dokonalosť, po ktorej tak veľmi túžil.33
Kľúčovým momentom v Tartiniho živote bolo práve stretnutie s Veracinim. Nie je
známe, pod čím vedením v Ancone pracoval, a či v skutočnosti mal učiteľa huslí, no je
možné, že sa mu venoval istý Giulio Terni, o ktorom sa Tartini vyjadril ako o svojom
prvom učiteľovi.34
V roku 1721 začal svoju službu ako „primo violino e capo di concerto“ - prvý
huslista a hlava orchestra v Capelle del Santo v bazilike sv. Antona v Padove, ktorá
pozostávala zo šestnástich spevákov a dvadsiatichštyroch inštrumentalistov a bola
považovaná za jednu z najlepších kapiel v Taliansku.35

29 SMOLKA, J. Hudba českého baroka. Praha: Akadmie múzických umení, 2005, s. 59
30 PEČMAN, R. Hudební kontexty staré Itálie. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 21
31 DOUNIAS, M. Die Violinkonzerte Giuseppe Tartinis als Ausdruck einer Künstlerpersönlichkeit und einer
Kulturepoche. Berlin: Georg Kallmeyer Verlag, 1935, s. 6
32 PETROBELLI, P. Giuseppe Tartini. Le fonti biografiche. Venezia: San Giorgio Maggiore, 1968, s. 46
33 FULLER, J. A. (ed.) Grove´s dictionary of music and musicians. Zväzok V. New York: The Macmillan
Company, 1910, s. 23
34 Tamtiež, s. 23
35 Tamtiež, s. 23
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O dva roky neskôr odišiel so svojím priateľom violončelistom Antoniom Vandinim
do Prahy. Tu sa ako sólista zúčastnil korunovačných slávností cisára Karola VI. Obaja
zostali v Prahe v službách grófa Kinského do roku 1726, potom sa vrátili do Padovy, kde
Tartini opäť zaujal svoje miesto v bazilike sv. Antona až do roku 1765.36
V roku 1727 alebo 1728 založil v Padove slávnu husľovú školu s názvom „Scuolla
delle Nazioni“ - Škola národov, ktorú navštevovali huslisti z celej Európy.37
Bol tiež členom Accademie dei Ricovrati a Congregazione dei Musicisti, pre ktoré
príležitostne hrával spolu s Vandinim. Svoju sólovú kariéru ukončil v roku 1740 kvôli
zraneniu ruky v Bergame.38
V roku 1768 ho zasiahla mŕtvica a o dva roky neskôr zomrel na gangrénu. 39 Bolo to
26. februára 1770. Slávnostný pohreb sa konal v bazilike sv. Antona v Padove 31. marca
1770.40 Pri tejto príležitosti bol predvedený smútočný zbor, ktorý skomponoval Francesco
Antonio Vallotti, maestro di cappella. Vo svojom Trattato di Musica sa o ňom Tartini
vyjadril takto: „Bol najskôr vynikajúcom organistom a teraz je vynikajúcim skladateľom,
vo všetkom majstrom svojho umenia.“41

36 SADIE, J. A. Companion to Baroque Music. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1998, s. 38
37 ROEDER, M. T. A history of the concerto. Portland: Amadeuss Press, 1994, s. 105
38 SADIE, J. A. Companion to Baroque Music. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1998, s. 38
39 Tamtiež, s. 38 - 39
40 PETROBELLI, P. Giuseppe Tartini. Le fonti biografiche. Venezia: San Giorgio Maggiore, 1968, s. 13-14
41 BURNEY, CH. Hudební cestopis 18. věku. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1966, s. 67 a 69
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2 TARTINI – SKLADATEĽ
2. 1 Tartiniho štýlové zaradenie a miesto v dejinách hudby
„V dielach Tartiniho možno nájsť hlavné druhy husľovej techniky, dostatočne
obtiažne i pre súčasného hráča.“ (David Oistrakh)
Tartini svojimi kompozíciami
nadviazal na odkaz Antonia Vivaldiho.
Stal sa jeho nasledovníkom42 a zároveň
vytvoril akési spojítko medzi „starým“
vivaldiovským
klasicistickým
Ukážka Tartiniho rukopisu a tajného písma

štýlom
štýlom,

a

„novým“
ktorého

predstaviteľom už je Giovanni Battista

Viotti. Štýl jeho tvorby sa postupne menil z barokového na galantný 43, a hoci jeho
kompozície svojou bohatosťou vypísaných ozdôb môžu pôsobiť manieristicky, cítiť v nich
jednoznačný odklon od štýlu neskorého baroka. Zjednodušenie hudobnej štruktúry
predpovedá už ducha klasicizmu, barokový pátos je nahradený hravosťou. I keď jeho
skladby sú plné obtiažnych technických pasáží, nejde v nich o jednostrannú virtuozitu. Po
tom, čo dosiahol vrchol „z hľadiska virtuozity (okolo roku 1740) dochádza vo jeho tvorbe
k obratu a výrazne sa priklonil sa k jednoduchosti a kantabilite“.44
Tartiniho hudba je slávna tým, že v sebe spája virtuozitu a lyriku. Pomalé časti jeho
skladieb vynikajú svojou vášnivosťou. K rozvoju husľovej techniky prispel Tartini výrazne
najmä tým, že priviedol podobu sláčika a spôsob hry bližšie k modernej praxi.45 Bol teda
jedným z najväčších reformátorov sláčika a stal sa tiež bezprostredným prechodcom
Paganiniho v oblasti husľovej techniky. Svoju revolučnosť dokazuje aj tým, že hoci stojí
už na pôde klasicizmu, vonkajšia forma jeho skladieb je ešte baroková.46
42 KAČIC, L. Dejiny hudby III. Barok. Bratislava: Ikar, 2008, s. 326
43 Galantný štýl (alebo tiež rokoko) vznikol na sklonku prvej tretiny 18. storočia ako reakcia na barokovú
monumentalitu a veľkoleposť. Prevažuje v ňom jednoduchá harmónia, diatonická melodika, tanečný
rytmus, používajú sa melodické ozdoby, zdôrazňuje sa detail. Formová stránka skladieb sa vyznačuje
častým opakovaním motívov a tematickým dualizmom. Vrchol prichádza v podobe sonátovej formy,
ktorá je protikladom barokovej monotematickej fúgy.
(prevzaté z: LABORECKÝ, J. Hudobný terminologický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, s. 194-195
44 KAČIC, L. Dejiny hudby III. Barok. Bratislava: Ikar, 2008, s. 327
45 ROEDER, M. T. A history of the concerto. Portland: Amadeuss Press, 1994, s. 105
46 PEČMAN, R. Hudba staré Itálie. Brno: Koncertní oddělení PKO, 1975, s. 18
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Charles Burney sa o jeho skladateľskom umení vyjadril takto: „Chcem len
poznamenať, že ako skladateľ patril k niekoľkým pôvodným géniom našej doby a trvalo
čerpal z vlastného prameňa; že jeho hudba bola plná nadšenia a fantázie, premyslená síce,
ale čistá a nevyumelkovaná; (...) jeho znalosť hmatníka dokazujú tisíce krásnych pasáží,
ktoré by bez nej nikdy nenapísal.“47
Podľa Ginzburga, po veľkom úspechu Corelliho v oblasti husľovej sonáty a
concerta grossa a Vivaldiho rozvinutia husľového koncertu prichádza na scénu Tartini,
ktorý uzatvára slávne súhvezdie talianskej husľovej školy a vynáša husľové umenie na
nový, vyšší stupeň.48
„Schopnosť silno cítiť a svojím umením vyjadriť pocity a prežívania, dar umeleckej
predstavivosti a sklon k obraznému hudobnému mysleniu – to všetko podmieňovalo obsah i
charakter tvorby nadaného huslistu a skladateľa.“49
Dedičstvo Tartiniho tvorby je veľmi veľké, prináleží mu viac než 350 skladieb,
pričom ťažisko spočíva v inštrumentálnych dielach skomponovaných väčšinou pre husle 50:
približne 135 koncertov a 190 sonát s continuom alebo bez continua 51; ďalej sú to 2
koncerty pre flautu (ich autenticita je však spochybnená 52) a taktiež koncerty pre ďalšie
nástroje, početné triové sonáty a niekoľko duchovných vokálnych skladieb53, vrátane
Stabat mater pre 3 hlasy.54
Vysvetlenie, prečo ostal najmä pri inštrumentálnej hudbe, dal sám Tartini
Charlesovi de Brosses, keď povedal: „Tieto dva typy (vokálna a inštrumentálna hudba) sú
tak odlišné, že čo sa hodí jednému, sa sotva hodí druhému; každý sa musí pridŕžať toho, na
čo má talent. Bol som požiadaný pracovať pre divadlá v Benátkach, a nikdy som nechcel,
pretože som si plne vedomý toho, že ľudský krk nie je to isté čo krk huslí. Vivaldi, ktorý sa
pokúšal komponovať v oboch žánroch, bol vždy znemožnený v jednom, zatiaľ čo bol veľmi
úspešný v druhom.“55
47
48
49
50
51
52
53
54
55

BURNEY, CH. Hudební cestopis 18. věku. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1966, s. 67
GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 4
Tamtiež, s. 60
Tamtiež, s. 57
Počet husľových koncertov a sonát u jednotlivých zdrojov značne kolíše. Uvedené čísla sú teda iba
približné.
ANDERSON, N. Baroque Music. From Monteverdi to Haendel. London: Thames and Hudson, 1994, s.
114
RANDEL, D, M. The Harvard biographical dictionary of music. Harvard: Harvard University Press,
2006, s. 902
SADIE, J. A. Companion to Baroque Music. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1998, s. 38
DE BROSSES, Ch. From Letter to M. De Maleteste (1739-40) In FUBINI, E. Music and culture in
eighteenth century Europe. Chicago: The University of Chicago Press, 1994, s. 201
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Podľa svedectva Johanna Joachima
Quantza má Tartini spolu s Vivaldim najväčšiu
zásluhu na šírení tzv. lombardského štýlu
(alebo tiež lombardského rytmu) v interpretácii
hudby 1. polovice 18. storočia. Základným
princípom je zvýrazňovanie expresívnych a
Ukážka lombardského rytmu

najmä šestnástinových figúr bodkovanými

rytmami alebo rôznymi rytmickými variáciami.56 Jeho začiatky siahajú približne do roku
1722, avšak náznaky tohto štýlu možno nájsť aj v škótskej hudbe.57 „Tento spôsob
interpretácie sa uplatnil nielen v inštrumentálnej, ale aj vo vokálnej hudbe 18. storočia a
patrí k základným znakom galantného štýlu i spôsobu hry.“58
Podobne ako mnohí jeho súčasníci, aj Tartini sa pridŕžal estetického učenia
známeho ešte z doby antiky – a síce afektovej teórie. Jej stúpenci sa snažili hudbou
vyjadriť silné emócie

a dosiahnuť veľkú expresivitu. Charakter Tartiniho hudobného

myslenia a emócií sa zjavuje v celej jeho tvorbe prostredníctvom jemu typických čŕt
programovosti, ktorá sa prejavila aj v niektorých názvoch sonát, napr. Opustená Didona
alebo Diablov trilok. No v porovnaní s Vivaldim, Tartiniho programovosť má pre
poslucháča menej zjavný charakter. Bezpochyby bola tesne zviazaná s jeho osobnými
pocitmi a prežívaním, ktoré bolo natoľko subjektívne až intímne, že ho autor nechcel
poslucháčovi celkom otvorene odkryť. Programovosť jeho skladieb je teda zrejmá zo
všeobecnej nálady hudby, z jej emocionálnosti a typických odtienkov radosti a smútku.59
Intímny charakter jeho hudby dokazujú taktiež mottá, ktoré si do svojich skladieb
Tartini zapisoval tajným písmom. Zrejme išlo o ich najvnútornejšie programy, ktoré si
autor neželal otvorene zverejniť, no ďalšie z pravdepodobných objasnení účelu tajného
písma je to, že nemohol vyjaviť svetský charakter svojich diel určených na predvedenie v
chráme. Tieto šifry predstavovali okolo 200 rokov záhadu pre bádateľov, ktorí sa ich
snažili rozlúštiť, a za ten čas už boli opradené mnohými legendami. Ich tajomstvo napokon
v prvej polovici 20. storočia odhalil grécky huslista a muzikológ Minos Dounias.60

56
57
58
59
60

KAČIC, L. Dejiny hudby III. Barok. Bratislava: Ikar, 2008, s. 327
QUANTZ, J. J. On playing the flute. Boston: Northeastern University Press, 2001, p. 323
KAČIC, L. Dejiny hudby III. Barok. Bratislava: Ikar, 2008, s. 327
GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 60-63
Tamtiež, s. 63-64
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Nasledujúca tabuľka uvádza Tartiniho šifry s ich výkladom:

Výklad Tartiniho tajného písma podľa Minosa Douniasa

Významnú úlohu v Tartiniho tvorbe majú národné prvky. Jeho diela sú
popretkávané intonáciou národných piesní a charakteristickými rytmami národných tancov.
Národné piesne a tance totiž Tartini vnímal veľmi živo a citlivo. Jeho záujem priťahovali aj
improvizované melodické piesne benátskeho gondoliera, ktoré potom zapisoval a
spracovával vo svojich dielach.61 Nasledujúci príklad prvku národnej intonácie pochádza z
druhej časti Koncertu A dur č. 109:

Svoju pozornosť Tartini obracal i k hudbe iných národov, obzvlášť ho zaujímali
slovanské piesne a tance. Zrejmý je najmä vplyv chorvátskej národnej piesne, pričom je
potrebné mať na pamäti, že jeho vzťah k Juhoslávii bol zaiste posilnený vďaka narodeniu v
meste Pirano.62 Prvky slovanskej melodiky a rytmu sú zreteľné v nasledujúcich dvoch
príkladoch pochádzajúcich z prvých častí koncertov č. 114 a 46:

Záujem o národnú hudbu je u Tartiniho nepochybne zviazaný s jeho špecifickou
túžbou po prirodzenej jednoduchosti a imitácii prírody. Národnú pieseň, rovnako ako
národný tanec, považoval za plody prírody, odporujúce všetkému umelému. 63 Svedčia o
tom aj jeho slová z Traktátu o hudbe: „No príroda má väčšiu silu než umenie.“64 Svoju
národnú hudbu pokladal za blízku prírode najmä vďaka prostote jej výrazu.65
61
62
63
64

GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 65
Tamtiež, s. 67
Tamtiež, s. 69-70
TARTINI, G. Trattato di musica secondo la vera scienza dell´ armonia. Padova: Stamperia del Seminario.
1754, s. 129
65 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 70
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2. 2 Tartiniho husľové koncerty a sonáty
„Zo všetkých talianskych skladateľov – huslistov generácie nasledujúcej hneď po
Vivaldim, nikto nedosiahol takú širokú reputáciu a nepreukázal takú všestrannosť, alebo
neprispel tak impozantne do inštrumentálnej hudby ako Giuseppe Tartini (1692 – 1770).“66
Tartini sa vo svojej skladateľskej činnosti upriamil takmer výhradne na dva
inštrumentálne žánre – sólový husľový koncert so sláčikovým sprievodom a husľovú
sonátu. V storočí, v ktorom bol prakticky každý skladateľ viazaný komponovať pre chrám
alebo pre divadlo, je tento fakt obzvlášť pozoruhodný a významný.67
Tartiniho talent je pozoruhodný nielen vďaka jeho virtuozite, ale najmä vďaka jeho
skladateľskému výrazu. Hlavným princípom bola pre neho imitácia ľudského hlasu. Bol s
ním natoľko spriaznený, že v jeho rukopisoch sa nachádzajú poetické mottá, niekedy
písané tajným jazykom, ktoré pochádzajú väčšinou z Metastasiových operných libret a
uvádzajú tak scénu alebo afekt danej časti skladby. 68 Spomedzi talianskych skladateľov
post-vivaldiovskej generácie patrí Tartini spolu s Locatellim k jej najvýznamnejším
predstaviteľom.69

66 WHITE, CH. From Vivaldi to Viotti. A History of the Early Classical Violin Concerto. Amsterdam: OPA,
1992, s. 101
67 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
68 ANDERSON, N. Baroque Music. From Monteverdi to Handel. London: Thames and Hudson, 1994, s.
113
69 STOWELL, R. The Cambridge companion to the violin. Cambridge: Cambridge University Press, 1992,
s. 150
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2. 2. 1 Husľové koncerty
„Prvým významným skladateľom, ktorý uplatnil nový galantný štýl v husľovom
koncerte v rokoch pred stredom storočia, bol Giuseppe Tartini, a sú to práve jeho diela, v
ktorých nachádzame prenikavý a významný rozvoj formy.“70
Tartiniho prínos v oblasti husľového koncertu je veľký z hľadiska kvantity, ale aj
kvality. Minos Dounias vo svojej práci Die Violinkonzerte Giuseppe Tartinis als Ausdruck
einer Künstlerpersönlichkeit und einer Kulturepoche uvádza 125 jeho koncertov, no od
vzniku jeho práce (1935) bolo objavených a autorizovaných približne desať ďalších
koncertov. Problém ich chronologického zoradenia dodnes nie je vyriešený, keďže v
Tartiniho rukopisoch chýbajú dátumy71, a taktiež je známe, že svoje koncerty dlhé roky
neustále prepracovával.72 Hoci Dounias študoval Tartiniho rukopisy, chronologické
zoradenie v skutočnosti vytvoril na základe štylistických údajov, ktoré obsahujú 73 napríklad melodické zvláštnosti či frázovanie, pričom nekládol veľký dôraz na vývoj
formy koncertu.74
„Výsledkom je, že štylistické zmeny v Tartiniho koncertoch, zoskupené podľa troch
období, prezentujú obraz, ktorý je takmer príliš pekný. Vývoj skladateľovho štýlu je
zriedkavo taký konzistentný.“75 Avšak tieto tri obdobia skutočne odrážajú určitú štýlovú
konzistentnosť, preto je možné opatrne prijať hypotézu, že koncerty jednotlivých období
majú približnú chronologickú súvislosť. Douniasovo vymedzenie troch období Tartiniho
tvorby husľových koncertov je nasledovné: prvé obdobie: 1721 – 1735, druhé obdobie:
1735 – 1750, tretie obdobie: 1750 – 1770.76

