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V roku 2006 vydali dvaja americkí muzikológovia 
zaoberajúci sa hudobnou analýzou, James He-
pokoski a Warren Darcy,1 publikáciu Elements of 

Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the 
Late-Eighteenth-Century Sonata2 (ďalej iba Sonata Theo-
ry), v ktorej predstavili svoj koncept chápania sonátovej 
formy a sonátového myslenia. Jednalo sa o mimoriadne 
rozsiahlu, vyše 600-stranovú publikáciu, mapujúcu prob-
lematiku sonátovej formy a sonátového myslenia od po-
lovice 18. storočia až po jej metamorfózy a nové podoby 
v 19. storočí. Vo svojej publikácii nadviazali na štúdiu 
The Medial Caesura and Its Role in the Eighteenth-Century 
Sonata Exposition, ktorú obaja publikovali takmer desať 
rokov skôr, v roku 1997, v časopise Music Theory Spec-
trum.3 Pôvodnú tému publikovanej štúdie, zaoberajúcu 
sa stavebným a významovým oddelením priestoru hlav-
nej a vedľajšej myšlienky vo vyspelej podobe sonátovej 
formy neskorého 18. storočia, v Sonata Theory Hepokoski 
a Darcy rozšírili na jeden z najkomplexnejších náhľadov 
na sonátovú formu publikovaných v anglo-americkom 
prostredí v posledných dekádach. Hoci by sa mohlo na 
začiatku nového milénia zdať, že v danej téme už nie je 
čo z hľadiska výskumu ponúknuť, že neexistuje hádam 
téma, ktorá by vzbudzovala väčší dojem »totálneho« po-
znania a akejsi definitívnej vyčerpanosti, opak bol prav-
dou. Hepokoski a Darcy predstavili v rámci Sonata Theory 
viacrozmerné pokrytie témy z hľadiska analytického (po-
hľad na dielo a jeho jedinečnosť), historického (kochov-
ský, marxovský či schenkerovský pohľad) a z hľadiska 
kritického prístupu k téme (reflektovanie diel ich súčas-
níkov – Caplin, Ratner, Rosen a ďalší). Vlastný koncept 
Hepokoskiho a Darcyho v mnohom na východiskové bo-
dy ich predchodcov a súčasníkov nadviazal, priniesol však 
v mnohých atribútoch absolútne nový výklad procesov 
v rámci vývoja formy a samotného štýlu, vlastné termi-
nologické východiská a variabilnú a flexibilnú systemati-
ku sonátových štruktúr a typov, ktoré sa stali základom 
ich analytického prístupu k sonátam. Publikácia vyvolala 
hneď po svojom vydaní relatívne veľký ohlas. Viacerí vý-
znamní, najmä americkí muzikológovia využili koncept 
predstavený v Sonata Theory vo svojich výskumoch alebo 
publikovali svoje recenzie, v ktorých reflektovali predo-
stretú teóriu (Joel Galand, 2006; Graham G. Hunt, 2006; 
Markus Neuwirth, 2011; Seth Monahan, 2011; Alexander 
Ludwig, 2012 a ďalší). Azda najzaujímavejšou reakciou, 
ktorá priniesla mimoriadne ojedinelú formu komuniká-
cie o problematike, bola publikácia Musical Form, Forms 

1 James Hepokoski pôsobí ako profesor na Yale University 
so špecializáciou na dejiny a analýzu európskej hudby medzi 
rokmi 1750 až 1950 s dôrazom na hermeneutiku, štrukturálnu 
analýzu a historický kontext. – Warren Darcy pôsobí ako eme-
ritný profesor (v čase vydania publikácie riadny profesor) na 
Oberlin College Conservatory so zameraním na oblasť hudobnej 
analýzy.

2 Hepokoski, James – Darcy, Warren: Elements of Sonata 
Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-
Century Sonata, New York: Oxford University Press, 2006.

