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ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na dílo Antonia Vivaldiho Čtvero ročních období. 

Práce se zabývá také osobností a tvorbou Antonia Vivaldiho a hudbou italského baroka. 

Jedna z kapitol porovnává interpretace Čtvero ročních období předními světovými 

umělci. 
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ANNOTATION 

This bachelor´s thesis focuses on the work of Antonio Vivaldi´s Four Seasons. 
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Úvod 

 

Hudba je významnou součástí lidského života a za dobu své existence prošla 

řadou proměn, které vždy úzce souvisely s historicko-politickým, sociologickým 

a kulturním vývojem společnosti. Celé 20. a 21. století je obdobím vzniku velkého 

množství nových hudebních směrů, druhů a žánrů. Tento rychlý vývoj je zřejmě jedním 

z důvodů, proč jsou lidé čím dál méně v kontaktu s hudbou klasickou. Existují však 

skladatelé, jejichž díla jsou neobyčejně nadčasová, hudebně i myšlenkově bohatá, 

zajímavá a inspirativní. Díky tomu se i o stovky let později stávají součástí skladeb 

v rámci nejrůznějších hudebních žánrů a propojují tak hudbu klasickou a populární. 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat především životem a dílem Antonia 

Vivaldiho a jeho koncertním cyklem Čtvero ročních období. K tomuto tématu mě 

přivedl zájem o barokní houslovou literaturu a také poslech jedné z nejzajímavějších 

úprav Vivaldiho díla, kterou vytvořil německý hudební skladatel Max Richter. 

Cílem mé práce je především poukázat na hudební originalitu a nadčasovost 

koncertního cyklu Čtvero ročních období barokního skladatele Antonia Vivaldiho 

a upozornit na jeho význam v souvislosti s moderním hudebním vývojem. Toto dílo je 

v originálním znění dodnes často interpretováno především na pódiích velkých 

koncertních sálů. Cyklus si získal velkou oblibu a dočkal se mnoha originálních úprav, 

díky kterým se klasická hudba dostává do povědomí širokého okruhu posluchačů. 
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1. Období baroka 

 

Každý hudební sloh, směr a styl má své charakteristické znaky, které vychází 

z aktuální dobové situace. Pro dokonalé pochopení uměleckého díla je nutné detailně 

prozkoumat nejen život a dílo samotného autora, ale také proniknout do doby, ve které 

žil, přiblížit její atmosféru a nastínit zásadní prvky dané problematiky. 

Antonio Vivaldi patří mezi skladatele vrcholného baroka. Toto období patří 

k nejzajímavějším v celé historii. 

 

 

1.1 Obecná charakteristika 

 

Pod pojmem baroko chápeme ucelený umělecký sloh 17. až poloviny 18. století. 

Slovo pochází z italského barocco, což znamená perla nepravidelného tvaru. Původní 

význam slova byl hanlivý a označoval neobvyklý umělecký směr. Kořeny barokního 

umění sahají až do pozdní renesance, kde se nové tendence projevují především 

v umění manýrismu. Vlastní směr se vyvíjí nejvýrazněji v průběhu 17. století a v první 

polovině 18. století postupně přechází do stylu rokoka. 

V období baroka byla celá Evropa zmítána nepokoji, které byly zakončeny 

třicetiletou válkou v letech 1618 až 1648. Spory vedly až k reformaci a odezvě 

v podobě protestantské protireformace. Evropa se rozdělila na země katolického jihu 

a protestantského severu. 

Barokní sloh se proměňoval a každá země ho chápala jinak. Nedá se tedy zcela 

kategoricky popsat. Mezi obecné charakteristické znaky patří především důraz 

na smyslovost a tělesnost, touha po efektu, vypjatost a afektovanost. „Je nesporné, 

že dějiny probíhají ve spirále, na níž plodné negace minulého vytvářejí vývojovou 

kontinuitu. Tak i barok tvoří v jistém smyslu vývojovou negaci renesance."1 Ve srovnání 

                                                
1 Miloš Navrátil. Dějiny hudby. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7220-143-3, str. 73-74. 



9 

 

s renesancí je baroko plné protikladů, agrese, nevyrovnanosti, asymetrie, volnosti 

a pohybu. To vše se spojuje s novými formami a výrazovými prostředky. 

Ve filosofii se jedná o odklon od racionalismu k sensualismu. Do tohoto období 

patří filosofové Francis Bacon, Thomas Hobbes a John Locke. 

Důležitá byla také dobová estetika, která ovlivňovala vnitřní průběh celého 

slohu. Vzhledem k tomu, že se baroko rozkládalo na tak dlouhém časovém úseku, nelze 

zde mluvit o jednotné estetické teorii. Nejvýrazněji se do barokní řeči zapsala snaha 

skladatelů o podřízení hudebního výrazu významové stránce textu. Zjednodušeně 

řečeno měla být hudba zcela podřízena řeči a zprostředkovat posluchači afekty.2 

Na základě těchto požadavků vznikla tzv. „afektová teorie“, která zahrnovala systém 

hudebně rétorických figur a dalších prostředků pro dokonalé vyjádření všech afektů. 

První náznaky těchto požadavků lze nalézt v díle Reného Descarta Pojednání o vášních. 

Postupně tedy začala nabývat na významu srozumitelnost textu, což znamenalo, 

že se hudební konstrukce podřizovala stavbě textu. „Rétorika je tedy součástí afektové 

teorie – hudební figura musí odpovídat řečové figuře.“3  Barokní afektovou teorií 

se detailně zabývá Sylvia Georgieva ve své stejnojmenné knize,4 ve které mj. píše: 

„Skladatel, stejně jako řečník, může obměňovat své myšlenky a má k tomu prostředky – 

hudební figury, které k té rozmanitosti (varietas) pomohou a vlastně nám 

zprostředkovávají různé afekty a stavy.“5  V barokní estetice se také prosadila alegorika 

a použití symbolů, kdy například křížek u noty mohl nést význam křesťanského kříže. 

Takových symbolů byla celá řada a souvisely především s vizuální podobou partů. 

Umění bylo milováno především buržoazií a vysokou šlechtou, ale bylo 

přístupné i prostému lidu. Hudba oslovovala široké vrstvy především díky tomu, že byla 

schopná vyjádřit hluboké duševní stavy odehrávající se v každém člověku a v období 

                                                
2 Afekty jsou lidské city a vášně. 
3 NAVRÁTIL, Miloš. Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů: A. Vivaldi, G. F. 

Händel, J. S. Bach. Ostrava: Montanex, 1996. ISBN 80-85780-56-9,str. 16. 
4 GEORGIEVA, Sylvia. Barokní afektová teorie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 

Hudební pedagogika, sv. 6. ISBN 978-80-7331-255-8. 
5 GEORGIEVA, Sylvia. Barokní afektová teorie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 

Hudební pedagogika, sv. 6. ISBN 978-80-7331-255-8, str. 52. 
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baroka měla za úkol oživit společenský život. Hlavním centrem byly šlechtické paláce, 

kde vznikaly dvorní kapely. Ty sdružovaly umělce od dvora, ale také z nižších vrstev 

a sloužily pro pobavení panovníků a šlechty. Dalším významným hudebním centrem 

se staly chrámy, které poskytovaly koncertní zázemí mnoha významným umělcům 

a kde se pořádaly koncerty pro měšťanstvo a prostý lid. Hudební vzdělání získávali 

skladatelé a hudebníci především u soukromých pedagogů. Odborné školy vyššího 

stupně, dnešní konzervatoře, existovaly tehdy pouze v Itálii. 

Umělecký sloh baroka se rozkládá na velké časové ploše téměř 150 let. Pro lepší 

orientaci jej můžeme rozdělit na tři hlavní období. 

Rané baroko probíhalo na přelomu 16. a 17. století. V tomto období došlo 

k definitivnímu rozdělení hudby na vokální a instrumentální, přičemž vokální hudba 

měla vedoucí postavení. Hudební útvary byly spíše kratšího rozsahu a vyčlenily 

se praktiky stile antico6  a stile moderno.7 Mezi slavné autory této doby patří Domenico 

Gabrieli, Claudio Monteverdi a Heinrich Schütz. 

Druhou polovinu 17. století označujeme jako střední baroko. Vokální 

a instrumentální styl se zde vyrovnal, což souvisí také se vznikem nových 

instrumentálních forem. Ve vokální hudbě se diferencovaly recitativ a árie, což vedlo 

k rozvoji opery, oratoria i kantáty. Hudební věty byly již delší a jejich průběh byl 

vsazen do dur-mollového systému, který vytlačil církevní mody. Vedoucími osobnostmi 

středního baroka byli Giacomo Carissimi, Arcangelo Corelli a Henry Purcel. 

Éra vrcholného baroka byla v průběhu první poloviny 18. století. 

Instrumentální formy se dostaly do popředí a byly naplněny dotvořeným principem 

funkční harmonie i kontrapunktickými technikami. Do této skupiny patří právě Antonio 

Vivaldi spolu s Johannem Sebastianem Bachem a Georgem Friedrichem Händelem. 

                                                
6 Stille antico je název pro kontrapunktické techniky, užívané ve skladbách. 
7 Stille moderno je název pro dramatické a vášnivé rétorické ztvárnění recitativu. 



11 

 

1.2 Hudba 

Hudba se stala v tomto období nejrozšířenějším druhem umění. Základem byl 

monodický princip, tedy melodie doprovázená harmonií. Hlavním dobovým 

požadavkem byl vzrušený výraz. 

Melodie byla charakteristická svou asymetrií, zvlněním a stala se nositelem 

citového zabarvení. Průběh melodické linie byl v baroku velmi rozmanitý – najdeme 

zde klenuté, pravidelně členěné melodie písňových forem či árií, které jsou 

charakteristické svými velkými intervalovými skoky a technickou náročností. Typickým 

produktem baroka byly také asymetrické melodie s menším rozsahem a drobnými 

intervalovými posuny, projevující se především v recitativech oper a oratorií. 

V instrumentální hudbě se melodie bohatě rozvíjela díky objevení nových technických 

možností hry. 

S melodií souviselo také její zdobení, které se stalo velmi populární. 

Ornamentika měla za úkol ozdobit a ozvláštnit notu (potažmo celou skladbu) 

prostřednictvím melodických ozdob, které mohly být před notou, za ní nebo po celé 

délce. Ozdoby byly rozděleny na přísné a volné. Přísné zdobení mělo přesná pravidla, 

která se v různých zemích výrazně lišila. Volné ozdoby byly zcela v režii 

interpretujícího umělce, který je mohl vyplnit dle vlastní fantazie. Ornamentika 

zahrnuje přírazy, opory, trylky, odrazy a průchody. Mezi nejpoužívanější typ zdobení 

patřilo užívání trylků, které zpravidla začínaly shora. Hojně byl využíván také příraz, 

tedy vlastně disonantní průtah. Zápis všech těchto výrazových prvků se v jednotlivých 

zemích velmi lišil. 

Významnou součástí hudební řeči je rytmus. Do barokní hudby se významně 

promítlo především užívání pravidelného akcentovaného taktu, který do této doby 

používala jen taneční hudba. Taneční rytmy pronikaly do různých forem (svita, árie). 

Autoři velmi často používali komplementární rytmus, tedy motoricky běžící, který byl 

nejčastěji využíván v instrumentální hudbě. Ve vokální hudbě potom docházelo 



12 

 

k rozvolnění rytmické struktury především v recitativech. Metrická struktura skladeb 

byla často rozrušována agogickými8 změnami, které působily proměny v oblasti tempa. 

