novinky soudobé hudby ii.
x. petr pokorný: lyrická symfonie

Petr Matuszek
„Věčne, věčně tajemne jsou zahrady uměni. Neni v nich cest
dobrych a špatnych, cest hlavnich a vedlejšich, neni v nich
trvaleho směru putovani. Tvořive mlhy se nekonečně převaluji,
houstnou a řidnou, tvoři viry. Nahle se protrhnou a hle:
slunne palouky voni jahodami a senem, temne houštiny čiši
vlhkym chladem prastarych kapradin, měsičně zaři hluboke
tůně vedle blativych kaluži a slana třišť bouřnych moři se
štiplavě usazuje na tvaři, na rukou… A vše se neustale bliži
i vzdaluje pod světly a stiny, jež vyzařuje duše poutnikova.“
Vlastni slova asi nejlepe vystihuji jeden ze zakladnich rysů
hudebni tvorby Petra Pokorneho: Motiv poutnika, putovani,
cesta… to jsou temata, ktera prochazeji celym jeho
dilem. Tento odkaz k archetypu starych gnostickych textů
najdeme již v komorni kantatě Hadi kralovna veršů, op. 18,
později v monodramatu Krajinou prochazi pištec, op. 40,
v hudebni sceně Putovani, op. 55 ad. Odkaz na toto tema najdeme
i v jednom z jeho poslednich orchestralnich děl s nazvem

Madrigali dell´Estate (Madrigaly leta, op. 86). Dalo
by se řict, že motiv „věčneho osamoceneho poutnika“ prochazi
dilem Petra Pokorneho opravdu kontinualně a v poslednich
15ti letech byla čim dal vic zřetelnějši a zasadnějši.
Take Lyricka symfonie, op. 75 patři mezi skladby, kde je
myšlenka „osaměleho poutnika“ zakladni linii. Nelze misty
nevidět myšlenkovou podobnost s tematickou paralelou
v cyklu pisni Zimni cesta od Franze Schuberta na basně
Wilhelma Mullera.
Hudba Petra Pokorneho byla, dalo-li by se to tak charakterizovat,
těžši na poslech, vyžadovala od interpretů i od posluchačů
plně se pohroužit do jejich tonů, plně se ji oddat.
Jeji vypověď byla vždy velmi introvertni a s všudypřitomnym
smutkem pochazejici z krutych zažitků holocaustu a nasledneho
realneho socialismu.
Ke konci 90. let se skladatelsky styl Petra Pokorneho začal
měnit; hudba sice stale zůstala niterně intimni, ale začala
byt přehlednějši, ve svych vyrazovych prostředcich prostši
a ve svem celkovem vyzněni čim dal vic průzračnějši. Stala
se tak vice přistupnějši jak interpretům, tak posluchačům.
Do jejiho vyzněni daleko častěji začaly pronikat radostnějši
tony a jakoby jarni jas. Tento skladatelův vyvoj ma svůj vrchol
pravě v Lyricke symfonii, kde se přihlasil k specifi ckemu
secesnimu orchestralnimu zvuku s jasnou navaznosti na
Gustava Mahlera nebo ještě spiše Alexandra Zemlinskeho
oproštěneho od veškere pompeznosti.
Skladatel ji komponoval poměrně dlouho, od 26. prosince
2000 do 4. července 2001. Neni se co divit, cela symfonie
trva teměř tři čtvrtě hodiny. Je to dilo s neuvěřitelnym hudebnim
napětim a tahem a – jak se řika – neni tu jedina nota
zbytečna. Je psana pro sopran, tenor, violoncello a velky
symfonicky orchestr na verše basniků Pauly Ludwig a Ivana
Golla. Jednotlive časti symfonie jsou: 1. Ich kann nur die Flote