3 Hepokoski, James – Darcy, Warren: The Medial Caesura 
and Its Role in the Eighteenth-Century Sonata Exposition, in: 
Music Theory Spectrum 19/2 (1997), s. 115-154.
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half of the eighteenth century according 
to James Hepokoski and Warren Darcy
In 2006, James Hepokoski and Warren Darcy published 
Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deforma-
tions in the Late Eighteenth-Century Sonata, an extensive 
theoretical concept, that dealt with a wide range of 
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and Formenlehre. Three Methodological Reflections,4 ktorej autormi sú William E. Caplin, James 
Hepokoski a James Webster. Autori spolu vytvorili publikáciu, v ktorej všetci traja predstavili 
v troch hlavných kapitolách svoju teóriu a metodologický prístup k analýze hudobných foriem. 
V ďalších kapitolách potom ostatní dvaja autori komentovali v poznámkach autora teórie 
a ten sa následne ešte v samostatnom texte vyjadril k zverejneným poznámkam. Vznikla tam 
mimoriadne zaujímavá a názorovo bohatá publikácia, ktorá umožnila ešte lepšie pochopiť prí-
nos, ale aj niektoré úskalia teoretického a analytického prístupu k hudobným formám, prístup 
Hepokoskiho a Darcyho v rámci Sonata Theory nevynímajúc.

Hepokoski a Darcy rozdelili svoju obsiahlu publikáciu Sonata Theory do dvadsaťdva kapitol, 
s ďalším delením do dielčích podkapitol. Ich záber v rámci ich náhľadu je extrémne široký a mi-
moriadne detailný, so snahou zachytiť rôznorodé schematické, ale aj menej obvyklé riešenia 
výstavby sonátovej formy. Podstata analytického výkladu je u Hepokoskiho a Darcyho založená 
na pochopení jednotlivých prvkov z hľadiska pohybu, tematického obsahu, textúry a štruktúry, 
rétorických kvalít, špecifík kadenčných úsekov (ich stratégie a umiestnenia), celkového štýlu 
či afektu. Prístup Hepokoskiho a Darcyho je prístupom na pomedzí tzv. »Form« a »Formung«, 
teda na ceste od schematickosti k jedinečnosti výstupu. Ako uvádza muzikológ James Webster 
v už spomínanej publikácii Form, Forms and Formenlehre, keď parafrázuje Kurta Westphala 
a definuje, že formu možno chápať v rámci dvoch kategórií »Form« a »Formung« – forma 
(Form) ako tvar (balans, symetria, proporcia, architektúra) a forma (Formung) ako proces 
(dynamický rozvoj hudobných myšlienok v čase).5 Hepokoski a Darcy nechápu sonátovú formu 
ako jasnú schému, ale skôr ako akýsi návod, ktorý je v podobe nimi predloženého konceptu 
flexibilný a otvorený, prenechávajúc podstatnú časť analýz a ich výkladu v rovine individuál-
neho uchopenia hudobnej formy. V zásade teda v Sonata Theory vidíme teóriu postavenú na 
dynamizme, tematickej kontrastnosti a tonálnom protipostavení v najrôznejších podobách 
a variáciách. Priestor sonátovej formy sa tak javí ako časová os, ktorá je vystužená tonálnym 
a tematickým jadrom všetkých procesov. Práve rozdielmi medzi individuálnym skladateľským 
naplnením a normatívnymi očakávaniami vzniká podstata dialektickosti diel skomponovaných 
po roku 1750. Schematické očakávania sú naplnené individuálnym využitím pravidiel, ako keď 
hráme sofistikovanú šachovú partiu. Podstatnou požiadavkou Hepokoskiho a Darcyho ale je, 
že individuálne myslenie skladateľa môže byť »diagnostikované« iba v rámci samotného žánru 
a v rámci podstaty štýlu a formy ako takej. Práve stanovenie normatívnych východísk sonáto-
vej formy je preto základom najmä prvých kapitol Hepokoskiho a Darcyho práce.

Samotnému textu publikácie predchádza definovanie základnej terminológie. Hepokoski 
a Darcy vytvárajú vlastný, inovatívny a veľmi presný terminologický aparát. Bohatosť a sys-
tematickosť používania terminológie a skratiek a ich variabilita a komplexnosť by si zaslúžili 
oveľa väčšiu pozornosť, akú poskytuje rozsah tejto štúdie. Pre potreby tohto textu sa preto za-
meriame iba na tie pojmy a ich skratky, ktoré budú dôležité pre zrozumiteľnosť predkladaných 
ideí. Aj napriek prekladu pôvodných pojmov do slovenského jazyka budeme pre kontinuitu 
s pôvodným anglickým textom používať pôvodné anglické skratky.

