
 

 

POKYNY PRE DOMÁCE ŠTÚDIUM HUDOBNEJ NÁUKY 

MÁJ 2020 

 

Mariana Lechmanová, 7. ročník 

 

TÉMA: Hudba prvej polovice 20. storočia: Igor Stravinskij 

- pracovný zošit Hudobná náuka 7:  

▪ opakovanie učiva zo s. 40 – 45  

▪ prečítať si učivo zo s. 46 

▪ Informácie na doplnenie ku Igorovi Stravinskému: 

     „Ja hudbu nekomponujem, ja ju vynachádzam“. 

Pôvodom ruský skladateľ a dirigent, ktorý významne ovplyvnil hudbu prvej polovice 20. 

storočia i neskôr. Patril ku tzv. avantgardným skladateľom. Počas 1. svetovej vojny odišiel do 

Švajčiarska, v roku 1934 prijal francúzske občianstvo a počas 2. svetovej vojny emigroval do 

USA, kde žil až do smrti. Jeho tvorba prešla niekoľkými zásadnými štýlovými premenami, 

obvykle sa delí na 3 hlavné obdobia: 

1. slovanské – hudobne rozvíjal princípy ruského folklóru,  

               diela: balet Svätenie jari, pantomíma Petruška  

2. neoklasicistické – návrat k princípom baroka a klasicizmu,  

   diela: balet Pulcinella, opera Osud zhýralca 

3. seriálne – kompozičná technika založená na prísnom usporiadaní tónov,  

   diela: Requiem canticles, Potopa 

 Nepochybne jedno z najlepších a najprelomovejších Stravinského diel je baletná suita Svätenie  

jari. Obsahom baletu je prebudenie prírody po zimnom spánku a obrodenie ľudského života 

vďaka obeti. Stravinskij nazval toto dielo aj „obrazmi z pohanského Ruska”. Svetová premiéra 

baletu bola 29. mája 1913 v Paríži a vyvolala obrovský škandál (protesty a pobúrenie publika 

bolo také, že vo všeobecnom chaose a hluku tanečníci chvíľami vôbec nepočuli hudbu). 

Význam Svätenia jari spočíva v revolučnom, celkom novom ponímaní rytmu, ktorý sa stáva 

dôležitejší než melódia (to bolo veľké nóvum). Hudobný materiál hýri nesymetrickými, zdanlivo 

náhodne sa meniacimi metrami, prudkými disonanciami, polytonálnosťou, ostrými, akoby 

nezladenými zvukmi. Ostrému hýriacemu rytmu sa prispôsobila aj choreografia tanečníkov, 

ktorej autorom bol Václav Nižinskij. 

 

- úloha na prečítanie:  
Viac o škandále, ktorý Svätenie jari spôsobilo na premiére si môžete prečítať v krátkom článku 
muzikológa Andreja Šubu, link: https://www.tyzden.sk/casopis/13793/svatenie-jari/ 
 

- úloha na počúvanie: Igor Stravinskij: Svätenie jari (orig. Le sacre du printemps) 
link: https://www.youtube.com/watch?v=YOZmlYgYzG4 
Otázka na zamyslenie: Táto ukážka je rekonštrukciou pôvodnej premiéry z roku 1913 vrátane 

pôvodných kostýmov, choreografie a scénografie. Zdá sa Vám to dielo poburujúce? Prečo? 

 

- projektová úloha: Avantgarda (z fr. avantgarde – predvoj) sa prejavovala nielen v hudbe, ale aj 

v umení i literatúre. Nájdi a vlastnými slovami vysvetli, čo znamená, keď je niekto avantgardný.  

https://www.tyzden.sk/casopis/13793/svatenie-jari/
https://www.youtube.com/watch?v=YOZmlYgYzG4


TÉMA: Druhá viedenská škola 

- pracovný zošit Hudobná náuka 7:  

▪ prečítať si učivo na s. 47  

▪ Informácie na doplnenie:  

 

Expresionizmus (z lat. expressio – výraz) je avantgardný umelecký smer, ktorý sa rozvíjal najmä 

v Nemecku. Zachytáva ťaživé témy – smrť, zánik ľudstva, chudoba, pocity tiesne... – výsledok 

povojnovej atmosféry. Pohľad autorov na svet a život je pesimistický, kritický, skeptický, 

pričom nezobrazujú skutočnosť, ale iba svoje subjektívne pocity. Výsledkom expresionizmu 

v hudobnom umení je tzv. atonálna hudba, teda zjednodušene povedané „bez tóniny“. 

 

Dodekafónia je prísne organizovaná kompozičná technika, v ktorej skladateľ rovnako využíva 

všetkých 12 tónov chromatickej stupnice. Riadi sa pri tom viacerými pravidlami, ako má 

pracovať so základnou „témou“, ktorá sa volá tzv. RAD – v ňom napríklad musí použiť všetkých 

12 tónov a poltónov a každý iba raz. Aj dodekafónia je atonálnou hudbou.  

 

Druhá viedenská škola – založili ju traja nemeckí skladatelia Arnold Schönberg, Alban Berg 

a Anton Webern. Všetci traja pôsobili vo Viedni. Nie je to škola ako taká, je to skupina 

skladateľov, ktorí komponovali v podobnom štýle. Ich učiteľom bol Arnold Schönberg (kurzy). 

 

o Arnold Schönberg – najstarší z nich. Napísal prvé dodekafonické dielo – melodrámu Pierrot lunaire      

(Námesačný Pierrot). Vyštudoval hru na violončelo, ako skladateľ bol samoukom.    

Spočiatku komponoval v duchu neskorého romantizmu, až neskôr začal 

s atonálnou a dodekafonickou hudbou.  

o Alban Berg – spočiatku pracoval ako účtovník. Toto zamestnanie však opustil aby sa mohol venovať    

naplno komponovaniu a publicistike. Trpel tzv. numeromániou (posadnutosť 

číslami), ktorá ovplyvnila nielen jeho tvorbu, ale aj celý život.  

o Anton Webern – bol veľkým intelektuálom, dirigentom a skladateľom pochádzajúcim z aristokratickej  

    rodiny. Oženil sa so svojou sesternicou, s ktorou mal štyri deti. Zomrel na konci  

    2. svetovej vojny, kedy ho omylom zastrelil americký vojak.  

  

Entartete Kunst  (v preklade „zvrhlé umenie“) – počas nacizmu sa v Nemecku tento termín 

používal pre väčšinu moderného umenia vrátane tvorby skladateľov Druhej viedenskej školy, 

ktorých tvorba bola tým pádom zakázaná.  

 
- úloha na počúvanie: Arnold Schönberg – Pierrot lunaire 
   link: https://www.youtube.com/watch?v=vQVkbKULKpI 
   Otázka: Čo je to melodráma? 
 

- projektová úloha 1: Rozpíš vlastnými slovami hlavné znaky expresionizmu a jeho prejavy v ďalších 

umeniach. Ako sa volá najznámejší expresionistický obraz od maliara Eduarda Muncha? 

 

- projektová úloha 2: Ktorých skladateľov označujeme ako „Prvá viedenská škola“ ? 

 

- úloha na opakovanie: Doplň správne mená skladateľov do tajničky.  

https://www.youtube.com/watch?v=vQVkbKULKpI


 

 

 

Vypracované projekty zasielajte na 

mail:  anelliss@gmail.com 
☺

   


