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Geniálna skladateľská osobnosť Ludwiga van Bee-
thovena sa okrem iného prejavila tiež v dokona-
lej a inovatívnej syntéze starých a nových prvkov 

hudobného myslenia. Skladateľ zanechal svoju nezmaza-
teľnú stopu v každom hudobnom druhu, ktorého sa do-
tkol, azda okrem opery.1 Transformácie sonátovej formy 
umožnili uplatnenie kontrapunktu a polyfonickej sadzby 
v podobe, o akej budeme pojednávať v tomto texte, teda 
na pôde sláčikového kvarteta. Cieľom štúdie je skúmať 
a popísať aspekty kontrapunktickej techniky, ako sa pre-
javujú v predmetných Beethovenových dielach, a tiež 
zhodnotiť ich vplyv na celkovú formu a kompozičnú re-
alizáciu. Analyticky sa zaoberáme dielami pre sláčikové 
kvarteto Grosse Fuge, op. 133 a prvou časťou Sláčikového 
kvarteta cis mol, op. 131. Vybrané diela analyzujeme dvo-
ma spôsobmi: z dôvodu rozsahu a komplexnosti Grosse 
Fuge túto skladbu skúmame postupnou analýzou, pričom 
sa striedavo sústreďujeme na formálnu štruktúru, prácu 
s témou a motívmi z nej odvodenými; na skúmanie fúgy 
z Kvarteta cis mol uplatňujeme systematickú analýzu, te-
da postupné prenikanie od najširšieho systému (kontext 
diela, forma) k systému najhlbšiemu (mikroštruktúra té-
my a spracovanie jednotlivých motívov). Uvedené udáva 
dôvod na začiatok uviesť stručný historizujúci pohľad 
na skladateľov celoživotný kontakt s kontrapunktickým 
štýlom.

Polyfónia a kontrapunktická práca sa stali súčasťou 
kompozičného slovníka skladateľov od vzniku viachlasu. 
I keď počas 18. storočia sa v kontexte premeny štýlu ba-
rokového na galantný/klasicistický dostáva do popredia 
homofónia, základnou zručnosťou skladateľov bolo chá-
pať a tvoriť viachlas a línie v ňom prebiehajúce. Vyplýva 
to z uplatniteľnosti pravidiel vedenia hlasov viachlasnej 
kompozičnej štruktúry, aj keď nemusí ísť nutne o poly-
fóniu.

Jednou zo základných skladateľských zručností, kto-
ré Beethoven získaval počas rokov svojho štúdia, bolo 
práve polyfonické vedenie hlasov. Už ako dieťa hrával 
Bachov Dobre temperovaný klavír, ktorého kópiu mal za-
požičanú od svojho prvého učiteľa Ch. G. Neefeho. Hneď 
po príchode do Viedne na konci roku 1792 začal študovať 
u J. Haydna, ktorého metóda bola založená na učebnici 
Gradus ad Parnassum J. J. Fuxa. Haydn podľa nej učil 
pravidlá kontrapunktu a potom dával študentom vypra-
covať cvičenia v dvojitom, trojitom a štvoritom kontra-
punkte. Z nich sa zachovalo 245 Beethovenových cviče-
ní.2 B. Cooper na základe výskumu atramentu uvádza, že 
skladateľ ich vypracoval v pomerne krátkom čase, možno 
menej ako šesť týždňov, čo naznačuje aj množstvo chýb. 
Niektoré sú opravené Haydnom, iné boli pravdepodobne 
iba ústne prediskutované. Povšimnutiahodnou charakte-
ristikou cvičení je, že boli založené na cirkevných stredo-

1 Túto skutočnosť vyjadruje R. Taruskin hneď prvou vetou 
svojej obsiahlej publikácie o hudbe 19. storočia, pozri Tarus-
kin, Richard: Music in the Nineteenth Century, New York: Oxford 
University Press, 2010, s. 1: »Iba v jednej oblasti sa Beetho
venovi nepodarilo dosiahnuť transformujúci vplyv na hudbu 
svojich čias – operu.«

2 Cooper , Barry: Beethoven, Oxford: Oxford University 
Press, 2008, s. 46.
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ture, which he considers from a broad perspective all the 
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vekých modoch. Beethoven sa tak už v mladosti dôverne oboznámil s modálnym systémom.3 
Konzekvencie tejto skutočnosti sa prejavili o niekoľko desaťročí v jeho neskorej tvorbe.

Po Haydnovom odchode z Viedne (v januári 1794) sa aj jeho zásluhou stal Beethoven žia-
kom J. Albrechtsbergera, známeho teoretika, skladateľa a znalca fuxovskej kontrapunktickej 
tradície. Štúdium u neho bolo metodické a prísne, Beethoven ho aspoň spočiatku navštevoval 
trikrát do týždňa. Na základe vlastnej Albrechtsbergerovej metodiky (Anweisung zur Composi-
tion) prechádzal skladateľ druhmi kontrapunktu, cez dvoj, troj a štvorhlasné fúgy (založené 
na Albrechtsbergerových témach) k permutačnému kontrapunktu.4 Opäť máme šťastie, že sa 
zachovalo množstvo rukopisných materiálov, ktoré osvetľujú Beethovenov vývoj a odhaľujú 
jeho schopnosti a ťažkosti. Tie vyplývali najmä z nesystematickosti pri interiorizovaní pravidiel 
kontrapunktu. F. Ries sprostredkoval Albrechtsbergerov názor, že jeho študent bol »vždy taký 
tvrdohlavý a taký náchylný mať svoj vlastný spôsob, že mnoho vecí, ktoré skôr odmietal prijať 
cez inštrukcie, sa musel naučiť tvrdou skúsenosťou.«5 Albrechtsbergerove opravy v príkladoch 
a dôslednosť dosvedčujú jeho majstrovstvo (kontrapunktické aj pedagogické) a možno predpo-
kladať, že okrem predmetného vzdelávania v kompozícii upevňovali aj Beethovenov prirodzený 
cit pre detail a nekompromisnú vytrvalosť pri hľadaní kompozičných riešení, stále viac sa 
prejavujúcu v neskoršej skladateľovej tvorbe.

Študijný kontakt s kontrapunktom nadviazal Beethoven znova o 15 rokov neskôr, keď 
pripravoval učebné materiály kompozície pre svojho priateľa a patróna arcivojvodu Rudolfa. 
Možno práve nedávna smrť oboch jeho učiteľov (Albrechtsbergerova v marci a Haydnova 
v máji 1809) ho primäla k výnimke učiť kompozíciu, čo inak odmietal.6 Východiskovými mate-
riálmi boli pre neho práve pojednania Fuxove a Albrechtsbergerove. V tom čase tiež študoval 
partitúry W. A. Mozarta, J. Haydna, J. S. Bacha a C. P. E. Bacha, čo dosvedčuje list vydavateľovi 
Breitkopf & Härtel, ako aj antickú a súčasnú nemeckú poéziu.7 Zaujímavé je, že v skladateľo-
vej tvorbe z tohto obdobia sa neprejavuje výraznejšie využitie či zameranie na polyfonickú 
faktúru.

V čase prípravy na kompozíciu svojich najväčších skladieb – Deviatej symfónie a Missa 
Solemnis, keď Beethoven prežíval ťažšie obdobie zdravotne aj osobne, trávil veľa času v arci
vojvodovej knižnici, kde okrem teologických, filozofických a literárnych štúdií sa venoval stre-
dovekým modom, renesančnej polyfónii, Händelovej a predovšetkým Bachovej hudbe. U Bacha 
si všímal najmä jeho »nekonečné a nevyčerpateľné bohatstvo kombinácii a harmónii«.8 V tom-
to čase sformuloval akýsi svoj osobný manifest:

»Urobiť fúgu nevyžaduje žiadnu zvláštnu zručnosť. Vo svojich študentských dňoch som ich 
spravil tucty. Ale aj predstavivosť sa dožaduje svojich privilégií a nové a skutočne poetické 
elementy dnes musia byť predstavené v starých tradičných formách.«9

Čo to presne znamená, sa ukázalo v jeho neskorej tvorbe.