Mezi hlavní složky barokního hudebního výrazu patřila dynamika. Prostory 

pro provádění koncertů byly často obrovské a historické nástroje tohoto období neměly 

dostatečně silný zvuk, proto se v baroku nejvíce užívalo vyšší dynamiky - forte. Piano 

bylo tvořeno menší skupinkou hráčů a docházelo tak ke střídání dvou skupin (ripieno 

a soli). Autoři při tvoření dynamiky vycházeli z přirozených vlastností tónu, kdy nižší 

tóny zní silněji, než ty vyšší. Diferencovaná dynamika hry na varhany a cembalo 

vycházela z možností registrace a možností využití dvou různých manuálů. Vzhledem 

k tomu, že barokní notový zápis byl značně nedokonalý,9 neobsahoval často 

ani dynamiku. Bylo tedy na citu interpreta, jak po této stránce skladbu vybudoval. 

Obecným pravidlem bylo například opakování repetice v odlišné dynamice. 

Tempo barokních skladeb je dodnes předmětem mnoha sporů. Podobně jako 

u dynamiky, ani tempo často nebylo přesně dané. V 17. století se ctilo pravidlo, 

že dlouhé noty mají pomalé tempo, a krátké rychlejší. Zvolení toho správného tedy opět 

záleželo na interpretovi a také na akustických podmínkách daného prostoru. 

S rozvojem nových nástrojů a technik se výrazně vyvíjela zvuková barva děl. 

Na tuto stránku měl zásadní vliv především koncertantní princip, který byl v baroku 

často užíván. Jeho základem se stalo střídání dvou odlišných skupin, často menší 

a větší. Skupiny mohly být v různém obsazení a jako spojovací prvek působil generální 

bas, který celý ansámbl zastřešil. Pestrou paletu barev tvořily především výrazné 

melodické nástroje jako housle či trubky. Střední odstín reprezentovaly nižší strunné 

nástroje jako viola a loutna. Hluboké tóny tvořila široká škála nástrojů continua 

(violoncello, cembalo a fagot). 

Barokní orchestr měl zhruba 18 až 30 hráčů a jeho základem byla smyčcová 

sekce. Miloš Navrátil ve své knize o baroku píše: „Smyčcový ansámbl býval pětihlasý 

či čtyřhlasý, v opeře byl omezen leckdy na pouhý tříhlas. O nějakém masivním 

                                                
8 Agogika označuje drobné změny tempa, které vyžaduje výraz skladby. 
9 Nedokonalý z hlediska dnešních zápisů. V tehdejší době byl příliš podrobný zápis považován 

za omezování interpreta. 
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a splývavém zvuku nemůže být řeči, jednotlivá melodická pásma byla od sebe výrazně 

plasticky odlišena.“10  Ze smyčcových nástrojů se v baroku nejčastěji využívaly housle, 

violoncella a violy. Mezi často užívané dechové nástroje patřila klarina, trompeta 

a trompeta principale, pozoun, lesní roh, hoboj, fagot, flétna a primitivní klarinet. 

Orchestr někdy podporovala bicí sekce složená z bubnů a tympánů. 

Důležitou stránkou barokní hudby se stala harmonie, která byla v baroku 

důkladně promyšlená, aby co nejvíce působila na city posluchače. Autoři často 

využívali chromatiku, nejrůznější druhy modulací a nečekané harmonické změny. 

V baroku se ustálilo použití harmonické kadence,11 která pevně určila harmonický 

průběh skladeb. Obecně lze říci, že největší důležitost měly krajní hlasy, tedy soprán 

a doprovod ve formě bassa continua.12 Mezi nejčastější typy skladných technik patřila 

doprovázená monodie, homofonie s kadenčním harmonickým doprovodem a polyfonie, 

která vznikala kontrapunktickou prací. (Navrátil, 1996) 

 

1.3 Formy 

 

V baroku docházelo ke vzniku a přerodu velkého množství hudebních forem. 

Instrumentální složka hudby se konečně osamostatnila a přestala být pouze doprovodem 

vokálních děl. Mezi její hlavní formy patřila sonáta, která je založena na znění 

vedoucího hlasu a jeho doprovodu. Původně byly sonáty triové pro dva nástroje 

a generálbas. Později se vyvinuly sonáty sólové pro jedny housle a generálbasový 

doprovod. Věty byly za sebou řazeny kontrastně a jejich počet se ustálil na 4 – 5. 

Existovaly dva druhy sonát. Sonáta da camera, neboli světská, která měla taneční 

charakter a mohla být prováděna kdekoliv. Druhým typem byla sonáta da chiesa, určená 

výhradně pro provádění v chrámech. Mezi další důležité formy patřilo concerto grosso 

                                                
10 NAVRÁTIL, Miloš. Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů: A. Vivaldi, G. F. 

Händel, J. S. Bach. Ostrava: Montanex, 1996. ISBN 80-85780-56-9, str. 12. 
11 Tónika, subdominanta, dominanta a tónika. 
12 Basový hlas, který tvořil doprovod k vedoucímu hlasu. V notaci byl doplněn čísly, která naznačovala 

harmonický průběh skladby. 
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a sólový koncert. Concerto grosso se skládalo s několika vět a bylo založeno na principu 

střídání dvou koncertantních skupin concertina a ripiena.13  Sólový koncert vznikl 

jako nová barokní forma a byl postaven na třech částech se strukturou rychle – pomalu 

– rychle. Nejvyužívanějšími sólovými nástroji byly housle, varhany a viola da gamba. 

Party těchto nástrojů se vyznačovaly velkou virtuózností, které bylo dosaženo použitím 

dvojhmatů a technicky náročných pasáží. Nejdůležitější instrumentální formou 

se v baroku stala svita. Ta měla své kořeny ve Francii a Německu. Vznikla spojením 

a řazením tanečních a netanečních vět. Svity neměly vážný charakter, sloužily tedy 

spíše k zábavě. Vzniklo mnoho typů a v důsledku mísení nejrůznějších vlivů se ustálilo 

pořadí tanců na allemanda, courante, sarabanda a gigue.14  

Klavírní a varhanní hudba využívala také formu svity a sonáty či koncertu. 

Autoři často komponovali i variace, fantazie, toccaty a fugy. 

Také vokální hudba měla v baroku svou důležitou pozici. Významně 

se zde prosadilo oratorium. Toto hudebně dramatické, nescénické dílo zpracovávalo 

nejčastěji biblický příběh. Součástí byl vypravěč, nebo evangelista, který přednášel 

spojovací dějovou linii. Oratorium se dělilo na latinum, které doslovně zpracovávalo 

biblický latinský text, a oratorium volgare. To bylo v národním jazyce a často doplněno 

slovy libretisty. Oblíbenou vokální formou se stala kantáta, což byla cyklická skladba 

o několika částech. Kromě kantáty to byly dále mše a ze světské hudby madrigaly, árie, 

chansony a canzonetty. 

Nejvýznamnější formou baroka však byla opera se svým dramatickým dějem 

a bohatým smyslovým účinkem. V období baroka pošla opera zásadní reformou a stala 

se nejoblíbenějším druhem hudby. (Navrátil, 1996) 

  

                                                
13 Ripieno byla velká skupina hráčů (často všichni), která byla označována také jako tutti. Menší skupina, 

která tvořila protiklad k ripienu, se nazývala concertino (soli). 
14 Allemanda je původně německý tanec mírného tempa v sudém tak s předtaktím. Courante je rychlý, 

třídobý, francouzský tanec veselého charakteru. Sarabanda je španělský pomalý tanec ve třídobém taktu 

bez předtaktí a Gigue je svižný, optimistický skotský tanec nejčastěji ve 3/8 rytmu. Mezi Sarabandu 

a Gigue se vkládala intermezza, která mohla být v podobě rondeau, gavotte, menuetto, bourrée, aria 

a další. 



15 

 

1.4 Interpretace barokní hudby 

Problémy týkající se barokní interpretace jsou často předmětem sporů, 

protože každý umělec má subjektivní a osobitý pohled na danou skladbu.  

Obecně platí, že je nutné se při nácviku a provedení skladby držet předepsaného 

zápisu. Zápis barokní literatury je však zcela záměrně neúplný, neboť autoři počítali 

s individuální improvizační úpravou každého interpreta. Tento prostor pro seberealizaci 

dnes není příliš oblíbený, a proto vniklo mnoho přepisů, které předloží umělci 

již kompletní dílo. Nebezpečí vzniká v případě, že autor přepisu dokonale nezná 

historické podklady doby. Necitlivá úprava může umělecké dílo zcela znehodnotit. 

„Obecně lze říci, že stylová reprodukce vychází především z vlastní struktury hudby 

a ze znalosti životního stylu doby (tím respektuje historicky platnou logiku), ale přenáší 

do přednesu také současné (dnešní) cítění psychologické a sociální.“15 

Názory se různí nejen v oblasti stylové interpretace, ale také v tempu skladeb. 

Je důležité si uvědomit, že na taneční věty se v období baroka skutečně tančilo. Tomuto 

faktu dnes neodpovídají tempová označení v celé řadě přepisů i samotných interpretací. 

Jak již bylo zmíněno, barokní hudba měla v každé zemi odlišnou podobu, 

což se projevilo nejen do kompozice skladeb, ale také při jejich interpretaci. 

Nejvýrazněji se tyto rozdíly projevily v Itálii, Francii a Německu. Italské baroko kladlo 

důraz na vyhrocenou citovost a cantabilnost. Vedoucí funkci zde měla melodie 

a expresivní výraz. Ve Francii naopak vládla skladbám umírněnost a přísný 

racionalismus. V německém prostředí byla velmi rozšířená polyfonní struktura a přísná 

logická stavba děl. 

Důležitou součástí každé interpretace je správná artikulace. Artikulační značky 

jako vázání not nebo akcenty však v baroku nebylo zvykem zapisovat do not. Z velké 

části tedy záleží na historickém uvědomění každého interpretujícího umělce. Barokní 

mistři využívali hojně tremolo a vibrato jako výrazový prostředek. Důležité je, 

aby umělec byl schopný rozeznat rozdíl mezi barokním staccatem a virtuózním 

spiccatem. 

                                                
15   Miloš Navrátil. Dějiny hudby. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7220-143-3, str. 116. 
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K interpretační problematice se vyjadřuje také Miloš Navrátil: „ Záznam 

barokní hudby je často obrovský, protože se počítá s interpretační invencí. Interpretační 

praxe má tedy velkou svobodu, protože je národnostně i generačně velmi rozdílná. 

Potřebná interpretační autentičnost provedení vyžaduje nejen velké vzdělání, ale také 

speciální způsoby hry na jednotlivé nástroje, které mají často rozdílnou podobu, 

než instrumenty dnešní.“16  

 

1.5 Italská barokní hudba 

  

V období baroka byla Itálie významným hudebním centrem. Žila zde nejen řada 

vynikajících houslových virtuózů, ale také slavní stavitelé nástrojů.17 Pro plné 

pochopení významu Vivaldiho díla je nutné nastínit situaci barokní hudby v Itálii.  

Mezi první autory houslových skladeb patří Biagio Marini, který žil mezi lety 

1600 až 1665. Jako první začal ve své tvorbě používat výrazový prostředek tremolo. 

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří sbírka Affetti musicali,18 která se skládá 

z jednohlasých až trojhlasých árií a šesti instrumentálních skladeb. Jednu z nich věnoval 

Marini sólovým houslím a nese název Romanesca per violino solo e basso. Mezi jeho 

další skladby patří Taneční sonáty pro dvoje housle a bas, které byly vydány v roce 

1655. 

                                                
16 NAVRÁTIL, Miloš. Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů: A. Vivaldi, G. F. 

Händel, J. S. Bach. Ostrava: Montanex, 1996. ISBN 80-85780-56-9, str. 3. 
17 Itálie byla podle všeho kolébkou houslařství. Mistrovské houslařství se vyvíjelo přes dvě stě let 

především v oblasti severní Itálie. Mezi lety 1560 až 1760 vzniklo pět významných mistrovských škol. 

Škola brescijská, cremonská a také v Římě, Miláně a Neapoli.  

Mezi nejvýznamnější italské houslaře patří Andrea Amati, Nicolo Amati, Antonio a Girolamo Amati 

a Antonio Stradivari. CELÝ, Ondřej. Historie houslařství [online]. Brno, 2007 [cit. 2016-07-06]. 

