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ÚVOD
Toto téma jsem si vybrala, abych se dozvěděla více informací o autorovi Albertu Rousselovi,
jeho životě a tvorbě. Podrobněji

jsem se zaměřila na jeho dílo pro flétnu

a klavír Joueurs de flute. Je to skladba, kterou jsem začala studovat před dvěma roky. Tehdy
mě zaujala její struktura a především harmonie, která stylově odpovídá pojmenování
jednotlivých vět skladby. Ve své práci bych chtěla zjistit, proč Roussel pojmenoval skladbu
„Joueurs de flute“, tedy v překladu „Hráči na flétnu“, odkud čerpal inspiraci a jak jí použil
v harmonické struktuře celé skladby.
V první části první kapitoly se budu zabývat životem autora, jeho dětstvím a studiem. Druhá
část bude pojednávat o autorově kompozičním stylu, jaké události ovlivnily jeho tvorbu a jaké
osobnosti byly jeho životní inspirací a vzorem.
V první části druhé kapitoly se budu věnovat jeho flétnové tvorbě, tedy komorních
skladbách, ve kterých byla použita flétna. Druhá část už bude věnovaná hlavnímu tématu mé
práce, tedy Joueurs de flute. Nejprve zmíním okolnosti vzniku díla, komu skladbu věnoval a
v jakém období své tvorby skladbu napsal. Dále se budu zabývat podrobně strukturou díla a
pojmenováním jednotlivých vět. Každá věta je pojmenována podle osobnosti, která má svou
historii či mýtický původ, o čemž se podrobně rozepíšu.
Poslední kapitola mé práce bude pojednávat o formě a harmonii skladby. V kapitole budou
vloženy ukázky z jednotlivých vět, které podrobně rozeberu jak tematicky, tak harmonicky.
V práci budu čerpat především z několika francouzských knižních zdrojů, internetových
stránek a dvou bakalářských prací, které se zabývají podobným tématem.
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1. 1. ALBERT CHARLES PAUL MARIA ROUSSEL (1869-1937)
1.1. Život autora
Albert Charles Paul Maria Roussel se narodil 5. dubna 1869 v severní části Francie, ve městě
Tourcoing. Byl jediným synem Alberta Roussela a jeho manželky Louise. Jeho rodiče vlastnili
firmu na záclony a koberce Roussel et Choquerel.1 Roku 1870 jeho otec umírá a Albert zůstává
sám s matkou Louise, která ho začíná učit základy hudební teorie a hře na klavír. V roce 1877
Albert přichází i o matku a je přenechán do péče svého dědečka Charlese Roussela Defontaina,
který působí jako starosta města Tourcoing.2 Po dědečkově smrti v roce 1880 se Albertovy
výchovy ujímá sestra jeho matky a její manžel Felix Requillard.3
Strýc ho velmi podporoval v hudebním vzdělání a zaplatil mu lekce varhan v kostele Notre
Dame v Tourcoingu u slečny Ducrême, která byla tamější varhanicí. Se svým strýcem byl
Albert zvyklý každé léto jezdit do Heistu na vlámském pobřeží, což později mělo velký vliv
na jeho tvorbu. Na základě této inspirace v roce 1935 zkomponoval např. Vlámskou rapsodii
(op. 56) nebo operu Le Temeraire (op. 59), kterou bohužel nedokončil. V tomto období Alberta
Roussela začíná fascinovat moře a právě to se stane jeho celoživotní láskou i obživou.4
V roce 1884 nastupuje na univerzitu Stanislas v Paříži, kde studuje matematický obor.
Během

