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Predhovor

 

 V  slovenskom hudobnom školstve a na knižnom trhu doposiaľ chýba

rozsiahlejšia  publikácia  o generálnom  base,  ktorá  by  mohla  slúžiť

v pedagogickom procese alebo pri samostatnom štúdiu. Čitateľ, ktorý

chce  generálny  bas  spoznať  bližšie,  musí  preto  svoju  pozornosť

nasmerovať  na  faksimilové  vydania  francúzskych,  nemeckých,

anglických  či   talianskych  dobových  prameňov  alebo  na  modernú

cudzojazyčnú literatúru.      

     Pre začiatočníka v štúdiu bassa continua  sa najlepšie osvedčili

francúzske  dobové  učebnice,  ktoré  sú  dostupné  v origináloch  či

prekladoch  do  anglického  jazyka.  Na  rozdiel  od  väčšiny dobových

traktátov z iných oblastí sú  usporiadané  prehľadne a látku preberajú

jednoducho. To možno povedať  predovšetkým o dvoch učebniciach:

J.-F.  Dandrieu:  Principes  de  l`Acompagnement  du  clavecin  Paris

1719 a M. de St. Lambert: Nouveau Traité de l´Accompagnement du

Clavecin,  Paris  1707.   Obidve učebnice sú podrobne spracované v

knihe  Jespera  Bøje  Christensena  Die  Grundlagen  des

Generalbaßspiels  im  18.  Jahrhunderts.  Ein  Lehrbuch  nach

zeitgenössischen  Quellen  (Bärenreiter,  Kassel  1992).  Tento  autor

pôsobí ako profesor bassa continua v Bazileji. 

     Predmetom spracovania sú predovšetkým  návody a názory na hru

generálneho  basu  v dobových  traktátoch  17.  a 18.  storočia

z Francúzska.  Metóda Dandrieua  Principes de l´acompagnement  du

clavecin (Paris 1719) v didaktickej koncepcii predstihla všetky dobové

učebnice. Vhodne ju dopĺňa Denis Delair svojim dodatkom v  Traité

d’Acompagnement (Paris  1690),  ktorý  napísal  zvlášť  pre

začiatočníkov. Problémy, ktoré títo dvaja autori obišli alebo vynechali,

preberieme  pomocou  poznámok  St.  Lamberta  a Corretta,  a zo

súčasných autorov  Christensena.

     Uvedená   práca  je  určená  najmä  začiatočníkom  v uvedenej

problematike.  Preto  je  jej  rozsah  obmedzený  na  najzákladnejšie

princípy, aby študent získal pevné základy pre prípadné ďalšie štúdium

a nerozptyľoval  svoju  myseľ  zvláštnosťami  sprievodu  generálneho

basu a francúzskeho štýlu.  Materiál  o francúzskom generálnom base

som podrobne  spracoval  v prvej  časti  dizertačnej  práce  Francúzsky

generálny bas.  

Želám  záujemcom  o barokovú  hudbu  dostatok  usilovnosti

a trpezlivosti  pri  štúdiu.  Dobré  ovládanie  harmónie a schopnosť

orientovať  sa  v harmonickom  procese,  ktorá  je  aj  základom

improvizácie, nech im je dostatočne silnou motiváciou.
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Výber z dobových traktátov:

♦ Jean-François Dandrieu: Principes de l´Acompagnement du Clavecin exposez dans des Tables dont la simplicité e l´arangement

peuvent, avec une mediocre atention, faire conoître les Règles les plus sures et les plus nècèssaires pour parvenir à la teorie et à la

pratique de cète Sience.  Paris 1719 (Faksimile, Edition Minkoff, Genève, bez udania roku)

♦ Denis Delair: Principes d´Acompagnement pour ceux qui´ commencent à l´Aprendre - dodatok v Traité d’Acompagnement pour le

Theorbe,  et  le  Clavessin.  Qui  comprend  toutes  les  régles  necessaires  pour  acompagner  sur  ses  deux  Instruments.  Avec  des

observations particulieres touchant les differentes manieres qui leurs conviennent. Il enseigne außi à Acompagner les basses qui ne

sont pas chifréez. À Paris 1690, (Faksimile, Edition Minkoff, Genève  1972) 

♦ Michel de Saint Lambert: Nouveau Traité de l´Accompagnement du Clavecin, de L´Orgue, et des autres Instruments. Paris 1707

(Faksimile, Edition Minkoff, Genève  1982)

♦ Michel Corrette: Le Maitre de Clavecin pour l´Accompagnement / Prototipes, Paris 1753 (Faksimile, Edition Minkoff, Genève, bez

udania roku)

♦ Guillaume-Gabriel Nivers: L´Art d´Accompagner sur la basse continue. Pour l´Orgue & le Clavecin. Príloha k tlači Motets à voix

seule, accompagnée de la basse continue, 1689 (Faksimile, Edition Minkoff, Genève, bez udania roku)

(Prepis dobových názvov a citátov je doslovný aj s chybami v dobovej tlači. Citáty sú v úvodzovkách, príklady sú originálmi a ich číslovanie

pochádza z originálnej tlače).