»Medial Caesura« (MC) / Stredová cezúra
V tretej kapitole The Medial Caesura and the Two-Part Exposition (Stredová cezúra a dvoj úseková 
expozícia) Hepokoski a Darcy definujú základnú oblúkovú koncepciu sonátovej expozície, ako 
aj celkovú štruktúru sonátovej formy v rámci troch vyšších dielov. Ich idea vychádza zo za-
užívanej predstavy o expozícii s hlavnou myšlienkou (P), spájajúcim úsekom (TR), vedľajšou 
myšlienkou (S) a záverečným úsekom (C), následným rozvedením a reprízou. Na rozdiel od 
iných teórií a analytických prístupov venujú Hepokoski a Darcy veľký priestor vysvetleniu 
dvoch kľúčových kadenčných bodov objavujúcich sa v rámci expozície. Nazývajú ich »medial 
caesura« (MC) – stredová cezúra, akýsi bod zlomu v rámci expozície a »essential expositional 
closure« (EEC) – esenciálna expozičná kadencia, teda najvýznamnejšia kadencia v kontrastnej 
tónine objavujúca sa v rámci expozície. Svoju ideu opierajú autori o základný predpoklad, že 
sonátová expozícia je vnútorne členená na dva úseky a toto binárne členenie je dané práve 
umiestnením MC a EEC. Základná štruktúra oboch úsekov expozície je P TR ´ a S/C, pričom sú 
oba úseky oddelené MC (značka ´). Priestor medzi vedľajšou myšlienkou a záverečným úsekom 
je formovaný kadenciou EEC (značka /). 

4 caplin, William E. – Hepokoski, James – Webster, James: Musical Form, Forms and Formenlehre. 
Three Methodological Reflections, Leuven: Leuven University Press, 2009.

5 Tamtiež, s. 123.
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MC je podľa Hepokoskiho a Darcyho výrazná formotvorná a významová jednotka, ktorá 
prichádza po spájajúcom úseku. Podstata jej použitia nie je daná iba formálnym oddelením 
dvoch úsekov expozície, ale jej použitie definuje aj ďalší priebeh expozície, resp. stratégiu po
užitia ďalšieho materiálu v jej priebehu. Významný je takisto typ kadencie, ktorá MC tvorí. MC 
najčastejšie vytvára polovičný záver v D (tzv. »first level default« – predvolená prvá úroveň), 
alebo polovičný záver v T (tzv. »second level default« – predvolená druhá úroveň), alebo úplný 
záver na D. Ak sa napríklad MC vyskytne ako polovičný záver v T, bude podľa Hepokoskiho 
a Darcyho nasledovať relatívne mierny priebeh a skromnejší rozsah expozície. Ak sa MC objaví 
v podobe polovičného záveru v D, predikuje to komplexnejšie a dramatickejšie harmonické 
spracovanie a väčší rozsah ďalších úsekov expozície. Ak aj nájdeme príklad polovičného záveru 
v T pri rozsiahlejšej expozícii, s veľkou pravdepodobnosťou sa MC objaví ešte raz a prinesie po-
lovičný záver v D neskôr, a to v rámci ďalšieho úseku. Tento koncept dvojnásobného výskytu 
MC nazývajú Hepokoski a Darcy trimodulárny blok (»trimodular block« – TMB).6 Ide o taký typ 
expozície, kde sa namiesto riadnej vedľajšej myšlienky nastupujúcej po MC objaví nástup troch 
segmentov TM1, TM2 a TM3 ( Schéma č. 2). Tento rámec identifikácie MC sa môže preniesť aj 
do konceptu, kde buď nenájdeme po MC uspokojujúcu podobu S (tzv. pokračujúca expozícia – 
»continuous exposition«), alebo naopak S je jasná a MC nie je jasne vystavaná.