svých

studií

se

Albert

seznámí

s varhaníkem kostela

Saint

Ambroise

a ředitelem univerzity Stanislas, Julesem Stoltzem, který ho vyučuje hudbě. Poté v roce 1887
nastupuje na Námořnickou školu a podniká mnoho námořních cest z Francie do Indočíny
na palubě lodi Borda. Během cest začal komponovat své první skladby jako Des heures passent
(op. 1) nebo Piano trio (op. 2) pro housle, cello a klavír. Své rané práce předložil Roussel řediteli
konzervatoře v Roubaix, Julienu Koszulovi. Jeho práce sklidila velký obdiv, proto nejen kvůli
svému hudebnímu zaujetí,
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ale také kvůli začínajícím zdravotním potížím, dal v roce 1894 výpověď v práci a začal se
naplno věnovat hudbě.5
Vzdělává se hře na varhany, harmonii a kontrapunktu u Eugena Gigouta, jenž byl
varhaníkem v kostele sv. Augustiny. V roce 1898 se Roussel seznámil se skladatelem,
varhaníkem a učitelem Vincentem d´Indy, který společně s Charlesem Bordesem
a Alexandrem Guilmantem roku 1894 založil Scholu Cantorum v Paříži, na kterou Roussel
nastoupí v roce 1894. Na této škole se vyučovala kompozice, hra na varhany
a gregoriánský chorál. Po zrušení této instituce roku 1898 se Schola cantorum spojila
s Katolickým institutem v Paříži. Vincent d´Indy učí Roussela orchestraci, dějiny hudby
a kompozici. Později mu d´Indy předává „křeslo“ ve třídě kontrapunktu. Mezi jeho slavné žáky
patří např. Paul Le Flem, Erik Satie, Edgard Varése nebo Bohuslav Martinů.6
Rousselovým

prvním

úspěšným

dílem

byly Dva madrigaly pro čtyři

hlasy,

se kterými vyhrál 1. cenu na soutěži Společnost skladatelů. V roce 1908 se Albert Roussel
oženil s Blanch Preisach, se kterou cestoval po Číně a Indii. Během tohoto období skladatel
zkomponuje několik důležitých děl pro francouzskou hudbu, jako jsou balet Le Festin de
l´Araignée, Padmavati (op. 18), La Naissance de la Lyre (op. 24) a Bacchus et Ariane (op. 43).7
Jen pro zajímavost zmiňuji, že balet Le Festin de l´Araignée se dočkal roku 1931 i pražské
premiéry v Národním divadle. Při premiéře byl zkombinován s baletem Pták Ohnivák I.
F.Stravinského. Roussel navštívil Prahu celkem třikrát a město si velmi zamiloval. V Čechách
byla světová premiéra jeho operety Testament tety Caroline, a to konkrétně v Olomouci roku
1936. Roussel si velmi vážil české hudby a kultury, uznával především Josefa Suka, Vítězslava
Nováka a byl hrdý na své české žáky Bohuslava Martinů a méně známou Julii Reisserovou.8
Když začala 1. světová válka, Roussel ze zdravotních důvodů nemohl nastoupit
do vojenské služby. Cítil však potřebu sloužit Francii, proto v roce 1914 požádá
o obnovení hodnosti kapitána u námořnictva, ministerstvo mu však nechce vyhovět.
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Zapisuje se proto do Červeného kříže jako medik a stará se o raněné v bitvě na Marně. Díky
svým technickým znalostem mu je nabídnuta možnost obsluhovat vojenské automobily. Roku
1915 je přeřazen k 13. pluku dělostřelectva do Versailles, kde převáží palivo do Sommy
a Champagne. Během války se výrazně zhoršuje Rousselův zdravotní stav, začíná mít velké
potíže se srdcem.9
Po válce v roce 1918 se usazuje ve své vile ve městě Varengeville, kde tráví nejplodnější
léta svého života a jeho zdravotní stav se zde poměrně lepší. Jeho hudebními vzory v tě době
byli J. S. Bach a F. Chopin. a V tomto období vznikají jeho nejznámější díla jako Symfonie
č. 2, La naissance de la Lyre či La Serenade. Sláva Roussela začne růst po celé Evropě, zvláště
v Německu, Holandsku a Belgii. Jako jedinému francouzskému skladateli je mu udělena
v Německu Brahmsova medaile.10 Zúčastnil se skladatelské soutěže La Société des
Compositeurs, dále pak roku 1935 festivalu Jeunesses musicale v Bruselu, kde měl premiéru
jeho balet Aeneas. Roku 1936 byla na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu
v Barceloně provedena jeho Symfonie č. 4 (op. 53). V roce 1937 už se Roussel definitivně
usazuje ve Varengeville. Utrpí první infarkt a je upoután na lůžko, 23. 8. 1937 umírá.11