70 WHITE, CH. From Vivaldi to Viotti. A History of the Early Classical Violin Concerto. Amsterdam: OPA,
1992, s. 69
71 Tamtiež, s. 102
72 McVEIGH, S., HIRSHBERG, J. The Italian Concerto, 1700 – 1760. Rhetorical Strategies and Style
History. Wiltshire: Cromwell Press, 2004, s. 286
73 ROEDER, M. T. A history of the concerto. Portland: Amadeuss Press, 1994, s. 105
74 McVEIGH, S., HIRSHBERG, J. The Italian Concerto, 1700 – 1760. Rhetorical Strategies and Style
History. Wiltshire: Cromwell Press, 2004, s. 286
75 WHITE, CH. From Vivaldi to Viotti. A History of the Early Classical Violin Concerto. Amsterdam: OPA,
1992, s. 102
76 Tamtiež, s. 102
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Keďže Tartini strávil väčšinu svojho života ako prvý huslista orchestra chrámu sv.
Antona v Padove, mnohé z jeho koncertov boli pravdepodobne určené pre toto
zoskupenie,77 pričom práve zostava tohto orchestra a akustické zvláštnosti baziliky zohrali
významnú rolu pri inštrumentácii jeho koncertov. 78 Tomuto presvedčeniu napomáha aj
tvrdenie Douniasa, ktorý píše, že väčšina Tartiniho koncertov, ktoré napísal po svojom
návrate do Padovy, nesie v sebe akéhosi chrámového ducha. 79 Taktiež Ginzburg píše, že
koncerty prvého obdobia sú poznačené cirkevným štýlom. 80 Tartini svoje koncerty
bezpochyby hrával aj pri rozličných príležitostiach, na ktoré bol pozývaný v talianskych
mestách ako slávny husľový virtuóz. Mnoho jeho koncertov bolo zaiste určených pre jeho
žiakov, ktorí navštevovali Školu národov.81
Koncerty zostali v centre jeho pozornosti aj po tom, čo ukončil aktívnu kariéru
huslistu. Práve v nich, rovnako ako aj v sonátach, rozvíja svoju novú estetiku prirodzeného
vokálneho výrazu s vrcholnou melodickou jednoduchosťou a priamosťou.82 Jeho pohľad je
jasný zo slávneho výroku, ktorý napísal vo svojom Traktáte o hudbe:
„...najvyššia dokonalosť dobrého vkusu spočíva v hlase a vo výraze.“83
„Hoci Tartini strávil väčšinu svojho života v Padove, jeho hudobný štýl bol
benátsky.“84 Nasledoval vzor Vivaldiho a Albinoniho, ktorí ustanovili a komponovali 3časťový model koncertu.85 Všetky Tartiniho koncerty, s výnimkou jedného (č. 94, A dur),
majú sled častí: rýchla, pomalá, rýchla. Prvá a tretia časť je napísaná vždy v ritornelovej
forme, pričom tretia časť pôsobí často jednoduchšie, tanečnejšie; avšak vo všeobecnosti sú
obe rýchle časti jeho koncertov podobné.86 Tretia časť svojím charakterom často nesie v
sebe črty tanečných častí suity – napr. menuetu, gavotty, siciliany, v ktorých nie je ťažké
nájsť aj prvky národného štýlu.87
77 McVEIGH, S., HIRSHBERG, J. The Italian Concerto, 1700 – 1760. Rhetorical Strategies and Style
History. Wiltshire: Cromwell Press, 2004, s. 284
78 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 75
79 DOUNIAS, M. Die Violinkonzerte Giuseppe Tartinis als Ausdruck einer Künstlerpersönlichkeit und einer
Kulturepoche. Berlin: Georg Kallmeyer Verlag, 1935, s. 48
80 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 72
81 McVEIGH, S., HIRSHBERG, J. The Italian Concerto, 1700 – 1760. Rhetorical Strategies and Style
History. Wiltshire: Cromwell Press, 2004, s. 284
82 Tamtiež, s. 284 a 31
83 TARTINI, G. Trattato di musica secondo la vera scienza dell´ armonia. Padova: Stamperia del Seminario.
1754, s. 149
84 ANDERSON, N. Baroque Music. From Monteverdi to Handel. London: Thames and Hudson, 1994, s.
114
85 Tamtiež, s. 114
86 WHITE, CH. From Vivaldi to Viotti. A History of the Early Classical Violin Concerto. Amsterdam: OPA,
1992, s. 103
87 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 74
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Ako u mnohých Tartiniho súčasníkov, voľba tóniny patrila k hlavným afektom
charakterizujúcim dané dielo. Nasledujúc ducha svojej doby, väčšinu koncertov
skomponoval Tartini v durových tóninách – 109 zo 125 koncertov stanovených
Douniasom.88 Vo svojom Traktáte o hudbe on sám charakterizoval afekt molovej tóniny
ako „malátny, smutný a nežný“ a afekt durovej tóniny ako „silný, radostný a smelý“.89
Tartini patrí medzi najplodnejších skladateľov husľových koncertov svojej doby a
počas približne štyridsiatich rokov, ktoré venoval ich komponovaniu, prešiel určitými
zmenami, ktoré sú zachytené v Douniasovom rozdelení do spomínaných troch období.
Koncerty prvého obdobia sa vyznačujú komplikovanou virtuozitou, nasledujúc vzor
Vivaldiho.90
Kedy vznikli najstaršie známe Tartiniho koncerty, však nie je možné presne
stanoviť. Dounias píše, že úvahy nad týmito ranými dielami vedú k nasledovnému
zhrnutiu: vďaka rozvoju nových zvukových možností dochádza k odklonu od barokovej
tradície a na základe využitia prirodzených vlastností a technických možností sláčikových
nástrojov sa stupňuje počet virtuóznych elementov.91
Petrobelli uvádza, že Tartiniho koncerty pochádzajúce spred roku 1730 nesú v sebe
znaky Corelliho vplyvu. Ten je citeľný v príležitostnom výskyte pomalého úvodu či fugáta
v prvej allegrovej časti koncertu a v pomalej časti, ktorá je chápaná skôr ako spojítko
medzi rýchlymi časťami, než ako samostatná časť.92 Vplyv Corelliho a určité kompozičné
paralely medzi ním a Tartinim spomína aj Ginzburg. Konkrétne píše o fugátových a
imitačných prvkoch, a tiež o melodicko-rytmických elementoch, ktoré majú obaja
spoločné, napr. synkopické postupy v sekvenciách – nasledujúci príklad zobrazuje úryvok
z Corelliho Allemandy zo sonáty op. 5, č. 8 a z finálnej časti Koncertu A dur, č. 90
Tartiniho:93

88 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 94
89 TARTINI, G. Trattato di musica secondo la vera scienza dell´ armonia. Padova: Stamperia del Seminario.
1754, s. 152
90 McVEIGH, S., HIRSHBERG, J. The Italian Concerto, 1700 – 1760. Rhetorical Strategies and Style
History. Wiltshire: Cromwell Press, 2004, s. 284-285
91 DOUNIAS, M. Die Violinkonzerte Giuseppe Tartinis als Ausdruck einer Künstlerpersönlichkeit und einer
Kulturepoche. Berlin: Georg Kallmeyer Verlag, 1935, s. 34 a 38
92 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
93 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 72-73
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Na druhej strane Petrobelli uznáva aj evidentný vplyv Vivaldiho modelu koncertu,
najmä čo sa týka formálnej štruktúry – trojčasťová schéma: rýchla, pomalá, rýchla, s
dominantnou úlohou sólistu.94 Tento vplyv spomína vo svojej práci taktiež Ginzburg, avšak
zároveň poukazuje na fakt, že Vivaldiho sólové koncerty sú, na rozdiel od Tartiniho, ešte
značne ovplyvnené concertom grossom.95 Počet tutti úsekov v prvej časti koncertov v
tomto období je päť alebo šesť, pričom v ďalších obdobiach ich počet klesá.96
Hudobná reč Tartiniho a jeho tématický materiál je tak špecifický svojou melódiou,
rytmom a harmóniou, že jeho autorstvo je rozpoznateľné hneď po počutí úvodných taktov.
Tieto témy sa v jeho dielach opakujú a dokonca sa stávajú vzájomne vymeniteľné medzi
koncertami a sonátami. Špecifickou črtou Tartiniho štýlu je napríklad využívanie
„otvoreného“ akordu na konci časti, t. j. akord zaznie bez tercie, ktorá je zásadná pre
rozlíšenie durovej a molovej kvality.97
V rýchlych častiach Tartiniho koncertov sólista preberá a spracováva tématický
materiál, ktorý najprv zaznel v orchestri. Tonálna a tématická schéma prvej časti sa
zvyčajne opakuje aj v tretej časti, ktorá však má odlišné metrum a odľahčený charakter.
Sprievod orchestra v sólových úsekoch je realizovaný jednoducho, na základe vypísaného
basu.98
Postupné prepájanie tématických a virtuóznych úsekov je dosiahnuté v Tartiniho
koncertoch do takej miery, že inštrumentálna zručnosť sa stáva integrálnou časť melodickej
reči. Tým sa uskutočňuje odklon od virtuózneho typu koncertu, ktorý je charakteristický
pre prvé obodbie jeho tvorby. Transformácia inštrumentálnej virtuozity na viac expresívny
štýl je obzvlášť zreteľná v pomalých častiach. Typickým virtuóznym prvkom raných
koncertov je predpísané capriccio na konci prvej časti – ide o sólový úsek, ktorý v
dvojhmatovej a akordickej podobe spracováva tématický materiál prvej časti a ústi do
improvizovanej kadencie, ktorá je podporená dominantným akordom orchestra.99
O capricciach Tartiniho koncertov sa zmieňuje aj Ginzburg, ktorý ale na rozdiel od
Petrobelliho píše, že sa vyskytujú najmä vo finálnych častiach koncertov. Ide buď o krátke
epizódy, ktoré zvýrazňujú virtuózne možnosti huslí, alebo niekedy prerastajú až v
samostatné časti. Je v nich využitá bohatá ornamentika, ako napr. fugátové pasáže, trilky,
94
95
96
97
98
99
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prírazy či arpeggia. Svoje capriccia Tartini zakončuje kódou alebo improvizovanou
kadenciou postavenou na dominantnom akorde. Je známe, že v priebehu 18. storočia sa
kadencie rozrástli v obšírne improvizácie, v ktorých sa interpreti mohli blysnúť svojou
virtuozitou. Podľa výskumu Douniasa sa však capriccio v Tartiniho tvorbe po roku 1740 už
viac nevyskytuje.100 Nasledujúci príklad pochádza z tretej časti Koncertu E dur č. 46:

Prvé obdobie Tartinho koncertnej tvorby charakterizuje Ginzburg lyrikou, logickou
výstavbou formy a melodickou líniou prispôsobenou povahe nástroja. Tieto kvality sú
ďalej rozvíjané aj v nasledujúcich obdobiach. Zo 125 husľových koncertov, ktoré uvádza
Dounias vo svojej práci, 48 prináleží do prvého obdobia tvorby. Zvláštnu pozornosť
venoval Tartini husľovej technike v kompozíciách 30-tych rokov, zatiaľ čo v 20-tych
rokoch ho viac zaujímala otázka formy. Koncerty prvého obdobia nesú v sebe znaky
cirkevného štýlu, ktorý sa prejavuje v strohosti všeobecného charakteru hudby a taktiež v
100 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 78-79
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prvkoch zdržanlivej patetiky. Tartiniho imitačná technika v tomto období využíva účasť
dvoch huslí, pričom druhé husle imitujú melodickú líniu prvých v terciových postupoch,
ako to znázorňuje nasledujúci príklad:101

„V súhrne, štruktúry koncertov v Tartiniho prvom období ukazujú vzorce baroka,
zatiaľ čo melódie a textúry ukazujú tendencie smerujúce k ranému klasicistickému
štýlu.“102
V druhom období sa už prejavujú elegantné prvky galantného štýlu. 103 Stowell
uvádza, že tieto prvky sú v Tartiniho koncertoch rozoznateľné až okolo roku 1745, pričom
Brainard hovorí o zvláštnom spojení lyriky a virtuozity, huslistických manieroch, častých
echo efektoch a vypracovaných kadenciách, ktoré už považuje za známky jeho vyzretého
štýlu.104
White považuje toto Tartiniho obdobie za najplodnejšie, keďže zahŕňa takmer
polovicu jeho koncertov.105 Ginzburg ho charakterizuje ako obdobie vyzretosti a rozkvetu,
v ktorom je už významne prekonaný štýl baroka. Tieto koncerty sú hlbšie obsahom a
dokonalejšie formou, pričom predznamenávajú priblíženie ku klasicistickému štýlu 18.
storočia. Okrem vplyvu tzv. lombardského štýlu je tu zreteľný tiež vplyv talianskej opery,
najmä neapolskej.106
Hoci sa Tartini zaoberal ľudským hlasom a dokonca ho kládol za vzor pre
inštrumentálnu hudbu, predsa sa vokálnej tvorbe takmer vôbec nevenoval. Druhé obdobie
jeho koncertnej tvorby však poukazuje na štylistické inovácie, ktorými sa prostredníctvom
inštrumentálnych prostriedkov snažil dosiahnuť výraz charakteristický pre vokálnu hudbu
101 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 71-73
102 WHITE, CH. From Vivaldi to Viotti. A History of the Early Classical Violin Concerto. Amsterdam: OPA,
1992, s. 106
103 McVEIGH, S., HIRSHBERG, J. The Italian Concerto, 1700 – 1760. Rhetorical Strategies and Style
History. Wiltshire: Cromwell Press, 2004, s. 285
104 STOWELL, R. The Cambridge companion to the violin. Cambridge: Cambridge University Press, 1992,
s. 150
105 WHITE, CH. From Vivaldi to Viotti. A History of the Early Classical Violin Concerto. Amsterdam: OPA,
1992, s. 106
106 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 85-86
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jeho doby. Hlavné postavenie melódie a jednoduchosť štruktúry sú hlavnými črtami jeho
štýlu od roku 1740 ďalej, najmä v pomalých častiach koncertov. Opakujúcou sa
referenciou na vokálnu hudbu sú poetické úryvky, ktoré sa objavujú na začiatku niektorých
častí, väčšinou pomalých. Niekoľko úryvkov je prevzatých z Metastasiových libret a
objavujú sa tam aj mottá napísané tajným zašifrovaným jazkyom. Ich úlohou je navodiť
afekt danej časti.107
Keďže skladateľ inštrumentálnej hudby nemá k dispozícii text, ktorý by jasne
vyjadril afekt danej skladby, musí využiť všetky dostupné hudobné prostriedky na jeho
vyjadrenie. Za účelom zväčšenia škály výrazových možností využíval Tartini melodické
ozdoby a diminúcie. Tie nemali za úlohu iba ozdobovať melódiu, ale najmä špecifikovať
základný afekt, ktorý chcel nimi vyjadriť. Často je možné nájsť okrem základnej verzie
pomalej časti v jeho rukopisoch aj ďalšie verzie, v ktorých sú rozpísané všetky ozdoby a
diminúcie za účelom poskytnutia jasného návodu na vyjadrenie daného afektu pre
interpreta. Každá z týchto ozdôb má špecifický charakter a funkciu, a preto by sa nemali
využívať náhodným spôsobom. Je potrebné poznať správne miesto a spôsob, ako má byť
ornament vyjadrený, aby vyprodukoval „dobrý výraz podľa prírody“, ako hovorí sám
Tartini.108
V roku 1743 astronóm, profesor paduánskej univerzity a zároveň Tartiniho priateľ,
Gianrinaldo Carli, napísal, že Tartini vtedy kládol najväčší dôraz na prírodu, od ktorej sa
umelec musí učiť, a tiež ukázal, že umenie je schopné vyjadrovať ľudské vášne a
prebúdzať ich.109
Čo sa týka formy koncertov tohto obdobia, vo všeobecnosti sa Tartini pridržiaval
tradičného trojčasťového cyklu.110 Prvé časti obsahujú štyri alebo tri tutti úseky. V
porovnaní s prvým obdobím ide o pokles, ktorý pokračuje ďalej v treťom období. 111 „Tento
pokles v počte a dôležitosti tutti úsekov sa priamo spája s proporčne zväčšenou
dôležitosťou sólových úsekov.“112 Figurácia sólových úsekov sa v tomto období konštantne
mení. Nenachádza sa tu žiadna súvislosť medzi úvodným tutti a sólovými úsekmi, jedine
ak náznaky úvodnej frázy. To sa ale mení v treťom období, v ktorom sólo úseky naberajú
črty sonátovej formy.113
107 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
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V prvých častiach koncertov sa okrem štyroch alebo troch tutti úsekov nachádzajú
tri sólové úseky s tonálnym sledom T-D, D-T. Pri ich komponovaní sa Tartini pridržiaval
monotématického princípu. V druhých častiach je vo veľkej miere zachovaná povestná
akademičnosť, ktorá sa časom mení na patetickú monumentálnosť. Charakter týchto častí
je lyrický a značne subjektívny, s čím súviasia aj ich tempové označenia a prislúchajúce
mottá napísané na ich začiatku. V kontraste s prvými časťmi, druhé sú komponované v
rovnomennej mólovej tónine. Finálne časti sú komponované v dvojdobom metre a nesú v
sebe typický tanečný charakter.114 Nasledujúci príklad pochádza zo začiatku tretej časti
Koncertu E dur č. 53:

V koncertoch tohto obdobia ďalej prevláda melodický štýl a je v nich cítiť vplyv
intonácie slovanskej národnej hudby. Objavujú sa tu tiež emocionálno-výrazové elementy,
ktoré charakterizujú danú tému. Tá môže byť energicko-pochodová, lyricko-rozjímavá
alebo graciózno-tanečná. Tartini v tomto období odmieta využívanie najvyšších polôh,
početných dvojhmatov, príliš rýchlych temp a prehnaných ozdôb, ktorých charakter a
miera využitia sa stále viac spájala s afektom. Jednoduchosť a čistota výrazu citov a
nápadov ohraničila čisto virtuóznu techniku. V tomto úseku jeho života, keď bol jedným z
najlepších huslistov svojej doby, rozšírila sa jeho sláva ďaleko za hranice Talianska nielen
ako o interpretovi schopnom „spievať“ na husliach, ale aj ľahko prekonať akékoľvek
virtuózne zložitosti.115
V tomto období sa tiež rozrastá rola dynamiky v Tartiniho koncertoch. Zväčša
využíval terasovité dynamické kontrasty, až neskôr postupné prechody a vo svojich
rukopisoch zriedka vyznačoval dynamické podrobnosti, čím poskytol interpretovi slobodu
výberu.116
Sprievod sólistu je spravidla ohraničený sláčikovým kvartetom. Na rozdiel od
prvého obdobia, kvartet znie iba v tutti, sólový part doprevádzajú len husle (a viola),
obvykle dokonca bez basu. Virtuózny element je koncentrovaný v parte sólo huslí.
114 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 88-89 a 91
115 Tamtiež, s. 86-88
116 Tamtiež, s. 88
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Skromný sprievod má jednoduchý harmonický priebeh a je v kontraste s bohatým zvukom
tutti sláčikového kvarteta, ku ktorému sa niekedy pridávajú aj dychové nástroje. To sa dialo
v kontexte odpovedajúcej praxe tej doby, keď sa dychové nástroje – najmä hoboj a lesný
roh pridávali k sláčikovému kvartetu, hoci v rukopisoch koncertov sa ich party
nenachádzali.117
Tretie obdobie Tartiniho koncertnej tvorby zahŕňa posledných 20 rokov jeho života
a nie je až tak významné ich počtom – zo 125 koncertov spadá do tohto obdobia iba
štrnásť, ale skôr svojimi kvalitatívnymi osobitosťami. Tieto koncerty sú charakteristické
svojou prostotou, plastičnosťou a ukončenosťou melodickej línie. Upevňuje sa v nich
odklon Tartiniho od výrazne virtuózneho vedenia sólových huslí, ktorý sa začal ešte v
minulom období. Ťažko možno za príčinu ústupu technických možností výrazu v
neskorých koncertoch Tartiniho považovať jeho vysoký vek a úpadok fyzických síl, ako to
robí Dounias. Nepochybne väčší význam mala jeho snaha nasledovať estetické požiadavky
doby.118
White píše: „Môže existovať iba málo pochybností o tom, že Tartiniho obrat k
jednoduchšiemu štýlu v jeho neskorých koncertoch bol kalkulovanou zmenou, vykonanou
ako odpoveď na zmeny vo vkuse a v tom, čo bolo považované za moderné v štýle.“ 119
Predpovedajúce tendencie je možné nájsť už aj u skorších Tartiniho koncertov, pričom
niektoré by sa dali nazvať ako prechodné, avšak neskoré koncerty sú dôsledne odlišné od
svojich predchodcov a jasne prechádzajú k ranému klasicistickému štýlu.120
Petrobelli píše, že Tartini v tomto období priviedol k vrcholu princípy, ktoré
rozvíjal už v predošlých rokoch. Centrom jeho kompozícií sa stávajú pomalé časti, v
ktorých dominuje sólový part. Jeho melodická línia nesia celú váhu výrazu. V týchto
častiach dosahuje Tartini vrchol svojho štylistického výrazu: sólový part napĺňa rovnaký
výrazový zámer ako vokálna línia, bez toho, aby protirečil špecifickým črtám nástroja.
Práve tieto črty využíva až do krajnosti, čím vytvára skutočne originálny hudobný jazyk.121
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V treťom období dosiahol Tartini najväčšie priblíženie k prírode, ktorej zákony sa
snažil uplatniť v hudbe. Hudobné obrazy stále viac charakterizoval prostredníctvom
harmónie, pričom občas sa v jeho predklasickom štýle nečakane objavujú črty romantizmu
– napr. chromatika.122
Toto obdobie je tiež charakteristické extrémnou jednoduchosťou a citlivou
kantabilitou, ktorá je podporená ľahkým sprievodom dokonca iba dvoch huslí. 123 Prvé časti
koncertov sú svojím usporiadaním silne ovplyvnené sonátovou formou a obsahujú už len
tri krátke tutti úseky. Prvý sólový úsek je ekvivalentom expozície sonátovej formy, ktorej
predchádza úvodný tutti úsek. Celá expozícia sa aj s úvodným tutti presne podľa vzoru
sonátovej formy zopakuje. Druhý sólový úsek sa podobá rozvedeniu a repríze sonátovej
formy. Pred ním a po ňom sa nachádzajú tutti úseky, ktoré sa spolu so sólovým úsekom
opäť podľa vzoru sonátovej formy zopakujú.124
Vplyv sonátovej formy spomína taktiež Ginzburg, ktorý píše, že hoci aj u Corelliho
sa už objavuje niekoľko kontrastných úsekov v rámci jednej časti, ide skôr o vplyv starej
canzony, avšak u Tartiniho je už jednoznačný vplyv novej sonátovej formy klasicizmu.125
„Doteraz žijúce kópie neskorých koncertov nie sú široko distribuované a môžu byť
menej známe než skoršie výtvory.“126
Tartini sa stal pionierom vo vnesení raného klasicistického štýlu do husľového
koncertu a zároveň položil základ pre jeho ďalší rozvoj, pričom jeho formové riešenia už
ukazujú cestu do budúcnosti. Ďalšie generácie talianskych a celkovo európskych huslistov
skladateľov čerpali z jeho dedičstva.127 Svedčia o tom aj slová Bachmanna, ktorý píše: „Po
Tartinim, skutočnom zakladateľovi celého umenia husľovej hry, prichádza Viotti.“128
Podobné je aj tvrdenie Fargu, ktorý píše, že veľkí majstri ako Rode, Kreutzer, Viotti,
Baillot a Spohr boli síce majstrami husľového umenia, no zostali v ríši husľovej techniky,
ktorú už pred nimi vyznačili Corelli a Tartini, avšak oni ďalej rozšírili možnosti
emocionálneho výrazu, melódie a všestrannosti sláčikovej techniky.129
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Na záver kapitoly o Tartiniho koncertnej tvorbe uvádza Ginzburg nasledovný citát
francúzskeho súčasníka Tartiniho – P. L. Ginguené (1791): „Giuseppe Tartini, ktorého
spravodlivo možno nazvať veľkým, zavŕšil dvojakú revolúciu – ako v koncertnom štýle, tak
i v hre na husliach. Nedá sa neoceniť jeho melódie, ušľachtilé a výrazné, črty
presvedčivosti, ale pritom samozrejmé a stelesnené v melodickej harmónii, bezmedzné
umenie melodiky bez prítomnosti otroctva a pedantizmu, vlastnému dokonca samotnému
Corellimu, ktorý sa viac venoval kontrapunktu než spevnosti; žiadne nedbalosti, žiadna
afektovanosť, nič nepoctivé; triumfálnosť bez nadutosti jeho prvých allegro, dojatie a
patetičnosť výrazu jeho adagio, spev, ktorý sa nedá nespojiť s citom a v ktorom sotva je
možné nevšimnúť si stelesnenie ľudskej reči; nakoniec presto, brilantné, rôznorodé,
oživené, ale bez povrchnosti, veselé, avšak bez extravagancie – taký, vo všeobecnosti, je
charakter a forma koncertov Tartiniho.“130

130 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 107
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2. 2. 2 Husľové sonáty
Tartiniho sonátová tvorba sa delí na sonáty pre husle s basom, ktorých počet bol
Paulom Brainardom stanovený na 175 opusov, a sonáty pre husle sólo, bez basu. K nim sa
pridáva ešte niekoľko sonát „a tre“ a „a quatro“.131
Sonáty pre husle a basso continuo
Historik husľového umenia, Andreas Moser píše, že najväčšiu slávu Tartinimu ako
skladateľovi prinášajú husľové sonáty, ktoré predstavujú vrchol talianskej husľovej hudby
18. storočia. V rýchlych častiach sa prejavuje sila Tartiniho dômyselnosti vo výstavbe
plastických tém, v pomalých častiach prekvitá ušľachtilá melodika. Prvé zbierky jeho sonát
boli vydané v Amsterdame v rokoch 1732, 1734 a 1743.132
Podobne ako Tartiniho koncerty, aj jeho husľové sonáty možno rozdeliť do troch
období, ktoré sa zhodujú s periodizáciou koncertov, no pritom treba nevyhnutne vziať do
úvahy, že štýlový vývoj Tartiniho hudby nebol natoľko postupný, žeby zodpovedal
striktným chronologickým rámcom.133 Je známe, že k svojim prvým originálom sa Tartini v
priebehu rokov vracal a postupne dopĺňal či odoberal určité úseky a niekedy dokonca
vybral časť jednej sonáty a vložil ju do inej. Vďaka tomu existuje niekoľko verzií jeho
sonát, ktoré vyjadrujú postupnosť jeho zmien a zámer, ktorý v danom čase Tartini mal na
mysli.134
Rovnako ako pri Tartiniho koncertoch, aj pri sonátach treba pamätať na jeho
spätosť s literárnymi podkladmi, ktoré pri komponovaní rád využíval. „Oslavovaný Tartini
nikdy neskomponoval sonátu, ktorá by nevyjadrovala nejaké dielo Petrarchu; ani nikdy
nestratil pohľad na svoj zamýšľaný námet.“135 Ako je známe, jeho diela boli tiež často
inšpirované Metastasiom. Umelecký a výrazový zámer, ktorý mal Tartini vždy na mysli,
vyzdvihol aj Jean Le Rond D´Alembert, ktorý povedal: „Skladatelia inštrumentálnej
hudby nevyprodukujú nič, iba prázdny zvuk, pokiaľ nemajú vo svojich hlavách, ako
oslavovaný Tartini, ako oni hovoria, dej alebo výraz, ktorý má byť znázornený.“136
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135 MILIZIA, F. From Complete Formal and Material Treatise on the Teather (1794) In FUBINI, E. Music
and culture in eighteenth century Europe. Chicago: The University of Chicago Press, 1994, s. 254-255
136 LE ROND D´ALEMBERT, J. From On the Freedom of Music (1759) In FUBINI, E. Music and culture
in eighteenth century Europe. Chicago: The University of Chicago Press, 1994, s. 90
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Vo svojich dvanástich sonátach, uverejnených ako op. 1, vychádzal Tartini podobne
ako Geminiani a Locatelli z kompozičného štýlu Corelliho sonát op. 5.

137

„Ako je známe,

Tartini sám hral a široko aplikoval tie sonáty svojho staršieho súčasníka v pedagogickej
praxi.“138 Petrobelli vníma Corelliho vplyv na dvoch úrovniach: prvá sa týka husľovej
techniky a druhá organizácie hudobného materiálu.139 Dounias píše, že štýl a elegický pátos
Corelliho bol Tartinimu bližší než vášnivá hudobná reč Vivaldiho, od ktorého prevzal iba
formu. No na rozdiel od Corelliho, u ktorého počet častí kolíše medzi tromi a štyrmi,
Tartini vo svojich sonátach dodržiaval trojčasťový cyklus so sledom častí – pomalá, rýchla,
rýchla. Hoci táto schéma postráda agogický kontrast medzi druhou a treťou časťou, Tartini
ho nahradil rozdielnosťou charakteru, metra a tempa týchto častí. Brainard uvádza tri
výnimky, kde je sled častí odlišný, a síce – rýchla, pomalá rýchla.140
Na rozdiel od koncertov, kde sa pomalá časť nachádza v poradí na druhom mieste a
je skomponovaná v dominantnej, paralelnej alebo rovnomennej tónine, v sonátach Tartini
zachováva rovnakú tóninu vo všetkých častiach. Zaujímavosťou je, že v tých troch
sonátach, kde je sled častí PRP, je pomalá časť napísaná rovnomennej alebo paralelnej
tónine. Podobne ako v koncertoch, hlavným princípom v Tartiniho sonátach je kontrast
medzi časťami cyklu a tendencia k elementom kontrastu vrámci niektorých častí, čo jasne
poukazuje na priblíženie ku štýlu klasicizmu. Vo viac rozvinutých sonátach sa dokonca
objavujú prvky rozvedenia, a tiež repríza, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou sonátovej
formy obdobia klasicizmu.141
Prvých šesť sonát sa ešte pridŕža striktnejšieho štýlu da chiesa, no ďalších šesť
sonát už nesie črty štýlu da camera a približuje sa k žánru suity. Pomalá časť, obzvlášť v
prvých šiestich sonátach, má často zádumčivý až patetický charakter, ako o tom svedčí aj
nasledujúci príklad:

137 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 109
138 Tamtiež, s. 109
139 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
140 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 109-110
141 Tamtiež, s. 110
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Za ňou nasledujúce Allegro zachováva Corelliho fugátový štýl, pričom niekedy
býva zakončené krátkou pomalou kódou Adagio, ktorá má za úlohu vytvoriť kontrast k
prichádzajúcemu rýchlemu finále. Záverečné finále nesie v sebe črty gracióznosti, občas
prvky národného tanca a často využitý býva charakter gigy, pričom Tartini dáva prednosť
dvanásť-osminovému metru pred šesť-osminovým:142

V nasledujúcich sonátach op. 2 mizne rozdelenie na štýl da camera a da chiesa.
Tartini prekonáva konvencie cirkevného štýlu a vytvára svoj vlastný typ husľovej sonáty,
približujúci sa klasicistickej inštrumentálnej sonáte 18. storočia. Sonáty op. 2 poukazujú na
vzrast túžby po spevnosti a ušľachtilej prostote. Jasne stanovený je tiež tanečný charakter
finálnej časti. Sólový part huslí nadobúda väčšie hudobné rozvitie a ohraničuje sa jeho
virtuóznosť. Basový part je zjednodušený, miznú čísla naznačujúce harmonický priebeh a
úloha basovej línie sa znižuje na harmonickú podporu sólového hlasu. Samotná harmónia
sa taktiež zjednodušuje.143
O Tartiniho sonátach v značnej miere platí to, čo je charakteristické pre formu,
obsah a hudobnú reč jeho koncertov. V oboch žánroch sa prejavuje zreteľný vplyv
národnej piesne a tanca. Polyfonický štýl rýchlych častí ustupuje v prospech homofónneho
štýlu; Tartini zanecháva fugátový princíp a uprednostňuje dvojdielnu reprízovú formu s
tendenciou k rozvitiu do trojdielneho klasicistického Allegra. V sonátach posledného
obdobia je možné niekedy sledovať odtieň zatajenej bolesti, melanchólie a zmierenia, no
tieto nálady sú väčšinou prekonané svetlou lyrikou a nádejou. Ďalej sa v nich odráža túžba
po prehĺbení výrazu, po jednoduchosti a priamosti, čiže po kvalitách, ktoré prináležia ku
klasicistickému štýlu.144
O tom, ako dobre rozumel Tartini národnej hudbe, svedčia aj slová Charlesa de
Brosses, ktorý, síce s nesprávnou informáciou o Tartiniho nepretržitom pobyte v Padove,
píše: „V tomto smere považujem iba Tartiniho za rozumného. Hoci nikdy neopustil
Padovu, je si dobre vedomý, že každý národ musí mať svoju vlastnú hudbu, vernú duchu jej
jazyka a typu hlasov, ktoré tá krajina produkuje; preto odlišnú od ostatných a váženú
cudzincami iba do tej miery, že sa začnú v danej krajine cítiť ako doma.“145
142 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 110-111
143 Tamtiež, s. 112-114
144 Tamtiež, s. 114 a 117
145 DE BROSSES, Ch. From Letter to M. De Maleteste (1739-40) In FUBINI, E. Music and culture in
eighteenth century Europe. Chicago: The University of Chicago Press, 1994, s. 201
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Najväčšiu obľubu si zo všetkých Tartiniho sonát vyslúžili dve g molové sonáty.
Prvá pochádza ešte z prvého opusu, čo svedčí o skutočnosti, že už v ranom období svojej
tvorby bol Tartini schopný komponovať výraznú hudbu. Ide o sonátu č. 10, ktorá dostala
romantický programový názov Didone abbandonata - Opustená Didone. V niektorých
vydaniach sa objavujú na jej začiatku Metastasiove verše, pod dojmom ktorých Tartini
tvoril túto sonátu. Pozostáva z troch častí: Affettuoso (v niektorých vydaniach Andante
alebo Larghetto), Presto (niekedy s dodatkom non troppo) a Allegro (niekedy s dodatkom
commodo). V mnohých vydaniach sa objavuje ešte jedna pomalá časť, vložená medzi
rýchlymi časťami, no v origináli sa nenachádza.146
Prvá časť sa vyznačuje prenikavou lyrickou melodikou s črtami patetiky a smútku:

Taktiež sa tu objavujú kontrastné tématické prvky v durovej tónine, ktoré svojou
ostrosťou a scherzovitým charakterom tvoria protiklad k hlavnej lyrickej téme:

No hlavný kontrast voči prvej časti tvorí druhá časť Presto:

Finále je napísané vo forme gigy, no tanečnosť je zmäkčená prevahou plynulého
pohybu a smutnou náladou hudby:

146 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 117-118
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Hodnota tejto sonáty spočíva v jej živej obraznosti a obsahu výrazovej hudobnej
reči, v striktnosti formy a prispôsobeniu povahe huslí, zodpovedajúc ich kantilénnym i
virtuóznym kvalitám.147 Jean Le Rond D´Alembert hovorí, že ide vlastne o akýsi monológ,
v ktorom sa žiaľ, zúfalstvo a nádej rýchlo a zreteľne striedajú v odlišných stupňoch a
odtienkoch. Človek si z neho dokáže vytvoriť živý a dojemný výjav, no takéto diela sú
zriedkavé. Vo všeobecnosti je možné pochopiť celú výrazovú kvalitu hudby iba vtedy, keď
je spojená so slovami alebo s tancom.148 Aj preto je táto sonáta taká významná.
Druhá g molová sonáta, ktorá je ešte populárnejšia a virtuóznejšia než Didone
abbandonata, je sonáta s programovým názvom Il Trillo del Diavolo - Diablov trilok. Sám
Tartini ju považoval za svoje najlepšie dielo.149 Okolnosti, za ktorých vznikla, opísal Tartini
svojmu žiakovi Josephovi Jerome de Lalandovi týmito slovami:
„Jednu noc v roku 1713 sa mi snívalo,
že som uzavrel dohodu s diablom, ktorý mi
sľúbil, že bude vo všetkom k mojim službám.
Všetko sa darilo podľa mojich predstáv;
moje želania boli predvídané a túžby vždy
prevýšené s pomocou môjho nového sluhu.
Nakoniec som si myslel, že by som ponúkol
svoje husle diablovi, aby som objavil, akým
muzikantom bol, keď, na moje veľké prekvapenie, počul som ho hrať sólo, tak výnimočne
krásne a s takým výnimočným vkusom a precíznosťou, že to prevýšilo všetku hudbu, akú
som kedy počul alebo skomponoval za celý svoj život. Bol som tak premožený prekvapením
a potešením, že som stratil silu dýchať a prudkosť tohto dojmu ma zobudila. Okamžite som
schytil svoje husle v nádeji, že si ešte pamätám časť toho, čo som práve počul, avšak
márne! Dielo, ktoré tento sen podnietil, je bezpochyby najlepšie z mojich kompozícií, a
predsa ju volám ´Diabolská sonáta´; ale tak veľmi upadá do bezvýznamnosti v porovnaní s
tým, čo som počul, že by som zlomil svoj nástroj a celkom zanechal hudbu, keby som mal
nejaký iný prostriedok obživy.“150
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Hoci Tartini uviedol rok 1713 ako rok vzniku sonáty, tento údaj je v rozpore s
mienkou mnohých výskumníkov jeho tvorby. Umelecký obsah sonáty, hĺbka jej obrazov,
harmónia a forma o charakter interpretačnej techniky – to všetko svedčí o zrelom období
Tartiniho tvorby. Andreas Moser tvrdí, že táto sonáta nemohla vzniknúť pred rokom 1730 a
Paul Brainard píše, že bola napísaná do roku 1740. Správnosť obdobia jej vzniku sa
komplikuje tým, že autograf sa nezachoval. Predpokladá sa, že Tartini si prvvý variant
sonáty zapísal ešte v mladosti a postupne sa k nemu vracal, až dospel k jej najzrelšej
verzii.151
Trilkom sa Tartini často zaoberal už v skorších obdobiach. Nechápal ho ako
technický prvok, ani ako jeden z výrazových hudobných prostriedkov, ale nepochybne sa
zamýšľal nad výrazovými možnosťami tohto prvku a nad afektami, ktoré by sa ním dali
vyjadriť. Nie náhodou sa práve trilok, ktorému sa podrobne venoval vo svojom spise
Traité des agrément, často objavuje aj v ďalších jeho skladbách.152
Tartini pri komponovaní tejto sonáty nezapísal to, čo sa mu mohlo zdať vo sne, no
silný dojem, ktorý na neho ten sen urobil, ho mohol inšpirovať a popudiť k tvorivému
procesu.153
Sonáta pozostáva z troch častí. Prvá, Larghetto affettuoso, je napísaná v rytme
siciliany. Má veľmi poetický a ušľachtilý charakter, plný úprimnej lyriky a tajného
zármutku. V jej melodike, podobne ako aj v záverečnom Adagiu celej sonáty, je zjavné, že
Tartini zvýšil melodický výraz chromatickými prostriedkami:

Druhá časť, Tempo giusto (Allegro), v sebe nesie energický a miestami až
dramatický náboj. Krátke trilky na šestnástinových notách dodávajú hudbe ostrý rytmický
odtieň:

151 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 120
152 Tamtiež, s. 121
153 Tamtiež, s. 122
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Finále sonáty tvoria dva kontrastné diely – Grave a Allegro assai, ktoré sa trikrát
vystriedajú.

Grave má spevný patetický charakter, zatiaľ čo Allegro assai prináša rozhodnú
temperamentnú náladu:

Práve tu Tartini majstrovsky využíva trilok. Na pozadí nepretržitého trilku vrchného
hlasu znie artikulovaný druhý hlas:154

Grave a Allegro sa vo finále vystriedajú trikrát, a to vždy novým spôsobom. Prvé
Grave predstavuje akoby samostatnú epizódu, čo viedlo autorov niektorých redakcií k
tomu, že ho vyčlenili ako tretiu časť sonáty, predchádzajúcu finále. No nie je
pravdepodobné, že by to zodpovedalo Tartiniho zámeru, ktorý sa pridŕžal trojčasťového
cyklu. Toto prvé Grave býva niekedy interpretované ako lyrický stred sonáty, avšak nie je
možné ho oddeliť od za ním nastupujúceho Allegra assai, s ktorým ono tvorí pri priamom
prechode jasný dramatický kontrast.
Finále je zakončené štvortaktovým pomalým Adagiom:155

154 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 122-124
155 Tamtiež, s. 124-125
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Sonáta Diablov trilok môže byť považovaná za umelecké credo Tartiniho, za
zovšeobecnenie nie len emocionálneho obsahu jeho tvorby, ale tiež jeho svojského
melodicko-rytmického a harmonického jazyka.156
„Touto sonátou sa začala nová epocha pre husle.“ (V. F. Odoevsky)
„Mnohí významní talianski skladatelia sonát nasledovali Tartiniho šľapaje, medzi
nimi Campioni, Ferrari, Lolli a Tartiniho najznámejší žiak, Nardini.“157
Sonáty pre husle sólo senza basso
Osobitné miesto v Tartiniho tvorbe majú sonáty a jednotlivé časti pre husle sólo bez
sprievodu, z ktorých 30 rukopisov sa nachádza v Padove, pričom ďalšie sú uložené v
archívoch v Rakúsku, Nemecku a USA. Autorské originály často obsahujú iba
jednoriadkový zápis husľového partu, no niekedy je v nich možné nájsť aj druhú – basovú
linku a niektoré kópie autografov sa odlišujú od originálu pridaním stredného hlasu k
husľovému partu, ktorý sa nachádza medzi sólovým a basovým hlasom.158
Tieto sonáty predstavujú bádateľskú hádanku, ktorú vyjasnil skúmateľ Tartiniho
sonátovej tvorby, Paul Brainard. Ten hovorí, že Tartini sám čiastočne odkryl toto tajomstvo
vo svojom liste z 24. februára 1750, adresovanom Francescovi Algarottimu, ktorý v tom
čase slúžil ako komorník na dvore Friedricha II. v Berlíne. Jemu Tartini napísal, že svoje
„malé sonáty“, ako sám nazýval svoje sólové sonáty, sú vybavené basovou linkou kvôli
tradícii, avšak on sám ich hrá bez basu a taký je aj jeho opravidvý zámer. 159 Tento zámer
spomína aj Petrobelli, ktorý ďalej píše, že pokiaľ je možné prostriedky hudobného
vyjadrenia úplne zveriť sólistovi, basová linka sa stáva zbytočnou, a teda naozaj môže byť
vynechaná.160

156 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 127
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177
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160 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
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Nie je vylúčené, že Tartiniho priateľ a violončelista Antonio Vandini, ktorý si dobre
osvojil jeho štýl, nezriedka improvizoval sprievodný part jeho sólových sonát. Taktiež nie
je vylúčené, že sám Tartini pri ich interpretácii pridával k hlavnému hlasu druhý hlas, ktorý
si aj sám zahral, aby tak vyplnil harmóniu. To celkom zodpovedalo prevládajúcej
improvizačnej praxi vtedajšej doby, ktorú Tartini ako skladateľ a huslista veľmi dobre
poznal.161
Berúc na vedomie, že v rukopisoch niektorých sonát je druhý hlas huslí napísaný v
oktávových sekvenciách s basom, Paul Brainard v tom odôvodnene vidí potvrdenie
možnosti interpretovania daných sonát bez basu. Ďalej tiež poukazuje na fakt, že niektoré
dodatky k husľovému partu, ako aj k basovému partu, Tartini doplnil až neskôr. V
nasledujúcom príklade je uvedený úryvok z Andante h mol, najprv v jednoduchej verzii, a
potom s doplneným druhým hlasom a akordami:162

Kantabilný charakter prvých častí týchto sonát je v kontraste s virtuozitou ďalších
častí a celková hudobná reč je značne odlišná od ostatných Tartiniho sonát. Ide o redukciu
hudobného jazyka na jeho základné elementy a charakter „rozprávania“ je vyjadrený
pauzami a melodickými obrysmi.163
Nie je pravdepodobné, že by Tartini poznal sonáty a partity pre sólo husle J. S.
Bacha, no svojím vynikajúcim pochopením technických a výrazových možností sólových
huslí sa mu podarilo vniesť cenný vklad do daného žánru.164 Kantabilita je Tartiniho
dedičstvom, ktoré zanechal v dejinách hudby. Jej najdokonalejšiu realizáciu dosiahol práve
v sonátach pre husle sólo bez sprievodu.165
161 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 129-130
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3 TARTINI A VÝVOJ HUSĽOVÉHO SLÁČIKA
3. 1 Vznik husľového sláčika a jeho vývoj pred Tartinim
„Zvuk huslí je zdrojom absolútneho hudobného krásna a ľudský hlas vo svojej
mnohotvárnosti je mu vzorom.“ (Viktor Nopp)
Pri hre na husliach sa tón tvorí rozvibrovaním struny pomocou pohybu sláčika.
Vznik a počiatky vývoja sláčika sú dodnes zahalené tajomstvom. Strunové nástroje ako
harfa, gitara, lutna a lýra, u ktorých sa tón tvorí brnkaním na struny - prstami alebo
plektrom, sa od pradávnych dôb vyskytovali v rôznych podobách v najrozmanitejších
kultúrnych oblastiach. Avšak o sláčikových nástrojoch neexistujú takmer do 9. storočia
spoľahlivé správy. Ich prapôvod nie je vedecky dokázaný; vieme iba to, že vývoj
strunových nástrojov počas jednotlivých storočí mimovoľne podliehal
vzájomnej asimilácii.166
To, čo je o vzniku sláčikových nástrojov známe, spočíva skôr
na tradícii a dohadoch než na dokázanej skutočnosti. Ich pôvod je
pravdepodobne v Oriente, v Indii, alebo v arabsko – perzskej oblasti. Za
prvý a najstarší sláčikový nástroj je považovaný indický ravanastron,
Ravanastron

ktorého sláčik bol vyrobený z bambusovej trstiny. Na jednom konci

sláčika boli vlasy pripevnené uzlom, na druhej strane lykom.167
Prvé sláčikové nástroje boli vo všeobecnosti vyrobené z platanového dreva (napr.
ravanastron), z kokosového orechu (napr. kemangeh)
alebo z iného vhodného typu dreva a mali rôzny
počet strún.168 Tieto nástroje sa držali medzi kolenami
alebo na kolenách a až neskôr sa objavilo držanie na
ramene (napr. fidula, viola da braccio, lýra da
braccio), s ktorým bolo spojené držanie sláčika
zhora.169
Rôzne modely raných sláčikov
166 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 9
167 Tamtiež, s. 9-10
168 SANDYS, W., FORSTER, S. A. The history of the violin, and other instruments played on with the bow
from the remotest times to the present. London: John Russell Smith, 1864, s. 8
169 JACKSON, R. Performance Practice: a dictionary-guide for musicians. New York: Taylor & Francis
Group, LCC, 2005, s. 48
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Sláčik bol vo svojej najpôvodnejšej forme samostatným nástrojom. Tým, že nemá
vlastnú zvukovú hodnotu, stále užšie sa pripájal k zlepšujúcemu sa rezonančnému nástroju
(viola, husle, a i.). Bol to najprv jednoduchý prút/luk, ktorý mal na oboch koncoch
pripevnené vlasy/tetivu.170
„Najstaršie stopy spôsobu rozochvievať zvukové teleso trením poukazujú na Indiu.
Odtiaľ prechádza primitívna táto ´sláčiková technika´ do Perzie, v VI. storočí potom s
Arabmi do severnej Afriky a Španielska. Nie je úplne vierohodné, že by bol sláčik už v VIII.
storočí v Európe.“171
Na pôvod sláčika existuje aj iný názor, podľa Sandysa
a Forstera sa predpokladá, že bol vynájdený alebo prvýkrát
uvedený do praxe v Egypte, pretože tu sa nachádza
najstaršia zmienka o ňom.172 V západnej Európe sa objavil
až okolo 11. storočia. Informácie o jeho vzhľade a o
spôsobe hry v období stredoveku nám poskytujú najmä
miniatúry. Tvar a dĺžka sláčika sa značne menila, no
zvyčajne pozostával z oblúkovitého prútu a vlasov
Vyobrazenie hráča na lýre da
braccio – poukazuje na držanie
sláčika zhora a na spôsob hry so
zohnutým zápästím

pripevnených na oboch koncoch. Niektoré vyobrazenia
ukazujú, že hráči mali pri hre zohnuté zápästie.173

V 9. storočí prešiel pravdepodobne sláčik zmenou z oblúkovitej formy na rovnejšiu,
len pri špičke bol ohnutý smerom dolu, a to omnoho miernejšie. Avšak aj v tomto období
boli stále vo veľkom používané sláky so značne ohnutým prútom najrozmanitejších tvarov.
Žabka bola až do 12. storočia úplne neznáma a napínanie vlasov sa regulovalo vtlačením
palca alebo kúska dreva medzi prút a vlasy v spodnej časti sláčika.174
Až v 17. storočí začína sláčik naberať dnešnú podobu. „Prút je už úplne rovný, iba
na špičke mierne dolu prehnutý, na samom konci javí sa nepatrné zahnutie nahor, prvý to
náznak neskoršej hlavice sláčika. V tej dobe objavuje sa aj žabka, ešte nepohyblivá, buď z
jedného kusu dreva v prúte vyrezávaná, alebo k prútu pripevnená.“175