Polyfónia v Beethovenovej komornej hudbe
Prvky polyfónnej faktúry sú, ako uvádzame vyššie, celkom imanentne prítomné vo viachlasnej 
hudbe, pričom nejde iba o správne vedenie hlasov. Zvlášť komorná hudba sa bez nich ťažko 
zaobíde. Z tých najsubtílnejších si možno všimnúť napríklad imitácie, ktoré sú bežným kom-
pozičným postupom. V Beethovenovej skoršej kvartetovej tvorbe sa ich rozvinutím výnimočne 
objavujú tiež fugátové pásma, napr. vo finále Kvarteta C dur, op. 59/3. Z ďalších kontrapunktic-
kých foriem vyplývajúcich z imitácii stojí za zmienku kánon, hudobná forma, ktorú skladatelia 
bežne uplatňovali ako prostriedok logickej zábavy, prejavujúc svoj dôvtip, bystrosť a kompo-
zičnú dokonalosť. Beethoven ich počas života skomponoval asi päťdesiat, z ktorých väčšina 
sa katalogizuje ako WoO. Spomeňme napríklad jeden, venovaný skladateľovi F. Kuhlauovi, ku 
ktorého vzniku sa viaže spoločné stretnutie a pitie šampanského počas prechádzky v prírode 
v roku 1825 s príznačným textom: »Kuhl, nicht lau!« (»Studené, nie vlažné!«, WoO 191). Ďal-
ší, pre históriu azda dôležitejší kánon Es muss sein, WoO 196, bol zas odpoveďou na otázku 
viedenského patróna hudby, či je potrebné platiť za nejaké skladateľove partitúry pri výni-

3 Cooper, Beethoven ( pozn. 2), s. 46.
4 Tamtiež, s. 53.
5 Tamtiež, s. 54.
6 Lekcie pre arcivojvodu napokon prebiehali až do konca skladateľovho života.
7 Tamtiež, s. 200.
8 WaTson, Angus: Beethoven’s Chamber Music in Context, Woodbridge: The Boydell Press, 2012, s. 222.
9 Tamtiež.
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močnom uvedení. Otázka »Muss es sein?« ako aj odpoveď na ňu sa stali súčasťou posledného 
Sláčikového kvarteta op. 135.

Najvýznamnejšie a najdôslednejšie prejavy vyspelej polyfónie uplatňuje Beethoven v ne-
skorej tvorbe, podobne ako to vidno aj u J. Haydna či W. A. Mozarta. Okrem svojej poslednej 
symfónie a druhej omše ich môžeme sledovať v neskorých klavírnych sonátach, najmä v Ham-
merklavier (Sonáta č. 29, op. 106) a Sonáte As dur č. 31, op. 110, ktorých súčasťou sú fúgy. 
Spomenuté diela sú z rokov 18191823 a už v nich sa prejavuje celkom osobité uchopenie 
kontrapunktickej techniky. Posledné významné opusy skladateľovho života, sláčikové kvartetá, 
sú ďalším dokladom kompozičného majstrovstva nielen v oblasti formy (sonátovej a sonáto-
vého cyklu), tematického prepojenia, inštrumentálnej techniky, ale i majstrovstva vo využití 
kontrapunktu a uplatnenia vyššie spomenutých »nových a skutočne poetických elementov« 
v tradičných formách.

Najjednoduchšími postupmi kontrapunktu, t.j. imitáciami, sa na tomto mieste nemá výz-
nam zaoberať hlbšie, keďže sú prítomné takmer na každej strane kvartetovej partitúry. Pre zá-
važnosť, kontext a osobnú preferenciu spomenieme iba prípad z Kvarteta a mol č. 15, op. 132, 
konkrétne z pomalej tretej časti. Táto rozsiahla časť je azda najkrajšou zhudobnenou modlit-
bou bez slov v hudobnej literatúre. Názov časti Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die 
Gottheit, in der Lydischen Tonart (Posvätný spev vďaky uzdraveného Božstvu v lydickom mode) pre-
zrádza okrem »programu« tiež inšpiráciu modalitou.10 Časť možno chápať ako dvojité variácie, 
pričom modálna je prvá téma. Téma prebieha v imitačných nástupoch a neskôr sa rozplýva do 
homofónnej, typicky chorálovej faktúry, neustále pripomínajúc vokálnu hudbu. Práve úvodné 
imitácie, neskôr rytmicky varírované, pripomínajú renesančnú imitačnú techniku, najdokona-
lejšie sa prejavujúcu v motetách nizozemskej školy (Josquin, Gombert, Lasso a i.;  Príklad 1). 

V spojitosti s Beethovenovou dôvernou znalosťou diela Gradus ad Parnassum môžu hneď prvé 
dva tóny témy, totiž interval veľkej sexty, vyznievať kuriózne, keďže Fux ho považuje za kritic-
ký a odporúča sa mu vyhýbať.11 Imitácie sú tiež nástrojom rozvíjania tém v úvode zmieneného 
Kvarteta a mol, op. 132 ( Príklad 3a) ako aj kvarteta op. 135.

Fúga ako súčasť sláčikového kvarteta
Vrcholným uplatnením kontrapunktu v predmetných kvartetách sú fúgové časti. Zaradenie 
fúgy ako samostatnej časti do klasicistického sonátového cyklu nebolo celkom bezprecedentné 
nóvum. J. Haydn, »Otec kvarteta«, uplatňuje od dvojitej po štvoritú fúgu v troch zo šiestich 
kvartet opusu 20 (1772) a formálne ju pomerne prísne dodržiava. Na niektorých miestach 
partitúry dokonca výslovne označuje inverziu tém (Alrovescio) či kánon. Podľa V. Protopopova 
sú Haydnove fúgy »úplne odlišné od bachovských fúg. Ich kompozícia je ľahká, hravá, všetko 
je preniknuté pohybom, prevláda rozpracovanie tematických elementov, niet v nich stopy po 
pevnosti a masívnosti. Takáto fúga dôstojne venčí cyklické dielo a podrobuje sa všeobecným 

10 Posvätnosť a nádej spojená s tematikou časti je vyjadrená aj v samotnom lydickom mode, ktorý 
V. Persichetti klasifikuje ako najsvetlejší zo všetkých siedmych; pozri persiCheTTi, Vincent: Twentieth-
Century Harmony: Creative Aspects and Practice, New York: W. W. Norton & Company, 1961, s. 3536.

11 Fux vo svojej učebnici, ktorá je písaná dialogickou formou, radí žiakovi ústami majstra: »[...] použil 
si veľkosextový skok, ktorý je zakázaný v prísnom kontrapunkte, kde by všetko malo byť čo najspevnej-
šie.« Cit. podľa Mann, Alfred: The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad Parnassum, 
New York – London: W. W. Norton & Company, 1965, s. 37.
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Príklad 1:
Ludwig van Beethoven: 

Sláčikové kvarteto, 
op. 132, 3. časť 

(k zdrojom notových 
príkladov pozri s. 16)
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zákonom haydnovského štýlu. Je v nej silný žánrový počiatok, ktorý je v cykloch charakteris-
tický pre finále.«12

Mozartove dielo Adagio a fúga c mol KV 546 (1788) pripomína tradičné barokové spojenie 
dvoch kontrastných foriem do jedného celku, pričom skladateľova dokonalá zručnosť ovládať 
harmonický tok mu umožňuje tému výrazne chromatizovať. Ďalšie rozpracovanie fúgových 
tém u J. Haydna nasleduje barokové princípy, no v prípade W. A. Mozarta vidíme nový prí-
stup v práci s melodikou, kedy sa téma fúgy fragmentuje a jej motívy sa stávajú autonómne 
štrukturálne jednotky, teda dochádza k zrejmej motivickej práci, typickej pre klasicistickú 
homofóniu ( Príklad 2).