MC a jej použitie je podľa Hepokoskiho a Darcyho normou vo veľkom množstve sonát až po 
obdobie neskorého Beethovena a je dôsledkom akejsi prirodzenej rétorickej tradície prerušenia 
textúry alebo aj tonálneho prerušenia (polovičný alebo úplný záver) hudobného toku ( No-
tový príklad č. 1ad).

6 Hepokoski – Darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 171-177.
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Schéma č. 1:
Dva úseky 

sonátovej expozície 
s vyznačením výskytu 

MC a EEC

Schéma č. 2:
Príklady výstavby 

sonátovej expozície 
podľa výskytu MC

Notový príklad č. 1:
Trimodulárny blok 

(TMB) nahradzujúci 
štandardnú vedľaj-

šiu myšlienku 
v Beethovenovej 

Sonáte C dur č. 3, op. 2
a)

TM 1, takty 27-38, 
prvý blok TMB
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»Essential Expositional Closure« (EEC) – Esenciálna expozičná kadencia 
Podľa Hepokoskiho a Darcyho je ďalším významným expozičným miestom kadencia, ktorá 
stojí na mieste medzi priestorom vedľajšej a záverečnej myšlienky. Ide z hľadiska harmonickej 
hierarchie o najvýznamnejšiu kadenciu v kontrastnej tónine, ktorou sa definitívne potvrdzuje 
dosiahnutie novej tóniny. Z hľadiska konceptu, ktorý predkladajú Hepokoski a Darcy, je táto 
kadencia ťažiskovou métou, ku ktorej smeruje proces výstavby priestoru vedľajšej myšlienky:

»Vytvoriť EEC je základnou úlohou, ktorá je pridelená vedľajšej myšlienke (S).«7

Najčastejší príklad je EEC, ktorá sa nachádza na konci vedľajšej myšlienky. Často je však EEC 
použitá aj v rôznych rétorických kontextoch, čo silu EEC umocňuje alebo naopak oslabuje. 
Význam použitia EEC je podľa Darcyho a Hepokoskiho rovnaký ako v prípade MC. Stratégia 
umiestnenia EEC v rámci druhého úseku expozície má vplyv na celkovú štruktúru druhého úse-
ku sonátovej expozície a na vzťah medzi vedľajšou a záverečnou myšlienkou ( Schéma č. 3). 

7 Hepokoski – Darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 18.
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c)
TM3 – nástup 
tretieho bloku TMB 
v podobe prepra-
covanej vedľajšej 
myšlienky v takte 47

b)
TM 2, takty 39-44, 
druhý blok TMB 
so stredovou 
cezúrou (MC2) 
v taktoch 45-46

d)
Nástup EEC v závere 
TM3 od taktu 77 
(posledný takt 
prvého riadku ukážky)
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Rotačná forma
Sonátová forma ako celok má takisto svoj vyšší základný princíp, podľa Hepokoskiho a Darcyho 
postavený na princípe tzv. rotačnej formy.8 Tento prístup k sonátovej forme ráta so základnou 
myšlienkou, že sonátová forma funguje ako priraďovanie modulov vychádzajúcich z tej istej 
štruktúry. Každá sonátová forma sa skladá z jednotlivých rotácií a každá rotácia obsahuje na 
začiatku niečo, čo Hepokoski a Darcy nazývajú iniciátor rotácie. Z hľadiska ďalšieho vývoja so-
nátovej formy sa jedná o signál toho, že prichádza nová rotácia. Iniciátorom rotačného pohybu 
v sonátovej forme je hlavná myšlienka (jej motívy, metro-rytmické usporiadanie, harmonický 
tok alebo iné parametre). Expozícia je potom akýmsi základným, referenčným modulom a od
zrkadľuje sa v ďalších rotáciách:

»V rovnakom momente P stanovuje svoju rétorickú funkciu ako iniciátor rotácie. Jej prvý 
výskyt signalizuje začiatok rotácie expozície, referenčné stvárnenie, ktoré slúži ako pravidlo 
pre interpretáciu toho, čo nasleduje.«9