Moderná literatúra :

♦ Jesper Bøje Christensen: Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert. Ein Lehrbuch nach zeitgenössischen Quellen

(Bärenreiter  Kassel 1992)Jesper Bøje Christensen, Generalbass, in Finscher,  Ludwig (vydavateľ),  Die Musik in Geschichte und

Gegenwart (MGG), zväzok 3, s. 1194- 1255
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Úvod

     V 18. storočí začalo vychádzať nepreberné množstvo príručiek na

vyučovanie hudby,  ktoré  prejednávali  učebnú  látku z teoretickej  aj

praktickej  stránky.  I keď  boli  vo  väčšine  prípadov   zostavené  ako

učebnice  všeobecnej  hudobnej  náuky,  len  málo  z nich  vynechávalo

pojednávanie  o generálnom  base.  Jednou  z najzákladnejších  a

najdôležitejších  hudobných  zručností  bola  totiž  v období  baroka

schopnosť  správne sprevádzať,  čoho základným predpokladom bolo

rozumieť harmónii a orientovať sa v nej prakticky i teoreticky. 

     Rozsiahly priestor, aký vo svojich publikáciách doboví teoretici

venovali  generálnemu basu,  podčiarkuje  jeho  význam pre  vtedajšie

hudobné  myslenie.  Umenie  správneho  sprievodu  patrilo  do  výbavy

všetkých  hudobníkov  bez  ohľadu  na  to,  či  boli  alebo  neboli

koncertnými  hráčmi  na  klávesových  nástrojoch.  Generálnemu  basu

rozumeli speváci, inštrumentalisti a samozrejme - v neposlednom rade

- aj hudobní teoretici. 

   Spracovanie   rozsiahleho  autentického  materiálu, ktorý  nám

zanechala   epocha  neskorého  baroka,  predpokladá  dlhý  pracovný

proces a  vyžaduje podrobné vedecké skúmanie. Zdá sa totiž, že v 18.

storočí  pedagógovia  pristupovali  k vyučovaniu  generálneho  basu

každý svojským a originálnym spôsobom, a ich metodický prístup bol

značne  odlišný  a  mnohostranný.  Učebnice  boli  často   až  priveľmi

stručné a neúplné, alebo boli  naopak preťažené veľkým množstvom

neusporiadaných,  a  často  zbytočne  sa  opakujúcich  poznatkov  a

príkladov. Väčšinou tiež  postrádali postupnosť a systematickosť. 

      Francúzsky skladateľ a teoretik Jean-François Dandrieu vytvoril

jednu  z najprehľadnejších  a najjednoduchších  učebníc  generálneho

basu  pre  začiatočníkov.  Jeho  metodický  prístup  je  na  jeho  dobu

pomerne ojedinelý, hoci ani iných vtedajších pedagógov by sme azda

nemuseli  podozrievať  z neschopnosti  podať  učebnú látku prehľadne

a účelne.  Tento  nedostatok  sa  však  čiastočne  mohol  prejaviť  v ich

knižných  prácach.  Prehľadnosť  materiálu,  ako  ju  obdivujeme  u

Dandrieua, dokazuje jeho výnimočné pedagogické cítenie a dlhoročnú

prax. Základ Dandrieuho úspechu predstavuje aplikovaný princíp tzv.

priamej  metódy  výučby.  Odpradávna  platí,  že  najefektívnejšie  sa

učíme napodobňovaním a opakovaním učiva. Túto overenú skutočnosť

Dandrieu uplatnil vo výučbe generálneho basu. Študent predovšetkým

pozoruje, napodobňuje a opakuje. Logické myslenie nastupuje neskôr.
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Dandrieu:  Principes  de l´Acompagnement du Clavecin (Princípy sprevádzania na čembale)

§ 1 Návod na cvičenie základného akordu

    Dandrieu: „Základný akord sa skladá z tercie, kvinty a oktávy. Všeobecne sa používa na prvom stupni (tonika) a na piatom stupni (dominanta).