Beethoven povyšuje oba tieto momenty, t.j. formu i harmóniu, na vyššiu kvantitatívnu 
i kvalitatívnu úroveň. D. de la Motte nachádza zásadný rozdiel pri porovnaní motivickej práce 
v kontexte polyfónnej faktúry u Haydna a Beethovena. U Haydna ostávajú všetky motívy 
súčasťou melodickej línie:

»Melódia preskakuje z jedného hlasu do druhého, objaví sa, ukryje sa, prekvapí na neoča-
kávanom mieste [...]. U neskorého Beethovena sa naproti tomu odohráva výlučne stavba 
z motivických prvkov. Každý poslucháč je nútený počúvať stavebný proces, okrem ktorého 
hudba nemá ďalšiu príjemnú a páčivú povrchovú vrstvu ako u Haydna. Poslucháč pozoruje 
montéra pri práci – alebo patológa pri pitve.«13

De la Motte ďalej vysvetľuje, že tento fakt vyplýva z procesu, ktorým úseky hudby, v barokovej 
tradícii chápanej iba ako spojovacej, »Zwischenspiel« (medzihra), nadobúdajú u Beethovena 
dôležitosť. Aj keď sa v barokovej inštrumentálnej polyfónii vyskytujú výseky tém, deje sa 
tak takmer výhradne v pomocnej hudbe, teda nemožno hovoriť o motivickej práci v prísnom 
zmysle slova.

Beethovenove posledné kvartetá vznikali v rokoch 18231826 v poradí opp. 127, 132, 130 + 
133, 131 a 135. Zjednocujúcim prvkom neskorých sláčikových kvartet, najmä stredných opusov 
(opp. 132, 130 + 133 a 131), je charakteristický motív, vyznačujúci sa výrazným chromatickým 
postupom. Nejde v pravom zmysle slova o konkrétny motív, ale skôr o melodický tvar, meme-
tický kód, vždy originálne spracovaný. Jeho základnou charakteristikou je spájanie poltónových 
dvojíc podobne ako v monograme »BACH«. Príklad 3 zachytáva prvé takty predmetných diel 
a ozrejmí príbuznosť jednotlivých tvarov:
a)

b)

12 proTopopov, Vladimír: Polyfónia Josepha Haydna, in: Joseph Haydn a hudba jeho doby, Bratislava: 
Mest ský dom kultúry a osvety, 1984, s. 173177, tu s. 174.

13 de la MoTTe, Diether: Kontrapunkt. Učebnica a pracovná kniha, Bratislava: Hudobné centrum, 2019, 
s. 323.
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Príklad 2:
W. A. Mozart: Adagio 
a fúga c mol, KV 546, 
fúga: motivická 
fragmentácia témy

Príklad 3:
Charakteristický motív 
Beethovenových 
neskorých kvartet 
v rôznych realizáciách: 
a) op. 132,

b) op. 130,
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c)

d)

V kontexte týchto diel sa fúga vyskytuje dvakrát, oba razy ako samostatná časť: Grosse 
Fuge, op. 133 a prvá časť Sláčikového kvarteta cis mol, op. 131. Vyššie uvedené poradie vzniku 
kvartet nie je zanedbateľné, pretože z neho vyplýva tesná chronologická následnosť dvoch 
jedinečných fúg predstavujúcich pôsobivý kontrast.

Grosse Fuge, op. 133
Grosse Fuge vznikla pôvodne ako posledná časť op. 130 na prelome rokov 1825 a 1826. Na 
žiadosť priateľov Beethoven oddelil túto vyše pätnásťminútovú časť a nahradil ju kratším, od-
ľahčenejším finále. Fúga bola dva mesiace po skladateľovej smrti publikovaná ako samostatný 
opus 133, resp. op. 134 vo verzii pre dva klavíre. Ide o polyfonický kolos rozsahom a závaž-
nosťou, ktorý pri premiére nevyvolal výrazné nadšenie.14 Skladba sa napokon stala pevnou 
súčasťou kvartetového repertoáru až v dvadsiatych rokoch 20. storočia.15 O jej obľube svedčia 
aj jej neskoršie orchestrálne úpravy z pera W. Furtwänglera a F. Weingartnera.

Cieľom tejto štúdie nie je podrobná harmonická analýza, pozornosť sústreďujeme skôr na 
zvláštne použitie kontrapunktických postupov a celkovú formu, pričom za najcharakteristic-
kejšiu vlastnosť kontrapunktu považujeme relatívnu samostatnosť hlasov a z nej vyplývajúcu 
nadradenosť horizontálnej zložky.

Fúga op. 133 spracúva dve témy. Prvá téma je tvorená rozvíjaním charakteristického mo-
tívu do chromatizovaného postupu, z čoho vyplýva jej výrazný disonantný charakter. Tému 
nemožno rozdeliť v zmysle tradičnej morfológie fúgových tém na hlavu a doznenie. Preto 
nachádzame možnosti na jej delenie viacerými spôsobmi na menšie štrukturálne jednotky:

1) vertikálne na dve štvortónové polovice, »tetrachordy«, ktorých konkrétna realizácia sa javí 
ako sukcesívne transponované imitácie s porušením pravidelnosti na konci ( Príklad 4);

2) vertikálne na štyri poltónové dvojice, ktoré striedavo stúpajú a klesajú, okrem posled-
nej. Poltónové dvojice sú dôkazom odvodenia témy z charakteristického motívu posledných 
kvartet (pozri vyššie) a že Grosse Fuge dedí memetický kód neskorých kvartet ( Príklad 5);

3) horizontálne na dve prebiehajúce línie, skrytý dvojhlas. Jedna línia je tvorená tónmi G – 
Gis – A, druhá línia tónmi F – E – Fis – G. Podľa podobného princípu možno rozdeliť tému fú-
gy z kvarteta op. 131 (pozri nižšie) a princíp nachádzame aj v tvorbe Bachovej ( Príklad 6).

14 Mimochodom, ide o milú zhodu okolností, že premiéra tohto vrcholne polyfonického diela sa ko-
nala v deň narodenín J. S. Bacha. účastníci koncertu ani samotný skladateľ o tom však pravdepodobne 
nevedeli. Pozri sTeinberg, Michael: Notes on the Quartets, in: WinTer, Robert – MarTin, Robert: The 
Beethoven Quartet Companion, Berkeley: University of California Press, 1994, s. 239.

15 Tamtiež.

/5
c) op. 133,

d) op. 131

Príklad 4:
Grosse Fuge, op. 133: 

vertikálne delenie 
prvej témy na dve 

štvor-tónové skupiny, 
motív »x« a motív »y«

Príklad 5:
Grosse Fuge, op. 133: 

vertikálne delenie 
prvej témy na pol-

tónové skupiny

Príklad 6:
Grosse Fuge, op. 133: 
horizontálne delenie 

prvej témy
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Prvý spôsob odhaľuje, že intervalová štruktúra »tetrachordov« je rovnaká: m2zm7/v6m2. 
»Te trachordy« spája klesajúca malá sexta, čím vzniká poltónová transpozícia. Všimneme si, že 
pri rozdelení témy (prvým alebo druhým spôsobom) je zrejmá vnútorná symetrická štruktúra, 
ktorá je narušená posledným stúpajúcim intervalom. Zmena smernosti na konci postupnosti 
vytvára vertikálnu inverziu motívu BACH v inverzii horizontálnej (T9R).

Téma sa pohybuje v ambite jednej oktávy, jej tónové zloženie však možno chápať aj ako 
poltónové vyplnenie vzdialenosti čistej kvarty E – A. Ide o pc set 6116 s intervalovým vektorom 
(543210), ktorý odhaľuje dôvod pocitu extrémnej chromatizácie: nachádza sa v ňom až päť 
poltónov. Prekvapujúco, v téme sa nenachádza žiadny tritonus.

Ďalším fenoménom hodným zmienky je sluchová ambivalentnosť témy. Jej chromatická 
zahustenosť môže ľahko spôsobiť »sluchovú enharmonickú zámenu«, kedy sa Gis prehodno-
cuje na As a začiatočné G vyznieva ako jeho smerný tón. V introdukcii fúgy zaznieva neskôr 
tiežxrytmická variácia so skráteným prvým tónom a presunutím Gis na hlavnú dobu taktu. 
Chybným crescendom z G ku Gis môže byť smernosť nesprávne vyjadrená aj pri interpretácii 
diela. Pri tak chromaticky zahustenej a harmonicky nejednoznačnej téme je zrejmá sklada
teľova snaha odpútať sa od tóniny, resp. navodiť silný pocit neistoty a nestálosti tonálneho 
centra.

