
Expresionizmmus 

 

Z hudobných smerov 20. stor. sme sa už stretli 
s impresionizmom, ktorý sa snažil zachytiť krásu okamihu, 
a civilizmom, ktorý opisoval výdobytky modernej techniky 
a civilizácie. Dnes si predstavíme ďalší hudobný smer a to 
expresionizmus.  
Tento umelecký smer vznikol v Nemecku po prvej svetovej 

vojne. Hudobný smer vyjadruje pocity ľudí po tejto udalosti, bezmocnosť, beznádej, 

zúfalstvo, snaží sa zobraziť vnútorný svet človeka, jeho psychiku. Časté boli témy zo 

sociálneho prostredia a z nižších spoločenských vrstiev.- chudoba, hlad, vojnoví veteráni, 

bezdomovci. Najvýznamnejším predstaviteľom bol: 

Arnold Schonberg  

Bol Nemec, pre svoj Židovský pôvod musel pred začiatkom 2. svet. Vojny 

emigrovať do USA. Napísal prvé expresionistické dielo Kniha visutých 

záhrad. Vo vokálnej tvorbe využíva sprechgesang- hovorený spev. 

Napísal monodrámy Šťastná ruka, Očakávanie, melodráma Námesačný 

Pierrot. Významné je jeho dielo Ten, ktorý prežil Varšavu- Schonberg ho 

napísal na pamiatku všetkých Židov usmrtených počas holokaustu, 

zobrazuje príbeh človeka, ktorý žil vo varšavskom gete. Jeho žiakmi boli: 

Anton Webern- matematicky orientovaný, prísne dodržiava dodekafóniu.  

Alban Berg jeho tvorba má lyrický podtón, opery Woyczek, Lulu- prvá 

o osude vyslúžilého vojaka a druhá o prostitútke, silná 

sociálna kritika spoločnosti,  zobrazujú biedu 

a utrpenie.  

Schonberg spolu so svojimi dvomi žiakmi boli 

označovaní ako druhá viedenská škola.  

  

Vypočuj si hudobné ukážky:  

Schonberg-Ten, ktorý prežil Varšavu. https://www.youtube.com/watch?v=VuP0SExoojQ  

Berg- Husľový koncert „na pamiatku anjela“ 

https://www.youtube.com/watch?v=mOVSIhFA14k  

Ako sa hudba v týchto dielach líši od diel impresionistov? Aké pocity v poslucháčoch sa autori 

snažili vyvolať? Dá sa hovoriť v ukážke č. 1 o speve? Ako by si ho opísal/a?  

Hudba týchto skladateľov sa označuje ako atonálna hudba -hudba bez tonálneho centra, 

popiera vzťahy medzi tónmi a akordami (nemáme stupnicu a ani základný tón a akord, 

skladba skončí kde len chce).  

https://www.youtube.com/watch?v=VuP0SExoojQ
https://www.youtube.com/watch?v=mOVSIhFA14k


Schonberg vo svojej tvorbe dospel do takého štádia, že zrovnoprávnil všetkých 12 tónov 

stupnice. Táto technika komponovania sa volá dodekafónia- zrovnoprávnenie všetkých 12 

tónov chromatickej stupnice. N túto techniku nadviažu v druhej polovici 20. stor. 

deterministi.  

Opakom atonálnej hudby je hudba tonálna- ktorá naopak využíva vzťahy medzi tónmi 
a akordami v stupnici. Využívajú sa teda hlavné harmonické funkcie, tonika, T, subdominanta 
S a dominanta D.  
T na 1. tóne stupnice 

S na 4. tóne stupnice 

D na 5. tóne stupnice.  

 

Vytvor T, S, a D v Es dur. 

 
Na začiatku roka sme si ukazovali 
ako sa tvorí harmonická kadencia. 
Podľa príklad Z C dur utvor kadenciu 
v 4 hlasej úprave v Es dure. Pozri si 
video, kde tvorím kadenciu v A dur 
 

 

 

 

 

 

 

 