Dostupné z: https://is.muni.cz/th/136301/pedf_b/Bakalarska_prace1.pdf. Bakalářská práce. 

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy. 

Vedoucí práce PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc., str. 10-14. 
18 V překladu Hudební city. 
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Dalším významným houslistou a skladatelem byl Carlo Fabina, který mezi lety 

1625 a 1633 působil u dvora v Drážďanech. V roce 1627 napsal cyklus drobných 

skladeb pro sólové housle Capriccio stravagante,19 v němž housle imitují různá zvířata. 

Mezi slavné houslisty a skladatele druhé poloviny 17. století patří Giovanni 

Baptista Vitali a jeho syn Tomaso Antonio Vitali. O jejich životě se dochovalo velmi 

málo informací. Tomaso Antonio působil v Bologni, kde vyučoval hru na housle. 

Kromě toho také komponoval řadu skladeb, především triové sonáty. V nich se odráží 

Tomasiho osobitý umělecký styl a jeho cit pro expresivní melodičnost a promyšlenou 

variační strukturu. Jeho nejvýznamnější skladbou se stala  Ciaccona g mol pro housle 

a continuo, která se dodnes hraje v nejrůznějších nástrojových obsazeních. V jejím 

úvodu zazní expresivní zpěvné téma, ze kterého postupně vyrůstají složitější variace 

kontrastního charakteru. V závěru se skladba vrací k úvodnímu tématu G, F, Es, D. 

Arcangelo Corelli je zakladatelem římské houslové školy. Narodil se v Bologni 

v roce 1653, mnoho let působil v Německu a Francii a v roce 1681 se natrvalo usadil 

v Římě. Vytvořil zcela osobitý kompoziční styl, který vychází ze specifických 

zvukových možností houslí a tím předurčil budoucí vývoj houslové techniky. Ve svých 

skladbách využíval nanejvýš třetí polohu, protože vyšší považoval za pisklavé 

a nevhodně pronikavé. Častým výrazovým prostředkem bylo také použití arpeggia přes 

dvě struny. Corelli komponoval sonáty a je tvůrcem nové formy concerto grosso. Zde 

došlo ke kompaktnímu spojení sólových partů s doprovodnými, čímž vznikl jednotný 

návazný hudební proud. Z jeho děl je nutné zmínit především 48 triových sonát 

pro dvoje housle s doprovodem, 12 houslových sólových sonát20 op. 5 z roku 1700 

a také 12 concerti grossi, op. 6 pro dvoje housle a violoncello.21 

                                                
19 V překladu Výstřední rozmar. 
20   1. Houslová sonáta D dur, 2. Houslová sonáta B dur, 3. Houslová sonáta C dur, 4. Houslová sonáta 

F dur, 5. Houslová sonáta g moll, 6. Houslová sonáta A dur, 7. Houslová sonáta d moll, 8. Houslová 

sonáta e moll, 9. Houslová sonáta A dur, 10. Houslová sonáta F dur, 11. Houslová sonáta E dur, 12. 

Houslová sonáta d moll, La Folia 
21  1. Koncert D dur, 2. Koncert F dur, 3. Koncert c moll, 4. Koncert D dur, 5. Koncert B dur, 6. Koncert 

F dur, 7. Koncert D dur, 8. Koncert g moll, 9. Koncert F dur, 10. Koncert C dur, 11. Koncert B dur, 12. 

Koncert F dur. 
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O zásadní vývoj houslové techniky se postaral skladatel Giuseppe Torelli. 

V jeho skladbách se vyskytují složité, dvojhmatové pasáže a obtížné akordické části. 

Mezi významné dílo patří Concerto da camera a due violini e basso op. 2 a Concertino 

per camera a violino e violoncello op. 4.  

Důležitým houslistou byl Francesco Maria Veracini. Narodil 

se ve Florencii a několik let působil v Praze u hraběte Kinského. Dále to byl houslista 

a pedagog Giovanni Battista Bassani, který žil na přelomu 17. a 18. století a proslul 

především jako učitel jednoho z největších houslistů Arcangela Corelliho. 

Mistrem římské houslové školy byl také Pietro Locateli, který žil v první 

polovině 18. století a byl nejvýznamnějším žákem A. Corelliho. Locateli se zasloužil 

o velký rozvoj virtuózního stylu v houslové technice. Ve svém díle L´arte del Violino 

op. 3 z roku 1733 položil základ nové houslové techniky. Toto dílo se skládá ze 12 

koncertů a 24 capriccií.22 Ve svých skladbách používá především vyšší polohy a klade 

značné nároky na techniku pravé ruky a velké rozpětí levé. Příkladem jsou obtížná 

arpeggia ve dvanáctém koncertu D dur. 

V období první poloviny 18. stole žil rovněž Francesco Geminiani, který je 

autorem první tištěné italské houslové školy vydané v roce 1931 pod anglickým názvem 

The Art of Playing on the Violin. Od roku 1714 žil Geminiani v Anglii, kde působil 

společně s Georgem Friedrichem Händelem23 u dvora a šířil zde italské houslové umění. 

Jeho žáci byli Giovanni Bapttista Somis a Gaetano Pugnani. (Budiš, 1975) 

                                                
22 Capriccio je instrumentální skladba virtuózního charakteru, která zpracovává rozmarnou hudební 

myšlenku. 
23 Georg Friedrich Händel byl významný barokní skladatel. Narodil se v roce 1885 v Halle. Již v raném 

dětství se začal projevovat Händelův velký hudební talent a již v 17 letech byl varhaníkem v hallském 

dómu. Krátce na to se stal houslistou a cembalistou v Hamburku a zde také začíná komponovat první 

opery. Po velkém úspěchu odjel do Itálie, kde se snažil rozvíjet své umění. Působil také v Hannoveru 

kurfiřtský kapelník a nakonec odjel do Londýna, kde kromě komponování a dirigování působil také jako 

ředitel nově založené Royal Academy of Music. V roce 1751 Händel oslepl a zemřel v Londýně roku 

1759. Jeho dílo je velmi obsáhlé. Za svůj život napsal 44 oper, asi 26 oratorií a mnoho komorní 

a orchestrální hudby. NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby: přehled evropských dějin hudby. [2. vyd., 

upr. a dopl.]. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7220-143-3., str. 103 - 105. 
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2. Antonio Vivaldi 

 

Umělecké dílo je odrazem zkušeností, dovedností a schopností jeho autora. Zračí 

se v něm nejen talent a píle, ale také charakterové vlastnosti člověka, jeho povaha, 

emoce a intelektuální úroveň. V neposlední řadě formuje skladatele také politická 

situace, sociální podmínky, náboženství, rodinné zázemí, zdravotní stav, životní 

události, příroda a mnoho dalších faktorů. Všechny tyto okolnosti mají přímý vliv 

na vznik zcela originálního, svébytného díla, v němž je možné řadu těchto činitelů 

vysledovat i o stovky let později.  

Vivaldi patřil spolu s Johannem Sebastianem Bachem a Georgem Friedrichem 

Händelem k největším skladatelům vrcholného baroka. Svou obsáhlou tvorbou ovlivnil 

celé období a stal se inspirací pro mnoho dalších generací.  

Po smrti upadl autor na dlouhou dobu v zapomnění. Až poměrně nedávno došlo 

ke znovuobjevení jeho díla a pochopení jeho opravdového významu. „Vivaldi je jedním 

z mála významných skladatelů, u kterých je přívlastek „znovuobjevený“ skutečně na 

místě. Zemřel před více než dvěma a půl stoletím a přitom před nějakými šedesáti lety 

(tj. po první světové válce – pozn. překl.) hudební svět neměl ani ponětí o existenci velké 

většiny jeho skladeb (celkem přes 770), které mu dnes připisujeme. Do té doby se zdálo, 

že se nedochovala jediná opera, jediné církevní vokální dílo, které by badatelé mohli 

zkoumat a publikum vychutnat. Dnes neuplyne rok, aby nebyl oznámen nějaký nový 

objev: uvést můžeme sbírku 12 sonát pro housle (z nichž 7 bylo dosud naprosto 

neznámých a zbytek byl znám jen v neúplné nebo odlišné podobě) z části psanou 

Vivaldiho vlastní rukou, dále dva houslové koncerty objevené v roce 1973 

v Manchesteru, a velmi nápaditou sonátu pro housle, hoboj a obligátní varhany, která 

se - také v autografu - dochovala v Drážďanech a byla vynesena na světlo až v roce 

1976. V knihovnách přístupných badatelům a odborníkům nachází své místo stále více 

soukromých sbírek staré hudby, a dalo by se proto očekávat, že prostoru pro další 
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objevy bude stále méně. Že se to nestalo v případě Vivaldiho, svědčí o jeho nesmírné 

výkonnosti a výjimečném rozšíření jeho hudby za jeho života.“24  

Skladby Antonia Vivaldiho jsou dodnes v repertoáru mnoha světových 

orchestrů, divadelních scén i vynikajících sólistů. Svým zvukomalebným líčením 

střídání přírodních období v díle Le Quattro Stagioni25  si získal své příznivce nejen v 

řadách posluchačů klasické hudby, ale také u příznivců hudby populární či rockové. 

 

2.1 Životopis 

Antonio Vivaldi se narodil 4. března roku 1678 

v Benátkách jako syn známého houslisty Giovanniho 

Battisty Vivaldiho a jeho manželky Camilly Vivaldi, rozené 

Calicchio. 

V době baroka bylo zvykem provozovat hru 

na nástroj. Giovanni Battista Vivaldi byl původním 

povoláním lazebník,26 ale díky svému nadání dostal místo 

v orchestru chrámu svatého Marka v Benátkách. Tam také 

dostal přezdívku Giovanni Battista Rossi.27  Díky rusé barvě 

vlasů si vysloužil přezdívku i Antonio, kterému říkali "il prete rosso", což v překladu 

znamená ryšavý páter, nebo také rudý abbé.  

Malý Vivaldi získal základy houslové hry od svého otce. V jeho hudebním 

vzdělávání pravděpodobně pokračoval Giovanni Battista Legrenzi, který působil 

u svatého Marka jako kapelník. Pod jeho vedením se velmi rychle stával mladý Antonio 

vynikajícím houslistou. V roce 1703 byl vysvěcen na kněze, ale ze zdravotních 

důvodů28 musel tento úřad opustit. Dodnes je předmětem spekulací, zda byl pravým 

                                                
24   TALBOT, Michael. Antonio Vivaldi. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-389-4, str. 13. 
25 Čtvero ročních období, v některých překladech se uvádí Čtvero ročních dob. 
26 Lazebník neboli holič. 
27 Rosso v italštině znamená červený, ryšavý či rudý. 
28 Zdravotní stav Antonia Vivaldiho byl velmi špatný již od jeho předčasného příchodu na svět. Po celý 

život trpěl dýchavičností, neboli astmatem a to byl také důvod, proč nemohl vykonávat kněžské povolání. 

Obrázek 1 Antonio Vivaldi 
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důvodem opravdu zdravotní stav, nebo touha věnovat se hudbě. V témže roce získal 

Vivaldi místo koncertního mistra v benátském dívčím sirotčinci Ospedale della Piéta.29 

Tato instituce byla zřízena pro opuštěné a talentované dívky a byla podobná dnešní 

konzervatoři. Vivaldi zde učil hru na housle a také vedl skvělý orchestr, kterému zřejmě 

napsal řadu svých sólových koncertů a některé concerti grossi. Kromě toho měl 

povinnost složit ročně dvě sbírky mší a nešpor pro školní potřeby. 

Díky svému zájmu o operu Vivaldi často cestoval mimo Itálii a dostával se tak 

do povědomí mnoha lidí. Koncertoval v Německu a Holandsku a brzy se stal známým 

a uznávaným umělcem. Tři roky působil v Capelle di Camera v Mantově. Na svých 

cestách navštívil pravděpodobně i Prahu a byl ve spojení s tak významnými osobnostmi 

jako český hrabě Václav Morzin nebo rakouský císař Karel VI.  Kromě toho působil 

jako soukromý pedagog, komponoval a také inscenoval opery v mnoha významných 

divadlech. 