K pocitu labilnosti tonálneho centra prispieva tiež kontext pôvodného kvarteta, ktorého 
predchádzajúca časť končí v Es dur. Uvedená úvodná tónina Grosse Fuge je G dur, je však málo 
presvedčivá, keďže ako hlavná tónina sa veľmi skoro potvrdí B dur.17 Podľa systematiky tonál-
nych regiónov A. Schönberga je vzťah Es dur – B dur kategoricky bližší (dominantný, resp. 
subdominantný = »Direct and Close«) ako vzťah Es dur – G dur (durová medianta, resp. znížená 
submedianta = »Indirect but Close«),18 z tohto pohľadu preto vyvstáva otázka, prečo skladateľ 
používa vzdialenejšiu tóninu na úvod, a to tiež iba na 16 taktov.

Odpoveďou môže byť pohľad M. Filipa, ktorý chápe rad centier Es dur – G dur – F dur – 
B dur ako tri následné operácie. Prvá dvojica, teda vzťah Es dur – G dur, je k o n t r a k c i o u 
medianty a rovnomenného centra, označená mr.19 Nasledujúci F dur úplne neguje predchá-
dzajúci G dur, dochádza k sekundovému postupu (2) a transpozícii centier. Napokon spojenie 
F dur – B dur je vnímané ako dominantnotonický vzťah, teda kvintový (5). Tonálna centralizá-
cia cyklu a kvintový vzťah častí Es dur – B dur je napokon dosiahnutý viacnásobnými krokmi, 
ktoré označíme mr – 2 – 5.

Oproti vysvetleniu harmonickej fluktuácie prostredníctvom vzťahov v e r t i k á l n y c h 
sa ako presvedčivý postup javí interpretácia z pohľadu skúmaných polyfonických princípov 
predmetného diela, a teda vysvetlenie viazanosti melodickej, h o r i z o n t á l n e j.  Pôvodná 
predchádzajúca časť končí na tonickom kvintakorde Es dur v terciovej polohe – teda vo vrch-
nom hlase je g1. Domnievame sa, že tónina G dur slúži ako spôsob melodickej viazanosti.20 
Ďalej sledujeme horizontálne »vrcholy«, teda posledné tóny jednotlivých melodických úsekov 
oddelených fermátami. Ukazuje sa, že Beethoven dosahuje hlavnú tóninu B dur postupnými 
kvintovými skokmi, teda dominantnotonickými vzťahmi: G – C – F – B. Celý harmonický po-
hyb – modulácia – sa teda deje najmä prostredníctvom melodického vedenia pripomínajúceho 
transpozičné sekvencie. Využitím tohto paradigmatického barokového postupu a potvrdením 
nadradenosti melodickej zložky nad harmonickou Beethoven vytvára užší vzťah barokového 
a klasicistického štýlu.

16 Pc set – »pitch class set« alebo tónová množina. Názov pc setu 61 aj teória tónových množín vy-
chádza z metodológie A. Forteho, pozri ForTe, Allen: The Structure of Atonal Music, Yale: Yale University 
Press, 1977.

17 Dochádza tu k tonálnej centralizácii sonátového cyklu celého diela.
18 Schönberg klasifikuje vzťahy tónin do piatich kategórii: »1. Direct and Close, 2. Indirect but Close, 

3. Indirect, 4. Indirect and Remote, 5. Distant.« Podrobnejšie pozri sChoenberg, Arnold: Structural Func-
tions of Harmony, London: Faber and Faber, 1983, s. 68.

19 Filip chápe kontrakciu ako stiahnutie trojčlenného sledu centier, ktoré sú v blízkom vzťahu, teda 
napríklad sled centier C dur – c mol – As dur je postupnosťou rovnomennej a mediantnej operácie (rm). 
Vypustením prostredného člena postupnosti dochádza ku kontrakcii a vzniká sled C dur – As dur, ozna-
čený ako kontrakcia rm. Podľa Filipa sú kontrakcie jedným z prostriedkov narúšania diatoniky a vo veľkej 
miere ich využívali práve viedenský klasicistickí majstri Haydn, Mozart a samozrejme Beethoven. Pozri 
Filip, Miroslav: Súborné dielo, I: Vývinové zákonitosti klasickej harmónie, Bratislava: Hudobné centrum, 
2012, s. 211.

20 Melodické prepojenie častí si všíma aj sTeinberg, Notes on the Quartets ( pozn. 15), s. 238: »The 
cavatina has floated to silence on an Eflat major chord whose top note is G. This G is now picked up in 
a grand unison and the work is capped by an uncompromisingly difficult fugue finale.«
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Pravdou je, že v neskorej tvorbe skladateľa krátke úseky v iných, aj veľmi vzdialených tóni-
nách nie sú výnimočné (pozri ďalej analýzu fúgy z opusu 131). Beethovenovo posledné tvorivé 
obdobie je charakteristické harmonickou nestálosťou a tonálnou labilitou, čo sa potvrdzuje na 
všetkých úrovniach štruktúry: celého cyklu skladby, jednotlivej časti, na tomto mieste dokonca 
na úrovni témy.

Druhá téma je exponovaná spolu s prvou v expozícii fúgy. Tým dochádza k spojeniu kon-
trastov, pretože druhá téma má výrazne lyrický (možno povedať spevný) charakter, i keď vždy 
zaznieva drasticky skomplikovaná rytmikou. Téma zaznieva v každej fúgovej variácii inak 
rytmizovaná, preto ju uvádzame v »surovej«, rytmicky zredukovanej podobe ( Príklad 7):

Forma Grosse Fuge je dosť členitá a vzhľadom na jej pestrosť a závažnosť evolučných a va-
riačných procesov by skladba mohla byť nazvaná f ú g o v ý m i  v a r i á c i a m i,  presnejšie 
d v o j i t ý m i  f ú g o v ý m i  v a r i á c i a m i.  Napriek tomu jednotlivé diely nenazýva-
me variáciami, ale fúgami. Je však potrebné si uvedomiť, že každý diel realizuje konkrétny 
variačný princíp: metrickorytmický, tóninovoharmonický, charakterový. Okrem introdukcie 
a záveru sa v skladbe nachádzajú tri rozdielne fúgové diely, v ktorých nachádzame vlastné fú-
gové trojdielne štruktúrovanie. Samotný záver najskôr vychádza z dynamickej Fúgy III, neskôr 
vrcholí vo veľkolepom finále na augmentovanej prvej téme v sprievode témy druhej ( Tab. 1):

Introdukcia
Anticipácia Fúga I Fúga II Fúga III

→130 30158 159232 233492
Kvintové »vrcholy« 

témy 4/4 2/4 6/8

G – (C) – F – B
(F III – F II – F I) B Ges B ... As ... Es ... As

→
Fúga III Spojovací úsek Fúga III Rekapitulácia Záver
493510 511532 533657 657680 681741

2/4 2/4 6/8 6/8

As modulácia do B B B B

Introdukciu chápeme ako anticipáciu, pretože najskôr uvádza prvú tému v jej rytmicky naj-
jednoduchšej, »najčistejšej« podobe. Prvá téma sa ďalej predstaví podliehajúc trom základným 
variačným princípom. Beethoven predstavuje všetky podoby témy postupne v priebehu troch 
krátkych úsekov: téma tu zaznieva v podobe Fúgy III pokračujúc v G dur, lyrickej Fúgy II v tóni-
ne F dur a napokon v podobe Fúgy I v hlavnej tónine B dur. Ide o podobný princíp »prehliadky« 
tém ako v poslednej časti Deviatej symfónie, ale opačný, prevrátený naruby. V tomto prípade sú 
anticipované variačné princípy, nie doslovné znenie konkrétnych dielov. Symetricky korešpon-
dujúci úsek sa vráti v závere skladby, kde sa jeho funkcia (samozrejme) mení na rekapitulačnú.

Nasleduje samotná expozícia Fúgy I. Rozvíjané sú obe témy súčasne. Expozícia je rozšírená 
jedným nadpočetným nástupom tém v podobe duxu. Rozšírená expozícia je podľa Z. Hůly 
celkom bežná v barokových štvorhlasných fúgach21 a nachádzame ju nielen v Bachovom Dobre 
temperovanom klavíri, ale tiež v spomenutých dielach J. Haydna a W. A. Mozarta.