Tento  akord  býva  zriedkavo označený číslovaním.  Pretože dominanta  vyžaduje  vždy veľkú terciu,  často  nájdeme označenie   #,   #3,  3.

Príležitostne sa vyskytuje číslovanie 5, 3
5  alebo 

3
5
8

.“ (Všetky ďalej neoznačené citáty a príklady sú od Dandrieua).

 

Dandrieu hneď  v úvode z pozície  skúseného pedagóga zdôrazňuje svojim žiakom postupnosť a dôslednosť   pri preberaní učiva: „Tieto Tables

sú jednoduché na porozumenie, pokiaľ sledujete komentár ku každej z nich, a neprejdete na tretiu bez toho, aby ste sa dostatočne nevenovali

prvej (...).“ 
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      Aj ďalší významný francúzsky autor  Denis Delair1 sa vyjadruje

podobne: „(...) Aby sme mali z tejto knihy úžitok, neprechádzajme na

ďalšie pravidlo bez toho, aby sme neovládali predošlé, lebo v knihe nie

je  nič  neužitočné.  Na  sprevádzanie  treba  ovládať  všetko,  čo  kniha

obsahuje, a nič neprehliadnuť.“

     Dandrieu (s.4) navyše vo svojej učebnici prináša veľmi originálny

a efektívny  pedagogický  postup,  aký  nenájdeme  u iných  dobových

teoretikov: „Predkladám každý príklad v dvoch verziách. Tieto verzie

sa presne zhodujú v notách, ale ich číslovanie sa odlišuje. Prvú verziu

som  označil  číslicami,  aké  sa  zvyknú  hrávať,  a  v  druhej  som  to

neurobil.” Toto  je  v  učebnici  generálneho  basu  zriedkavý  prípad

použitia  priamej  metódy  výučby.  Môžeme  však  predpokladať,  že

doboví pedagógovia tento princíp používali v každodennej praxi, a do

knihy  sa  dostal  len  preto,  lebo  jeho  aplikovanie  nebolo  celkom

zrozumiteľné. Ak teoretici niektoré zásady neuvádzali, mohlo to totiž

znamenať presný opak toho, čo sa domnievame: v textoch sa nepísali

jednoduché veci  ale zdôrazňovali  sa práve pravidlá,  ktoré sa bežne

nepoužívali  alebo  porušovali.  To  samozrejmé  predsa  nebolo  treba

pripomínať!  Metóda  priamej  výučby  sa  využívala  od  nepamäti  vo

väčšine pedagogických konceptov. 

     Dandrieu svoj postup ďalej vysvetľuje (s.3): „Každá Table prináša

kosoštvorcovou notou  [a hviezdičkou:*] označený nový akord (...).

Tento spôsob výučby, pri ktorom  predtým preberaný akord [v novom

príklade] zostáva (cète manière de toujours remètre sous les yeux les

accords par lequels on a passé),  je azda výhodnejší, lebo ostatné sa

nevytratia z pamäti, a učíme sa viazať ich navzájom, aj do nich včleniť

nový akord (elle aprend à les aranger suivant la liason qu’ils ont entre

eux, et avec celui qui paroit pour la première fois).“

     Princíp  metódy Dandrieua by sme  teda mohli  opísať asi takto:

1. Najprv je každý nový akord uvedený vo verzii vypracovanej autorom, pričom  je presná poloha hlasov akordu určená číslovaním

(napr. 
5
8
3

 znamená, že tercia je vrchný, oktáva stredný a kvinta spodný hlas pravej ruky. Každý interval sa odvodzuje od basu). 

2. Na ďalšej strane (tak, aby nebolo možné čítať autorovu verziu)  je ten istý príklad nevypracovaný, očíslovaný iba spôsobom bežným

v barokovej hudbe, z ktorého nevidno vedenie hlasov.