Podstatou rotačného princípu je základná premisa, že ak expozícia stanovuje poradie jednotli-
vých úsekov P, TR, S, C, bude táto následnosť dodržaná aj v ďalších rotáciách. V rozvedení pracu-
jeme s materiálom niekoľkých myšlienok, ale predpoklad je, že dodržíme poradie ich uvádzania. 
Znamená to, že súčasťou sonátovej formy sú základná rotácia expozície a dve rotácie v podobe 
rozvedenia a reprízy. Veľké rotácie môžu byť rozdelené aj na subrotácie. Ide napríklad o taký 
typ sonátovej expozície, v ktorej sa vedľajšia myšlienka (S) začína citáciou hlavnej myšlienky 
(P), resp. jej alúziou ( Notový príklad č. 2ab). Vtedy je vedľajšia myšlienka podľa Hepokoskiho 
a Darcyho subrotáciou v rámci základnej rotácie expozície, keďže sa v nej objavuje iniciátor 
rotácie (nasleduje po nej EEC a až následne zaznie úplne nový materiál v rámci záverečnej myš-
lienky). Terminologicky sa takáto udalosť označuje v štandardnej literatúre ako monotematická 
expozícia (sonáta). Z hľadiska prísnej terminológie Hepokoskiho s Darcyho však ide o jednu 
z možností, akou sa prejavuje rotačný princíp v rámci sonátovej formy.

8 Hepokoski – Darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 611-614.
9 Tamtiež, s. 65.
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Schéma č. 3:
Ukážka vzťahov medzi 

S a C s ohľadom na 
umiestnenie EEC

Notový príklad č. 2:
W. A. Mozart: Sonáta 
B dur (K. 570), 1. časť

a)
Nástup hlavnej 

myšlienky (P)

b)
Nástup subrotácie – 
vedľajšia myšlienka 

s citáciou hlavnej 
myšlienky
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Päť typov sonátovej formy
Rotačná forma a spôsob uvažovania o sonátovej forme ako neustálej obmene základného mo-
delu expozičného materiálu, privádza Hepokoskiho a Darcyho k vytvoreniu piatych typov so-
nátovej formy,10 rozlíšených práve mierou komplexnosti využitia rotačných princípov. 

Prvý typ je rotačná forma, v ktorej sa objavujú iba dve rotácie. Jedná sa o expozíciu bez 
opakovania a reprízu. Takýto typ sonátovej formy neobsahuje rozvedenie. Príkladom na takúto 
rotačnú formu je napríklad Symfónia C dur č. 34 (K. 338/ii) W. A. Mozarta. Nachádzame v nej 
expozíciu so štandardnou štruktúrou (P, TR, MC, S, EEC, C), krátky modulačný prechod v rozsa-
hu štyroch taktov a následnú reprízu s kódou.

Druhý typ je tzv. binárna forma sonáty, v ktorej sa nám v rámci druhej rotácie spoja prin-
cípy rozvedenia a reprízy. V takomto type rotácie sonátovej formy Hepokoski a Darcy objavujú 
najbežnejšiu štruktúru na podklade riadnej expozície ako prvej rotácie. Druhú rotáciu predsta-
vuje rozvedenie s využitím materiálu P a TR v kontrastnej tónine a návratom S a C v hlavnej 
tónine. V takomto type rotačnej formy teda úplne chýba tretia samostatná rotácia vo forme 
úplnej reprízy a najmä uvedenie materiálu hlavnej myšlienky v hlavnej tónine. Tento materiál 
sa niekedy môže objaviť vo forme kódy. Podobne ako prvý typ, je aj tento typ sonátovej formy 
dvojrotačnou, alebo inak povedané binárnou verziou sonátovej formy bez úplnej reprízy. Tento 
typ sonátovej formy sa vyskytoval výrazne najmä v období medzi rokmi 1740-1770, ale jeho 
existencia pretrvávala (hoci v obmedzenej miere) aj v nasledujúcich obdobiach. Príkladom na 
takýto typ sonáty je napríklad Sonáta D dur (K. 311) W. A. Mozarta.