spielen (Ludwig), 2. Wenn Sturm wie eine Meute (Goll),
3. In die Rosenfarben des Abends gehullt (Ludwig), 4. Intermezzo,
5. Der dunkle Gott (Ludwig), 6. Durch dich ward ich
Agave (Goll), 7. Epilogo – Sarclez toutes les fl eurs (marcia
funebre – Goll).
Prvni verše, ktere zde zazni, „Ich kann nur die Flote spielen –
und nur funf Tone – Wenn ich sie an die Lippen hebe – kehren
die Karawanen heim – und in dunklen Scharen die Vogel…“
nas textově hned přivaději k symbolu neuměleho hrače na
fl etnu, ktery v dile Petra Pokorneho vždy znamenal autobiografi
cky prvek. Skladatel tento verš jistě jako vstupni nevybral
nahodou – v celem jeho dile se tento motiv „putujiciho
pištce“ objevuje vždy, když je jeho vypověď natolik křehka,
že potřebuje pro sve sděleni prostřednika. Zde však poprve
skladatel použil toto tema v prvni osobě a tim veřejně přiznava
sve osobni ztotožněni s touto mytologickou postavou.
Hudba začina na prvnich dvou taktech ve smyčcich hned zakladnim
motivem, ktery prochazi v různych obměnach celou
symfonii, a stava se tak zakladnim vyrazovym prvkem.
Jedna se o proste střidani dvou akordů, v tomto připadě nepatrně
zahuštěneho duroveho kvintakordu Fis dur (považujme
ho za pomyslnou toniku) se zmenšenym septakordem
na jeho patem stupni, tedy od tonu cis. Tento prosty harmonicky
rozvod ma neobyčejně sugestivni učinek, a tak se stava
dominantou cele symfonie – kdykoliv se byť v naznaku objevi,
čas jakoby se zastavil a posluchač ho okamžitě pozna.
Dosahnout jednim prostym harmonickym rozvodem takovy
učinek, to je opravdu vynikajici hudebni napad!
Do tohoto harmonickeho zakladu vplouva po dvou taktech
solove violoncello s kratkym, melodicky zalomenym triolovym
motivem, jehož varianty se take objevuji v cele symfonii,
a ktery tento nastroj v symfonii charakterizuje. Způsob
teto melodicke struktury je pro Pokorneho hudbu typicky

a navozuje nam pocit vnitřni křehkosti a pomijivosti.
Do takto vytvořene intimni atmosfery vstupuje brzy po začatku
sopran. Jeho part je psan v celkem malem rozsahu
ve středni poloze, a jsou tak vytvořeny všechny předpoklady
k tomu, aby bylo rozumět každemu slovu. Nadherny text
Pauly Ludwig přinaši zakladni textovy charakter symfonie –
poutnik (neuměly hrač na fl etnu) prochazi pomyslnym životem
a rozhliži se po světě. Neodbytně mi vyběr textů (a vlastně
i vyzněni hudby) vnucuje srovnavani s poetikou Kulhajiciho
poutnika od Josefa Čapka.
Už v teto prvni větě se nam po chvili začne vnucovat představa,
že symfonie přimo navazuje na Piseň o Zemi Gustava
Mahlera. K tomuto skladateli měl Petr Pokorny velmi osobni
vztah, a tak tato podobnost jistě neni nahodna. Ostatně
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odpovida to i instrumentaci orchestru, vyběru solistů a nepochybně
„secesnimu“ harmonickemu obrazu teměř cele
symfonie.
Pocit teto přibuznosti ještě zesili v druhe větě, ktera je již
zjevně komponovana v duchu Pisni z Chlapcova kouzelneho
rohu, s nezbytnymi mahlerovskymi tympany, malym bubinkem
a trubkou. Skladatel ovšem tento obraz misty zahušťuje
nebo nahle zastavuje, někdy se do něho zase vpletaji
již zminěne „zalomene“ melodicke hlasy (převažně ve
smyčcich). Skladatel zde take s některymi nastroji zachazi
neobvykle, někdy vyloženě přimočaře, což přinaši vždy velke
posluchačske osvěženi. Ustředni maly bubinek je zde nejen
jakymsi motivem bouře, ale nese v sobě charakteristiku celeho
vnitřně rozharaneho textu. Tuto atmosferu umocňuji
přisně rytmicky nekompromisni udery tympanů. Tenorovy
part je ovšem psan v až novoromanticke kantileně, a tak se

zpěv i v těch nejtvrdšich pasažich musi nest nad orchestrem
s plnou srozumitelnosti.
Třeti věta je nahle uplně jina. Instrumentalně je na hony
vzdalena představě pozdně romantickeho orchestru, vyrazně
se zde prosazuji tom-tomy, rytmus vychazi z kratkych
virblů. Vše ma jakysi vzdaleně orientalni nadech. Toho dosahuje
autor vzajemnymi neobvyklymi vztahy jak v instrumentaci,
tak po melodicko-harmonicke strance. Např. obyčejny,
několikrat opakovany melodicky postup v hoboji f1 –
a1 - fi s1 zni nahle v kontextu s ostatnimi hlasy velmi orientalně,
kdy posledni mala tercie zni spiše jako zvětšena sekunda
mezi druhym a třetim tonalnim stupněm. Tato atmosfera
předjima a postupně dotvaři charakter textu „In die Rosenfarben
des Agenda gehullt – gingst du in mich ein…“ a přinaši
do symfonie vyrazny pocit odlehčeni. V asi polovině teto
věty využil Petr Pokorny „osudovy“ motiv, ktery se objevil
již o šest let dřive v jeho kantatě Josefova smrt (op 51). Jsou
to vždy dva kratce položene mollove kvintakordy (s naslednou
pauzou) s přidanou velkou sekundou. Pomoci tohoto
motivu se zde charakter hudby postupně vraci zpět do poklidu
pozdně romanticke harmonie a vše konči smiřlivě teměř
v duchu zavěru posledni pisně z Mahlerova cyklu Pisně potulneho
tovaryše.
Čtvrta věta symfonie, instrumentalni Intermezzo, je reminiscenci
zakladnich tematickych prvků. Skladatel se vraci
k již zminěnemu harmonickemu spojeni dvou akordů ze
začatku symfonie, tentokrat přeneseneho do měkke barvy
žesťovych nastrojů (viz ukazka partitury). Do toho poklidně
vplouva violoncello, znovu se svym zakladnim motivem
z prvni věty. Objevuje se zde i motiv z Josefovy smrti z předchozi
věty. Poklidny obraz jen sporadicky narušuji tom-tomy.
Vše poruši ke konci věty nahly (a velmi efektni!) třitaktovy
vstup dvou pozounů připominajici začatek Janačkovy