1.2. Kompoziční styl
Albert Roussel byl z kompozičního hlediska ovlivněn hlavně impresionismem. Byl velmi
dobře vybaven znalostí kontrapunktu, kterou hojně využíval ve svých skladbách. Byl ovlivněn
formalismem

Scholy

cantorum,

svobodným

myšlením

impresionismu

a

později

i neoklasicismem, který se projevoval především v používání klasických forem a žánrů. Jeho
velkými vzory byli L. van Beethoven, F. Chopin a J. S. Bach. Upřednostňuje spíše souhru
intervalů před akordy, chvílemi může skladba zacházet až do polytonality až atonality. 12
Rousselovu tvorbu můžeme rozdělit do tří period. V první periodě Roussel působí
ve Schola cantorum, spojuje vlivy Vincenta d´Indy a Clauda Debussyho. Přestože se řadí
do impresionismu, jeho díla mají naprosto jasnou a přehlednou formu. Druhé období
Rousselovy tvorby je ovlivněno cestami do Indie, Kambodži a Číny, kde je inspirován
především náboženskou tématikou, exotickými mody, melodikou a rytmikou.
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Během třetí periody se Roussel přizpůsobuje modernímu hudebnímu smýšlení,
experimentuje

především

s polytonalitou

a

atonalitou.

Stále

si

však

zachovává

impresionistickou barevnost, lyričnost a melodičnost skladeb.13
Jak jsem již zmínila v první části kapitoly, Roussel roku 1894 nastupuje do Scholy cantorum,
kde se vyučuje kontrapunktu a kompozice u Vincenta d ´Indyho. Díky němu Roussel pochopil
zvukovou architekturu a důležitost hudební formy, skrze kterou může vyjadřovat emoce, aniž
by to působilo jako chaos. „Albert Roussel je jako Debussy cvičen ve škole kontrapunktu.“14
Myslím, že tento citát přesně vystihuje Rousselův obdiv barokní formy a polyfonie, a zároveň
jeho schopnost vyjádření emocí pomocí barevné instrumentace a melodiky.
Během Rousselova působení v Paříži bylo napsáno několik recenzí na premiéry
jeho baletů a oper. Zaujala mě kritika neznámého autora, ve které přesně definuje Rousselův
kompoziční styl: „Tento tak typický projev francouzské hudby, kouzelná čistota, jasnost
harmonie, dokonalá forma a hudba jasná a plynně tekoucí, žádnými problémy nezatížená…jeho
vnímací citlivost, jeho sklon k impresionismu, poetismu a grotesce…“15 Roussel vždy dbal na
to, aby své myšlence dal promyšlenou a vytříbenou formu, zároveň je věrný zásadám Césara
Francka, který byl jeho velkým vzorem. Navazoval především na jeho tzv. cyklickou formu,
v níže všechny věty pracují s totožným materiálovým východiskem. Tento prvek je zřejmý
např. v jeho Symfonii č. 2 (B – Dur), ve které autor potvrdil, že se pokusil o formální symetrii
a hudební geometrii, používá jej i v kompozici Joueurs de flute, které se budu podrobněji
věnovat ve druhé kapitole.16
Jako učitel kompozice a kontrapunktu ve Schola cantorum byl Roussel velmi velkorysý
a tolerantní, snažil se nepotlačovat představivost a styl svých žáků. Ačkoli se jim velmi pečlivě
věnoval, nebyl jeho vliv v jejich skladbách příliš patrný. Naučil je však dokonale ovládat
kontrapunkt a formu. Jak pravil jeho žák Bohuslav Martinů: „Roussel zvládl vpravit řád do
mých myšlenek, přestože nevím, jak toho docílil.“17
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2. DÍLO PRO FLÉTNU
2.1 Komorní dílo pro flétnu
Co se týče Rousselovy flétnové tvorby, bohužel není příliš obsáhlá. Flétna se vyskytuje
především v komorních kusech. Mezi ně patří Le Divertissement (op. 6) z roku 1906 pro flétnu,
hoboj, klarinet, fagot, lesní roh a klavír. Toto dílo autor napsal ve svém prvním období, kdy byl
velmi ovlivněn Scholou cantorum, ve stejném roce zkomponoval Poéme de la Foret. Je to jediný
dechový kvintet, který autor vytvořil. Střídají se v něm scherzové rychlé a pomalé lyrické
pasáže, které velmi připomínají vliv impresionismu, především Debussyho a jeho La Mer.18
Dalším dílem je Deux poémes de Ronsard (op. 26) z roku 1924. Toto zajímavé dílo
je napsáno pro sólovou flétnu a zpěv, a bylo to první Rousselovo komorní dílo v tomto obsazení.
Skladba byla složena v rámci projektu Le tombeau de Ronsard, oslavy 400letého výročí
narození autora textu, Pierra de Ronsarda, francouzského básníka 16.století, jehož básně
„Rossignol, mon mignon“ a „Ciel, Aer et vens“ Roussel v díle použil jako libreto.