_____________________________________________________________
1Denis Delair: Principes d´Acompagnement pour ceux qui´ commencent à l´Aprendre (s.10)
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Spôsob označovania akordov v basse continuu

     Z Dandrieuovej  dobovej  tlače  môžeme  ľahko  vyčítať  všetky

potrebné  informácie  o realizácii  generálneho  basu.  Preto  Dandrieu

azda  ani  nepovažoval  za  nevyhnutné  venovať  sa  problematike

označovania  akordov  úplne  a  podrobne.  V úvode  (s.2)  prináša  iba

niekoľko poznámok:

     „Bežný spôsob označovania akordov v basse continuu je dať im

číslo - niekedy dve alebo aj tri - na každú notu, ktorá má byť číslovaná

(...), lebo noty označujúce základný akord sa nečíslujú. Tak napríklad

preškrtnutá 5 nad alebo pod notou v base znamená to, že netreba hrať

iba  zmenšenú  kvintu,  ale  s ňou  aj  terciu  a sextu  (...). Krížik  (#)

umiestnený pred alebo za číslom znamená, že akord takto označený,

bude durový alebo zväčšený (...), bé (b) znamená akord molový alebo

zmenšený.“ 

     Delair (dodatok s.2) ešte pripomína  správny postup pri určovaní

intervalov.  Študent  totiž  niekedy  počíta  intervaly  zhora,  alebo  ich

odvodzuje  navzájom  medzi   hornými  hlasmi:  „Intervaly  počítame

smerom nahor od basu, a nie nadol1.“ Ďalej pokračuje: „Ak chceme

nájsť terciu od c, počítame teda  c-d-e, a nie  c-h-a.  Krížik za číslom

znamená, že interval takto označený bude zvýšený alebo veľký. Bé za

číslom znamená, že interval takto označený bude znížený alebo malý.

Krížik alebo bé nemenia kvartu, kvintu alebo oktávu na veľkú, či malú,

ale na zväčšenú a zmenšenú. Samostatný krížik alebo bé  nad alebo pod

notou označuje terciu.“

     Dandrieu (s.2) ďalej píše o známom pravidle: „Čiara nad alebo pod

niekoľkými notami v base znamená, že akord zahraný na prvej note má

trvať až po poslednú, teda - kým sa ľavá ruka hýbe, pravá ruka zotrvá

na klaviatúre.“  Otázka,  v ktorých  prípadoch akord síce  zostáva,  ale

treba ho znova udrieť, súvisí so štýlom realizácie a metro-rytmickou

štruktúrou hranej hudby. V pomalom tempe hráme akord spravidla na

každú notu v base, na dlhých notách aj niekoľko akordov za sebou. V

rýchlych  tempách  niektoré  doby  neharmonizujeme,  ale iba

prechádzame. Podrobnejšie sa tým zaoberá hlavne St. Lambert2 .

__________________________________________________________
1 Podobne Corrette (s.2): „Remarqués que tous les accords se comptent sur le Basse (...)“
2 St. Lambert: Nouveau Traité de l´Accompagnement du Clavecin (s.57)
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Sledujme ďalej komentár Dandrieua k svojim príkladom (s.2):

„Každá  Table  je  istým  druhom  prelúdia,  v ktorom  sú  všetky  noty  rovnako  dlhé,  aby  sa  pozornosť  neodvádzala  od  kľúčovej  úlohy  -

praktizovať akordy.  Ku každej  Table  som napísal krátku inštruktáž, kde vysvetľujem sprevádzanie (realizáciu) akordu, o ktorý  práve ide.“

Dandrieu  veľmi zdôrazňuje prísne a nemenné poradie paragrafov. Prísny a dôsledný postup pri preberaní učiva je kľúčový na ceste k úspešnému

zvládnutiu sprevádzania. Svojich 21 príkladov delí na tri oddiely po siedmich: základné, disonantné a neobvyklé (extraordinaires).  Po každom

príklade nasleduje jeho molová, resp. durová verzia a jedna transpozícia.

1a: Opakovanie príkladu na cvičenie kvintakordu:
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§ 2  Návod na cvičenie jednoduchého sextakordu

    „Tento akord pozostáva zo sexty, oktávy a tercie. Vyskytuje sa obyčajne na treťom (III) stupni, takzvanej mediante. Jeho číslovanie je 6.“ 

 

     Delair  (s.2)  vo  svojom  dodatku  prináša  ďalej  ešte  niekoľko

základných  pravidiel  na označovanie  akordov,  a vhodne  tak  dopĺňa

Dandrieua: „Najbežnejším akordom je kvintakord  (l´accord naturel),

ktorý  pozostáva  z tercie,  kvinty  a oktávy.  Označuje  sa  šiestimi

spôsobmi - bez označenia, terciou, kvintou, oktávou, krížikom alebo

béčkom, ktoré znamenajú durový alebo molový kvintakord.“ Dodajme

k tomu,  že  tercia,  kvinta  a  oktáva  sa označujú  len  ako  rozvedenia

disonancií.  Ak  je  nota  v  base  bez  označenia,  prepokladáme  jej

harmonizáciu  základným  kvintakordom  vo  vhodnej  polohe.