Sinfonietty, ktery předjima osmitaktovy vzrušeny vystup
vio loncella.
Dalši dvě věty jsou stejneho charakteru a patři podle meho
k vrcholům česke symfonicke hudby poslednich padesati let.
V obou připadech jsou zhudebněny zavažne texty a tomu odpovida
i hudebni obraz. Citime zde odkaz na symfonickou
tvorbu, jakou psal např. již zminěny Alexandr Zemlinsky,
ale hudebni jazyk je tu jasnym projevem samostatne vyzrale
osobnosti bez jakekoliv inklinace k eklekticismu. Petr Pokorny
zde na těchto zakladech vědomě postavil vlastni kompaktni
a originalni kompozični styl, ktery je svěži, neotřely
a plny barev. Je srozumitelny a opravdu přehledny, přestože
se nijak nepodbizi.
Pravě v těchto dvou pisnich napsal skladatel svůj velky epilog.
Pravda, neni to jeho posledni symfonicke dilo, ale myslim,
že pravě sem vepsal svoje zavěrečne poselstvi, pravě tady
se vyrovnava s nejzavažnějšimi otazkami a pravdami. Zde
se vyrovnava s osudem, se smrtelnosti, s opuštěnosti jedince
v okamžiku smrti.
Zvlaště pata věta se sopranovym solem ma drtivy dopad. Začatek
textu by se dal volně přeložit „Z ciziny přiletěl – do ciziny
zase odejde zpět…“. Bezmocnost vzpirani se osudu v poezii
Pauly Ludwig zde autor vyjadřil doposud nepoužitym
harmonickym prvkem, a sice mollovym kvintakordem s přidanou
čistou kvartou položenym vždy na prvnich dvou dobach
pětidobeho taktu. Znovu musim obdivovat, jakeho obrovskeho
učinku dokaže tento skladatel uplně jednoduchymi
prostředky.
Šesta čast symfonie s tenorovym solem je velmi dramaticka
a pro solistu interpretačně velmi naročna. Zavěrečny epilog
pak navazuje v gradaci na předchozi dil a rozbouřena hudba
zde věrně kopiruje rozervanost textove předlohy: „ Vyplejte
všechny kytky – zadupejte kapradi – usekejte stolete palmy

– vytrhejte vavřiny slavy – a vypěstujte před mym pokojem
cypřiš, prst smrti“. Pouze před poslednim veršem přichazi
zklidněni v podobě osamocenych zvonů a soloveho violoncella.
Přesto ještě z dali několikrat neklidně zazni tom-tom
připominajici marnost předchozi vzpoury proti nevyhnutelne
smrtelnosti.
Symfonie měla premieru na mezinarodnim festivalu Pražske
premiery ve Dvořakově sini Rudolfi na dne 23. března
2006. Učinkovali: Gabriela Eibenova (sopran), Vaclav
Lemberk (tenor), Jiři Barta (violoncello), Pražsky komorni
orchestr (s vypomocemi) dirigoval Jaroslav Kyzlink. Provedeni
bylo vytečne a skladatel byl při děkovačce odměněn
dlouhotrvajicim potleskem.
Lyricka symfonie je v tvorbě Petra Pokorneho meznikovym
dilem. Skladatel zde představil novy styl sveho rukopisu;
zjednodušeni hudebniho jazyka a zprůhledněni harmonickomelodickeho myšleni. Jeho nasledujici a, bohužel, již nepočetne
dilo přinašelo stale vice projasněni a prostoty. A radosti.
Škoda jen, že smrt nedala autorovi možnost tento novy
směr ve sve tvorbě vice rozvinout. •

Ukazka partitury 4. věty Lyricke symfonie