Práca s témou ako celkom prináša niekoľko zaujímavých momentov. V rozvedení Fúgy I do-
chádza k zvláštnemu javu, kedy prvá téma je fázovo metricky posunutá o osminovú hodnotu 
skôr (!), zatiaľ čo druhá téma pokračuje v pôvodnom znení (t. 111117). Vidíme tu tiež druhú 
tému permutujúcu medzi hlasmi. Téma zaznieva v dvojiciach hlasov (vcl + vn2; vn1 + vla), 
neskôr sa fragmentuje, ostáva už iba klesajúci pohyb druhej témy a k permutáciám dochádza 
už iba v poltaktových fázach (t. 118122,  Príklad 8).

21 hůla, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu, Praha: Supraphon, 1985, s. 256.
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Príklad 7:
Grosse Fuge, op. 133, 

druhá téma: 
rytmická redukcia

Tab. 1:
Grosse Fuge, op. 133: 

forma
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Záver Fúgy I predstavuje metrické zahustenie hudby, čím sa dĺžka tém skracuje v pomere 
2 : 1, teda na polovicu. Vzhľadom k tomu sa mení rytmický pôdorys druhej témy na triolový, 
čím sa anticipuje 6/8 metrum Fúgy III.

Kompozičným prostriedkom evolučnosti v Grosse Fuge je tematickomotivické rozvíjanie, čo 
je princíp protikladný voči polyfonickej tematickej práci. »Genetický kód« témy, teda aplikácia 
motívov odvodených výhradne z tém, sa objavuje takmer v každom takte skladby. Z prvej 
témy sa v priebehu skladby odštiepi charakteristický motív neskorých kvartet, teda prvý 
»tetra chord«, tzn. sled m2zm7m2 – nazvime ho motív »x«. Motívom »y« bude druhý »tetra
chord« s charakteristickým pozdvihom na konci a trilkom ( Príklad 4). Z druhej témy sa od-
tŕha rapídny stenochorický pohyb, stúpajúci a klesajúci. Tieto základné konštrukčné jednotky 
skladateľ skracuje alebo rozširuje, prípadne transformuje intervalovú štruktúru, vždy však 
zachovávajúc rozpoznateľnosť tvaru.

Hlava druhej témy je sekvenčne rozvíjaná, čím sa dosahuje gradácia v taktoch 101 až 
110 ( Príklad 9). V tomto harmonicky veľmi bohatom úseku sa prejavuje proces, kedy z té-
my ostane už iba rytmický tvar. Tento p r i n c í p  m e l o d i c k e j  r e d u k c i e  n a 
r y t m i c k ý  p ô d o r y s  sa uplatňuje v celom diele a má výraznú zjednocovaciu funkciu. 
Princípom melodickej redukcie na rytmiku sa tvar motívu nivelizuje a stráca svoju tematickú 
funkciu.

Zaujímavý imitačný úsek nasleduje od taktu 129, kde opäť dvojice hlasov v odstupe dvoch 
osminových hodnôt uvádzajú motív prvej témy. Podobné párovanie imitácii prebieha tiež v tre-
tej fúge v taktoch 379400.

V nasledujúcej kontrastnej Fúge II sa aplikuje ďalší z tradične kontrapunktických nástrojov, 
teda uvedenie prvej témy v protipohybe, vyplývajúcom z jej dômyselnej konštrukcie poltóno-
vých dvojíc a metrického posunutia (t. 193198;  Príklad 10). Druhé uvedenie Fúgy II (t. 493) 
uvádza tiež protipohyb.

Príklad 8:
Grosse Fuge, op. 133, 
t. 117-124

Príklad 9:
Grosse Fuge, op. 133, 
t. 105-112
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Tiež imitačné nástupy motívu »x« nachádzame vo Fúge II, no najvýraznejšie sa prejavujú 
azda vo Fúge III. Tu dochádza k zásadnej metrickej zmene na 6/8 takt a motív prvej témy tu 
získava najsilnejšiu dominanciu. Druhá téma tu zaznie iba v náznaku stenochorického pohybu 
185 taktov od začiatku dielu (t. 418). Od tohto momentu sa rozvíja aj tento motív.

Fúga III prináša pestré kontrapunktické spracovanie motívu »x« ( Príklad 11). Okamžite 
po expozícii (ktorá má iba osem taktov) sa motív viacnásobne uvádza. Zároveň sa objavuje 
v melodicky nivelizovanej podobe v ďalšej vrstve viachlasu.

Jedno z najkomplexnejších rozvíjaní motívu »x« nachádzame v úseku od t. 273. Začína tu 
nový expozičný úsek so štvoritým nástupom témy v tradičnom slede dux – comes. Ide o miesto 
najviac korešpondujúce s úvodnou introdukciou a záverečnou kódou z hľadiska metrorytmic-
kého. Z hľadiska tonálneho zas dochádza k najväčšiemu kontrastu, keďže znie tónina As dur, 
teda vo frygickom vzťahu k počiatočnému G dur (podľa Schoenberga je vzťah týchto tónin 
»Indirect and Remote«, teda kategoricky veľmi vzdialený). Motív »x« prvej témy je spracovaný 
v troch transformáciách, prestupujúc všetky vrstvy faktúry ( Príklad 12):
1) polové s bodkou,
2) charakteristický rytmus osminová – štvrťová – osminová; v inverzii,
3) štvrťové s bodkou.

V takte 308 sa motív »x« v hodnotách polových s bodkou odštiepi. V skutočnosti ide 
o rozdelenie témy, kedy sa viacnásobne exponuje jej prvá polovica, teda motív »x« (t. 308321), 
a odpoveďou sa o niekoľko taktov stane jej druhá polovica, teda motív »y« (320 – ďalej). Mož-
no povedať, že ide o extrémny prípad vnútorného rozšírenia témy, ktoré v jednom momente 
prináša zvláštne kaleidoskopické roztrieštenie (t. 320324). Téma ako celok zaznie až v takte 
370 a to vo vzdialenej tónine Ges dur.

/9
Príklad 10:

Grosse Fuge, op. 133, 
t. 188-199

Príklad 11:
Grosse Fuge, op. 133, 

t. 241-248

Príklad 12:
Grosse Fuge, op. 133, 

t. 285-292
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Uvedenie druhej témy vo Fúge III je šetrné. Po 185 taktoch sa objavuje prvýkrát (t. 418, 
 Príklad 13) iba v podobe klesajúceho pohybu a charakteristickej rytmizácie. Na tomto mies-
te už nastupuje nová fúgová variácia s tradične formovanou expozíciou dux – comes. Z prvej 
témy ostáva skutočne iba komprimovaný tvar motívu »x«.

Ďalším zaujímavým úsekom je prelom, »zastavenie« hudobného prúdu v taktoch 453460. 
Z tektonického a formálneho hľadiska ide o dôležité miesto, z hľadiska motivického ide o imi-
tácie motívu »x« v inverzii. úsek sa následne rozbieha zakomponovaním pohybu druhej témy, 
no motív »x« a jeho inverzia ďalej pôsobia ako otázka a odpoveď.

Totálna fragmentácia témy, rozloženie či pitva, o ktorej píše de la Motte, je spojovací úsek 
v taktoch 511532. Z prvej témy ostáva iba poltónový pohyb v homofónnej faktúre. úsek je 
modulačný a vyústi do posledného uvedenia Fúgy III opäť v hlavnej tónine.'

V priebehu diela je možné samozrejme objaviť mnoho ďalších polyfonických nástrojov ako 
napr. imitácie a permutácie. Okrem vyššie uvedeného sa tematickomotivická práca prejavu-
je v sekvencovitom rozvíjaní a gradovaní. Rozdelenie tém na základné motívy podliehajúce 
melodickej a rytmickej transformácii umožňuje skladateľovi rozvíjať tému ad infinitum podľa 
potrieb tektonického plánu diela. Tomu sa bližšie venovať nebudeme, poukázali sme naň pri 
uvedení formy Grosse Fuge.

Napokon obráťme pozornosť ku koncu skladby. Ako sme uviedli vyššie, záveru predchádza 
krátka rekapitulácia. Beethoven tu naozaj »hľadá« ukončenie tohto veľkolepého diela, keď – 
akoby nanovo – začína Fúgu I a Fúgu II analogicky k introdukcii, tu však iba v hlavnej tónine. 
V posledných taktoch skladby nakoniec zaznievajú obe témy s vonkajším rozšírením. Zaují-
mavé je, že toto rozšírenie je realizované prostredníctvom malosekundových skupín v prípade 
prvej témy a klesajúceho stenochorického pohybu v prípade témy druhej. Počas znenia skladby 
Beethoven už raz riešil rozvinutie prvej témy týmto spôsobom, a to vo Fúge II (t. 209216) 
v úplne inom kontexte a charaktere.