Tento

projekt organizoval Henri Pruniéres, editor hudebního časopisu La Revue musicale. Dále se ho
zúčastnili např. skladatelé Maurice Ravel, Arthur Honneger či André Caplet. Všichni kromě
Roussela a Capleta projektové skladby zkomponovali pro sólový hlas a klavír.19
Skladba je rozdělena na dvě části, první je věnovaná francouzské sopranistce Ninon Vallin,
druhá

mezzo-sopranistce

Claire

Croiza,

přezdívané

Madame

Croiza.

Hlasy

na první pohled působí jako dvě různé nesourodé melodie, ale posluchač poté zjistí,
že dohromady hlasy dávají logický celek. Podobně je tomu i ve skladbě Joueurs de flute
(op. 27), kterou autor zkomponoval ve stejném roce, tedy 1924. V této skladbě právě flétnový
a klavírní part působí jako dva nesourodé komponenty, které jsou ale zároveň nerozlučitelné.20
Další skladbou, ve které je obsažena flétna, je Sérénade pro flétnu, smyčcové trio
a harfu (op. 30) z roku 1925. Skladba je věnovaná francouzskému flétnistovi René Le Roy.
Flétna je v této skladbě velmi dominantní a doplňují jí housle. Zbytek smyčců má

18
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funkci spíše zvukového pozadí, harfa celé těleso doprovází. Každému nástroji je během skladby
věnován prostor pro sólovou melodii. Skladba je rozdělena na tři kontrastní celky, které jsou
ještě děleny na různé rytmické části. V druhé větě solo převezme flétna a zbytek obsazení jí
spíše doprovází, kromě harfy, která se přidá až později v melodických arpeggiích. Tato arpeggia
později vystřídají housle a sólovou funkci poté převezme violoncello. Tento prvek, kdy má
jeden nástroj dominantní funkci a ostatní podřadnou, Roussel často používá, posluchač má
pocit, že funkce jsou jasně dány již na začátku, ale v průběhu skladby se neustále proměňují.
Dále je nutné zmínit Trio pro flétnu, violu a violoncello (op. 40) z roku 1929. V této skladbě
jsou