V roce 1740 se vydal na cestu do Vídně společně se zpěvačkou a primadonou 

Annou Giró.30 Vivaldi chtěl zřejmě získat místo v císařské kapele u vídeňského dvora. 

Avšak císař Karel IV. zemřel a tím se tato příležitost uzavřela. 

Antonio Vivaldi zemřel 27. července roku 1741 na těžký zápal plic takřka 

v zapomnění a jeho ostatky byly uloženy do chudinského hrobu na špitálním hřbitově 

ve Vídni. (Talbot, 2014) 

  

2.2 Charakteristika kompozičního stylu 

Autorova osobitá hudební mluva prostupuje celou jeho tvorbu. Užívá klenuté, 

zpěvné melodie, ve kterých lze vycítit předzvěst klasicismu. Základem je vždy výrazná 

hlava tématu, kterou často varíruje a dále zpracovává. Invenční témata jsou svěží 

a optimistická. Melodická linie obsahuje velké intervalové skoky, chromatické postupy 

a v baroku oblíbené sekvence. Sólové party koncertů jsou často tematicky, figurativně 

                                                
29 V celých Benátkách byla pouze 4 podobná zařízení, ve kterých se dívkám dostávalo obecného 

i hudebního vzdělání. 
30  Společnost je podezřívala, že spolu udržují vztah. To bylo však naprosto nepřípustné vzhledem k tomu, 

že Antonio byl kněz. 
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či virtuózně zpracované a dodávají skladbám pestrost. Oblíbeným materiálem 

pro tvorbu témat jsou rozložené akordy. Ty Vivaldi užívá nejen v doprovodných 

středních hlasech, ale také v continuu a vedoucím hlase. 

Vivaldi využívá především homofonní fakturu a kromě klasických 

harmonických postupů užívá na tu dobu neobvyklé chromatické postupy, septimové 

a nónové akordy a zajímavé modulace. Harmonické myšlení respektuje a vyzdvihuje 

kontrast mezi durovým a mollovým akordem, čímž je podpořen zvukomalebný podtext. 

Častým úkazem je zpracování stejného tematického motivu v obou tóninách. Statický 

bas doplňuje obvykle bohatě kolorovaný vedoucí hlas a velmi často je ostinátní. Vivaldi 

také často používal prodlevy. Jednotlivé hlasy jsou imitovány a prostupují všemi hlasy 

v homofonní i polyfonní faktuře. Celkový výraz skladeb je podpořen důmyslně 

vystavěnou dynamikou, která využívá terasovitou a i stupňovitou koncepci.  

Velký důraz kladl Vivaldi na pevnou formu. Své koncerty komponoval po vzoru 

neapolské sinfonie, tedy rychle - pomalu - rychle.31 Vždy dbal na možnosti daného 

nástroje a speciálně u houslí rozvíjel technické možnosti hry například tím, že používal 

7. polohu. Oproti jiným barokním skladatelům Vivaldi často užíval artikulační značky 

a jiné pokyny. V jednotlivých větách používal smyky jako „batutte“ (úderný způsob 

hry), „attaccata ala corda“ (smyčec zůstává na struně), „arcate lunghe/sciolte“ (dlouhé 

smyky, détaché) a spiccato. Velkou variabilitu nalézal také ve smykových kombinacích. 

Staccatový smyk odlišoval tečkou či čárkou nad danou notou.  

Zajímavě působí také prolínání skupiny "tutti" a "soli". Rytmická stránka děl 

je velmi pestrá. Častým úkazem je spojení dvou šestnáctinových not s jednou 

osminovou, a naopak. Tyto úseky jsou často ve velmi rychlém tempu. 

V celém díle lze najít mnoho ornamentálních prvků, z nichž Vivaldi nejvíce 

využívá mnoho druhů trylků. Strukturu jednotlivých vět často přerušují pomlky, 

nad kterými se občas vyskytují i koruny. Výjimečné nejsou ani generální pauzy, 

které zvyšují napětí podobně jako vhodně zvolené pomlky. Co však u Vivaldiho 

prakticky nenajdeme, to je pizzicato. Tento výrazový prostředek používá 

jako dokreslení zvukomalebných částí děl, ale jen velmi výjimečně. 

                                                
31 Nejčastěji Allegro - Andante – Allegro. 
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2.3 Dílo 

 

 

 

Graf  1 Přehled díla 

 

Vivaldiho dílo je velmi obsáhlé. Uvádí se, že dohromady čítá přes 770 děl, 

ale toto číslo s velkou pravděpodobností není přesné,32 ani konečné. Z grafu vyplývá, 

že se věnoval velmi širokému záběru forem. Jeho díla zahrnují vokální i instrumentální 

hudbu.  

Instrumentální hudba je v případě Vivaldiho významnější, než vokální. Největší 

část své tvorby věnoval koncertům, napsal jich zřejmě 483 z toho 214 houslových, 

37 fagotových, 27 violoncellových, 20 hobojových, 14 flétnových, 6 koncertů věnoval 

viole d’amore, 3 flautině, 2 zobcové flétně a 1 dokonce mandolíně.  

Následující skupinu tvoří 46 dvojkoncertů pro dva sólové nástroje a doprovod.33  

Z toho je 25 dvojkoncertů věnováno houslím, 3 hobojům, 2 trubkám a 2 lesním rohům, 

                                                
32 Každá publikace uvádí zcela jiné počty děl. Je pravděpodobné, že mnoho skladeb ještě nebylo vůbec 
objeveno. 
33 Nejčastěji smyčcový orchestr a basso continuo. 
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jeden violoncellům, mandolínám a flétnám. Zbylých 11 dvojkoncertů Vivaldi napsal 

pro ostatní nástroje. 

Dalších 44 koncertů zkomponoval pro smyčcový orchestr a continuo. Kromě 

toho skládal Vivaldi ansámblové koncerty, které byly pro více než dva sólové nástroje, 

smyčcový orchestr a continuo. Dohromady má 34 těchto koncertů. Další početnou 

skupinu tvoří koncerty komorní, kterých má 22. Poslední kategorie čítá 4 koncerty, 

určené pro dva smyčcové orchestry a sólový nástroj.34   

  Největší počet koncertů věnoval houslím zřejmě proto, že byl sám houslistou 

světového formátu. V sólových partech objevoval nové technické možnosti nástroje. 

Pro své koncerty využíval i jiné nástroje, například violoncello, kytaru, mandolínu, 

fagot, trubku a další. Kromě toho zkomponoval zhruba 92 sonát a 13 sinfonií. 

Také vokální tvorba je velmi obsáhlá. Vivaldi napsal víc jak 45 oper, z nichž 

se pouze 16 dochovalo celých. Na seznamu vokálních děl má dále přes 60 chrámových 

skladeb, 40 kantát a 8 serenád. Vivaldi složil také 4 oratoria, z nichž bylo zatím 

objeveno pouze jedno. (Talbot, 2014) 

Oficiální přehled jeho kompozic je seřazen v katalogu Petera Ryoma: 

Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis (RV), Kleine Ausgabe. Je zřejmé, že seznam 

díla není kompletní, protože mnoho skladeb stále nebylo objeveno. 

Mezi stěžejní díla patří sbírka L´Estro armonico op. 3 (Harmonická atmosféra 

nebo také Harmonické vynálezy), která obsahuje 12 koncertů, rozdělené na dva cykly.35 

                                                
34 Někdy i více sólových nástrojů. 
35 Libro primo: 

1. Koncert pro čtyři housle D dur, RV 549 

            I. Allegro, 4/4, II. Largo e spiccato, 3/4, III. Allegro, 9/8 

2. Koncert pro dvoje housle g moll, RV 578 

            I. Adagio e spiccato, 4/4, II. Allegro, 4/4, III. Larghetto, 3/4, IV. Allegro, 12/8 

3. Houslový koncert G dur, RV 310 

            I. Allegro, 4/4, II. Largo, 3/4, III. Allegro, 3/8 

4. Koncert pro čtyři housle e moll, RV 550 

            I. Andante, 3/4, II. Allegro assai, 2/4, III. Adagio, 3/4, IV. Allegro 

5. Koncert pro dvoje housle A dur, RV 519 
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Dílo bylo poprvé publikováno v roce 1711. Často se objevuje rozdělení na 4 trojice 

koncertů, přičemž každá trojice obsahuje jeden koncert pro čtvery housle, jeden 

pro housle dvoje a jeden klasický koncert. Mezi nejhranější části z tohoto díla patří 

Houslový koncert a moll, Koncert pro dvoje housle a moll a Koncert pro čtvery housle 

h moll. 

Další významné dílo nese název La stravaganza op. 4 (Extravagance - 

Výstřednost) a je to další cyklus 12 houslových koncertů.36 

Bezkonkurenčně největší ohlas získal cyklus čtyř houslových koncertů Le 

quattro stagioni (Čtvero ročních období).37 

Vivaldi svým dílem ovlivnil umělecké osobnosti mnoha generací. Jedním z nich byl 

i Johann Sebastian Bach, taktéž tvůrce vrcholného baroka. „Jak již mnohokráte řečeno, 

                                                                                                                                          
            I. Allegro, 4/4, II. Largo, 4/4, III. Allegro, 3/4 

6. Houslový koncert a moll, RV 3564 

            I. Allegro, 4/4, II. Largo, 4/4, III. Allegro, 2/4  

Libro secondo: 

7. Koncert pro čtyři housle F dur, RV 567 

            I. Andante, 3/4, II. Adagio, 4/4, III. Allegro, 4/4,IV. Adagio, 4/4 - Allegro, 3/4 

8. Koncert pro dvoje housle a moll, RV 522 

             I. Allegro, 4/4, II. Larghetto e spiritoso, 3/4, III. Allegro, 3/4 

9. Houslový koncert D dur, RV 230 

            I. Allegro, 4/4, II. Larghetto, 3/4, III. Allegro, 3/8 

10. Koncert pro čtyři housle h moll, RV 580 

             I. Allegro, 4/4, II. Largo, 3/4 - Larghetto, 3/4, III. Adagio, 4/4 - Largo, 3/4 - Allegro, 6/8 

11. Koncert pro dvoje housle d moll, RV 565 

            I. Allegro, 3/4, II. Adagio e spiccato, 3/4, III. Allegro, 3/4, IV. Largo e spiccato, 12/8, 

            V. Allegro, 4/4 

12. Houslový koncert E dur, RV 265 

             I. Allegro, 4/4, II. Largo e molto acuto, 4/4, III. Allegro, 3/4 
36 Houslový koncert B dur RV 383, Houslový koncert e moll RV 279, Houslový kocnert G dur RV 301, 

Houslový koncert a moll RV 357, Houslový koncert A dur RV 347, Houslový koncert g moll RV 316, 

Houslový koncert C dur RV 185, Houslový koncert d moll RV 249, Houslový koncert F dur RV 284, 

Houslový koncert c moll RV 196, Houslový koncert D dur RV 204, Houslový koncert G dur RV 298. 
37 Viz kapitola 3. 
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nadchl se Bach rozmanitostí obsazení ve Vivaldiho skladbách a skladatelovou smělostí, 

s jakou využívá zvukové barvy nástrojů ve své instrumentaci, která již počítala s pevným 

obsazením a neuznávala vlastně „zástupnost“ nástrojů, tolik praktikovanou 

za baroka.“38 Bach přepracoval mnoho Vivaldiho koncertů pro klávesové nástroje. 

Konkrétně se jedná o transkripce sedmnácti cembalových koncertů, dále čtyři koncerty 

pro varhany a koncert pro čtyři cembala a smyčcový orchestr. 