170 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 34
171 Tamtiež, s. 34
172 SANDYS, W., FORSTER, S. A. The history of the violin, and other instruments played on with the bow
from the remotest times to the present. London: John Russell Smith, 1864, s. 20
173 JACKSON, R. Performance Practice: a dictionary-guide for musicians. New York: Taylor & Francis
Group, LCC, 2005, s. 48
174 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 34
175 Tamtiež, s. 34-35
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Mnohé sláky zo začiatku 17. storočia boli pravdepodobne dosť krátke v porovnaní s
dnešnou dĺžkou sláčika, no existujú dôkazy o ich postupnom predlžovaní ku koncu
storočia. Objavujú sa rozdiely taktiež podľa účelu hry a národných štýlov. Krátke, ľahké a
pomerne rovné sláčiky boli populárne vo Francúzsku, kde sa využívali pri produkcii
tanečnej hudby. Dlhšie a rovnejšie modely, schopné vytvárať spevnejší tón a väčšie
dynamické rozdiely, boli využívané v Taliansku, kde prekvitala forma sonáty a koncertu. V
Nemecku boli obľúbené pevné, oblúkovité sláčiky strednej dĺžky, pravdepodobne preto, že
ponúkali väčšiu obratnosť v prevedení nemeckého polyfónneho štýlu.176
Husľový sláčik sa pri hre držal zhora, violový sláčik bol vedený
rukou zdola. Známy je aj rozdiel medzi francúzskym a talianskym
uchopením sláčika. V oboch prípadoch sa prsty dotýkali prútu (vo
Francúzsku iba tri prsty, v Taliansku všetky štyri), no zatiaľ čo v
Taliansku bol palec umiestnený na dreve oproti prstom, vo Francúzsku
sa palec zospodu dotýkal vlasov. Taliansky spôsob držania sláčika sa
Držanie sláčika zdola
pri hre na viole da
gamba

udomácnil aj v ďalších krajinách, (napr. Anglicko).177
„Počiatkom XVIII. storočia je zdokonalený sláčik už tak, že žabka

tvorí samostatnú časť sláčika a možno ňou pomocou skrutky, umiestnenej na spodnej časti
prútu, vlasy viac alebo menej napínať. (…) Nepatrná táto vymoženosť bola však veľkým
pokrokom vo vývoji sláčika, pretože stále sa zdokonaľujúc, viedla k snahe nájsť ľahšie a
pružnejšie drevo k výrobe sláčikov, teda k hlavnej a najpodstatnejšej požiadavke výbornej
akosti sláčika.“178
Dĺžka sláčika nebola v tomto čase ešte ustálená, no v 18. storočí sa stal trendom
sláčik s dlhšou hracou plochou vlasov, najmä v Taliansku. Do roku 1750 bola priemerná
dĺžka sláčika približne 61 cm. Vo všeobecnosti bol sláčik zo začiatku 18. storočia ľahší než
moderný typ, no napriek tomu pevný, hoci nie celkom flexibilný. Ťažisko sa nachádzalo
bližšie pri žabke, čo bolo zapríčinené ľahkosťou špičky, ktorá bola zúžená a predĺžená.
Väčšina sláčikov bola vyrobená z hadieho dreva, ale pernambukové a brazílske drevo už
bolo určite tiež známe. Využitie pernambuku ku koncu 18. storočia postupne narastalo.179

176 STOWELL, R. The Cambridge Companion to the String Quartet. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003, s. 28
177 JACKSON, R. Performance Practice: a dictionary-guide for musicians. New York: Taylor & Francis
Group, LCC, 2005, s. 48
178 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 35
179 STOWELL, R. The Cambridge Companion to the String Quartet. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003, s. 29-30
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Dolmetsch charakterizuje „starý husľový sláčik“180 ako asi 50 cm dlhý, s
vyklenutým prútom podobným luku. Žabku mal silnú a špička útlu, takže bol veľmi pevný
a zároveň ľahký. Odsadzované tóny ním bolo možné previesť veľmi rýchlo a jasne;
staccatové efekty vyznievali s takou sviežosťou, ktorú by sme sa moderným sláčikom
márne snažili docieliť. Dosiahli sa tak ostré akcenty a jasné frázovanie, ktoré staccato
leggiero moderného sláčika nijako nenahradí. Autor sa po svojich bohatých skúsenostiach
hry so starým sláčikom neobáva prehlásiť, že sa pri hraní starej husľovej hudby má dať
prednosť starému sláčiku pred moderným.181 Tento pohľad je značne kontrastný s
tvrdením, ktoré uvádzajú autori Mařák a Nopp. Podľa nich bol starý husľový sláčik úplne
nedokonalý, hrubý, ťažký a takmer celkom nepružný. Preto je obdivuhodné, s akou
bravúrou dokázali vtedajší majstri husľovej hry prekonať všetky obtiaže husľovej techniky
s tak nedokonalým sláčikom, ktorého kvality sa nedajú porovnať s moderným typom
sláčika.182
Tento názor však vyvracia David
Boyden vo svojom článku The Violin Bow in
the 18th Century (1980), v ktorom píše:
„Spoľahlivé zdroje (…) objasňujú, že tento
sláčik bol perfektne uspokojivý pre hudbu a
hráčov vtedajšej doby.“183 Zároveň poukazuje
na nedostatočnosť a nepresnosť používania
termínu „barokový sláčik“, pretože tento
pojem je často spájaný s akýmkoľvek typom
sláčika z obdobia roku 1600 – 1750 a
nezahŕňa v sebe rozdiely v sláčikoch
používaných pri rôznych hudobných žánroch,
ako napr. sonáta alebo tance.184

Prierez vývojom husľového sláčika podľa Fétisa
(1856)
180 Dolmetsch používa tento termín bez bližšieho časového určenia, o aký typ starého sláčika ide.
181 DOLMETSCH, A. Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury,
hudby a umění, 1958, s. 183
182 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 35
183 http://www.scribd.com/doc/42257029/The-Violin-Bow-in-the-18th-Century-Boyden
184 http://www.scribd.com/doc/42257029/The-Violin-Bow-in-the-18th-Century-Boyden
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Termín „Corelliho sláčik“ zvyčajne označuje talianske sláčiky určené na hru sonát
zo začiatku 18. storočia. Tieto sláky mali buď rovný alebo mierne oblúkovitý prút a
predĺženú špičku.185 Ich celková dĺžka bola 61 – 71 cm a žabky týchto sláčikov boli buď
fixované, alebo u pokročilejších typov sa objavuje už skrutkový mechanizmus podobný
dnešnému. Zaujímavosťou je, že hoci je Corelliho sláčik teoretikmi považovaný za
medzník vo vývoji sláčika a často sa tento termín používa pri porovnaní s inými typmi
sláčika, portrét Corelliho počas hry na husliach nám chýba a ani dostupné opisy a
vyobrazenia neposkytujú úplný obraz o jeho sláčiku.186

3. 2 Tartiniho sláčik

Vyobrazenie Tartiniho sláčika

Zmeny, ktoré Tartini priniesol vo vývoji husľového sláčika, sa udiali okolo roku
1740. Jeho sláčik je dlhší než Corelliho, má rovný prút z ľahkého dreva a modernejší,
elegantnejší tvar.187 Zároveň je aj obratnejší a pre hráča kontrolovateľnejší. To Tartini
dosiahol tým, že v časti, kde je sláčik držaný pravou rukou, pozdĺžne vytvoril ryhy, ktoré
zabraňovali otáčaniu prútu medzi prstami.188
Tento typ sláčika sa objavuje aj v ilustráciách
husľových traktátov Leopolda Mozarta a Georga Simona
Löhleina, ako aj v početných ikonografických zdrojoch
obdobia poslednej štvrtiny 18. storočia.189
V dôsledku nedostatočných informácií, ktoré o vývoji
sláčika máme, vzniká domnienka, že Tartini vlastne iba
predĺžil Corelliho sláčik a nepriniesol žiadnu zásadnú
zmenu. Podobne ako Tartini totiž pracoval aj Pugnani, ktorý
Giuseppe Tartini s husľami a
sláčikom – rytina podľa portrétu
pochádzajúceho pravdepodobne od
V. Rotu (1761)

taktiež vychádzal z Corelliho vzoru. V tomto zmysle je
potrebné dodať, že Tartini, ako mnohí jeho súčasníci, počas
svojho života pravdepodobne vlastnil a používal niekoľko

185 STOWELL, R. Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and early Nineteenth
Centuries. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, s. 14
186 http://www.scribd.com/doc/42257029/The-Violin-Bow-in-the-18th-Century-Boyden
187 STOWELL, R. Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and early Nineteenth
Centuries. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, s. 14
188 http://www.scribd.com/doc/42257029/The-Violin-Bow-in-the-18th-Century-Boyden
189 STOWELL, R. The Cambridge Companion to the String Quartet. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003, s. 30
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typov sláčika, keďže žil v čase veľkých zmien tvaru a funkcií sláčika. V ranom období
svojho života určite používal Correliho typ sláčika, ktorý bezpochyby zmodifikoval. Ku
koncu života už možno využíval Cramerov sláčik alebo dokonca niektorý zo sláčikov
Tourtovho otca. O týchto skutočnostiach však nie sú presné a kompletné informácie, ktoré
by nám pomohli objasniť vývoj husľového sláčika.190
Tartiniho sláčik, podobne ako aj jeho predchodcovia, mal menší počet vlasov, ktoré
neboli rovnomerne rozprestreté tak, ako to je u moderného typu sláčika. Keďže boli
zároveň pružnejšie, poddajnejšie, potrebovali mierny „odpich“ predtým, než sa vylúdil tón.
U moderného sláčika vzniká tón prakticky okamžite. Najčastejším smykom „starých“
sláčikov bolo non legato, pri ktorom poddajné vlasy a ľahká špička pomáhali produkovať
brilantne jasnú artikuláciu jednotlivých nôt, najmä pri rýchlych pasážach hraných v hornej
polovici alebo tretine sláčika.191
Tieto sláčiky však samozrejme mali aj svoje limity – zahrať martelé by s nimi
nebolo možné, ťažkosti by pôsobila snaha o produkciu silného, rovnomerne intenzívneho
tónu a spiccato by pôsobilo neprirodzene. Avšak podobný efekt, aký dosahuje moderné
spiccato, bolo možné u týchto sláčikov dosiahnuť pomocou non legata, pretože ono
vytvára jasnú artikuláciu podobnú spiccatu, aj napriek tomu, že sláčik v skutočnosti
neopúšťa strunu ako pri spiccate.192
Limity pred-tourtovského typu sláčika v rozdelení tlaku ukazováka pravej ruky
priznáva aj sám Tartini vo svojom diele Traité des agréments, kde píše, že na dosiahnutie
krásneho tónu huslí je potrebné najprv položiť jemne sláčik na struny a až potom zvýšiť
tlak. Ak by sa plný tlak aplikoval okamžite pri kontakte so strunou, výsledkom by bol ostrý
škrabavý zvuk.193

3. 3 Vývoj husľového sláčika po Tartinim
Ďalší vývoj sláčika viedol k postupnému ustáleniu jeho tvaru a funkcií do dnešnej
podoby. Jedným z mnohých talianskych prechodných typov, smerujúcich k zavŕšeniu
vývoja Tourtovým sláčikom, bol sláčik Wilhelma Cramera. Tento sláčik bol v obľube v
rokoch 1760 – 1785, a to najmä v Mannheime, kde Cramer začínal svoju kariéru, a neskôr
taktiež v Londýne, kde sa usadil v roku 1772.
190 http://www.scribd.com/doc/42257029/The-Violin-Bow-in-the-18th-Century-Boyden
191 http://www.scribd.com/doc/42257029/The-Violin-Bow-in-the-18th-Century-Boyden
192 http://www.scribd.com/doc/42257029/The-Violin-Bow-in-the-18th-Century-Boyden
193 STOWELL, R. Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and early Nineteenth
Centuries. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, s. 169
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Tento typ sláčika je dlhší než väčšina talianskych modelov, no o niečo kratší než
model Tourta.194 Má mierne vyhĺbený prút, ktorý je elastickejší a pevnejší než Tartiniho
typ. Špička sláčika sa začína podobať dnešnému typu, je kratšia a má tvar pripomínajúci
čepeľ sekery.195 Cramerov sláčik je rozpoznateľný aj podľa jeho charakteristickej
slonovinovej žabky, ktorá je z oboch strán vykrojená. 196 Jeho využitie je vhodné najmä pri
intepretácií diel skladateľov mannheimskej školy a taktiež Haydna a Mozarta.197
Podobný Cramerovmu sláčiku je sláčik, ktorý vytvoril Giovanni Battista Viotti.
Tento model je o niečo dlhší a spoločným znakom oboch je, že zvýšili počet vlasov na
sláčiku na 150 – 200 oproti skorším typom 18. storočia, ktoré mali 80 – 100 vlasov. 198
Viottiho sláčik sa od Cramerovho takmer vôbec nelíši v tvare špičky, no žabka sa u neho
nachádza trošku nižšie a bližšie pri skrutke. Existujú domnienky, že plne vyvinutý Viottiho
sláčik je už vlastne rovnaký ako Tourtov model, a že Tourte pracoval podľa návrhov
Viottiho.199
„Najvyššieho stupňa dokonalosti vo vývoji sláčika
dosiahol François Tourte.“200 Výsledok jeho práce nebol
celkom inovančný, bola to akási syntéza práce jeho
predchodcov. Sláčik dosiahol svoju finálnu podobu a
konštrukciu, zoštandardizovala za jeho dĺžka a váha. Tourte
stanovil dĺžku prútu na 73,66 - 74,93 cm a dĺžku hracej plochy
vlasov na 64,77 cm. Štandardnou váhou sláčika sa stalo 56 g. 201
François Tourte

Prút sláčika Tourte vyrábal výhradne z pernambukového dreva,

ktoré nad miernym ohňom prehol smerom dovnútra, čím dosiahol nebývalú pružnosť a
pevnosť prútu.202

194 STOWELL, R. The Cambridge Companion to the String Quartet. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003, s. 30
195 JACKSON, R. Performance Practice: a dictionary-guide for musicians. New York: Taylor & Francis
Group, LCC, 2005, s. 49
196 STOWELL, R. The Cambridge Companion to the String Quartet. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003, s. 30
197 JACKSON, R. Performance Practice: a dictionary-guide for musicians. New York: Taylor & Francis
Group, LCC, 2005, s. 49
198 Tamtiež, s. 49
199 STOWELL, R. The Cambridge Companion to the String Quartet. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003, s. 30-31
200 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 35
201 STOWELL, R. Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and early Nineteenth
Centuries. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, s. 18-19
202 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 35
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„Vlasy rozdelil malými drevenými klinmi v žabke a v hlavičke sláčika rovnomerne
plocho a dal sláčiku podnes užívaný vkusný tvar.“203
Tourtov model uschopnil hráčov produkovať
silný tón s mäkkými výmenami smyku pri žabke a pri
špičke.

Pomocou

tlaku

ukazováka

na

prút

a

rovnomerne rýchleho ťahu sláčika je tiež možné
dosiahnuť rovnakú intenzitu tónu po celej dĺžke
sláčika, čo umožnil tvar a flexibilita prútu.204 „Význam
Tourtov model sláčika

Tourtov v dejinách sláčika je ten istý, ako Stradivariho

v dejinách huslí. Ako tento nie je dosiaľ prekonaný, tak aj Tourtove sláčiky sú a budú dlho
ešte ideálom dokonalosti, na ktorom nič podstatné nebude môcť byť menené.“205

203 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 36
204 STOWELL, R. The Cambridge Companion to the String Quartet. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003, s. 34
205 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 36
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4 TARTINI - TEORETIK
Hoci Tartini zasiahol do sveta hudby najmä svojím husľovým majstrovstvom, popri
jeho skladateľskej a pedagogickej činnosti nie je zanedbateľné ani jeho teoretické dielo. Aj
v tejto oblasti totiž po sebe zanechal bohaté dedičstvo, ktoré by sa dalo charakterizovať v
dvoch smeroch: na jednej strane sú to teoretické traktáty, týkajúce sa hudobnej teórie a
harmónie, a na druhej strane sú to praktické zápisky a pokyny k husľovej hre, ktoré
adresoval svojim žiakom. Až do dnešnej doby je možné čerpať z týchto spisov inšpiráciu a
poučné rady pre všetkých huslistov.
Chronologické zoradenie jeho teoretických diel je nasledovné:
•

Trattato di musica secondo la vera scienza dell´armonia (1754)

•

Risposta di Giuseppe Tartini alla critica del di lui Trattato di musica di Monsieur
Le Serre di Ginevra (1767)

•

De´ principi dell´armonia musicale contentua nel diatonico genere (1767)206

•

Lettera del defonto Signore Giuseppe Tartini alla Signora Maddalena
Lombardini inserviente ad una importante Lezione per i Suonatori di Violino
(1770)

•

Regole per arrivare a saper ben suonar il violino (?) - tento traktát bol až do roku
1960 známy iba vo francúzskom preklade Pietra Denisa, ktorý bol vydaný v roku
1771 v Paríži207 pod názvom Traité des agréments de la musique. Taktiež existuje
aj iná talianska verzia pod názvom Libro de regole, ed esempi necessari per ben
suonare.208 Mendel uvádza dlhšiu a do istej miery odlišnú verziu francúzskeho aj
talianskeho názvu tohto diela:
Traité des agréments de la musique contenant l´origine de la petite note, sa
valeur, la manière de la placer, toutes les différentes espèces de cadences etc.
(franc.)/Trattato delle appoggiature si ascendenti che discendenti per il violino,
come pure il trillo, tremolo, mordente, ed altro, con dichiarazione delle cadenze
naturali e composte (tal).209

206 Názov tohto diela sa vykytuje aj vo forme Dissertazione dei prinicpi dell´armonia musicale contentua
nel diatonico genere. In: SAINSBURY, J. S., CHORON, A. A dictionary of musicians from the earliest
ages to the present time. Zväzok II. London: Sainsbury and co., 1824, s. 469
207 ANONYM. Thematic Catalog of a Manuscript Collection of Eighteenth-Century Italian Instrumental
Music. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1963, s. 3
208 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
209 MENDEL, H. Musikalisches Converstions-Lexikon: Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen
Wissenschaften. Zväzok X. Berlin: Verlag von Robert Oppenheim, 1878, s. 114
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Tartiniho

Trattato

di

musica

je

dielom,

ktoré

najzrozumiteľnejšie popisuje jeho teoretické myslenie210 a
zároveň je to „jedno z najpozoruhodnejších diel, aké boli kedy
napísané na tému harmónie“.211 V úvode sú

vysvetlené

matematické zákonitosti týkajúce sa ukážok v ďalších
kapitolách a za nimi nasleduje opis niekoľkých fenoménov,
ktoré poukazujú na možnosť fyzikálneho základu harmónie.212
Najvýznamnejším fenoménom sú tzv. diferenčné tóny, ktoré
sú najistejším fyzikálnym základom jeho systému.213 Pretože
Titulná strana Tartiniho
Traktátu o hudbe