všechny

tři

hlasy

naprosto

rovnocenné,

melodické

motivy

se

prolínají

na principu imitace. Harmonie skladby je poměrně složitá, což je pro Roussela typické, používá
v ní i prvky polytonality.
Další skladbu zkomponoval autor v roce 1934, v této době se jeho sláva rozšířila
po celé Evropě, je to Andante a Scherzo (op. 51) pro flétnu a klavír. Skladba je velmi plynulá,
klavír zde nemá doprovodnou funkci, ale prolíná se rovnocenně s flétnovým hlasem. Autor dílo
zkomponoval v podobném duchu, jako Joueurs de flûte, ale s tím rozdílem, že zde není patrná
inspirace exotickými krajinami. Složení skladby Andante a scherzo bylo v té době, zvláště
u flétnových kusů, velmi oblíbené. Používal to např. Louis Ganne, Paul Taffanel, Franz Doppler
a další. Tento žánr byl oblíbený zvláště jako krátký koncertní či soutěžní kus.21
Poslední skladbou, ve které Roussel použil flétnu, byla Elpenór (op. 59), dílo napsal v roce
svého úmrtí, tedy roku 1937. Obsazení skladby je poměrně nezvyklé, flétna, dvoje housle, viola,
cello a vypravěč. Se skladbou s vypravěčem jsme se mohli setkat například u Igora
Stravinského či Arnolda Schönberga. Skladba Elpenór, přezdívaná také „La flute de cirque“,
byla napsaná pro rozhlasovou hru Poéme symphonique, text napsal belgický spisovatel Josef
Weterings, který byl také autorem libreta zmíněné opery Le Teméraire, kterou Roussel nikdy
nedokončil, či baletu Aeneas. Skladba obsahuje čtyři části. V první části flétnový part tvoří jen
harmonický a barevný podkres, hlavní melodii mají housle, poté však jsou opět všechny hlasy
rovnocenné, jak je Rousselovým zvykem. V druhé části už má flétna sólovou lyrickou melodii
ve velmi pomalém tempu. Vypravěč začne mluvit až ve třetí části, ostatní nástroje tvoří
harmonický barevný podkres. Čtvrtá část je až parodicky krátká, má pouze patnáct taktů.22

21

Albert Roussel par Dom Angelico Surchamp. Paris: Editions Seghers, 1967.
DOBBS, Wendell B. Rousell The flute and extramusical reference [online]. 1995 [cit. 2018-02-26]. Dostupné
z: http://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=music_faculty. Royal College of music,
str.54
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To je vše z flétnové či komorní tvorby, ve které je flétna zastoupena. Dále samozřejmě
Roussel flétnu obsazuje do symfonického orchestru ve svých symfoniích, baletech či operách.
Flétna má ve všech jeho orchestrálních skladbách významnou roli. Zapisuje jí spíše ve střední
a nižší poloze, nebo jí kopíruje pikola. Party pro flétnu jsou spíše méně technicky náročné, na
rozdíl od komorních skladeb, které jsou technicky a interpretačně velmi náročné. 23

2.2 Joueurs de flute
2.2.1 Vznik a struktura díla
Joueurs de flute op. 27 napsal Albert Roussel v roce 1924 jako první kompozici
v tomto nástrojovém obsazení, tedy pro flétnu a klavír. Oba nástroje mají rovnocenné role
a jsou příkladem autorova precizního umění kontrapunktu. Autorova inspirace vychází z jeho
častých cest po Indii a Číně, které podnikl se svou manželkou Blanche Preisach. Poprvé skladba
zazněla roku 1925 v Paříži v provedení francouzského flétnisty, skladatele a známého žáka
Paula Taffanela, Louise Fleuryho.24
Skladba má čtyři věty. Jak už vyplývá z názvu „Hráči na flétnu“, každá věta je zasvěcená
konkrétnímu flétnistovi, přesněji třem mýtickým flétnistům: Panovi, Tityrovi, Krishnovi
a jedné románové postavě, Mr.de la Péjaudie. Autor se snaží hudebně vyjádřit osobnosti
a povahové rysy těchto postav a také typický způsob jejich hry na flétnu. Zajímavý je aspekt,
že Roussel každou větu věnoval čtyřem reálným světoznámým flétnistům. První věta
„Pan“ byla věnovaná Marcelu Moysovi, druhá „Tityre“ Gastonu Blanquartovi, třetí
„Krishna“ Louisovi Fleuyrymu, a poslední věta „Mr. De la Péjaudie“ Phillipu Gaubertovi.
Neobjevila jsem bližší propojení těchto skutečných flétnistů s těmi mýtickými. Roussel si
pravděpodobně tyto flétnisty vybral z toho důvodu, že byli v té době mistry svého řemesla
a dokázali se velmi osobitě chopit své role. Všichni čtyři flétnisté studovali na Pařížské
konzervatoři u profesora Paula Taffanela. 25