  

                                                
38   PEČMAN, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210 
-4601-6, str. 333. 
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3. Le Quattro Stagioni (Čtvero ročních období) 

 

Čtyři koncerty Le Quattro Stagioni jsou součástí sbírky 12 koncertů s názvem 

Il cimento dell'armonia e dell'inventione (Zkouška harmonie a invence), která byla 

poprvé vydána roku 1725 v Amsterdamu. V historii se několikrát objevil názor, 

že koncerty byly komponovány jako uzavřený cyklus o přírodních proměnách během 

roku. Tuto domněnku však nepodporuje fakt, že Vivaldi psal každý koncert jednotlivě. 

Tomu odpovídá i zařazení v Ryomově katalogu, kde má každý koncert své číslo. 

Houslový koncert E dur, La primavera (Jaro) RV 269, Houslový koncert g moll, 

L´estate (Léto) RV 315, Houslový koncert F dur, L´autunno (Podzim) RV 293 

a Houslový koncert f moll, L´inverno (Zima) RV 297. Vivaldi věnoval koncerty hraběti 

Morzinovi, se kterým měl velmi dobré vztahy. 

Tyto koncerty patří mezi Vivaldiho programní hudbu. Jejich obrovská popularita 

zastínila další koncerty sbírky, například Koncert č. 5 La Tempestá di mare (Mořská 

bouře), Koncert č. 6 Il Piacere (Láska) a také č. 10 s názvem La Caccia (Lov). Vivaldi 

napsal také mnoho drobných skladeb s programními názvy, z nichž nejznámější je 

Il Gardelino (Skřivánek). Většina Vivaldiho děl přináší programnost značně povrchní 

a spíše ilustrativní, jak bylo v baroku zvykem. V koncertním cyklu Le Quattro Stagioni 

se však jedná o hluboký programní podtext tak dokonalý, že v podstatě předjímá hudbu 

romantismu. 

Fakt, že mají čtyři „roční“ koncerty mimohudební program dokazuje i to, že jsou 

zkomponovány podle literární předlohy. V notách principiálních houslí je vždy uveden 

sonet,39 který je obsahově velmi přesně a citlivě převeden do hudební řeči s maximální 

obezřetností k dobové barokní stylizaci. Autor sonetů, které se staly předlohou 

koncertů, je dodnes neznámý. Je však velmi pravděpodobné, že je napsal sám Antonio 

Vivaldi. Napovídá tomu i velmi přesné zhudebnění jednotlivých čtyřverší a trojverší, 

což může vyvolávat dojem, že sonety byly napsány až dodatečně. 

                                                
39 Sonet je poetický literární útvar o 14 verších. Již v době baroka byl vnímán jako tradiční italský 
básnický tvar. O sonetech Le Quattro Stagioni viz dále. 
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Názory na formu tohoto díla jsou různé. Některé zdroje uvádí Le Quattro 

Stagioni jako concerti grossi. Důvodem je zřejmě užití koncertantního principu, tedy 

střídání skupiny ripiena a concertina. Ladislav Kačic však ve své knize Dějiny hudby 

III. Baroko píše: „Celkově nutno zdůraznit, že Vivaldiho Čtvero ročních období nejsou 

žádná concerta grossa, k nimž mají tak daleko jako málokterý barokní instrumentální 

koncert. Jsou to mimořádně virtuózní houslové koncerty, v jejichž průběhu se k sólistovi 

jen zcela výjimečně připojují další hráči, například při nápodobách ptačího zpěvu 

v prvním koncertu.“40  

Hudební jazyk celého díla odpovídá baroknímu způsobu myšlení a kompozice. 

Vivaldi v každé větě vytvořil pevnou konstrukci, která představuje opěrný základ 

pro mistrovské improvizace sólisty. Zpěvné melodie přináší mimohudební program 

velmi přesvědčivě. Sólové housle často imitují zpěv skřivana, křepelky a hrdličky 

a v dokonalých dialozích s ostatními nástroji zvukomalebně líčí atmosféru měnící 

se přírody. Charakteristickým znakem všech koncertů je rytmická vitalita a nadužívání 

synkopických útvarů. Svým námětem je dílo prostoupeno lidovou inspirací (viz text 

sonetů). Zajímavým úkazem je také prolínání témat z jednotlivých koncertů.41  

Harmonie koncertů je místy překvapivá, z čehož je patrná Vivaldiho snaha 

o zvukové „experimenty“. V tomto smyslu dílo nejlépe vystihuje název celé sbírky 

„Zkouška harmonie a invence“. Jako ve většině Vivaldiho opusů, i zde je faktura 

převážně homofonního rázu. Místy je však prostoupena zajímavou kontrapunktickou 

prací ve formě drobné polyfonie. 

Koncerty jsou psány pro sólové housle, smyčcový kvartet a basso continuo. 

V dnešní podobě bývá smyčcový kvartet často nahrazen malým komorním orchestrem. 

  

                                                
40   KAČIC, Ladislav. Dějiny hudby. Přeložil Vít ROUBÍČEK. Praha: Ikar, 2009. ISBN 978-80-249 

-1266-0. str. 255. 
41 Ve tře 

tí větě Koncertu f moll (Zima) zazní motiv teplého větru z Koncertu g moll (Léto) jako symbol končící 

zimy. 
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3.1 Houslový koncert E dur, La primavera (Jaro) RV 269 

  

 

Allegro 

4/4 takt 

 

 

Largo 

3/4 takt 

 

 

Allegro 

12/8 takt 

 

 

Houslový koncert E dur zhudebňuje báseň La Primavera42 (Jaro). Originál 

sonetu je napsán v italském jazyce. Později byl sonet volně přeložen do češtiny v mnoha 

podobách a úpravách. 

Jaro 

Jaro přišlo a ptáci je slavnostně pozdravují 

                                                
42   La Primavera 

Giunt’`e la Primavera e festosetti 

La salutan gli Augei con lieto canto 

E i fonti spirar de’Zeffiretti  

Con dolce mormorio scorrono intanto. 

   

Vengon coprendo l’aer di nero amanto 

E lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti 

Indi, tacendo questi, gli Augelletti 

Tornan di nuovo al lor canoro incanto. 

 

E quindi sul fiorito ameno prato 

Al caro mormorio di fronde e piante 

Dorme ’l Caprar col fido can a lato. 

 

Di pastoral zampogna al suon festante 

Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato 

Di promavera all’apparir brillante. 
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veselým zpěvem. 

A prameny provázejí něžným zurčením 

šepot jarních vánků. 

 

Náhle se obloha zatáhla černým pláštěm, 

blesky a hromy zvěstují příchod jara. 

Zatímco povětří utichlo, ptáčci se nevracejí 

ke svým melodickým zpěvům. 

 

A na líbezně rozkvetlé louce 

za milostného šepotu listů a trav 

spí pastýř, po boku věrného psa. 

 

Za slavnostních zvuků šalmaje 

tančí nymfy s pastýřem pod nádherně klenoucím se nebem 

na počest velkolepého příchodu jara. 

 

Koncert je vystavěn na půdorysu tří vět, které jsou založeny na ritornelovém43  

principu. Hudební jazyk díla je velmi pestrý a dokonale odráží obsah jednotlivých 

sonetů. Provedení koncertu klade velké nároky na technickou i interpretační vyspělost 

sólisty i celého souboru. Sólový part se vyznačuje virtuózním charakterem v podobě 

rychlých stupnicových pasáží, který podporuje celkovou ideu skladby. Minutáž tohoto 

koncertu je zhruba 9 minut a 30 vteřin. 

  

                                                
43 Ritorno znamená v italštině návrat. Ritornel je část skladby (několik taktů), která se několikrát 

opakuje. 
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3.1.1 Allegro 

 

První věta Allegro a je ve 4/4 taktu. Hned v úvodu zazní radostné tutti, 

které symbolizuje příchod jara. Tato část se stává ritornelem a v první větě zazní celkem 

pětkrát. Po úvodním tématu se ze skupiny hráčů vyčlení troje housle a na ploše 14 taktů 

velmi přesně napodobují zpěv hrdličky, křepelky a skřivana. Celý tento úsek 

je postaven na tónickém akordu E dur, který je stylizován jako zvuky drobných zvířat. 

Vivaldi ke znázornění ptactva použil trylky, staccata a drobné pasáže. 

 

 

Věta zpracovává první dvě čtyřverší44 sonetu. Po zaznění dalšího spojovacího 

ritornelu se obraz proměňuje v pulzujícím rytmu šestnáctinových not v legatu, 

které ilustrují pohupující se listí ve větru a něžné vlnky potůčku. Následuje ritornel, 

ze kterého zazní pouze tři takty a poté již zlověstná tremola nástrojů předznamenávají 

blížící se bouřku, která rychle udeří v podobě stupnicových pasáží blesků. Postupně 

dochází k uklidnění a navrací se ritornel, tentokrát mollového rázu. Mollová tónina 

                                                
44 Jaro přišlo a ptáci je slavnostně pozdravují 

veselým zpěvem.  /A prameny provázejí něžným zurčením 

šepot jarních vánků. /Náhle se obloha zatáhla černým pláštěm, 

blesky a hromy zvěstují příchod jara. /Zatímco povětří utichlo, ptáčci se nevracejí ke svým melodickým 

zpěvům. 

Příklad 1 zvukomalba ptačího zpěvu, troje housle 
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znázorňuje to, jak se příroda vzpamatovává z první jarní bouřky. Věta končí návratem 

úvodního tématu. 

3.1.2 Largo 

 

Druhá věta Largo má 3/4 takt a je napsána v klasické písňové formě. Věta 

hudebně pracuje se třetím trojverším45 básně, jež hovoří o spícím pastýři se psem. 

Tato klidná atmosféra je přenesena i do hudby. Sólové housle přednáší ukolébavku 

pro spícího pastýře, na pozadí pohybu prvních a druhých houslí, který znázorňuje vlnění 

trávy na louce. V dálce se ozývá štěkot psa, který je bravurně předváděn sólovou violou. 

 

 

  

                                                
45   A na líbezně rozkvetlé louce 

za milostného šepotu listů a trav 

spí pastýř, po boku věrného psa. 

Příklad 2 začátek 2. věty 
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3.1.3 Allegro 

 

Poslední věta Allegro je ve 12/8 taktu a znázorňuje pastýřské slavnosti a tance. 

Věta se váže k posledním třem veršům46 sonetu. Forma se opět obrací k ritornelům, 

které jsou postaveny na rytmickém základu italské siciliany.47 

 

 

Ritornely jsou postupně deformovány a sekvenčně posouvány, v průběhu 

skladby jsou střídány menší skupinkou nástrojů nebo pouze sólistou. Charakter celé třetí 

věty je velmi optimistický a dokonale iluzivní. 

  

                                                
46 Za slavnostních zvuků šalmaje 

tančí nymfy s pastýřem pod nádherně klenoucím se nebem 

na počest velkolepého příchodu jara. 
47 Siciliano je lidový sicilský tanec s charakteristickým rytmem. Nejčastěji je v 12/8 nebo 6/8 taktu 

a je mírného tempa. 

Příklad 3 začátek 3. věty, rytmus siciliany 
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3.2 Houslový koncert g moll, L´estate (Léto) RV 315 

 

Allegro non molto 

3/8 takt 
Adagio e piano / Presto 

e forte 

4/4 takt 

Presto 

3/4 takt 

 

Stejně jako první koncert cyklu Le Quattro Stagioni, i druhý koncert 

je inspirován stejnojmenným sonetem.48  

Léto 

Zatímco trvá čas žhnoucího slunce, 

malátní člověk, malátní stádo, plane pinie; 

zazní hlas kukačky a s ním ve svorné shodě 

ozve se holubice i stehlík. 

                                                
48  L’Estate 

Sotto dura Staggion dal Sole accesa 

Langue l’uom, langue’l gregge ed arde il pino 

Scioglie il Cucco la voce, e tosto intesa 

Canta la tortorella e’l gardelino. 