Generálnobasový zápis je úsporný, aby zbytočne nepreťažoval zrak, a

tiež  nezaberal  miesto  na  papieri.  Ostane  tak  viac  priestoru  pre  iné

dôležité údaje.

     Corrette (s.14) zasa objasňuje: „Čísla označujú základné intervaly

akordu, a ostatné sprievodné hlasy je potrebné doplniť spamäti.“ Ďalej

(s.6)  vysvetľuje  aj  to,  čo  znamenajú  preškrtnuté  čísla:  „preškrtnuté

párne  čísla  2,  4,  a 6  znamenajú  interval  zväčšený  [zvýšený];

a preškrtnuté  nepárne  čísla  5 a 7 označujú  interval  zmenšený  (Une

barre dans les nombres pairs 2,  4,  6  Marquent que l´intervale est

majeur  et  la  barre  dans  les  nombres  impairs  5,  7  dénote  que  l

´intervale est Mineur).“
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     Delairov nasledujúci príklad na označenie kvintakordu je  veľmi

zaujímavý aj praktickým znázornením typických čembalových ozdôb,

ktoré sprievodu dodávajú pravý francúzsky pôvab a šarm. Delair (s.2)

k nemu píše: „Osminové noty sú iba ozdobami a nie sú nevyhnutné,

nedržíme ich, ale necháme prejsť.“ (Delair Pr 2a dodatok)

To, že  Delair ozdoby uviedol hneď  na začiatku svojej príručky pre

začiatočníkov,  poukazuje  na   ich  hlboký  význam  pre  realizáciu

pravého  francúzskeho  štýlu  hry  generálneho   basu.  Predpokladom

správnej  štýlovej  hry  je  predsa  využitie  všetkých  štýlových

prostriedkov známych aj v sólovej hre. 

 

    Delair  (dodatok  s.2)  nezabúda  pripomenúť  dôležitú  učebnú

stratégiu,  aby  sa  študent  všetky  príklady  naučil  v každej   polohe:

„Predtým, ako prejdeme na ďalší príklad, je potrebné sa tento základný

kvintakord naučiť všetkými spôsobmi a na všetkých notách, aby sme

ho dobre ovládali.“  Ďalší autori  pridávajú ešte nevyhnutnosť  učenia

naspamäť (Christensen), ako aj transponovania do všetkých tónin (St.

Lambert, Corrette).

     Dandrieu (s.2) si veľmi veľa sľubuje od  svojej originálnej metódy

výučby,  a  práve  pre   jednoduchosť  môžeme   tento  jeho  nápad

považovať  za veľmi efektívny a účinný:  „Poradie paragrafov nie je

bezdôvodné a ja verím, že tí, ktorí sa podujmú sledovať postupnosť

akordov, sa bez námahy naučia akordy správne zoradiť a meniť polohu

pravej  ruky  tak,  aby  sa  harmónie  dobre  viazali,  čo  je  základom

dokonalého sprievodu (L’ordre  que j’ai gardé dans l’arangement des

chifres  n’est  point  sans  fondement  et  je  me  flate  que  ceux  qui

s’atacheront à le suivre, aprendront  insensiblement à bien disposer

les accords, et à ne changer la situation de la main que d’une manière

capable de produire une harmonie bien liée, ce qui est essential à la

perfection de l’ Accompagnement ).“ Viazaný spôsob spájania akordov

znamená  zadržiavanie  alebo  opakovanie  spoločných  tónov   v  tom

istom hlase. Toto základné pravidlo je nám známe  aj z moderných

učebníc harmónie.
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2a: Opakovanie príkladu na cvičenie jednoduchého sextakordu:

 

§ 3 Návod na cvičenie akordu „Petite sixte“

     „Akord pozostávajúci zo sexty, tercie a kvarty sa všeobecne nazýva „petite sixte.“ Najviac sa používa na II. stupni, ktorý sa rozvádza do

toniky (finalis). Táto sexta je takmer vždy veľká. Normálne  sa neoznačuje, ak áno, tak ako #6 , 6“ ( 6 s odrážkou).
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     Hneď po jednoduchom sextakorde prináša Dandrieu akord pod názvom petite sixte. Tento akord však v základe patrí už k septakordom (ide

o druhý obrat septakordu - terckvartakord). Takýto prekvapivý postup vysvetľuje Christensen (s.14) takto: 