Tretí typ sonátovej formy je najbežnejším typom, akýmsi učebnicovým príkladom priebehu 
rotácií, v ktorom nachádzame binárne rozdelenie sonátovej formy na expozíciu (s opakovacími 
znamienkami) a rozvedenie s reprízou. Tento typ sonátovej formy prešiel v neskoršom vývoji 
od binárneho členenia (vďaka pôvodnej verzii s opakovaním expozície a rozvedením s reprízou) 
k členeniu trinárnemu (bez opakovacích znamienok). Vo svojej výslednej vývojovej podobe je 
teda tento typ rotačnej formy trinárny, obsahujúc tri rotácie základného modelu.

Štvrtý typ je fúzia sonátového a rondového princípu. Hepokoski a Darcy ho nazývajú »so-
natarondo«.11 Je typom sonátovej formy, v ktorej sa iniciátor rotácie, teda hlavná myšlien-
ka expozície prinavracia vo forme »refrénu«. Namiesto schematického tradičného zobrazenia 
ABACAB´A používajú Hepokoski s Darcy označenie ABACAB´A.12 V rámci ich schémy sa jasne 
oddeľujú štyri rotácie materiálu s návratom P v rámci každého dielu A.

Posledným typom sonátovej formy a piatym typom rotačnej formy je sólový koncert. To-
muto typu venujú Hepokoski s Darcym takmer tretinu svojej Sonata Theory, keďže sa sústredia 
na historický kontext od vivaldiovskej podoby koncertu až k vývojovému stupňu romantického 
koncertu bez ritornella a kladú dôraz na typológiu Mozartových klavírnych koncertov a na 
špecifíka vzťahu sóla a ritornella v kontexte rotačných nástupov jednotlivých dielov.

James Hepokoski a Warren Darcy predstavili v Sonata Theory jeden z najucelenejších pohľa-
dov na sonátovú formu, jej vývojové fázy, transformácie a deformácie. Okrem obsiahlej teórie 
vybudovali okolo nej aj novú terminológiu so systémom skratiek, ktorými dokázali veľmi 
systematicky opísať variabilné a flexibilné podoby sonátovej formy a jej jednotlivých zložiek. 
Základným východiskom ich uvažovania je však samotná bohatosť a analytická podmanivosť 
sonátovej formy a sonátového myslenie ako takého. Dialektická povaha sonátovosti je jedným 
z najprirodzenejších odrazov myslenia západnej kultúry a jej príklonu k racionalizmu a osvie-
tenstvu v období 18. storočia. Aj napriek racionálnym predpokladom je však sonátová for-
ma vo svojej podstate extrémne bohatou spleťou jedinečných riešení a nuáns. Autori ponúkajú 
v Sonata Theory okrem základných princípov, predstavených v tejto štúdii, aj sofisti kovanejšie 
systémy, ukazujúc variabilitu a flexibilitu riešení v podobe rôznych vývojových deformácií.

»Na začiatku sa čitateľom môže zdať, že základné východiská Sonata Theory sa dajú na
učiť relatívne rýchlo – ako pohyby figúrok v šachu. Tieto úvahy môžu vyzerať jednoducho 
preto, že sú jednoduché. Vo všetkých bodoch pri analýze sonáty sme sa snažili zdôrazniť 
najzákladnejšie vlastnosti a dramatický hudobný cieľ. Za elementárnymi princípmi ale leží 
prepracovaná sieť možností, nuáns, flexibility, sofistikovanosti a detailu, ktorých zvládnutie 
si vyžaduje trpezlivosť. Opäť ako v šachu, je možné naučiť sa rýchlo pohyby figúrok, ale 
hrať hru na zdatnej úrovni je ťažšie. Napriek mnohým postulátom a axiómam, Sonata 
Theory nie je mechanický systém. Skôr, pri správnom využití, je to umenie, ktoré vyžaduje 
tréning, hudobnú senzibilitu a veľa skúseností s daným repertoárom.«13

10 Hepokoski – Darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 342-345.
11 Hepokoski, James: A Sonata Theory Handbook, New York: Oxford University Press, 2021, s. 267.
12 Tamtiež, s. 268.
13 Hepokoski – Darcy, Elements of Sonata Theory ( pozn. 2), s. 12-13.
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