 

Zeffiro dolce spira, ma contesa 

Muove Borea improviso al Suo vicino 

E piange il pastorel perche sospesa 

Teme fiera borasca, e’l suo destino. 

 

Toglie alle membra lasse il Suo riposo 

Il timore de’ lampi, e tuoni fieri 

E de mosche, e mossoni il Stuol furioso 

. 

Ah che pur troppo i Suo timor son veri 

Tuona e fulmina, il ciel e grandioso 

Tronca il capo alle spiche e a’grani alteri. 
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Vane něžný dech zefyru,49 však proti němu 

náhle se v blízkosti pozvedá borea50  

a pastýř pláče. Neboť se bojí krutého vichru 

a v nejistotě se strachuje o svůj osud. 

 

Strach z blesku, z divokého hromu, 

mouchy a hejna zuřivých komárů 

nenechají člověka, aby dal spočinout znaveným údům! 

 

Ach, bohužel oprávněné byly jeho obavy, 

hřmí. Blesky plane obloha a krupobití láme 

zralé klasy a vršky obilných stvolů. 

 

Druhý koncert cyklu se rovněž rozkládá na ploše tří vět Allegro non molto – 

Adagio/Presto – Presto. Formové řešení je opět založeno na návratných ritornelech, 

které jsou nedílnou součástí Vivaldiho skladeb. Koncert na ploše necelých 11 minut líčí 

unavenou atmosféru parného léta a následně divokou letní bouři. Co se týče náročnosti 

je o něco těžší než koncert předchozí. 

 

3.2.1 Allegro non molto 

                                                
49 Zefyr – vánek, vlahý západní vítr. 
50 Borea – chladný severní vítr, bouře. 
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První věta koncertu č. 2 (Allegro non molto) je psána v 3/8 taktu a je hudebním 

líčením prvních osmi veršů51 sonetu Léto. Ten pojednává o tom, jak všechny vyčerpává 

úmorné horko. Na počátku věty zní ritornel, který příznačně líčí malátnost pomocí 

osminových not s řadou pomlk. Ve 31. taktu nastupují sólové housle, 

které za doprovodu continua imitují hlas kukačky a po  šestitaktovém zkráceném 

ritornelu sólista napodobuje zvuky dalšího ptactva. 

 

                                                
51   Zatímco trvá čas žhnoucího slunce, 

malátní člověk, malátní stádo, plane pinie; 

zazní hlas kukačky a s ním ve svorné shodě 

ozve se holubice i stehlík. 

 

Vane něžný dech zefyru, však proti němu 

náhle se v blízkosti pozvedá borea 

a pastýř pláče. Neboť se bojí krutého vichru 

a v nejistotě se strachuje o svůj osud. 

 

Příklad 4 sólové housle přinášejí další imitaci ptačího zpěvu. 
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  Prostřednictvím šestnáctinových hodnot a přetečkovaných rytmů sílí dynamika 

a tím i pomyslný vítr, zmíněný v sonetu a během chvíle se již rozpoutá divoká letní 

bouře symbolizovaná řadami dvaatřicetinových not ve velmi rychlém tempu. 

Po uklidnění rozbouřeného počasí nastupuje sólový hlas, který reprodukuje tklivou 

melodii odrážející obavy pastýře z nepříznivého počasí. 

 

 

 

 

Celá první věta je zakončena bojovným unisonem celého ansámblu. 

  

3.2.2 Adagio / Presto 

Druhá věta koncertu je ve čtyřdobém taktu a navazuje na třetí trojverší52 sonetu. 

Věta je založena na střídání dvou částí. První je pianové adagio s překrásnou melodií 

sólových houslí, jež symbolizuje neustálý nepokoj v srdcích lidí obávajících se nepřízně 

počasí. V tomto úseku nehrají nástroje kontinua. Doprovod adagia tvoří pouze dvoje 

housle, které zarytě opakují šestnáctinový tečkovaný rytmus. Ten je symbolem 

otravného hmyzu, který neustále poletuje kolem zmožených rolníků. 

                                                
52 Strach z blesku, z divokého hromu, 

mouchy a hejna zuřivých komárů 

nenechají člověka, aby dal spočinout znaveným údům! 

Příklad 5 melidoe principálních houslí odražející strach. 
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Druhou část tvoří rychlé, nelítostné presto ripienové skupiny na tónu g, 

které připomíná šlehání blesků a přináší předzvěst špatného počasí. 

 

3.2.3 Presto 

Poslední věta koncertu Presto je ve 3/4 taktu a předlouhou jí byly poslední tři 

verše53 básně. Podstatná je celková výstavba věty, která zahrnuje ritornely proložené 

čtyřmi kontrastními částmi sólistické skupiny. Tento velkolepý závěr celého koncertu 

bezprostředně popisuje krutý rozmar počasí. Kompozice znázorňuje, jak venku běsní 

bouře a krupobití, kterého se všichni tolik báli. Ještě větší napětí a strach způsobí 

generální pauza v pátém taktu, která rozpoutá smršť technických výrazových prvků 

především v houslových partech. 

 

                                                
53 Ach, bohužel oprávněné byly jeho obavy, 

hřmí. Blesky plane obloha a krupobití láme 

zralé klasy a vršky obilných stvolů. 

Příklad 6 střídání úseků Presto a Adagio 
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Technická stránka poslední věty je vyhnána až do extrémů. Vivaldi zde používá 

dlouhé stupnicové běhy, tremola, figurace či rychlé rozložené akordy často ve vysokých 

polohách. Tento koncert patří k nejnáročnějším z celého koncertního cyklu Čtvero 

ročních období. 

 

3.3 Houslový koncert F dur, L´autunno (Podzim) RV 293 

 

Allegro 

4/4 takt 

Adagio molto 

3/4  takt 

Allegro 

3/8 takt 

 

Třetím koncertem v pořadí je koncert F dur, který se skládá ze tří vět Allegro – 

Adagio molto – Allegro. Velmi důležitou součástí celé skladby je opět sonet,54 

jehož myšlenku dílo zpracovává. 

                                                
54   L’Autunno 

 

Celebra il vilanel con balli e canti 

Del felice raccolto il bel piacere 

E del liquor di Bacco accesi tanti 

Finiscono col sonno il lor godere. 

 

F`a ch’ogn’uno tralasci e balli e canti 

L’aria che temperata d`a piacere; 

E la Staggion ch’invita tanti e tanti 

Příklad 7 náročný part sólových houslí. 
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Podzim 

Tancem a zpěvem oslavuje venkovan 

šťastně skončenou sklizeň. 

Bachův nápoj mnohé rozohnil - 

své radovánky končí spánkem. 

 

Zanechal teď každý zpěvu a tance. 

Příjemně prohřátý podzimní vzduch 

ukolébává mnohé a mnohé 

do radovánek nejsladšího snu. 

 

Za rozbřesku táhnou lovci na hon 

s lesními rohy, puškami a psy. 

Zvěř prchá, lovci sledují její stopu. 

 

Posléze uštvaná a zděšena velkým hlukem 

pušek a psů, je vydána ranám; 

malátně pokouší se uprchnout, avšak obklíčena zmírá. 

                                                                                                                                          
D’un dolcissimo Suono al bel godere. 

 

I cacciator alla nov’alba `a caccia 

Con corni, Schioppi, e cani escono fuori 

Fugge le belua, e Seguono la traccia; 

 
Gi`a Sbigottita, e lassa al gran rumore 

De’Schioppi e cani, ferita minaccia 

Languida di fuggir, m`a oppressa muore. 
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Formová struktura koncertu se příliš neliší od těch ostatních. Střídání ritornelů 

a sólových epoch provází i tuto koncertantní skladbu, která pomocí tónů předává 

posluchači náladu podzimních dnů. Koncert se nese v duchu oslav sklizně úrody, druhá 

část potom představuje hon na divokou zvěř. 

 

3.3.1 Allegro 

 

První věta Allegro je ve 4/4 taktu a pracuje s prvními čtyřmi verši55 výše 

uvedeného sonetu Podzim. Věta začíná přehledným, symetrickým tématem 

(ritornelem), který užívá prudká dynamická echa.56 Ve 13. taktu přebírá hlavní motiv 

ritornelu sólový hlas, který ho zpracovává ve dvojhmatech za doprovodu nástrojů bassa 

continua a následuje opět ritornelové tutti.  

Následuje dlouhá technická pasáž sólových houslí, kde má opět sólista možnost 

předvést své virtuózní umění. Místo znázorňuje L’Ubriaco, tedy opilce, který se potácí 

krajem po skončení velké oslavy. Tato postava je Vivaldim mistrně ilustrována 

prostřednictvím glissandových, stoupajících trylků a dvaatřicetinových skupinek 

v různých směrech. Autor tak dokonale líčí vratkou chůzi i mysl opilcovu.  

 

 

Příklad 8 znázornění opilcovy chůze v sólovém partu. 

                                                
55   Tancem a zpěvem oslavuje venkovan 

šťastně skončenou sklizeň. 

Bachův nápoj mnohé rozohnil - 

své radovánky končí spánkem. 
56 Střídání forte a piana. 
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K všeobecnému veselí se po krátkém ritornelu přidávají vesničané v podobě 

ostatních nástrojů. Synkopovaný tok hudby přeruší nové označení Piano e larghetto, 

které zcela vynechává doprovodné nástroje a postupně uklidňuje tempo, až se sólista 

zastaví na dlouhé koruně.  

Věta končí návratem ritornelu, který znázorňuje venkovany a slavnosti 

a je zřejmě inspirován rytmem lidového tance. 

3.3.2 Adagio molto 

Prostřední věta koncertu je v 3/4 taktu. Vypravuje scénu57 opilých spáčů, 

které víno a teplý vzduch ukolébal ke spánku. Vivaldi zde použil postupný nárůst hlasů 

od těch nejnižších až po principální housle, které mají modulační úlohu. 

 

Smyčcové nástroje hrají con sordino,58 což podporuje klidný a uspávající 

charakter celé věty.  

                                                
57   Zanechal teď každý zpěvu a tance. 

Příjemně prohřátý podzimní vzduch 

ukolébává mnohé a mnohé 

do radovánek nejsladšího snu. 

Příklad 9 začátek druhé věty. 
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3.3.3 Allegro 

 

Poslední věta koncertu Allegro je ve 3/8 taktu a nese označení La Caccia (Lov). 

Skladba ztvárňuje posledních 6 veršů59 sonetu, což je netypické. V prvních dvou 

koncertech La Primavera (Jaro) a L’Estate (Léto) jsou sonety roděleny na 4+4 / 3 / 3. 

V tomto případě je to 4 / 4 / 3+3. 

Úvod věty patří ritornelu, který má fanfárový charakter a připomíná zvuk 

lovecké trubky. V jeho průběhu je použita terasovitá dynamika. 

 

 

 

 

Hlavní motiv přebere později ve dvojhmatech sólista a s krátkým přerušením 

v podobě děleného ritornelu přechází do arpeggiové části partu. Celý úsek 

je doprovázen pouze continuem. Hudba napovídá, že hon byl zahájen. 

Triolové sekvenční postupy v šestnáctinových hodnotách a rychlé stupnicové 

běhy znázorňují poplašenou zvěř, která se snaží uniknout kulkám a psům. 

                                                                                                                                          
58 Hra s dusítkem. 
59   Za rozbřesku táhnou lovci na hon 

s lesními rohy, puškami a psy. 

Zvěř prchá, lovci sledují její stopu. 

 

Posléze uštvaná a zděšena velkým hlukem 

pušek a psů, je vydána ranám; 

malátně pokouší se uprchnout, avšak obklíčena zmírá. 

Příklad 10 úvodní část závěrečné věty. 
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Pro udržení pevné formy, na které si Vivaldi zakládal, vložil do lovecké scény 

ještě dva ritornely. Poslední vstup sólových houslí líčí pomocí decrescenda 

a sestupných pasáží smrt ulovených zvířat. 