Tartini je považovaný za ich objaviteľa (r. 1714), bývajú často
nazývané aj „Tartiniho tóny“214 alebo „tretí zvuk“ - terzo

suono215. Podstatou tohto fenoménu je to, že pri súčasnej hre dvoch strún vzniká neurčitá
rezonanica tretieho zvuku, ktorý znie nižšie než dané dva tóny, a ktorý ich zároveň spája do
jedného celku; patrí k nim neoddeliteľným spôsobom.216 Už v prvej kapitole Traktátu je
napísané: „Napnutá struna monochordu, ktorá by sama o sebe mala vyprodukovať jediný
zvuk, má zreteľne tri zvuky...“217
Tartini využíval diferenčné tóny za účelom vedenia
svojich žiakov k čistej intonácii218 a z jeho dedičstva
čerpal aj Leopold Mozart vo svojej husľovej škole (1787),
v ktorej použil Tartiniho príklady a odvolal sa na jeho
diferenčné tóny, ktoré považoval za „neklamný dôkaz,
umožňujúci každému preskúmať, či vie tóny zahrať čisto a
Ukážka diferenčných tónov

správne“.219

210 PLANCHART, A. E. A study of the theories of Giuseppe Tartini. In Journal of Music Theory. Vol. 4, No.
1, apríl 1960, New Haven: Duke University Press, s. 33
211 SHIRLAW, M. The theory of harmony. An inquiry into the natural principles of harmony, with an
examination of the chief systems of harmony from Rameau to the present day. London: Novello &
Company, 1917, s. 287
212 PLANCHART, A. E. A study of the theories of Giuseppe Tartini. In Journal of Music Theory. Vol. 4, No.
1, apríl 1960, New Haven: Duke University Press, s. 33
213 Tamtiež, s. 33
214 WATT, H. J. The Foundations of Music. Cambridge: Cambridge University Press, 1919, s. 28
215 RANDEL, D, M. The Harvard biographical dictionary of music. Harvard: Harvard University Press,
2006, s. 902
216 DE CHABANON, M. P. G. From Observations on Music and Principally on the Metaphysics of Art
(1779). In FUBINI, E. Music and culture in eighteenth century Europe. Chicago: The University of
Chicago Press, 1994, s. 381
217 TARTINI, G. Trattato di musica secondo la vera scienza dell´ armonia. Padova: Stamperia del
Seminario. 1754, s. 10
218 WATT, H. J. The Foundations of Music. Cambridge: Cambridge University Press, 1919, s. 28
219 MOZART, L. Důkladná škola na housle. Praha: Klassic, 2000, s. 151
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Podľa Watta je však Tartiniho prvenstvo v objave diferenčných tónov
relatívne, pretože je isté, že iní hudobníci ich objavili samostatne, a to ešte pred
publikovaním Tartiniho Traktátu. Medzi nich patria: J. A. Serre zo Ženevy, J. B. Romieu z
Montpellier a C. A. Sorge.220
V druhej a tretej kapitole Traktátu sa nachádza prevažná časť Tartiniho
matematických kalkulácií a geometrických dôkazov. Snažil sa tak dokázať harmonickú
podstatu kruhu a zo vzťahu medzi obvodom a priemerom kruhu odvodiť durové a molové
systémy, diatonické a chromatické disonancie, a dokonca tiež enharmonický systém.221
V posledných dvoch kapitolách sa venuje odvodeniu stupníc, ustanoveniu
základného basového postupu a diskusii o niektorých intervaloch využívaných v hudbe
jeho doby. Dielo uzatvárajú odpovede na možné spory, ktoré by mohli vzniknúť v
súvislosti s jeho systémom.222 Tartiniho Traktát si napokon naozaj vyslúžil značnú kritiku.
Fétis mu v roku 1840 vyčítal, že svoje myšlienky nedokázal vyjadriť jasne, a tiež že vstúpil
do oblasti, v ktorej nemal dostatočné vedomosti.223 Zrozumiteľnosť tohto diela je neúplná
aj vďaka matematickým chybám, ktoré obsahuje.224
Tartiniho teoretické myslenie ovplyvnil svojimi spismi jeho súčasník Jean-Philippe
Rameau, z ktorého dedičstva vychádzali aj ďalší teoretici a skladatelia. 225 Aj on sa podobne
ako Rameau snažil dať svojim teóriám vedecký a metodologický charakter. Vychádzal tiež
zo svojej huslistickej skúsenosti. Jeho systém je porovnateľný s Rameauovým, avšak
nepodarilo sa mu vyhnúť nepresnostiam a následnej kritike.226
Kritika voči Tartiniho systému zo strany francúzskych teoretikov viedla F. J. Fétisa
k názoru, že Tartniho teórie sú v opozícii voči teóriám Rameaua. Tento názor však popiera
M. Shirlaw a pri porovnaní diel týchto dvoch osobností jasne vidno, že napriek Tartiniho
polemike voči Rameauovi a napriek útoku Rameauových stúpencov na Tartiniho systém,
základné teoretické závery oboch sú vcelku podobné.227
220 WATT, H. J. The Foundations of Music. Cambridge: Cambridge University Press, 1919, s. 28
221 PLANCHART, A. E. A study of the theories of Giuseppe Tartini. In Journal of Music Theory. Vol. 4, No.
1, apríl 1960, New Haven: Duke University Press, s. 33
222 Tamtiež, s. 33
223 FÉTIS, F. J. Esquisse de l´histoire de l´harmonie. New York: Pendragon Press, 1994, s. 85
224 LESTER, J. Compositional Theory in the Eighteenth Century. Harvard: Harvard University Press, 1996,
s. 198
225 ANDERSON, N. Baroque Music. From Monteverdi to Haendel. London: Thames and Hudson, 1994, s.
179
226 LESTER, J. Compositional Theory in the Eighteenth Century. Harvard: Harvard University Press, 1996,
s. 197-198
227 PLANCHART, A. E. A study of the theories of Giuseppe Tartini. In Journal of Music Theory. Vol. 4, No.
1, apríl 1960, New Haven: Duke University Press, s. 35
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Risposta di Giuseppe Tartini alla critica del di lui Trattato di musica di Monsieur
Le Serre di Ginevra je rozsahovo menšie polemické dielo, v ktorom Tartini reaguje na
námietky, ktoré voči jeho Traktátu vzniesol Jean Adam Serre. Najdôležitešjím zámerom
tohto spisu je geometrické vysvetlenie diferenčných tónov.228
V diele De´ principi dell´armonia musicale contentua nel diatonico genere nie je
obsiahnutých tak veľa matematických dôkazov ako v Traktáte, z tohto dôvodu je toto dielo
omnoho jasnejšie. Ide tu o ďalšie vysvetlenie princípov uvedených v Traktáte, avšak
limitovaných do diatonického systému.
Spis sa skladá zo štyroch častí. Prvá časť sa zaoberá fyzikálnymi základmi
harmónie a svojím výkladom je podobná prvej kapitole Traktátu. Druhá časť je venovaná
systematickému základu hudby a derivácii intervalov. Tretia časť rozoberá „hudobný
základ harmónie“, ako ho nazval sám Tartini, a pozostáva z odvodenia stupnice a
stanovenia základného basového postupu. Štvrtá časť prepája materiál spracovaný v troch
predošlých kapitolách a vytvára z nich jednotný celok.229
Spisy Lettera del defonto Signore Giuseppe Tartini alla Signora Maddalena
Lombardini inserviente ad una importante Lezione per i Suonatori di Violino a Traité des
agréments de la musique budú rozobraté v nasledujúcej kapitole.

228 PLANCHART, A. E. A study of the theories of Giuseppe Tartini. In Journal of Music Theory. Vol. 4, No.
1, apríl 1960, New Haven: Duke University Press, s. 35
229 Tamtiež, s. 33 a 35
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5 TARTINI – HUSLISTA A PEDAGÓG

„Giuseppe

Tartini

je

jednou z vedúcich postáv
talianskej husľovej školy
18. storočia; školy, ktorá je
rovnako významná dnes,
ako vždy bola.“
(David Oistrakh)

Hneď v úvode je dôležité zdôrazniť, že Tartiniho husľové umenie nemožno oddeliť
od jeho skladateľskej tvorby, rovnako ako jeho pedagogickú činnosť nemožno vnímať bez
súvislosti s jeho interpretačným majstrovstvom.230
Hoci dodnes nie je známe, či bol Tartini autodidaktom v hre na husliach, isté je, že
to bol výborný huslista, ktorý nepoznal technické problémy. Dôkazom toho sú nesmierne
náročné pasáže v jeho skladbách, napríklad dvojhmatové trilky v jeho najznámejšej sonáte
Diablov trilok.231
Burney vo svojom Hudobnom cestopise píše, že smrť Tartiniho považuje za veľké
nešťastie pre seba ako aj pre celý hudobný svet. „Bol to virtuóz, s ktorým by som bol
rovnako rád hovoril o jeho umení, ako by som ho bol rád počul hrať.“232
Ďalej tiež píše, že v pomalých častiach prejavil ako huslista svoj cit a vkus a v
rýchlych častiach veľkú zručnosť. Keď jeho žiak Pietro Nardini prehral Burneymu niektoré
z Tartiniho najlepších sól, ktoré vraj zahral veľmi dobre, uistil ho, „že jeho drahý a vážený
majster – ako ho doteraz nazýva – hral tieto sóla o toľko precítenejšie a skvelejšie, o čo on
hrá lepšie než ostatní Tartiniho žiaci.“233

230 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 140
231 KAČIC, L. Dejiny hudby III. Barok. Bratislava: Ikar, 2008, s. 327
232 BURNEY, CH. Hudební cestopis 18. věku. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1966, s. 66
233 Tamtiež, s. 67
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Josef Szigeti v jednom svojom liste napísal: „Tartini bol pre mňa
vždy prameňom k dosiahnutiu mojich huslistických úspechov.“234
Nesporne veľký vplyv na Tartiniho hru a tvorbu mal Veracini. Hoci
bol menej významným skladateľom než Tartini, obaja boli
považovaní za najlepších huslistov svojej doby. Podľa Burneyho bol
Tartini skromný a bojazlivý, zatiaľ čo Veracini bol namyslený a sám
Francesco Maria
Veracini

o sebe hovoril, že „je iba jeden Boh a jeden Veracini“.235

5. 1 Zvuková technika pravej ruky
Nachádzajúc kritérium krásy v prírode, najvyššiu hodnotu Tartini dával umeniu
„spievať na husliach“. Hoci nikdy nenapísal operu, jej vplyv na jeho hru i skladateľskú
činnosť je zrejmý. Krása operného bel canta, ako aj národných spevov talianskych a
slovanských, sa ho nemohla nedotknúť. Jeho súčasníci o ňom hovorili, že na husliach
nehral, ale spieval. To potvrdzujú aj jeho mnohé diela, v ktorých je bohato využitá
kantiléna huslí. Hoci vychádzal z ducha svojej doby a nadviazal v spôsobe hry na
Corelliho, v skutočnosti sa dostal ešte ďalej a vytvoril si vlastné estetické presvedčenie.
Obsah husľového „spevu“ u neho nabral subjektívnejší a emocionálnejší charakter. Spevný
tón nebol dôležitý iba pre neho samého, ale viedol k nemu aj svojich žiakov, ktorým
zvykol hovoriť, že na to, aby hrali dobre, je potrebné spievať dobre. To sa však netýkalo
iba kantilén, ale tiež technických pasáží, ktoré Tartini nechcel počuť iba dobre zahraté, ale
aj dobre „zaspievané“. Vo svojom spise Regole per arrivare a saper ben suonar il violino
rozlišuje dva spôsoby hry: cantabile a sonabile. Kantabilný spôsob si podľa neho vyžaduje
legato, teda viazanie.236
Cvičenie dlhých držaných tónov považoval Tartini za základ techniky pravej ruky,
ako o tom svedčí aj list jeho žiačke Maddalene Lombardini, v ktorom podrobne vysvetľuje,
ako má tieto tóny cvičiť, a taktiež zdôrazňuje, že by tomuto cvičeniu mala venovať denne
aspoň jednu hodinu.237

234 GINSBURG, L. S. Zur Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts für Streichinstrumente. In
PEČMAN, R. Musica antiqua, Colloquium Brno 1967. Brno: Medzinárodní hudební festival, 1968, s. 94
235 BOYDEN, D. The history of violin playing from its origins to 1761. London: Oxford University Press,
1965, s. 343-344
236 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 141-142
237 TARTINI, G. A letter from the late signor Tartini to signora Maddalena Lombardini published as an
important lesson to performers on the violin. London, 1779, s. 4-5
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Podobné druhy cvičenia dlhých smykov odporúčal a podrobne rozpísal aj Leopold
Mozart vo svojej husľovej škole (1787), ktorá vo viacerých smeroch vychádzala z
dedičstva Tartiniho.238 Zmysel týchto cvičení videl Mozart nasledovne: „Pilným cvičením
týchto rozdelení smykov získame obratnosť v ovládaní sláčika; jeho ovládaním dosiahneme
čistotu tónu.“239 Taktiež poukázal na podobnosť so spevom: „Každý, kto len trochu
rozumie speváckemu umeniu, vie, že je potrebné sa usilovať o rovnakú kvalitu tónu.“ 240 V
problematike tvorby tónu a cvičenia rôznych druhov smykov vychádzali aj Jan Mařák a
Viktor Nopp podobne z odkazu Tartiniho.241
Napriek vplyvu vokálneho umenia, Tartiniho spevnosť tónu mala svoje vlastné
inštrumentálne špecifické črty. Veľmi dobre rozumel zákonitostiam vibráta a artikulácie,
ktoré su v hre na husliach spojené so smykovou technikou a s dynamikou. To všetko
využíval na dosiahnutie výnimočného spevného výrazu, pričom vibráto používal
limitovane, na rovnakej úrovni ako ostatné melodické ozdoby, slúžiace na upevnenie
melodického výrazu.242
Niektorí bádatelia sa domnievajú, že Tartitni využíval „taliansky“ spôsob držania
sláčika – v určitej vzdialenosti od žabky, podobne ako Geminiani a Locatelli, čoho
dôsledkom bola neveľká intenzita jeho tónu. No na základe zachovaného vyobrazenia F.
M. Veraciniho vidno, že on, rovnako ako aj Leopold Mozart, už držal sláčik v
bezprostrednej blízkosti pri žabke. Preto je pravdepodobné, že aj Tartini držal sláčik týmto
spôsobom. O jeho snahe dosiahnuť silný tón svedčia jeho pokyny zapísané v spise Regole
per arrivare a saper ben suonar il violino, kde píše, že sláčik sa má držať prvými dvoma
prstami a ľahko ostatnými, aby sa dosiahol silný, plný zvuk, pričom za účelom silnejšieho
tónu treba viac stlačiť sláčik prstami. Silu tónu tiež spájal s úlohou výrazu a s dosiahnutím
určitého afektu.243
Ako je známe, Tartini majstrovsky ovládal spevný tón s jeho bohatou dynamickou
škálou, no zároveň bol obdarovaný aj virtuóznymi technickými zručnosťami. Všetky tieto
kvality smerovali k dosiahnutiu výrazovej interpretácie, ktorá Tartinimu vyslúžila
všeobecný obdiv.244

238 MOZART, L. Důkladná škola na housle. Praha: Klassic, 2000, s. 82-85
239 Tamtiež, s. 85
240 Tamtiež, s. 86
241 MAŘÁK, J., NOPP, V. Housle. Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1944, s. 238
242 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 145-146
243 Tamtiež, s. 148-149
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Bohatstvo Tartiniho sláčikovej techniky potvrdzujú jeho diela, v ktorých vyniká
celá rozmanitosť technických prvkov. Ako to bolo v tej dobe bežné, v notovom zápise sa
označenie smykov vyskytuje zriedka. Intepretovi sa ponechával slobodný výber, avšak ten
zodpovedal praxi vtedajšej husľovej hry. Pokiaľ si Corelli vystačil so smykmi déteché a
legato, Tartini už bezpochyby využíval staccato a skákavé smyky. V jeho spise Regole per
arrivare a saper ben suonar il violino sa vyskytuje termín „le note picchettato“, ktorý
označuje smyk podobný spiccatu. Vo finále Koncertu h mol č. 124 je možné predpokladať
použitie smyku sautillé:245

Elementárne objasnenie zápisu ostrého krátkeho smyku sa nachádza v Liste
Maddalene Lombardini – v hornom riadku je uvedený zápis, dolný riadok zobrazuje jeho
interpretáciu:

Ďalší príklad krátkeho smyku je prevzatý zo spisu Traité des agrément:

V niektorých rukopisoch sa nad oddelenými notami objavujú zvislé čiarky – kliny,
ktoré označujú krátky charakter smyku (staccato):

245 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 152-153
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V Tartiniho dielach je možné nájsť aj pasáže so striedaním dvoch strún, pričom
jedna z nich je vždy prázdna, napríklad:

Obľúbeným prvkom v Tartiniho dielach sú sledy rozložených akordov:

Rozmanitosť smykovej techniky Tartiniho kompozícií je často spôsobená
rytmickou vynaliezavosťou:

Typickým technickým prvkom Tartiniho diel sú rýchle pasáže na viacerých
strunách, pričom smykové ťažkosti sa často spájajú s náročnosťou kladenou na prstovú
techniku ľavej ruky:
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Charakteristickým prvkom Tartiniho sláčikovej techniky sú aj skoky cez struny v
rýchlom tempe:

Významný postreh priniesol Minos Dounias, ktorý poukázal na zhodu smykov s
frázovaním diel Tartiniho:

Francúzsky huslista a žiak Tartiniho, Pierre La Houssaye, o hre svojho učiteľa
povedal, že nie je možné slovami vyjadriť ten údiv a obdiv, ktorý v ňom spôsobila
presnosť a čistota zvuku, krása výrazu, kúzlo sláčikových zručností a celková dokonalosť
hry Tartiniho.246

5. 2 Technika ľavej ruky
Krása a spevnosť Tartiniho tónu nepochybne súvisí s technikou ľavej ruky, ktorá je
charakteristická presnou intonáciou, prstovou technikou, vibrátom a ďalšími melodickými
ozdobami. Vo svojom traktáte Traité des agréments píše Tartini o perfektnej intonácii a
matematickej presnosti jej plnenia. Dôkazom jeho nesmierneho citu pre čistotu intonácie je
rozdiel intonovania zväčšenej kvarty a zmenšenej kvinty, ktorý podľa neho prst skúseného
muzikanta dokáže rozlíšiť, hoci je taký nepatrný. Osobitá pozornosť voči intonácii sa u
neho vo veľkej miere potvrdzuje vďaka jeho vynálezu - diferenčným tónom. Tie umožnili
preverenie presnosti intonácie pri hre dvojhmatov.247
Johann Joachim Quantz, ktorý počul Tartiniho hrať v Prahe v roku 1723 sa o jeho
hre vyjadril, že patril skutočne medzi najlepších huslistov. Mal krásny čistý tón, kontrolu
obidvoch rúk a sláčika a majstrovsky zvládal náročné technické úseky trilkov, dvojitých
246 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 153-161
247 Tamtiež, s. 161-162
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trilkov, dvojhmatov a obľuboval hru vo vysokých polohách. Na druhej strane však
kritizoval štýl jeho hry, nezdal sa mu vznešený či dojemný, a dokonca ho postavil do
kontrastu s dobrým spevným štýlom. Ďalej sa vyjadril, že aj spôsob hry Locatteliho a
Piantanitu bol podobný spôsobu Tartiniho248, čo možno považovať za celkový predsudok
voči talianskemu štýlu hry.
Tartiniho vynikajúce zručnosti v oblasti prstovej a sláčikovej techniky spomína aj
Johann Adam Hiller, ktorý píše, že dvojité trilky a dvojhmaty zvládal s rovnako malou
námahou ako hru vo vysokých polohách.249
To, že Tartini bez problémov zvládal hru vo vysokých polohách, dokazujú nielen
slová Quantza a Hillera, ale najmä jeho vlastné skladby. Nasledujúce príklady pochádzajú
z tretej časti koncertu A dur č. 92 a z prvej časti Koncertu e mol č. 55:

Technika ľavej ruky je u Tartiniho nesporne spojená s vysoko rozvinutou a
využívanou technikou ornamentácie, ktorej venoval dokonca celý svoj traktát Traité des
agréments. O jeho majstrovskej prstovej technike svedčia brilantné a tempovo odlišné
trilky, no i rôzne druhy prírazov a mordentov použité v jeho dielach.250
Rýchle pasáže Tartiniho skladieb hrané non legato si vyžadujú výbornú koordináciu
pohybu obidvoch rúk, ako o tom svedčia nasledujúce dva príklady:

248 QUANTZ, J. J. On playing the flute. Boston: Northeastern University Press, 2001, p. 324
249 HILLER, J. A. Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkünstler neuerer Zeit. Leipzig:
Edition Peters, 1979, s. 221
250 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 164
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Majstrovstvo Tartiniho dvojhmatovej techniky dokazujú taktiež jeho diela.
Dvojhmaty možno nájsť nielen v jeho pomalých častiach, kde krásne vyznieva akoby
vokálny dvojhlas, no i v rýchlych častiach, ktoré tým naberajú na virtuozite a náročnosti
interpretácie:251

Tartini veľmi dobre ovládal husľovú polyfóniu a akordickú techniku, ktorá sa
obzvlášť prejavila v jeho sonátach pre husle sólo senza basso:

V 17. a 18. storočí bola obľúbená husľová scordatura – t. j. preladenie strún na
netradičné frekvencie, aby sa tak umožnila hra niektorých akordov, ktoré nie je možné
zahrať pri tradičnom ladení. Tartini túto vymoženosť využil iba raz, a to v sonáte A dur č.
16, kde je ladenie huslí a e¹ a¹ e²:252

251 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 164-166
252 Tamtiež, s. 167-168
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Interpretačný štýl a technika Tartiniho vychádzala z talianskej husľovej tradície 17.
a prvej polovice 18. storočia. Podarilo sa mu ďalej rozvinúť toto umenie a dosiahnuť nový
štýl, čím zohral nemalú rolu v ďalšom vývoji nielen talianskeho ale aj svetového
husľového umenia.253

5. 3 Didaktické diela
Významným dedičstvom Tartiniho teoreticko-skladateľskej činnosti sú diela, ktoré
vznikli s cieľom poskytnúť praktické rady a cvičebný materiál pre jeho žiakov. Medzi ne
patria spisy Traité des agréments de la musique a Lettera del defonto Signore Giuseppe
Tartini alla Signora Maddalena Lombardini inserviente ad una importante Lezione per i
Suonatori di Violino, a tiež 50 variácií na Corelliho tému s príznačným názvom L´arte dell
´arco – Umenie sláčika.

5. 3. 1 Traité des agréments de la musique
Tartiniho spis Regole per arrivare a saper ben
suonar il violino vznikol pravdepodobne okolo roku
1750254 a bol prvýkrát vydaný v roku 1771 pod
francúzskym názvom Traité des agréments de la
musique. Tartini sa teda jeho publikovania už
nedožil. Toto dielo nebolo napísané v celku, ide
vlastne o rady, ktoré Tartini nepochybne pripravoval
pre svojich žiakov v padovskej Škole národov 255, a
do výslednej podoby jednoliateho spisu ho zostavil jeho žiak G. F. Nicolai.256
Celé dielo je venované ornamentácii. Tartini rozdelil ornamenty na prirodzené a
umelé. Prirodzený spôsob zdobenia môže byť zdokonaľovaný dokonca aj začiatočníkom,
zatiaľ čo umelé melodické variovanie si už vyžaduje znalosť kontrapunktu. 257 Traktát sa
nezaoberá iba praktickým hľadiskom jednotlivých ozdôb, no tiež v mnohom odkrýva
interpretačný štýl Tartiniho a jeho túžbu, aby každý ornament zodpovedal charakteru a
253 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 169
254 RANDEL, D, M. The Harvard biographical dictionary of music. Harvard: Harvard University Press,
2006, s. 621
255 STOWELL, R. The Cambridge companion to the violin. Cambridge: Cambridge University Press, 1992,
s. 225
256 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
257 SOLIS, G., NETTL, B. Musical improvisation: art, education, and society. University of Illinois Press,
2009, s. 154
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obsahu hudby. Aj v súčasnej dobe je toto dielo prínosné pre inštrumentalistov, ktorí chcú
hudbu 18. storočia a zvlášť hudbu Tartiniho interpretovať čo najvernejšie podľa autorovho
zámeru a vtedajšej praxe.258
Podľa afektovej teórie, ktorá bola v 18. storočí veľmi obľúbená, každý ornament
bol schopný vyjadriť určitú duševnú náladu, čiže afekt. Tartini svojím chápaním výrazovej
sily ornamentov urobil značný krok vpred. Ornamentika mechanicky aplikovaná a
odtrhnutá od obsahu hudby mu bola cudzia.259 Taktiež odmietal využívanie tých istých
ozdôb vo všetkých melódiách. Bol presvedčený, že každá melódia, ktorá zodpovedá afektu
slov, má mať svoj individuálny výraz a ornamenty.260
V prvej časti traktátu Tartini rozoberá rôzne druhy prírazu, trilku, mordentu a
tremola – čiže vibráta; v druhej časti sa venuje prirodzeným a umelým modom - spôsobom
interpretácie ozdôb, a tiež prirodzeným a umelým kadenciám. Prírazy (appoggiature) delí
na dlhé a krátke, vzostupné a zostupné; pričom posledné považuje za prirodzenejšie. Dlhý
príraz sa má hrať na jeden smyk z hlavnou notou, pričom trvá polovicu jej hodnoty. Keďže
príraz zaznieva na ťažkej dobe v takte, hodnota hlavnej noty sa má zvýrazniť krátkym
trilkom:261

Charakter dlhého prírazu Tartini nespájal iba s rytmom a dynamikou, ale tiež s
obsahom hudby. Podľa neho tento prvok dodáva výrazu spevnosť a ušľachtilosť. Na druhej
strane, krátky príraz výraz oživuje a rozžiaruje, preto by sa nemal aplikovať vo vážnych a
smutných skladbách.262 Nasledujúci príklad uvádza Tartiniho výklad interpretácie krátkych
prírazov:

258 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 171
259 Tamtiež, s. 174
260 TARTINI, G. Trattato di musica secondo la vera scienza dell´ armonia. Padova: Stamperia del
Seminario. 1754, s. 149-150
261 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 177-178
262 Tamtiež, s. 178
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Ďalším prvkom, ktorému sa Tartini vo svojom traktáte venuje, je trilok. Podľa neho
je to vynikajúca ozdoba, ktorá by sa mala používať ako soľ – teda ani príliš veľa, ani príliš
málo. Začínať sa má z vrchnej noty, pomaly a potichu, a potom sa postupne zrýchli a
zosilní.263 Rýchlosť trilku spájal Tartini s charakterom skladby; pomalý trilok zodpovedal
pomalým a smutným melódiám, stredne rýchly považoval za vhodný pre mierne veselé
skladby a rýchly pre veselé, živé diela. Taktiež tvrdil, že zmena pomalého trilku na rýchly
má byť anticipovaná postupným zrýchľovaním.264 Pre koniec hudobnej frázy je podľa neho
vhodný dlhý trilok, zatiaľ čo krátky trilok sa hodí pre vzostupné aj zostupné stupnicovité a
akordické pasáže. Za neprijateľný považoval trilok na začiatočnej note melódie alebo na
dvoch susedných notách, s výnimkou pri tzv. trilkových reťaziach:265

Ďalším prvkom prvej časti traktátu je mordent. Ide o tri vzostupné alebo zostupné
noty predchádzajúce hlavnej note, ktoré si vyžadujú rýchlosť a ľahkosť interpretácie.
Podľa Tartiniho táto ozdoba pridáva note živosť a smelosť. Druhým typom mordentu je
striedanie hlavnej noty so spodnou sekundou. Tento typ je vhodný pre veselé a živé
skladby.266 Nasledujúce obrázky zobrazujú obidva typy mordentu:

263 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 180
264 STOWELL, R. Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and early Nineteenth
Centuries. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, s. 324-326
265 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 180-181
266 Tamtiež, s. 182-183
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Jedna celá kapitola prvej časti traktátu je venovaná vibrátu, ktoré Tartini označuje
pojmom tremolo. Pri chvení ľavej ruky, vyvolávajúcom kmitanie, má byť podľa neho prst
mierne odľahčený a zdvihnutý od struny, pričom s ňou však nemá stratiť kontakt.
Odľahčenie vibrujúceho prstu zahŕňa v sebe periodické zmeny tlaku, ktoré výške daného
tónu dodávajú intenzitu a kolísanie timbru. Tartini taktiež poukazuje na rôzne druhy
rýchlosti vibráta – pomalé, rýchle, alebo akcelerujúce; no najmä vždy prispôsobené afektu
hudby. Jeho použitie jasne vymedzil pre špeciálne príležitosti, pretože ho chápal ako pravú
melodickú ozdobu.267
Husľové vibráto potom porovnával so speváckym vibrátom. Podľa jeho názoru sa
táto ozdoba hodila viac pre nástroje než pre ľudský hlas, a tiež poukázal na to, že nie každý
spevák má prirodzene vibrujúci hlas.268 Použitie vibráta pri messa di voce269 Tartini
vylučoval, pretože chvenie ľavej ruky by mohlo spôsobiť nepresnosť intonácie, ktorej
matematická presnosť je v tomto prípade nevyhnutná. Odvoláva sa pritom na to, že ani
speváci nesmú pri messa di voce používať vibráto. Tartini je spolu s Leopoldom Mozartom
jediný, kto v 18. storočí detailne opísal problematiku husľového vibráta.270
Druhá časť traktátu je venovaná „slobodnej ornamentike“, kde Tartini uvádza
rozličné kombinácie ornamentov spomenutých v prvej časti. Maniere – mody ako aj
kadencie – cadenze delí na prirodzené a umelé, pričom sa vyhýba dogmatizmu a v
mnohých pravidlách necháva priestor pre vkus, fantáziu a improvizačné schopnosti
interpreta.271
Prirodzené maniere vznikajú prirodzene, bez zložitého premýšľania a sú
protikladom umelých manierov, ktoré nemôžu byť aplikované v prípadoch, kde obsah
hudby predstavuje stanovený a nemenný význam. Preto sú tieto využívané menej často než
prirodzené maniere, no sú vhodné napríklad pre prvú z dvoch nôt začínajúcich kadenciu.272

267 NEUMANN, F. Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music.
Press, 1978, s. 516-517
268 MOENS-HAENEN, G. Das Vibrato in der Musik des Barock.
Verlagsanstalt, 1988, s. 22 a 80
269 Messa di voce je pojem používaný pri dlhých držaných tónoch, ktoré
decrescendom ˂˃.
270 MOENS-HAENEN, G. Das Vibrato in der Musik des Barock.
Verlagsanstalt, 1988, s. 215-216, 274, a 81
271 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 185
272 Tamtiež, s. 186
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Prirodzené kadencie uzatvárajú hudobnú frázu a sú zjednotené s harmonickými
kadenciami, ktoré sú predvedené vždy presne v rámci taktu. Na rozdiel od nich, umelé
kadencie sú rozsiahlejšie a nezávislé na takte. Sú primerané tak pre vážne ako aj pre veselé
časti skladieb, kde sú vždy uvedené na ich konci. Niekedy sú nadmerne rozvité do
capriccia, alebo takmer do samostatnej časti.273 Na začiatku týchto kadencií odporúčal
Tartini využiť trilok, pasáže, alebo messa di voce a ďalej postupovať cez rozličné
pasážovité postupy až k najvyššej note predchádzajúcej záverečnému trilku.274
Všetky ornamenty, ktoré Tartini rozobral v tomto traktáte, boli široko aplikované v
jeho dielach, čím ich rytmicky i melodicky obohacovali.275

5. 3. 2 Lettera del defonto Signore Giuseppe Tartini alla Signora
Maddalena Lombardini inserviente ad una importante Lezione per i
Suonatori di Violino276
List, ktorý Tartini napísal svojej žiačke Maddalene
Lombardini – Lettera del defonto Signore Giuseppe
Tartini alla Signora Maddalena Lombardini inserviente
ad una importante Lezione per i Suonatori di Violino,
tvorí krátku husľovú lekciu v písomnej forme. Je to
významný dokument týkajúci sa rôznych technických
otázok hry na husliach.277 Obsahom listu sú inštrukcie k
ovládaniu sláčika, ktoré zahŕňajú rady týkajúce sa
problematiky smykov a jeho cieľom je ponúknuť návod na
dosiahnutie sláčikového majstrovstva.278 Napísaný bol 5.
Titulná strana anglického prekladu
Tartiniho Listu z roku 1779

marca 1760, pričom išlo vlastne o odpoveď na žiadosť
Maddaleny Lombardini o radu pri hraní na husliach.279

273 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 186-187
274 STOWELL, R., LAWSON, C. The Historical Performance of Music: An Introduction. Cambridge:
Cambridge University Press, 1999, s. 76
275 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 190
276 List zosnulého pána Tartiniho pani Maddalene Lombardini vydaný ako dôležitá lekcia pre hráčov na
husliach.
277 STOWELL, R. The Cambridge companion to the violin. Cambridge: Cambridge University Press, 1992,
s. 225
278 HANSEN, D. R. The bouncing bow: A historical examination of „off-the-string“ violin bowing, 1751 –
1834. Arizona State University: Pro Quest, 2009, s. 10
279 DE ALCANTARA, P. Integrated Practice: Coordination, Rhythm & Sound. Oxford: Oxford University
Press, 2011, s. 225
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V tlači sa prvýkrát objavil až po Tartiniho smrti, a to v benátskom časopise L
´Europa letteraria, 1. júna 1770. Medzi jeho prvých prekladateľov obdobia 18. storočia
patrili: Charles Burney, Johann Adam Hiller, François Joseph Fayolle a Johann Friedrich
Rochlitz. Dodnes najznámejší je práve preklad Charlesa Burneyho, pochádzajúci z roku
1771, ktorý býva často znovu vydávaný a šíri tak ďalej slávu Maddeleny Lombardini
Sirmen.280
Luigi Petrobelli považuje List za kompozitum základov Tartiniho metódy výuky
hry na husliach, no na druhej strane, David Boyden vidí jeho význam skôr v zobrazení
hodiny huslí, než v celkovej metóde.281 Každopádne, obsah Listu prináša užitočné
informácie pre rozvoj husľovej hry, ktoré sú aplikovateľné aj v súčasnosti.
V úvode Listu Tartini zdôrazňuje, že hlavným zameraním jej
cvičenia a štúdia hry na husliach by malo byť použitie a sila
sláčika. Preto sa v prvom rade má zaoberať správnym
spôsobom držania, vyvažovania a vtláčania sláčika ľahko ale
pevne do strún. Prvou podmienkou úspechu je ľahké nasadenie
sláčika na strunu, pri ktorom sa tón ozve s jemnosťou zvuku.
Až potom je možné zvýšiť tlak na strunu. Pri takomto nasadení
Pastelový miniatúrny portrét sláčika je malá pravdepodobnosť,
Maddaleny Lombardini Sirmen,
anonym (ca. 1780)
ozve škrípanie či škrabot.282