Nadradenosť horizontálnej zložky nad vertikálnou
Ako uvádzame vyššie, z polyfonickej faktúry vyplýva primárnosť horizontálnych línií. Vo Veľkej 
fúge sa tento princíp prejavuje na mnohých miestach, kde dochádza k ostrému stretu hlasov 
a vznikajú viacmenej šokujúce disonancie (pravda, zmiernené rýchlym tempom skladby). Za 
zdanlivo zložitými súzvukmi stoja procesy, ktoré popisuje M. Filip, menovite zákon kontrastu 
a zákon premeny následnosti na súčasnosť.22 Proces premeny však v skladbe nie je zakončený, 
pretože vertikálne útvary sa neetablujú ako samostatné štrukturálne jednotky. Prvý príklad 
vidíme v expozícii prvej fúgy, kedy druhá téma je tvorená následnými prieťahmi rozvádzaný-
mi až na poslednú šestnástinu každej doby. V spojení s prvou témou sa tak jednak zahmlieva 
presný harmonický pôdorys a tiež sa objavuje veľkosekundový priechodný súzvuk b1c2d2 
(takt 34).

Príklad bisonancie môžeme nájsť v gradačnej sekvencii v takte 105. Dominantný septakord 
dfisac sa rozvádza do svojej toniky G dur v takte 106. Vrchný hlas však z dôvodu chromatic-
kého stúpania a zároveň vychádzajúc z melodickometrického pohybu druhej témy (skok nahor 
na štvrtej dobe) už v G dur je.

Primárnosť melodiky a zachovanie motivického tvaru vytvárajú aj také kuriózne prípady, 
ako pri nástupe pokračovania Fúgy III (t. 533). Vrchný smerný tón ges vo viole z predchádza-
júceho taktu by sa prirodzene mal rozviesť do f ako akordického tónu nastupujúcej toniky 
B dur. Miesto toho skladateľ najskôr uvádza rytmický a tvarový variant motívu »x«, čím 
vzniká súzvuk bda. Tón a sa rozvádza do b. Ide teda o dvojitú centralizáciu B dur (ges → f, 
a → b) rozdelenú na dve prelínajúce sa fázy, resp. proces centralizácie tónu f je prerušený cen-
tralizovaním tónu b. Nástup tónu f je teda oneskorený a v bode jeho nástupu na druhej dobe 
znie už nediatonický tón H vo violončele (výsledok priebehu prvej témy). Vzhľadom na rýchle 

22 Filip, Súborné dielo, I ( pozn. 19), s. 5152.
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Príklad 13:
Grosse Fuge, op. 133, 
t. 414-422
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tempo prejde toto miesto takmer nebadane, no presne tento istý spôsob dvojitej centralizácie 
je zá kladom prvej témy Grosse Fuge ako aj fúgy Kvarteta op. 131. 

Napriek vyspelejším harmonickým vzťahom v priebehu skladby sa Beethoven pridŕža kvin-
tových nástupov duxu a comesu. Po celkovej analýze diela možno povedať, že všetky nástupy 
charakteru expozície uplatňujú princíp kvintových nástupov (t. 30, t. 177, t. 233, t. 273, t. 416) 
a pripomeňme tiež úvodné dosahovanie tóniny kvintovými skokmi.

Záverom k analýze Grosse Fuge možno dodať, že aj na ploche tohto monumentálneho diela 
sledujeme vývin od prísnejšej, »konzervatívnejšej« polyfónie k štýlovo a formálne progresív-
nejším štruktúram. Kľúčovými faktormi sú podľa nášho názoru e v o l u č n o s ť  prostred-
níctvom motivickotematickej práce a t e l e o l o g i c k ý  p r i n c í p  v zmysle konečného 
vyriešenia tonálnej fluktuácie záverečnou triumfálnou centralizáciou.

Sláčikové kvarteto č. 14 cis mol, op. 131 (prvá časť)
Sláčikové kvarteto č. 14 cis mol, op. 131 vzniklo v roku 1826 a predstavuje úplne originálne 
uchopenie sonátového cyklu. Skladba má sedem častí nasledujúcich attacca, pričom prvá a po-
sledná sú motivicky zjednotené. Ide o jedno z najinovatívnejších diel hudby všeobecne, zvlášť 
na poli komornej kvartetovej tvorby.23

úvodná fúgová časť Kvarteta cis mol predstavuje nielen výrazný náladový kontrast voči 
predchádzajúcemu dielu – Grosse Fuge –, ale tiež kontrast štrukturálny. Napriek tomu sú časti 
v istom zmysle príbuzné, a to spôsobom motivickotematickej práce a hlavným motívom.

Prvá časť je štrukturálne jednoduchá fúga, ktorej tému môžeme rozdeliť na hlavu, tvore-
nú vyššie spomínaným charakteristickým motívom neskorých kvartet v konkrétnej realizácii, 
a doznenie – v zmysle tradičnej barokovej morfológie tém. Podobne ako vo Veľkej fúge do-
chádza k motivickému členeniu témy, tu prehľadnejšie, keďže ide o monotematickú skladbu 
menšieho rozsahu.

Hlava témy melodicky vychádza z harmonickej molovej stupnice a s prihliadnutím na 
neskoršie viachlasné riešenie témy odhalíme aj jej harmonický pôdorys: D – VII7 – T – VII7, 
pričom kvantitatívne – dynamikou a trvaním – je zdôraznený práve záverečný zmenšený sep-
takord, azda ako symbol konfliktu vyjadrený dvoma zmenšenými kvintami. Tento motív nazve-
me motív »x«. V úvodných štyroch tónoch možno rozpoznať dve poltónové skupiny charakte-
ristického motívu neskorých kvartet rozdelením do dvoch imaginárnych horizontálnych línií 
vkliesnených do seba: gis → a, his → cis. Zložka dynamiky tiež nie je zanedbateľná: dôsledné 
a neústupčivé uvádzanie dynamického modelu témy so sforzatom na disonancii považujeme za 
prejav tendencie, podľa ktorej sa dynamika, spolu so zrejmou tematickou a motivickou prácou, 
stáva ďalším zjednocujúcim prvkom formy, čo sa napokon prejaví v závere fúgy. Zároveň sa 
dynamický priebeh, teda jednoducho zmena hlasitosti, stáva imanentnou súčasťou motívu, 
podobne ako jeho melodický či rytmický tvar.24

Doznenie témy, teda motív »y«, obsahuje v kontraste k predchádzajúcemu pravidelný štvr-
ťový pohyb zakončený na rovnakom tóne, na akom téma začala. Tento jav, spolu s dynamickým 
zahmlením úvodného tvaru, pripomína princíp finalis stredovekej modality.

V Príklade 14 vidíme, ako skladateľ na stavbu jedinej témy využíva kontrast konsonant-
ných a disonantných prvkov v radení sukcesívnom na rozdiel od dvojitej Veľkej fúgy, kde je 
rozvíjaná prvá, disonantná téma paralelne s konsonantne znejúcou druhou témou. Presnejšie, 
téma fúgy cis mol v sebe kombinuje dva stavebné princípy: chromatický pohyb založený na 
smernosti (disonantný) a diatonický stenochorický pohyb (konsonantný); zatiaľ čo v Grosse 
Fuge každá téma využíva prevažne jeden z nich.

23 Toto tvrdenie sa okrem osobného názoru autora opiera tiež o vyjadrenie primáriusa Brodsky Quar
tet Daniela Rowlanda, ktorý pri uvedení kvarteta vyjadril myšlienku, že Kvarteto cis mol je najprogre-
sívnejšou skladbou dejín hudby, »a kto by chcel tvrdiť opak, musí si pripraviť veľmi dobré argumenty« 
(25. 2. 2018, koncert v rámci festivalu Konvergencie v Bratislave). Poznajúc historickokultúrny a hudob-
noteoretický kontext diela sa autor s týmto vyjadrením stotožňuje v plnej miere.