Třetí koncert se interpretačně řadí k těm lehčím. Jeho celková délka je necelých 

11 minut. 

 

3.4 Houslový koncert f moll, L´inverno (Zima) RV 297 

 

Allegro non molto 

4/4 takt 

Largo 

4/4 takt 

Allegro 

3/4 takt 

 

 

V posledním koncertu cyklu Čtvero ročních období dospěl Vivaldi k vrcholu 

svého umění ilustrovat přírodní jevy. Dílo má tři věty Allegro non molto – Largo 

– Allegro a jeho celková délka je zhruba 10 minut. Přiložený sonet60 popisuje krutosti 

i krásy zimního období. 

                                                
60   L’Inverno 

 

Aggiacciato tremar tr`a nevi algenti 

Al Severo Spirar d’orrido Vento, 

Correr battendo i piedi ogni momento; 

E pel soverchio gel batter i denti; 

 

Passar al fuoco i di quieti e contenti 

Mentre la pioggia fuor bagna ben cento 

Caminar sopra ’l giaccio, e a passo lento 

Per timore di cader girsene intenti; 

 

Gir forte, sdruzziolar, cader `a terra 
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Zima 

Promrzlí třesou se lidé v chladném sněhu, 

ostře fičí prudký vítr, 

nepřetržitě musí se probíhat a podupávat nohama; 

z velkého mrazu drkotají zuby. 

 

Příjemně plynou pokojné dny u krbu, 

zatímco venku hustě padá déšť. 

 

Pomalým krokem chodí se po náledí, 

nejistě, pro strach z pádu. 

 

Rychlý krok, sklouznutí – už jsme na zemi, 

a znovu krok na ledě, pádné nakročení - 

až se prolomí a praskne. 

 

Za zavřenými dveřmi nasloucháme 

                                                                                                                                          
Di nuovo ir Sopra ’l giaccio e correr forte 

Sin ch’il giaccio si rompe, e si disserra; 

 

Sentir uscir dalle ferrate porte 

Sirocco, Borea, e tutti i Venti in guerra 

Quest’ é ’l verno, m`a tal, che gioja apporta. 
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jak scirocco,61 borea a všechny vichry venku zápolí. 

Hle, to je zima. Ale taková, jaká přináší radosti. 

 

Koncert má stejnou formu jako všechny tři předchozí. Zajímavostí je, že se zde 

autor stal inspirací sám sobě. V ritornelovém tématu první věty užívá melodii z árie jeho 

opery Siroe, Ré di Persia. Tento jev není v hudbě neobvyklý. Vlastní skladby 

si vypůjčovala celá řada autorů. 

 

3.4.1 Allegro non molto 

 

První věta „zimního“ koncertu Allegro non molto je ve 4/4 taktu. Podobně jako 

druhá věta koncertu Podzim i tato část začíná postupným „nabalováním“ hlasů 

od spodních nástrojů a autor vytváří harmonické napětí s rostoucí dynamikou. Tento díl 

směřuje ke 12. taktu, kde nastupuje sólista. Ten přináší útočné téma dvaatřicetinových 

not, připomínající silný vichr a je doplňován ritornelovým tématem ripienistů. 

Repetované šestnáctinové tóny v dalším oddílu naznačují drkotání zubů, zmíněné 

v sonetu, z něhož věta zpracovává první čtyři verše.62  

                                                
61 Scirocco – silný jižní, jihovýchodní vítr vanoucí v rychlosti až 100 km/h ve Středomoří a severní 

Africe. 
62 Promrzlí třesou se lidé v chladném sněhu, 

ostře fičí prudký vítr, 

nepřetržitě musí se probíhat a podupávat nohama. 

z velkého mrazu drkotají zuby. 
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V poslední části věty Vivaldi využívá violového osminového ostinata, 

které evokuje nepřetržité podupávání nohou zmrzlých lidí. Ke znázornění drkotajících 

zubů využívá rychlý hozených dvojhmatových tremol v partu sólisty. Závěr věty 

výjimečně nerespektuje ritornelový princip. 

 

3.4.2 Largo 

  

Druhá věta koncertu Largo je psána ve 4/4 taktu, její forma je třídílná písňová. 

Obsah této části se ztotožňuje s pátým a šestým veršem63 básně. Hudba zde reflektuje 

pohodovou atmosféru v teple domova u krbu. Sólové housle přináší klidnou melodii 

sálající optimismem. Ostatní nástroje připomínají pomocí šestnáctinových hodnot 

venkovní nečas. 

 

 

 

                                                
63 Příjemně plynou pokojné dny u krbu, 

zatímco venku hustě padá déšť. 

Příklad 11 začátek 1. věty. 
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3.4.3 Allegro 

 

  Poslední věta nejen tohoto koncertu, ale také celého cyklu je ve 3/8 taktu. 

Myšlenkově navazuje na zbývajících 8 veršů64 závěrečného sonetu. Věta začíná 

netradičně vstupem sólových houslí, které několik taktů víří nad drženým basovým 

tónem. Tento pohyb znázorňuje bruslaře, který krouží po zamrzlé hladině. 

                                                
64   Pomalým krokem chodí se po náledí, 

nejistě, pro strach z pádu. 

 

Rychlý krok, sklouznutí – už jsme na zemi, 

a znovu krok na ledě, pádné nakročení - 

až se prolomí a praskne. 

 

Za zavřenými dveřmi nasloucháme 

jak scirocco, borea a všechny vichry venku zápolí. 

Hle, to je zima. Ale taková, jaká přináší radosti. 

Příklad 12 vedoucí melodie principálních houslí. 
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Podle hudebního průběhu lze vysledovat, že bruslař symbolizovaný sólistou 

dostal strach a nakonec upadl. V jeho dalším vstupu však bezpečně bruslí dál. K tomu 

autor využil brilantní technickou pasáž, která neustále stupňuje svou obtížnost. Nakonec 

dojde k prolomení ledu. 

Následující část mění charakter věty na pomalé Lento, což značí jihovýchodní 

vítr zvaný sirocco. V hudební řeči je tento teplý vítr znázorněn zazněním ritornelového 

tématu první věty Léta. 

Poslední část této výjimečné skladby reprezentují dvaatřicetinové běhy 

v sólových houslích, které postupně přecházejí do celého ansámblu. Závěr 

je symbolickým znázorněním radosti ze zimního období. 

Názory na způsob rozboru a hudební analýzy jsou různé. Jedním 

z nejzajímavějších patří Rudolfu Pečmanovi, který Vivaldimu věnoval celou publikaci. 

„Děláme velkou chybu, že na výklad a analýzu staré hudby klademe dnešní měřítka. 

(…) Všechny ty „modernizující“ přístupy jen vše zatemňují, neboť jejich nositelé 

Příklad 13 úvodní "bruslení" sólových houslí. 
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považují starou hudbu jen za jakýsi podnět dnešku. Starou hudbu však plně pochopíme, 

budeme-li brát hlavně zřetel na její historické zakotvení.“65 

  

                                                
65   PEČMAN, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-
4601-6, str. 247 – 248. 
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4. Interpretace díla Le Quattro Stagioni 

 

V předchozích kapitolách již bylo zmíněno mnoho podrobností souvisejících 

s problematikou barokní interpretace. Díky tomu se můžeme zaměřit na jednotlivé 

interprety a jejich pojetí čtyř houslových koncertů tohoto cyklu. V následujících 

podkapitolách je uvedeno srovnání šesti interpretů z různých koutů světa. Každý z nich 

je jiného zaměření a někteří jsou dokonce zástupci jiných hudebních žánrů. V úvodu 

bylo poukázáno na nadčasovost Vivaldiho tvorby, která ovlivnila velké množství 

posluchačů po celém světě. Na tomto místě je nutné tuto úvahu vysvětlit. 

Cyklus Čtvero ročních období (nebo některé jeho části) interpretovala celá řada 

velikánů klasické hudby. Jako vzor pro osobité pojetí si však toto dílo vzala i popová 

kapela a skladba se dočkala dokonce rockového zpracování. Ačkoliv se objevují názory, 

že spojení klasické hudby a jiných žánrů je nevkusné, dal by se tento pokus považovat 

za poněkud neobvyklý způsob propagace a šíření klasické hudby, potažmo odkazu 

velkého barokního mistra Antonia Vivaldiho. 

V kontextu dnešní moderní doby se toto spojení zdá být jedním ze způsobů, 

jak obnovit zájem o vážnou hudbu u mladých lidí a přilákat je do koncertních síní 

filharmonií a jiných významných orchestrů či divadel. 

 

4.1 Josef Suk mladší 

 

Josef Suk byl významný český houslista a violista. Narodil se 8. srpna roku 1929 

v Praze. Jak již jméno napovídá, patřil do slavné rodiny. Proslulý hudební skladatel 

pozdního romantismu Josef Suk byl jeho dědečkem. 

Housle studoval na pražské konzervatoři ve třídě Jaroslava Kociana, na jehož 

první návštěvu vzpomíná Josef takto: „Kocian se dobře znal s mým dědečkem. Hrával 

často jeho Fantazii g moll a tvrdil, že Josef Suk s ním byl moc spokojený a jeho 

interpretace se mu líbila. Jednoho dne, už po dědečkově smrti, přijel se svojí ženou 

k nám na návštěvu do Křečovic. To mě bylo asi osm let a on si mě poslechl. Protože 
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jsem se mu snad líbil, nabídl mě, abych u něho začal studovat. Vzpomínám si, že mě 

položil otázku – kolik nejméně not můžeme vázat. Byl to krásný člověk, ohromně jsem 

ho uctíval a měl z něho trochu strach, takže jsem zpanikařil a řekl tři namísto abych 

řek‘ dvě, čímž jsem ho rozesmál.“66 

Svůj život Suk zasvětil koncertní činnosti a také komorní hudbě. Již jako 

posluchač konzervatoře začal hrát v Pražském kvartetu. V roce 1951 založil Sukovo 

trio, ve kterém hrál společně s violoncellistou Josefem Chuchrem a klavíristou Janem 

Panenkou. Mezi jeho významné počiny patří také založení Sukova komorního orchestru 

v roce 1974, ve kterém působil dlouhá léta jako umělecký vedoucí. Kromě toho 

od padesátých let koncertoval po celém světě a za své nahrávky získal prestižní cenu 

Grand Prix du Disque. Později se věnoval hře na violu. Zemřel 7. července 2011 

v rodné Praze. 

Josef Suk ml. má na „kontě“ také několik stovek nahrávek. Jednou z nich je také 

cyklus Čtvero ročních dob, kterou nahrál ve spolupráci s Pražským komorním 

orchestrem pod vedením dirigenta Libora Hlaváčka. CD vydal Supraphon v roce 1992. 

Josef Suk ml. interpretuje Vivaldiho dílo s velkou přesností a precizností. 

Je patrné, že byl velmi dobře seznámen s dobovým kontextem. Jednotlivé výrazové 

prvky jsou promyšleny do nejmenších detailů, ať už se jedná o délku jednotlivých 

smyků, ornamentování nebo výstavbu dynamiky. Vše odpovídá dobovým požadavkům 

a zároveň koresponduje s dnešní dobou vkusnou stylizací. 

Nutné je poukázat především na perfektní rozvržení tempa jednotlivých vět 

u všech čtyř koncertů, především v úvodní větě prvního Koncertu č. 1 E dur Jaro, RV 

269. Obdivuhodná je dokonalá souhra s orchestrem i s vynikajícím cembalistou 

Františkem Xaverem Thurim. Josef Suk s přehledem intonuje náročné pasáže 

a prostřednictvím jeho krásného houslového tónu předává posluchačům neobyčejnou 

atmosféru skladby, kterou ovšem zbytečně nedramatizuje. Interpretace tohoto 

vynikajícího umělce patří k těm nejlepším. 

