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                                               Hudební forma

Vše, co existuje, má nějakou formu, nějak vypadá, má nějaký tvar. Když má něco stejné znaky, když se něco 
sobě podobá, říkáme, že má stejnou nebo podobnou formu. Na vánoce vezmeme formičky a z těsta 
vykrajujeme vždy několik stejných koleček, srdíček, zvonečků a tak dál.V hudbě nehledáme stejný tvar 
očima, ale ušima, poslechem. A  poslech potřebuje ke svému vyjádření čas. Nevidíme tvar hudby, ale slyšíme
motiv, téma, melodii a na to potřebujeme čas, aby se mohla hudba rozvinout. Hudební forma znamená, jak je
písnička složená, z jakých částí, jak se opakují, jak na sebe navazují. Během dlouhých staletí se vyvinulo 
mnoho hudebních forem. Například jednoho italského skladatele kdysi napadlo, že bude střídat velký 
orchestr s malou skupinou hudebníků a protože to znělo tak, jakoby spolu navzájem závodili, pojmenoval 
tuto hudbu Concerto grosso (čti Končerto groso) – velký závod. To se stalo tak oblíbeným, že tuto novou 
hudební formu použilo mnoho dalších skladatelů. Později slovo koncert znamenalo zase jinou hudení formu, 
která ovšem z původního Concerta grossa vycházela. Dnes řekneme že jdeme na koncert i když hraje nějaká 
rocková kapela. 
Hudební forma jsou  tedy části, ze kterých se hudba skládá, jak jsou spolu sestavené, ale také pro jaké 
nástroje je určená. Nebo také pro jakou příležitost je určená. Jsou formy taneční, pro slavnostní událost ( na 
závěr mezinárodního zápasu v hokeji neo fotbale se hraje hymna k poctě vítěze), pro divadlo, pro zkrášlení 
bohoslužeb v kostele a další.
Když se nějaká dvě skladby sobě podobají, mají stjenou formu.
 I ta nejjednoduší písnička se skládá alespoň ze dvou částí. Jakoby otázka a odpověď:
„Halí, belí, koně v zelí,“   - je to jen osm tónů a i zde vidíme hudení formu písně. „Halí“ je otázkou, „belí“ 
odpovědí. 
„Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme?“ to je dokonce přímá otázka, ale ptá se i melodie, která 
zůstává otevřená „pojedeme na luka , až kukačka zakuká“ je jasná odpověď.

Zapište si do sešitu:

Hudební forma znamená z jakých částí je hudba složená, pro jaké nástroje a pro jakou 

příležitost je určená.

Přepište noty do sešitu a napište pod ně jejich jména. Připomínám: křížky zvyšují, ke jménu noty se přidává 
-is, béčka snižují, přidává se -es (výjimka je u A: správně As, ne Aes). Co  způsobí odrážky v posledním 
taktu?