24 Ide o tendenciu, ktorá sa naplno rozvinie až o necelé storočie neskôr v hudbe Druhej viedenskej 
školy. Podobne sa neskôr inštrumentačná, teda sonorická zložka stáva neoddeliteľnou charakteristikou 
hudobného tvaru.

Príklad 14:
Sláčikové kvarteto č. 14 
cis mol, op. 131, 1. časť: 

téma fúgy
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Celková forma kvarteta cis mol ako makroštruktúry vykazuje známky cyklickosti najmä po 
stránke závažnosti jednotlivých častí, i keď teleologický princíp je celkom zrejmý.25 V skratke 
však možno tvrdiť, že prvá a posledná časť, obe v hlavnej tónine cis mol, sú nositeľmi naj-
závažnejších hudobnoestetických myšlienok: prvá časť vo svojej nepokojnej meditatívnosti 
a posledná v dramatizme a expresivite. Forma prvej časti je pomerne jednoduchá, čo zrejme 
vyplýva z jej funkcie ako úvodnej časti. Aj napriek výraznému presahu sonátovosti dokážeme 
určiť základné fúgové diely s ich tektonickou funkciou ( Tab. 2):

Expozícia Rozvedenie Záver + kóda
120 2090 91121

dux (cis)
comes (fis) E ... es ... H ... A ... cis cis ... Cis

Podľa tradičnej náuky o kontrapunkte sa za začiatok fúgového rozvedenia považuje prvý 
nástup témy v novej tónine po expozičných nástupoch dux – comes, resp. nástup medziviet, 
teda epizód.26 V prípade analyzovaného diela téma ako celok s vonkajším rozšírením v tónine 
E dur zaznieva po viacnásobnej anticipácii. Práve imitačnú anticipáciu motívu »x« v takte 20 
považujeme za začiatok rozvedenia, keďže tu dochádza k zásadnej zmene prístupu k expono-
vanému tematickému materiálu, ktorý, ako sa ukáže neskôr, je charakteristický pre rozvedenie 
diela. Zaujímavé je, že paralelný vzťah počiatočnej tóniny rozvedenia je podľa Z. Hůlu štan-
dardným barokovým postupom.27

Záver fúgy je v tradičnom chápaní popísaný ako opätovný návrat do hlavnej tóniny.28 
Kompletná téma v hlavnej tónine cis mol sa objavuje v takte 92, no za počiatočný bod záveru 
považujeme už takt 91 z dôvodu tonálnej centralizácie a jednoznačnej tektonickej funkcie 
úseku ( Príklad 17). Záverečné ustálenie akordu Cis dur podľa vyššie uvedeného vnímame 
ako krátku kódu. Všeobecne možno tvrdiť, že forma tohto diela sa rozvíja organicky, preto jej 
presné definovanie môže byť predmetom diskusie.

Analýza odhalila, že práca s témou ako celkom je v rámci tejto časti úsporná a pomerne 
zriedkavá, aj keď platí, že každý takt obsahuje »genetický kód« témy. O to viac je uvede-
nie celej témy sluchovo výrazné. Expozícia je pravidelná so štyrmi nástupmi témy vo forme 
dux – comes. V rozvedení sa téma objavuje dvakrát, oba razy melodicky pozmenená a ďalej 
rozvíjaná sekvenčne. Prvýkrát zaznieva na začiatku tohto dielu a dochádza k zaujímavému 
fenoménu, kedy je najskôr niekoľkokrát exponovaný úvodný motív »x« a následne doznenie 
témy, teda motív »y«, sa rozvíja do sekvencie (od t. 20). Druhýkrát téma zaznie až v takte 63 
( Príklad 15). Na tomto mieste sa znižuje dynamizmus rytmickou augmentáciou a znížením 
dynamiky celého hudobného priebehu relatívne k predchádzajúcemu úseku. Téma tu nie je 
anticipovaná charakteristickým motívom, ako tomu bolo pri jej prvom uvedení v rozvedení, no 
jej uvedenie je potvrdené znením motívu v rôznonásobných diminúciách vo viole a druhých 
husliach. Motív »x« je tak predsa viacnásobne uvedený, nie však sukcesívne, ale paralelne:

Téma sa opäť rozvinie do sekvencie, ktorej sa venujeme neskôr. Ďalej téma ako celok za-
znieva až v záverečnom diele fúgy. Možno povedať, že záver fúgy je zahustený, stlačený do 
kratšieho priestoru. Komprimovane zaznejú všetky štyri nástupy: prvý dux (cis, viola) v hlav-

25 Jedným zo spôsobov uplatňovania teleologického princípu je smerovanie diela k poslednej časti, 
ktorá je jeho ťažiskom, vyvrcholením, a najmä »vysvetlením«, »rozuzlením« predchádzajúcich procesov. 
V op. 131 sa to deje prostredníctvom rozvíjania rovnakého charakteristického motívu – motívu »x«.

26 Pozri hůla, Nauka o kontrapunktu ( pozn. 21), s. 258.
27 Tamtiež.
28 Tamtiež, s. 266.
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Tab. 2:
Sláčikové kvarteto č. 14 
cis mol, op. 131, 1. časť:  
forma

Príklad 15:
Sláčikové kvarteto č. 14 
cis mol, op. 131, 1. časť: 
t. 60-66
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nej tónine je doplnený neúplnou strettou vo forme comesu (fis, druhé husle). Ďalší nástup je 
vo forme comesu (fis, prvé husle), no podobne do neho vstupuje stretta duxu (cis, violončelo), 
ktorá je už kompletným a najzávažnejším uvedením témy, ktorá tu prebieha v augmentácii. 
Jej doznenie, motív »y«, je rozšírené a doplnené kontrapunktom prvých huslí, ktorý je vlastne 
rozvíjaním toho istého motívu, no v rytmických hodnotách pôvodných. Celá sekvencia je do
plnená komplementárnym rytmom druhých huslí a violy (pozri t. 99107).

V celej časti je dominantná práca s hlavou témy, teda charakteristickým motívom »x«. Vy-
plývajúc z jeho zreteľného tvaru je ľahko rozpoznateľný aj v imitáciách na začiatku rozvedenia 
(od t. 21), v krátkom úseku v cudzej tónine es mol (od t. 45) a inde. V najkratšej diminúcii 
sa motív »x« objavuje tiež v takte 63 vo viole (nachádza sa tu jediná šestnástinová nota celej 
časti,  Príklad 15).

V rytmickej diminúcii (štvrťové noty), no rozšírený, sa motív rozvíja v sekvencii v taktoch 
2834 v protihlase k rozvíjanému motívu »y«. Motívy permutujú z prvých huslí do violončela 
a naopak. Tento úsek slúži jednak ako rozšírené zakončenie témy a tiež ako anticipácia jej 
ďalšieho nástupu.

Do sekvencie je motív tiež rozpracovaný v spomínanom esmolovom úseku (od t. 50). Na 
tomto mieste je v záujme zvýšenia dynamizmu skrátený, až po štvrtom uvedení sa rozvedie do 
svojho kompletného tvaru. Rytmický pôdorys motívu tu je štvrťová – polová – štvrťová. Iným 
spôsobom, o vyše päťdesiat taktov neskôr, vidíme motív v tvare štvrťová – polová s bodkou 
– štvrťová (od t. 107,  Príklad 16). Motív často permutuje medzi hlasmi, ktoré sú párované: 
prvé husle + violončelo (t. 21 a ď., t. 2834), alebo postupne medzi všetkými hlasmi v záve-
rečnej gradácii (t. 107112), kde tiež nachádzame jedinečný prípad permutácie dynamiky (!) 
( Príklad 16):

V časti nenachádzame žiadne inverzné transformácie motívu, no treba poznamenať, že 
práve posledná časť sa k nemu vracia a vyrastá z jeho rôznych podôb.29

Zaujímavá je tiež motivická práca s druhým, záverečným motívom »y«. Aj keď tento štvr-
ťový pohyb je »neutrálnejší« ako disonantný úvodný motív, jeho tvar je základom väčšiny 
dynamizujúceho pohybu. Napríklad v taktoch 2932, ktoré sme spomínali vyššie, je jeho trans-
pozíciami vytvorená sekvencia (fis – E – Dis – Gis7 – cis). O pár taktov neskôr (od t. 36) podob-
ná sekvencia slúži na harmonickú stabilizáciu prostredníctvom dominantnotonických skupín 
a prípravu enharmonickej modulácie. Rovnakú stabilizačnú tektonickú funkciu má sekvencia 
aj pred nástupom záveru fúgy (od t. 83).