 

                                                
66 MATZNER, Antonín. Josef Suk: Housle - můj osud. Harmonie: online [online]. 2009, 2009(8) [cit. 

2016-07-09]. Dostupné z: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/josef-suk-housle-muj-osud.html. 
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4.2 Itzhak Perlman 

 

Itzhak Perlman je izraelský houslista a dirigent světového významu, který působí 

již řadu let v USA. Narodil se 31. srpna 1945 v Tel Avivu, kde také vystudoval 

Akademii múzických umění. Poté odešel do New Yorku, kde vystudoval Juilliardovu 

školu a v roce 1964 vyhrál prestižní soutěž Leventritt Competition, která odstartovala 

jeho hvězdnou kariéru. Od té doby Perlman vystoupil snad se všemi významnými 

orchestry jako sólista po celém světě.  Pro svou povahu se stal velmi oblíbeným 

a vystoupil jako host v mnoha televizních pořadech. Aktivně se také věnuje dirigentské 

a pedagogické činnosti. V únoru 2008 dostal cenu Grammy za vynikající výsledky 

v kulturní oblasti a celoživotní práci. Kromě toho je úzce spjat s Izraelskou filharmonií, 

se kterou udržuje kontakt. 

Itzhak Perlman si získal posluchače především svým bezprostředním projevem 

a radostí, která z něho při hraní vyzařuje. Cyklus Čtvero ročních dob nahrál s Izraelskou 

filharmonií a vyšla v nakladatelství Warner Classics. Vzhledem k tomu, že byl Perlman 

skvělý dirigent, koncerty také sám řídil. 

Jeho interpretace je brilantní a jiskrná. První věta „jarního“ koncertu 

v Perlmanově provedení srší radostí a optimismem. Jeho hudební projev je zcela 

bezprostřední, čímž si získal řadu posluchačů. Pomalé věty jsou charakteristické 

širokým tónem a obdivuhodný je také jeho cit pro frázování, které je místy velmi ostré, 

což ale není na škodu. Zcela osobitě pojímá Perlman zdobení, zvláště trylky a obaly, 

které si netypicky upravuje. Tempa jsou o něco rychlejší, ale není to na úkor kvalitního 

provedení. Naopak se zdá, že forma je kompaktnější.  

Z celého provedení lze vycítit kladný vztah, který ho pojí k Izraelské filharmonii 

a také letitou souhru. Neobvykle působí velká zvolnění na konci vět, která příliš 

nekorespondují s barokní praxí. Perlman používá v ptačích zpěvech velmi ostré smyky, 

které zní možná až příliš nabroušeně, avšak působí radostným dojmem. Technicky 

působí sólista velmi jistě a bez obtíží zvládá všechny náročné požadavky koncertu. 

Dynamická stránka je smysluplně vybudována. Celkově je Itzhakovo pojetí velmi 

osobité, zajímavé a rozhodně stojí za slyšení. 
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 4.3 Julia Fischer 

Julia Fischer je slavná mladá houslistka a klavíristka pocházející z Německa. 

Narodila se 15. června 1983 v Mnichově a houslím se začala věnovat již ve třech letech. 

Vystudovala Akademii múzických umění v Mnichově pod vedením profesorky 

Any Chumachenko.  V pouhých 11 letech vyhrála významnou mezinárodní soutěž, 

která ji katapultovala na hvězdnou dráhu velké sólistky. Od té doby se pravidelně 

představuje s významnými orchestry67 po celém světě, nahrává desky a současně 

vystupuje jako vynikající klavíristka. V roce 2011 založila Julia Fischer Quartet, 

se kterým se pravidelně účastní festivalů.  

Julia Fischer nahrála cyklus Čtvero ročních období v roce 2004 společně 

s komorním orchestrem Academy of St Martin in the Fields pod vedením Kennetha 

Sillita.  

Její interpretace je velmi originální. V podstatě ve všech rychlých větách volí 

svižnější tempo, které ovšem s přehledem zvládá. Naprosto bezchybně působí souhra 

s komorním orchestrem a obdivuhodné jsou také velké dynamické rozdíly, které všichni 

umělci tvoří. Místy zní orchestr i sólový hlas až romanticky, díky častým dynamickým 

„boulím“ a nezvyklému rozvolnění některých úseků. V tomto ohledu je Juliina 

interpretace v rozporu se zásadami barokní interpretace, ovšem ukazuje se zde velká 

variabilita díla a z jejího romantického pojetí srší ženskost, mládí, spontánnost 

a ohromující srdečnost. 

 

4.4 Jaroslav Svěcený 

Jaroslav Svěcený je jedním z nejvýznamnějších českých houslistů současnosti. 

Narodil se 8. prosince 1960 v Hradci Králové a houslím se začal věnovat již v útlém 

věku. Vystudoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění, kde studoval 

ve třídě profesora Františka Pospíšila a Václava Snítila. Dnes patří mezi houslisty 

                                                
67 Tonhalle Orchestra, BBC Philharmonic, St. Petersburg Philharmonic, Cleveland Orchestra a San 

Francisco Symphony, Vídeňská filharmonie, Berlínská filharmonie, Leipzig Gewandhaus Orchestra, 

Tonhalle Orchestra 
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světového formátu, koncertuje v mnoha zemích světa a je významnou osobností české 

hudební kultury. Nahrál již 44 disků a již řadu let se snaží popularizovat houslovou hru 

a klasickou hudbu. Za tímto účelem se připojil k projektu s názvem Vivaldianno 

MMVII, který vytvořil rockový skladatel Michal Dvořák.68 

Vivaldianno MMVII je multižánrový projekt, který ve svém znění 

experimentuje s hudbou klasickou, která se stala jeho základem a vytváří netradiční 

úpravu s řadou elektrických a etnických nástrojů. Cílem projektu je spojit hudbu 

minulou a současnou a díky tomu oslovit co nejvíce posluchačů napříč všemi žánry 

a věkovými skupinami. Po více než tříletých přípravách vyšlo v roce 2008 CD s názvem 

Vivaldianno MMXII, na které v roce 2012 navázalo velké koncertní turné. Celý projekt 

se setkal s obrovským zájmem veřejnosti a dosáhl nebývalé popularity. Základem 

celého disku je Vivaldiho Čtvero ročních dob. Veleúspěšný projekt dokazuje, 

jak je tento autor nadčasový a i po tolika letech má stále co předat. Samotný Jaroslav 

Svěcený se k projektu vyjádřil takto: „Vivaldianno MMVIII potvrdilo, že multižánrová 

hudba dlouhodobě osloví pouze tehdy, když je propracovaná, což vyžaduje nejen 

originální nápady, ale také velkou časovou investici. Michal Dvořák je pro mne zárukou 

kvality, a proto jsem opravdu šťastný, že naše muzikantská spolupráce úspěšně 

pokračuje. Mimořádnou radostí je pro mne fakt, že si na novém CD mohu zahrát 

i s mojí dcerou, houslistkou Julií Svěcenou. Zazní také japonská flétna shakuhashi 

v podání renomovaného Vlastislava Matouška, didgeridoo mezinárodně uznávaného 

Ondřeje Smeykala, charangy Bolívijce Jaime Garvizu, akordeon Karla Maříka, 

Heroldovo kvarteto, zpěv Lenky Nové a Španělky Carmen Sista, nechybí ani rapper 

Henry D. či perkusista Miloš Vacík… Nový projekt Vivaldianno MMXII na mne působí 

jako specifický emotivní balzám na duši, obzvlášť v této poněkud zvláštní době. Moc 

si přeji, aby podobný pocit z této hudby měli i naši posluchači.“69  

Vzhledem k povaze celého projektu nelze v žádném případě mluvit o barokní 

interpretaci. Přesto je nutné říct, že v sólových partech Jaroslav Svěcený obdivuhodně 

                                                
68 Jeden ze zakládajících členů skupiny Lucie. 
69 Vivaldianno MMXII: Vivaldianno MMXII: nové CD a koncertní turné. In: MICHALDVOŘÁK.CZ: 

music, film, production [online]. [cit. 2016-07-10]. Dostupné z: 

http://www.michaldvorak.cz/index.php/vivaldianno-hudebni-projekt-vivaldi.html. 
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dodržuje původní charakter Vivaldiho hudby, který je deformován ostatními nástroji. 

V tomto případě záleží na hudebním vkusu každého posluchače. Faktem však zůstává, 

že pro široké publikum je tato verze velice přitažlivá a stále předává Vivaldiho 

poselství, což je nesmírně důležité a obdivuhodné. 

 

4.5 Inflagranti 

 

Inflagranti je české elektrické smyčcové trio, které vzniklo v roce 2004. Jejich 

hudební styl spojuje díla velkých klasických mistrů s rockovou a populární hudbou 

v netradičních aranžích pro elektrické smyčce. 

Z Vivaldiho Čtvero ročních období přepracovaly třetí větu z Houslového 

koncertu g moll, L´estate (Léto) RV 315. Interpretace se opět nedá příliš hodnotit 

vzhledem k úpravě pro elektrické nástroje. Trio Inflagranti má dobře vybudovanou 

show s propracovanou choreografií a světelnými efekty, založenou na 250 let staré 

hudbě Antonia Vivaldiho. Díky skupině Inflagranti dochází k šíření jeho odkazu 

a podpoře klasické hudby. 

 

4.6 Max Richter 

 

Max Richter je německý skladatel filmové hudby, klavírista, producent 

a hudební experimentátor. Narodil se 22. března roku 1966 v Německu a vystudoval 

hudební kompozici na Royal Academy od Music ve třídě legendárního profesora 

Luciana Beria. 

Ve své tvorbě Richter spojuje prvky klasické hudby, punku, rocku a elektronické 

hudby. Vznikají tak netradiční soudobá díla s puncem minulosti, která autora velmi 

proslavila. Napsal hudbu k více než 50 filmům a věnuje se tvorbě multižánrových 

projektů. 
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Mezi jeho nejslavnější práce patří přepracovaná verze Vivaldiho díla Čtvero 

ročních období s názvem Recomposed by Max Richter: Vivaldi - The Four Seasons. 

Toto album bylo nahráno v roce 2012 ve spolupráci s Danielem Hopem, André de 

Ridderem a Konzerthaus Kammerorchesterem Berlin.  

Jak již název napovídá, Max Richter celé Vivaldiho dílo přepracoval do zcela 

jiné podoby. Zachoval některá sólová místa, harmonické postupy a komplementární tep 

celého díla. Dokomponoval řadu nových sól i celých ploch, některé části pouze drobně 

pozměnil vložením akcentů či změnou taktování. Při poslechu tohoto díla je Vivaldiho 

hudební řeč jasně identifikovatelná, i přes zajímavou elektro-akustickou úpravu. 
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Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala životem a dílem skladatele 

a hudebníka Antonia Vivaldiho. Součástí práce je také analýza jeho stěžejního díla 

Čtvero ročních období a přehled několika různých interpretací. Mým cílem bylo 

poukázat na nadčasovost Vivaldiho hudby, která se díky tomu stala oblíbenou i mnoho 

let po jeho smrti a stala se důležitou součástí popularizace klasické hudby. Antonio 

Vivaldi zásadně ovlivnil hudbu 17. a 18. století a svým způsobem ji ovlivňuje do teď. 
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Resumé 

 

Bakalářská práce se zabývá osudy velkého barokního mistra Antonia Vivaldiho, 

jeho tvorbou a přináší podrobnější rozbor koncertního cyklu Čtvero ročních období. 

Poslední kapitolu tvoří pohled na tři klasické interpretace a tři netradiční úpravy tohoto 

díla, jejichž úkolem je zdůraznit, jak široké je působení Vivaldiho hudby v dnešním 

kontextu. 
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Summary 

 

The bachelor thesis deals with life of the great baroque master Antonio Vivaldi, with his 

work, and includes a detailed analysis of the concert cycle The Four Seasons. The last 

chapter presents a view on three classical and three unorthodox interpretations of this 

composition. he purpose of the unorthodox interpretations is to emphasize the width 

of the effect of Vivaldi’s music in today’s context.  
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