     „Dôvod pre takéto skoré uvedenie tohto vskutku komplexného akordu, pre ktorý v modernej nemeckej [a slovenskej] terminológii neexistuje

ekvivalentný výraz,  je pravdepodobne v tom, že sa tento akord označuje len číslom  6. V protiklade k dnešnej hudobnej teórii,  kedy by bol

považovaný za druhý obrat dominantného septakordu, patril tento akord v 18. storočí do rodiny sextakordov.“

Delair1 ozrejmuje problematiku použitia  petite sixte ešte podrobnejšie, keď upresňuje: „Veľká sexta sa sprevádza malou terciou a kvartou, ak

potom bas klesá na notu so základným akordom (A,B), pod podmienkou, že kvarta v zaznela v predchádzajúcom akorde. Ak nezaznela, potom sa

nehrá (C). Veľká sexta sa takto sprevádza, ak bas stúpa o tri noty, a hrá sa na prostrednej2 z nich.“ Potvrdzuje tým dobre zaužívanú zvyklosť, aby

sa disonancie vždy dobre pripravili svojim uvedením v predchádzajúcom akorde  v tom istom hlase. 

(Delair Pr 28d)

 

     Delairove príklady na petite sixte však nie sú dostatočne prehľadné. Na lepšie znázornenie preto použijeme aj príklad St. Lamberta (s.15):

_____________________________________________________________
1Delair: Traité d’Acompagnement pour le Theorbe, et le Clavessin (s.28)
2V edícii z roku 1724 Delair špecifikuje „ prostrednú notu v base“ ako druhý stupeň tóniny.
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(St. Lambert Pr 15e) 

     Christensen (s.14) ešte pridáva dôležitú poznámku: „Tercia spoluznejúca s kvartou  tvorí disonanciu  a musí sa rozviesť krokom nadol. Toto

je prvý príklad na to, keď označenie (číslovanie) pre harmóniu dôležitého tónu chýba. Zatiaľ čo Dandrieau a neskôr Rameau a Corrette pridanie

kvarty považujú za obvyklé, St. Lambert toto nie vždy dodržiava.“

     Na prvý pohľad je zrejmé, že metóda Dandrieua sa zakladá na princípe napodobňovania a mechanického memorovania harmonických spojov.

Až pri učení sa jeho  realizácií naspamäť totiž študent pochopí vnútornú logiku vedenia hlasov a dostane ju aj do prstov. Možno to prirovnať

k výučbe cudzích jazykov, kde práve požiadavka pohotovosti a rýchlosti používania slovnej zásoby, ale hlavne zaužívaných slovných spojení

(tzv. idiómov), rozhoduje o úspechu pri zvládaní učiva. Hráč generálneho basu nemá pri hre čas, aby mohol dlho premýšľať. Zato však pohotovo

využíva mechanicky naučené akordické spojenia vo všetkých možných polohách a obmenách.   

12



3a: Opakovanie príkladu na cvičenie „Petite Sixte“

 

§ 4  Návod na cvičenie akordu so zmenšenou kvintou

     „Tento akord pozostáva zo zmenšenej kvinty, sexty a tercie. Obyčajne sa hrá na siedmom stupni tóniny - citlivom tóne (VII-I), pokiaľ sa tento

basový tón rozvádza do finalis (toniky). Akord so zmenšenou kvintou sa označuje jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov: preškrtnutá 5, b5.“ 
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     Christensen (s.16) k  akordu so zmenšenou kvintou píše: „Pri tomto

akorde  sa  pokladá  za  samozrejmé  pridanie  sexty  ako  dôležitého

intervalu,  aj  keď  sa  označenie  6 nevyskytne.  Tento  akord  - podľa

modernej  teórie  prvý  obrat  dominantného  septakordu  - býva

v prameňoch  často  a správne  označovaný:  5
6 alebo  aj  b5

6 .  Pri

zmenšenej  kvinte  sa  jedná  o disonanciu  (septima  v dominantnom

septakorde), ktorá musí byť vždy rozvedená stupňovito smerom nadol.

Dandrieu  hovorí  doslova:  „Označenie   b5  pod  basovou  notou

neznamená len, že má byť hraná zmenšená kvinta, ale okrem nej sa

pridáva tercia a sexta“ - to znamená obligátne. Rovnako sa vyjadruje aj

Corrette (s.15).