Motív »y« podlieha rytmickej diminúcii dvakrát počas časti. Prvýkrát v krátkom úseku 
v H dur (t. 54), kedy sa z neho vytvorí opäť transpozičná sekvencia. Druhý prípad je zaujíma-
vejší: pri nástupe záveru fúgy (t. 91,  Príklad 17) sa zvyšuje dynamizmus práve rytmickou 

29 Jedným zo spôsobov spracovania motívu v poslednej časti je radenie dvoch horizontálnych línií 
gis → a, his → cis sukcesívne a v inverzií, teda do klesajúceho tvaru cis – his – a – gis v taktoch 21 
a ďalej. Na iných miestach je motív »x« priamo citovaný (napr. takty 3031 atď.).
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Príklad 16:
Sláčikové kvarteto č. 14 
cis mol, op. 131, 1. časť: 

t. 107-112

Príklad 17:
Sláčikové kvarteto č. 14 
cis mol, op. 131, 1. časť: 

t. 86-93



14 Ma r i á n  Š t úň

Clavibus unitis 9/3 (2020), pp. 1-16 © Association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

/14
diminúciou motívu, resp. jeho rozšírenej formy do kompletného záveru témy. V tomto prípade 
sa však motív detematizuje, a keď zaznieva téma, jeho funkcia je vzápätí prehodnotená na 
sprievodný kontrapunkt.

Ako uvádzame vyššie, v každom takte možno nájsť prvky vyplývajúce z témy, preto nemá 
na tomto mieste zmysel pokračovať vo výpočte uvedení jednotlivých motívov. Všimneme si 
preto už iba dve miesta.

V prvom prípade ide o poukázanie na formálnu celistvosť diela a tektonický pohyb v jeho 
rámci prostredníctvom kontrapunktu. Vyššie spomenutému nástupu záveru fúgy (t. 91) totiž 
predchádza podobný úsek. Ide o sekvenciu od taktu 67, ktorá vyplýva z kompletného uvedenia 
témy. Táto sekvencia, vystavaná na motíve »y«, prebieha v dvoch spárovaných hlasoch, neskôr 
permutuje do zvyšných dvoch a predstavuje pravdepodobne najlyrickejší úsek skladby. Faktúra 
sa neskôr rozrastie do plného štvorhlasu, ktorý centralizuje hlavnú tóninu. V momente, keď 
nastupuje záver fúgy spomínaným spôsobom rytmickej diminúcie motívu »y« ( Príklad 17), 
poslucháč počuje zvýšenie dynamizmu, no analógia s predchádzajúcim úsekom je celkom zrej-
má. Až nástup témy odhalí, že tento nový úsek má inú funkciu, nový charakter. Bola minulá 
sekvencia vyjadrením absencie témy?

Druhým miestom, ktorému venujeme pozornosť, je samotný záver skladby, resp. expresívna 
kulminácia celej časti ( Príklad 18). Vrcholom diela je takt 113, ktorý melodicky vyplýva z 
posledného uvedenia charakteristického motívu »x«. Beethoven takmer vždy dodržiava jeho 
dynamický charakter (okrem jediného prípadu v takte 64,  Príklad 15), a tak vzniká sforzato 
na frygickej dominante, ktorá sa rozvádza do záverečného Cis dur. Tento rozvod je realizovaný 
prostredníctvom motívu »y«, a tak možno tento úsek chápať ako komprimované uvedenie celej 
témy na pôdoryse polyfonickej faktúry. Ide o vyvrcholenie tendencie zjednocovania formy pro-
stredníctvom prvkov odvodených z témy, teda pomocou motivickej práce a tiež dynamického 
priebehu mikroštruktúry.

Zaujímavým momentom je, že skladateľ, znalý dispozícií sláčikových nástrojov, využíva 
v spodnom parte tón His, ktorý nie je možné zahrať iným spôsobom ako prázdnou najhlbšou 
strunou violončela. Tým sa zvyšuje rezonancia a mohutnosť tohto disonantného akordu. Fúga 
končí v Cis dur, čo chápeme ako realizáciu teleologického princípu30 a tiež naplnenie dobrej 
tradície renesančnobarokovej polyfónie. Záverečný oktávový skok už anticipuje nasledujúcu 
časť, ktorá začína rovnakým intervalom o poltón vyššie.

Záver
Diether de la Motte tvrdí, že následkom »postupného rozkladu« (t.j. fragmentácie témy, zvy-
šovania závažnosti »netematických« úsekov a ich motivácie, ako popisujeme vyššie – pozn. 
autora) je »mimoriadne nízky počet kompletných nástupov témy, ktoré sú v priebehu diela 

30 Uplatnenie teleologického princípu na nižšej formálnej úrovni ako v prípade spomínanom v pozn. 
25. Prehodnotenie cis mol na Cis dur je výsledkom tematickomotivického »rozuzlenia« v taktoch 113116, 
teda procesu v rámci časti.

Príklad 18:
Sláčikové kvarteto č. 14 
cis mol, op. 131, 1. časť: 
t. 107-121



Fúga ako v r cho lný p re j av  kont rapunktu v  p os l edných kvar te tách Ludwiga van B ee thovena 15

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 9/3 (2020), pp. 1-16

A
r
t
i
c
u
l
i

stále zriedkavejšie.«31 Zdá sa, akoby prvý diel Grosse Fuge (Fúga I) popieral de la Motteho tvr-
denie. V tomto diely totiž zaznieva celá prvá téma v rozpoznateľnej podobe približne v 69 %, 
druhá téma dokonca v 86 %, čo sú pomery porovnateľné napríklad s Bachovými fúgami z Dobre 
temperovaného klavíra (Fúga C dur – celá téma v 90 % a Fúga d mol – celá téma v 65 %). Z vyššie 

31 de la MoTTe, Kontrapunkt ( pozn. 13), s. 336. Vychádza pri tom najmä z analýzy klavírnej sonáty 
Hammerklavier, op. 106.
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Obr. 1:
Grosse Fuge, op. 133, 

titulný list prvého 
vydania (Viedeň: 

Math. Artaria, [1827]),
33,2 × 26 cm  
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uvedenej analýzy však vyplýva, že v nasledujúcom priebehu diela je zachytenie kompletných 
nástupov tém výrazne komplikované motivickým »trieštením« a transformáciou, variáciou 
témy.

Fúga Kvarteta cis mol evidentne prináša kvantitatívne veľký rozdiel vo využití motívov 
témy (jej častí a fragmentov) oproti využitiu témy ako celku. Motívy témy sú stavebným 
materiálom celej skladby, no podobne ako u W. A. Mozarta a J. Haydna je kompletné uvedenie 
témy zriedkavé. Z celkového počtu 121 taktov zaznieva téma ako celok iba v 42 taktoch, teda 
v približne 35 % skladby. Rozsiahly stredný diel Beethovenovej skladby, v ktorom je celá téma 
uvedená iba dvakrát, tak pripomína skôr evolučné motivickotematické rozvíjanie sonátového 
rozvedenia.

V analyzovaných dielach teda platí, že motivická práca redukuje počet kompletných uvede-
ní tém, zároveň sa však uplatňuje ako prostriedok zjednocovania skladby. Analýza využívaných 
kontrapunktických prvkov v predmetných dielach ďalej ukazuje originálne napĺňanie fúgového 
princípu v zmysle spracovania formy i motivickotematickej práce a zároveň vyvoláva otázku: 
Do akej miery je v Beethovenovom diele téma chápaná ako celok, keď sledujeme jej fragmen-
táciu na motívy a naopak jej rekonštrukciu v rozšírenej či komprimovanej forme? Grosse 
Fuge a prvá časť Kvarteta cis mol predstavujú napĺňanie skladateľovho umeleckého manifestu 
z posledných rokov života: »Nové a skutočne poetické elementy dnes musia byť predstavené 
v starých tradičných formách.«32
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