23

List_of_works_by_Albert_Roussel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-12-28]. Dostupné z:
http://imslp.org/wiki/List_of_works_by_Albert_Roussel
24
LAKIČ, Ana. Albert Roussel: Jouers de flute [online]. 2017 [cit. 2017-12-28]. Dostupné z:
https://fedora.kug.ac.at/fedora/get/o:44357/bdef:Content/get. Bakalářská práce. University of music and
performing arts Graz. Vedoucí práce Univ.Prof. Dr.phil. M.A. Andreas Dorschel, str.5
25
LAKIČ, Ana. Albert Roussel: Jouers de flute [online]. 2017 [cit. 2017-12-28]. Dostupné z:
https://fedora.kug.ac.at/fedora/get/o:44357/bdef:Content/get. Bakalářská práce. University of music and
performing arts Graz. Vedoucí práce Univ.Prof. Dr.phil. M.A. Andreas Dorschel, str.5
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Všechny věty obsahují drobné motivy a fráze, které se obměňují, modulují do jiných tónin
a pak se opět vracejí. Ačkoli nemá skladba společné téma, které by jí zcelovalo, přesto působí
kompaktně a má přehlednou strukturu. První věta je pomalá lyrická, druhá scherzová, velmi
rychlá, třetí opět pomalejší lyrická a závěrečná věta má žertovný charakter a je opět v rychlejším
tempu.26

2.2.2 Pan
První věta skladby je zasvěcena bohu-pastýři Panovi, který podle řecké mytologie byl napůl
člověk,

napůl

koza,

tedy

satyr.

Hrál

na

syrinx,

sváděl

nymfy,

tancoval

a radoval se ze života. Nástroj „syrinx“ si podle legendy Pan vyrobil z rákosu, ve který se
proměnila nymfa Syrinx, do níž se bůh zamiloval a chtěl ji svézt. Pan dokázal hrát
na syrinx tak podmanivě, že byl schopen každého okouzlit. Roussel se Panovu kouzelnou
schopnost snaží vyjádřit na začátku věty kadencí sestupné a následně vzestupné dórské
stupnice, viz ukázka č.1.27

Ukázka č.1

Dórský modus pochází již ze starého Řecka. Řadí se mezi čtyři mody, dórský, frygický,
lydický

a

mixolydický.

Mody

se

skládaly

ze

dvou

sestupných

tetrachordů.

Ve starém Řecku byl jako „dórský modus“ označován sestupný tetrachord tvořený dvěma
celými tóny a půltónem. Tento modus však dnes díky dlouhému historickému vývoji nazýváme
„frygický“. V Řecku vyjadřoval vzrušení a vášeň. Modus, který Roussel použil v první větě, je
dnešní „dórská stupnice“, která se vytvoří na druhém stupni durové stupnice. Ta je složena

DOBBS, Wendell B. Rousell The flute and extramusical reference [online]. 1995 [cit. 2018-02-26]. Dostupné
z: http://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=music_faculty. Royal College of music,
str.54
27
https://novotnaire.blogspot.cz/2015/05/dejiny-hudby-stare-reckodejiny-hudby.html
26
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ze dvou celých tónů a půltónu a je pro ni charakteristický interval velké sexty. Tato stupnice
působí velmi klidně, má téměř charakter mollové stupnice. 28
Pro Pana jsou charakteristické časté změny nálad, z vrtošivé či netečné po někdy hravou až
chlípnou. Roussel se tyto nálady snaží vyjádřit motivicky, pomocí harmonických kontrastů
i rytmicky, zejména častým střídáním metra a rytmických pasáží. Tímto jevem se budu
podrobněji zabývat ve třetí kapitole. Idylické klidné stupnice jsou vystřídány dramatickým
tancem s typickým kulhavým rytmem, který má vyjadřovat „kozí nohy“ boha Pana. Poté tanec
ustane a věta je zakončena původním klidným motivem dórské stupnice.29