     V nasledujúcom Delairovom príklade je disonantná kvinta dôsledne

pripravená v tom istom hlase. Prechodná septima zaznie, aj keď nie je

označená. Delair: „Zmenšená kvinta sa sprevádza terciou a sextou, ak

bas stúpa o poltón (A). Vo všetkých ostatných prípadoch sa sprevádza

terciou a oktávou (B, C).“

(Delair Pr 3c dodatok)

 

     Uveďme aj príklad St. Lamberta (s.14). Tento príklad však neobsahuje druhú harmonizáciu zmenšenej kvinty: (St. Lambert Pr 14c)

                  14



Jedna dôležitá výnimka z tohto pravidla sa spomína u St. Lamberta (aj u Delaira s.27): „K zmenšenej kvinte pridávame terciu a oktávu (namiesto

sexty) vtedy, ak bas nestúpa o poltón ako obvykle, ale postupuje väčším intervalom nadol alebo nahor.“ 

(Delair Pr 27cc)

 

Zmenšená kvinta sa teda harmonizuje iba zmenšeným kvintakordom bez pridanej sexty, ak nemá funkciu citlivého tónu, alebo sa nerozvádza do

toniky priamo. V tomto prípade sa dokonca citlivý tón zdvojí na ťažkej dobe, ale bas potom z tohto tónu odíde na základný tón. Corrette (s.20)

výnimočne pripúšťa na citlivom tóne (note sensible)  v molovej  tónine použitie  zmenšeného septakordu.  K zmenšenej  kvinte teda pridáme

namiesto sexty zmenšenú septimu. Bližšie o tom v kapitole  Pravidlo oktávy.

4a: Opakovanie príkladu na cvičenie akordu so zmenšenou kvintou

 

15



§ 5  Návod na cvičenie sextakordu „sixte doublée“ s možnosťami svojho zdvojenia 

     „Tento akord pozostáva len zo sexty a tercie, pričom podľa polohy ruky je jeden z týchto tónov zdvojený svojou oktávou. Toto zdvojovanie sa

obyčajne používa na VII. alebo na VI. stupni, pokiaľ bas stúpa alebo klesá, ako ukazuje nasledujúci príklad. Označuje sa iba 6.“

 

     Christensen (s.18) k tomuto akordu píše: „Tento akord je harmonicky totožný s akordom v § 2, ide teda o prvý obrat kvintakordu. Popri

možnostiach zdvojovania basového tónu, opísaných v § 2 sa budeme teraz zaoberať aj inými možnosťami zdvojenia a problémami, ktoré z toho

vyplývajú. Voľba zdvojenia má veľký vplyv na vedenie hlasov (bez toho, aby  sa pritom zmenila základná harmónia). Ako neskôr uvidíme,

môžu sa ľahko objaviť paralelné kvinty a oktávy.“

     Práve v Delairovom nasledujúcom príklade vznikajú medzi prvými dvomi akordmi v pravej ruke paralelné kvinty. Nie sú považované za

chybu, pokiaľ zakázaný postup nevytvára vrchný hlas  s basom. Paralelným postupom sa však Delair mohol vyhnúť zdvojením sexty v druhom

akorde. Prechodná septima zaznie dvakrát aj bez označenia -  v druhom takte a v kadencii.

     Delair: „Sexta sa sprevádza terciou a oktávou na note, ktorá nie je zvýšená (A, B). Ak by však nota bola zvýšená, sprevádza sa  terciou

a zdvojenou sextou (C).“                                                                              16



(Delair Pr 4a dodatok)

 

     Postoj  vtedajších  hudobníkov k nedovoleným postupom medzi

hlasmi  navzájom  nám  pripomína  Corrette1  takouto  poznámkou:

„Zdvojenie sexty alebo tercie robíme, aby sme sa vyhli  v sprievode

dvom  oktávam  k basu.  Dnes  už  však  nie  sme  tak  úzkostliví

(scrupuleux), a len málo ľudí to dodržiava.“ Corrette takto potvrdzuje

názor  praktických  hudobníkov  a hráčov  generálneho  basu:   pokiaľ

paralelné postupy nepočujeme, nie sú chybou2.