že sa miesto pekného tónu

Hoci moderný sláčik súčasných huslistov má iné vlastnosti ako sláky Tartiniho
doby, snaha o krásny tón, vzniknutý nečujným nasadením pretrváva až dodnes. Preto je
možné súhlasiť s veľkou dávkou pozornosti, ktorú Tartini obracia na tento úkon pri hre.
Tartini ďalej píše, že by sa jeho žiačka mala snažiť stať sa dokonalou majsterkou v
ľahkom nasadení sláčika v každej jeho časti, tak v strede, aj ako pri žabke a pri špičke, a
taktiež v ťahu oboma smermi – nahor a nadol. Na dosiahnutie tejto dokonalosti odporúča
cvičenie držaného smyku messa di voce na prázdnych strunách. Tón sa pri tom tvorí v
pianissime a postupne sa zintenzívňuje do fortissima. Je potrebné ho cvičiť v oboch
smeroch – od žabky aj od špičky. Ďalším variantom je tón, ktorý sa v priebehu jedného
ťahu rozvinie z pianissima do fortissima a opäť sa vráti do pianissima. Tartini ďalej
odporúča, že cvičeniu týchto smykov by jeho žiačka mala venovať aspoň hodinu denne, a
280 LOMBARDINI SIRMEN, M. L., BERDES, J. L. Three violin concertos. Madison: A-R Editions, Inc.,
1991, s. xviii (preface)
281 Tamtiež, s. xviii (preface)
282 TARTINI, G. A letter from the late signor Tartini to signora Maddalena Lombardini published as an
important lesson to performers on the violin. London, 1779, s. 3
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to v rozdelených časových intervaloch.283 Význam tohto cvičenia vysvetľuje slovami, že
„toto cvičenie je zo všetkých ostatných najťažšie a najdôležitejšie pre dobré hranie na
husliach“.284
Pre huslistov každej doby bolo a je nevyhnutné čo najdokonalejšie ovládanie
sláčika a tvorba pekného tónu, ktorý je pod kontrolou rovnomerného ťahu a tlaku pravej
ruky. Opäť je teda možné súhlasiť s Tartiniho odporúčaným cvičením tohto druhu. I keď
moderný sláčik má inú pružnosť prútu, toto cvičenie je napriek tomu zmysluplné, pretože
napomáha celkovému rozvoju tónu a ovládania sláčika. Je zaujímavé, aký veľký dôraz
kládol Tartini práve na toto cvičenie, keď dáva pokyn, aby ho jeho žiačka cvičila aspoň
hodinu denne. V súčasnosti asi tento údaj nie je bežne realizovateľný, no stále je pre nás
prínosný z hľadiska dôležitosti, ktorú je potrebné cvičeniu držaných smykov venovať.
Pre rozvoj ľahkosti zápästia pravej ruky, z ktorého vychádzajú rýchle smyky,
odporúča Tartini denne hrať jednu z rýchlych allegro častí Corelliho sonát op. 5.285
Zároveň upozorňuje, že je potrebné hrať tieto noty staccato, čiže ostrým odsadzovaným
smykom, a tiež striedať miesto na sláčiku - v strede, nad stredom, pri špičke. Okrem toho
svoju žiačku varuje pred jednostranným cvičením týchto častí smykom v smere od žabky a
pripomína, že je dôležité ich cvičiť takisto smerom od špičky.286
Tieto odporúčania sú takisto veľmi užitočné na dosiahnutie ovládateľnosti sláčika v
rýchlych pasážach. Budovanie koordinácie rúk v rýchlych tempách je neodmysliteľnou
súčasťou rozvoja husľovej techniky a cvičenie v oboch smeroch sláčika napomáha
vyrovnanosti jednotlivých nôt.
Cvičenia zamerané na pravú ruku končia pokynom, ktorý sa týka obratnosti pravej
ruky v rýchlych pasážach. Tartini píše, že je dobré cvičiť tieto pasáže cez viaceré struny,
kde musí ruka prekonať väčšiu vzdialenosť než pri stupnicovitých postupoch na jednej
alebo dvoch strunách. Je možné ich hrať v rôznych tóninách rôznymi spôsobmi, čo je
nielen užitočné, ale nutné.287
Tartiniho posledné cvičenie určené pre pravú ruku sa týka obratnosti a ľahkosti
ovládania sláčika, ktorá je rovnako nevyhnutná dnes, ako bola aj za jeho čias, keďže
majstrovské ovládanie sláčika je túžbou každého cieľavedomého huslistu.
283 TARTINI, G. A letter from the late signor Tartini to signora Maddalena Lombardini published as an
important lesson to performers on the violin. London, 1779, s. 5
284 Tamtiež, s. 5
285 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 194
286 TARTINI, G. A letter from the late signor Tartini to signora Maddalena Lombardini published as an
important lesson to performers on the violin. London, 1779, s. 5-6
287 Tamtiež, s. 6
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Luigi Petrobelli píše, že „úplná kontrola sláčika je základom realizácie
štylistických inovácií Tartiniho hudby; iba táto kontrola umožňuje správne spevné
predvedenie inštrumentálnej melódie, rovnako ako ozdôb, skrze ktoré môže byť tá istá
melódia dokonca plnšie charakterizovaná. Dychová technika speváka nachádza svoju
obdobu v používaní sláčika. Normálny sláčik nebol dosť dlhý na to, aby dostatočne
´rozospieval´ inštrumentálnu melódiu a Tartiniho sláčik bol predĺžený práve z tohto
dôvodu“.288
K problematike techniky ľavej ruky Tartini dáva do pozornosti cvičenie so stálym
držaním prvého prstu, ktoré má za úlohu upevniť postavenie ruky pri hre. Toto cvičenie sa
má hrať v rôznych polohách a podkladovým materiálom k nemu môže byť tak rýchla ako
aj pomalá časť ľubovoľnej sonáty alebo koncertu.289
Záver listu je venovaný obľúbenej melodickej ozdobe – trilku. Jeho ovládanie
dodnes odhaľuje technickú zručnosť a virtuozitu hráča, preto sa mu pri cvičení musí
venovať dostatočná pozornosť. Tartini píše, že je potrebné cvičiť trilok v rôznych
rýchlostiach a tempách – adagio, andante, presto, a dbať na to, aby rýchlosť trilku
zodpovedala tempu a charakteru skladby. Je logické, že k pomalej skladbe sa nehodí príliš
rýchly trilok a naopak. Ďalej zdôrazňuje cvičenie gradácie trilku postupným zrýchľovaním
z pomalého tempa do rýchleho. Nakoniec píše, že by sa mal trilok cvičiť každým prstom,
teda na prázdnej strune s prvým prstom, potom s druhým, tretím a na záver aj štvrtým
prstom, ktorému treba venovať zvláštnu pozornosť a trpezlivosť, keďže je spomedzi prstov
najslabší.290
Význam Tartiniho Listu Maddalene Lombardini nespočíva iba v jeho historickej
hodnote, ale tiež v jeho obsahu a pokynoch, ktoré sú aj v súčasnej dobe vo veľkej miere
aplikovateľné. Obzvlášť prínosné môžu byť tieto informácie pre záujemcov o historicky
poučenú intepretáciu starej hudby, pri ktorej sa využívajú dobové nástroje alebo ich kópie.

288 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
289 TARTINI, G. A letter from the late signor Tartini to signora Maddalena Lombardini published as an
important lesson to performers on the violin. London, 1779, s. 6-7
290 Tamtiež, s. 7-8
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5. 3. 3 L´arte dell´arco
Pozoruhodným

Tartiniho

dielom

je

jeho

L´arte

dell´arco

-

Umenie

sláčika/sláčikovej techniky. Ide o 50 variácií na gavottu z Corelliho husľovej sonáty F dur
op. 6, č. 10. Hoci názov diela predpovedá rôzne druhy smykových variácií, nejde tu
výlučne len o zameranie na techniku pravej ruky, jednotlivé variácie obsahujú nemálo
náročných elementov týkajúcich sa ľavej ruky huslistu. Toto dielo odhalilo Tartiniho
obrovskú vynaliezavosť v aplikovaní technických prvkov a ich kombinácií a je možné ho
chápať ako určitú encyklopédiu husľovej techniky 18. storočia.291
Každá variácia osobitným spôsobom rozvíja 8-taktovú tému prevzatú od Corelliho:

Variácie sú nesmierne bohaté na rytmické kombinácie, ktoré obsahujú. Nejde tu iba
o striedanie osminových a šestnástinových hodnôt, niekoľko variácií je postavených na
triolách (15, 24, 26, 29, 34, 45) 292, na synkopách (3, 9, 16, 21), a tiež na ich rozličných
kombináciách (16, 18). Okrem šestnástinových nôt sa v diele objavujú aj dvaatridsatinové
hodnoty (11, 12, 22, 31, 35, 39, 44, 46, 49) a bodkovaný rytmus (8, 32). Nasledujúci
úryvok je prevzatý z 31. variácie:

Z hľadiska techniky pravej ruky sú variácie nesmierne náročné vďaka rôznym
smykovým kombináciám. Okrem legata a détaché tu možno nájsť tiež krátke ostré smyky
ako staccato a spiccato a obzvlášť virtuózne sú skoky cez struny, ktoré sa vyskytujú v
nemalom počte variácií (6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 33, 39, 46, 49). Nasledujúci
úryvok je prevzatý z 26. variácie:

291 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 196
292 Ide o čísla jednotlivých variácií.
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Akordická technika sa nachádza v dvoch variáciách (37, 50):

Technická náročnosť kladená na ľavú ruku sa prejavila v rýchlej drobnej prstovej
technike, ktorej sú plné takmer všetky variácie, a tiež v dvojhmatoch (14, 22, 27, 32, 36,
40, 42, 43, 47, 48) a akordoch (37, 50). Nasledujúce úryvky sú prevzaté zo 40. a 42.
variácie:

Neodmysliteľnou súčasťou variácií sú melodické ozdoby – mordent, príraz a trilok.
Tieto sa vyskytujú takmer v každej variácii, čím prispievajú k ich virtuozite a brilantnosti.
Nasledujúci príklad uvádza 1., 2. a 3. variáciu:
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Tartini variácie opatril aj sprievodnou basovou linkou:

Tartiniho L´arte dell´arco je skutočným pokladom, nesmierne hodnotným pre
štúdium a rozvoj smykovej techniky. Huslista, ktorý je v súčasnej dobe schopný bezchybne
zahrať tieto variácie, môže byť považovaný za hotového umelca. Je veľká škoda, že mnohí
editori vydávajú toto výnimočné dielo v čiastočných a skrátených verziách. Malo by byť
hrané iba podľa originálnej edície, teda vo svojej úplnej podobe.293

5. 4 Škola národov
Scuolla delle Nazioni vznikla okolo roku 1727-28 v
Padove a existovala viac ako štyridsať rokov. Bola hlavným
zdrojom Tartiniho príjmu,294 ktorý ju založil po svojom
návrate z Prahy, teda v čase, keď už dosiahol medzinárodnú
reputáciu. Táto škola bola prvou hudobnou školou veľkej
slávy.295

Keďže k nemu prichádzali huslisti nielen z

Talianska, ale z celého sveta, dostal prezývku „majster
národov“.
Medzi
Tartiniho obľúbený žiak - Pietro
Nardini

jeho

žiakov

patrila

väčšina

vtedajších

vynikajúcich európskych huslistov296, napr.: Johann Gottlieb
Graun, Johann Gottlieb Naumann, André Noel Pagin, Joseph

Holzbogen, Giovanni Francesco Nicolai, Domenico Ferrari, Paolo Alberghi, Domenico
Dall´Oglio, Pasqualino Bini, Gugliemo Fegeri, Bernard Schelff, Pierre La Houssaye,
Joseph Touchemoulin, Maddalena Lombardini Sirmen, G. Tromba, ktorý sa stal jeho
nástupcom v bazilike sv. Antona297 a Pietro Nardini - jeho najlepší a obľúbený žiak, ktorý
ho v jeho posledných chvíľach opatroval „s láskou skutočného syna“298.

293 BACHMANN, A. An encyclopedia of the violin. New York: Da Capo Press, 1966, s. 188
294 http://beststudentviolins.com/tartini.html
295 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
296 http://beststudentviolins.com/tartini.html
297 BURNEY, CH. Hudební cestopis 18. věku. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1966, s. 68
298 Tamtiež, s. 67
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Štandardná dĺžka kurzu tejto školy bola dva roky. 299 Svojich žiakov Tartini rozvíjal
v oblasti harmónie, kontrapunktu, kompozície a hry na husliach. Mal veľký záujem o ich
pokrok300 a udržiaval s nim kontakt prostredníctvom korešpondencie, aj potom, keď už
školu opustili.301 Hlavnými ideálmi husľovej hry pre Tartiniho boli: čistota predvedenia a
intonácie, krása zvuku a delikátnosť výrazových odtieňov.302
Padovskú Školu národov navštevovalo aj niekoľko českých huslistov: P. HümbeerMalina, Jan Gall, Antonín Kammel a Josef Obermayer. Vplyv Tartiniho sa prejavil tiež v
interpretačnom a kompozičnom štýle Jana Václava Antonína Stamica, ktorý rád využíval
rozličné melodické ozdoby a vynikal spevnosťou. Na štúdium Tartiniho diel kládol dôraz
vo svojej husľovej škole Violin-Fondament aj Antonín Vranický. 303 Princípy Tartiniho
husľového umenia sa šírili ďalej skrze jeho žiakov. Český huslista František Benda ich
prijal od J. G. Grauna a Pietro Nardini odovzdal Tartiniho odkaz Václavovi Pichlovi.304

299 http://pls.nd.edu/alumni/summer-symposium/documents/TartiniPetrobelliGrove.pdf
300 WHITE, CH. From Vivaldi to Viotti. A History of the Early Classical Violin Concerto. Amsterdam: OPA,
1992, s. 101
301 SADIE, J. A. Companion to Baroque Music. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1998, s. 38 - 39
302 McVEIGH, S., HIRSHBERG, J. The Italian Concerto, 1700 – 1760. Rhetorical Strategies and Style
History. Wiltshire: Cromwell Press, 2004, s. 42
303 ŽÍDEK, F. Čeští houslisté tří století. Praha: Panton, 1979, s. 16, 39 a 50
304 GINZBURG, L. S. Giuseppe Tartini. Moskva: Muzika, 1969, s. 202
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ZÁVER
Husle sú výnimočným hudobným nástrojom, ktorý už celé stáročia píše svoju
históriu a uchvacuje srdcia ľudí. Ich kolískou sa kedysi dávno stalo Taliansko. Práve tu sa
zrodili jedinečné osobnosti, ktoré ovplyvnili celý ďalší vývoj hry na husliach. Najväčší
rozkvet dosiahla talianska husľová škola v období baroka. Na sklonku tohto obdobia slávy
sa na scéne objavil huslista, skladateľ, teoretik a pedagóg Giuseppe Tartini, ktorému je
venovaná táto diplomová práca.
Giuseppe Tartini v prvom rade vyniká svojou všestrannosťou. Okruh jeho záujmu
je veľmi široký. Iste tomu napomohli aj rozličné okolnosti jeho dobrodružného života,
ktorý nakoniec celkom zasvätil husliam. Nepopierateľne výnimočné boli aj jeho
interpretačné schopnosti. Svedčia o tom nielen výroky jeho súčasníkov, ale najmä diela,
ktoré po sebe zanechal. Nápaditosť melodických a rytmických prvkov, rozmanitosť
smykov, brilantná technika prstov ľavej ruky a krása spevného tónu – to všetko sú kvality,
ktoré Tartini mal. Vďaka nesmiernej technickej náročnosti jeho skladieb ho možno
považovať za predchodcu talianskeho husľového génia 19. storočia – Niccola Paganiniho.
Tartiniho vplyv sa prejavil a do histórie zapísal aj prostredníctvom zmien, ktoré
vykonal vo vývoji sláčika. Snaha o spevný tón ho viedla k predĺženiu a vyrovnaniu prútu,
čím sláčik priblížil jeho dnešnej dĺžke a podobe. Nemalú dávku pozornosti si zasluhujú aj
Tartiniho teoretické diela, ktoré sa vyznačujú hlbokými znalosťami akustiky, fyziky a
matematiky. Najvýznamnejším činom v tejto oblasti je jeho vynález tzv. diferenčných
tónov. Hodnotnú súčasť Tartiniho teoretickej tvorby tvorí tiež traktát o ornamentoch –
Traité des agréments de la musique a list Maddalene Lombardini - Lettera del defonto
Signore Giuseppe Tartini alla Signora Maddalena Lombardini inserviente ad una
importante Lezione per i Suonatori di Violino. Oba spisy obsahujú užitočné rady a
praktické vysvetlenia, ktoré sú použiteľné aj v súčasnej dobe.
Predkladaná diplomová práca sa zaoberala komplexnou analýzou osobnosti
Giuseppe Tartiniho, s dôrazom na jeho vplyv na vývoj husľovej hry. Ten je zrejmý z každej
oblasti hudobno-teoretickej a praktickej činnosti, ktorej sa Tartini venoval.
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