    Christensen upozorňuje tiež na výskyt druhej verzie petite sixte v 

príklade Dandrieua, na ktorý sme upozornili  už predtým: „V takte 3

príkladu c) uviedol Dandrieu - bez predchádzajúceho vysvetlenia - inú

verziu  petite  sixte:  Pri  zostupnom  base  VI-V  v molovej  tónine  je

k obvyklej sexte a tercii  ešte pridaná kvarta. V modernej teórii je tento

akord druhým obratom septakordu na druhom stupni (II7). Všimnime

si, že kvarta je augmentovaná - „zväčšená“. Ako už nám známy akord

petit  sixte  je  aj  tento obvykle  označený len  6. Skutočnosť,  že hráč

generálneho basu tu musí pridať aj zväčšenú kvartu, sa považuje za

samozrejmosť. Zatiaľ čo Dandrieu považuje použitie 
3
4
6

 nad stupňami

VI-V  v mol  zjavne  za  záväzné,  necháva  St.  Lambert  rozhodnutie

medzi  použitím  sextakordu  so  zdvojením  alebo  petite  sixte  na

samotnom hráčovi.“

_____________________________________________
1Corrette: Le Maitre de Clavecin pour l´Accompagnement (s.16)

2St. Lambert: Nouveau Traité de l´Accompagnement du Clavecin (s.57)                       17



5a: Opakovanie príkladu na cvičenie sextakordu so zdvojením  

 

§ 6 Návod na cvičenie akordu s kvintou a sextou
    „Tento akord pozostáva z kvinty, sexty a tercie. Obyčajne sa hrá na štvrtom stupni - subdominante, pokiaľ za ňou nasleduje dominanta.

Zodpovedajúce označenie je 5
6 . Pretože tercia býva  často znížená, nájdeme okrem tohto čísla  aj 

b3
5
6

alebo 
b
5
6

.“    
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    Christensen (s.20) upozorňuje: „V taktoch 11-12-13 v príklade Dandrieua a), b), c) môžeme nakoniec pozorovať tretiu a poslednú možnosť

použitia petite sixte, k čomu nám však Dandrieu nedáva komentár. V postupe pre petite sixte typickom V-VI-IV-V je  akord nad VI. stupňom

jednoznačne obratom nasledujúceho  akordu, ktorý je nad IV. stupňom. Ako vyplýva zo všetkých troch príkladov, petite sixte sa používa rovnako

v durových  i mólových tóninách, pričom bežné označenie je len 6.“

     Delair vo svojom dodatku tento akord nespomína, ako však neskôr uvidíme, uvedie ho vo svojom záverečnom príklade. Corrette (s.18)

odvodzuje tento akord od septakordu na druhom stupni, ktorý nazýva simple dominante. Nazýva tento akord grande sixte - ako ekvivalent ku

petite sixte. 

   Pretože doboví autori nám takmer bez výnimky nedávajú komentár, pozrime sa, čo k tomuto akordu píše Christensen (s. 20): „Tento akord si

nesmieme zamieňať s akordom označovaným  iba b5 (zmenšenou kvintou), ktorý sa vyskytuje iba nad citlivým tónom a niekedy býva rovnako

označovaný. Pozorujme, že St. Lambert neustále používa jednoduchý sextakord (so zdvoj. basom) ako prípravu k 5
6 - akordu pri postupe III-IV-

V. V tomto sa zhoduje s Dandrieuom. Okrem toho je kvinta, ktorá tvorí k pridanej sexte disonanciu vždy pripravená v predchádzajúcom akorde

a následne rozvedená smerom nadol. Číslo   b3  chýba v originálnom číslovaní 5
6 - akordu v druhom takte. Táto  b3 je však v danej modulácii

(do d mol) zaiste predpokladaná.“(St. Lambert Pr 20a)
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     Christensen komentuje ešte  prípad paralelných kvínt u Dandrieua, pričom nie celkom presne pripomína, že St. Lambert paralelné kvintové a

oktávové postupy nikdy nerobí. Opak je však pravdou - existuje totiž mnoho príkladov na voľné narábanie s paralelizmami aj u St. Lamberta.

Christensen (s.20): „Presne to (paralelné kvinty) sa odohralo v Dandrieuovom príklade a) v taktoch 5-7. Pozorujte tiež paralelné kvinty medzi

strednými hlasmi v príklade b). Týmto spôsobom sa vyskytujú paralelizmy relatívne často aj v ďalších Danrieuových príkladoch. Takéto postupy

St. Lambert nikdy neuvádza, aj keď ich v zásade pripúšťa.“

Spomínali sme už, že doboví teoretici zdôrazňovali práve tie zásady spájania akordov, ktoré sa často porušovali. Vychádzajme z toho, čo napísal

St. Lambert: pokiaľ nedovolené postupy nie sú nápadné, nemusíme si robiť starosti.

6a: Opakovanie príkladu na cvičenie akordu s označením 5
6
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