2.2.3 Tityre
Druhá věta Joueurs de flute nese název Tityre. Věta je pojmenovaná podle literární postavy
z díla Zpěvy pastýřské od římského básníka Publia Vergilia Mara. Zpěvy pastýřské jsou
souborem deseti písní neboli eklog. Příběh Tityra je odehrává v římské provincii Mantua,
v době vlády císaře Gaia Octaviana, kolem roku 27 před Kristem. Císař Octavianus po porážce
armády Bruta a Cassia v občanské válce nabídne svým důstojníkům, kteří jdou do důchodu,
pozemky. Oni však násilím vezmou i pozemky mnoha pastýřů, mezi ně patří Meliboeus, který
je nucen hledat si nový domov. Na cestě z Mantuy potká pastýře Tityra, který měl štěstí a svůj
pozemek si mohl ponechat. Báseň je dialog Meliboeuse a Tityra, ve kterém Meliboeus závidí
Tityrovi jeho štěstí a bezstarostnost. Skladba vyjadřuje tento dialog liniemi flétny a klavíru,
které se motivicky prolínají. Ve skladbě je Tityrovo štěstí vyjádřeno staccatovým hravým
motivem, který zazní několikrát ve flétnovém partu i v klavírním. V kontrastu s ním zazní
lyrická táhlá melodie ve flétně, vyjadřující smutného Melibouse, doprovázená původním
hravým staccatovým motivem v klavíru. Roussel v této větě opět dokazuje, co dokáže vytvořit
s jedním jednoduchým motivem pomocí své výborné znalosti kontrapunktu a formy.30

28

https://novotnaire.blogspot.cz/2015/05/dejiny-hudby-stare-reckodejiny-hudby.html
DOBBS, Wendell B. Rousell The flute and extramusical reference [online]. 1995 [cit. 2018-02-26]. Dostupné
z: http://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=music_faculty. Royal College of music,
str.54
30
DOBBS, Wendell B. Rousell The flute and extramusical reference [online]. 1995 [cit. 2018-02-26]. Dostupné
z: http://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=music_faculty. Royal College of music,
str.55.
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2.2.4 Krishna
V této větě je naprosto zřejmý Rousselův obdiv k orientálním kulturám, který se projevil už
v dřívějších skladbách např. v opeře Padmavati či sborové symfonii Les Evocations. Krishna
byl hinduistický bůh, osmá inkarnace boha Vishnu. Byl zobrazován jako modrá zářivá postava
s nadpřirozenými schopnostmi. Podle legendy sváděl pastýřky pomocí své kouzelné flétny.
Svými nadpřirozenými hudebními schopnostmi okouzloval lidi i zvířata kolem sebe. Roussel
musel znát velmi podrobně indickou kulturu i hudbu, protože v této větě použil indickou
stupnici „Shri raga“.
Základem indické hudby je hlavně rytmus a typické improvizované melodie v daném rozpětí
not-ráze. Rág je celkem devět, jsou tvořeny pěti až sedmi notami s určitými intervaly. Každá
rága vyjadřuje nějakou emoci a přísluší jiné části dne a měla by se správně hrát jen v tu dobu.
Konkrétně Shri raga vyjadřuje barvu a vášeň. 31
Každá rága má několik kontrastních částí, které na sebe navazují. Nejprve se melodie
představí v pomalém tempu a směřuje k rychlejší střední části, pro kterou je typická pravidelná
dlouhá rytmická linie. Každý nástroj zdánlivě hraje jiný rytmus, přitom se mnohokrát sejdou
na těžké době. Tempo střední části se postupně zrychluje až do rychlé pasáže, pro ni je typická
změna metra. Celá rága se zakončí trojnásobně opakovanou pomalou frází. Nejčastější rytmy
rágy jsou šestidobé, sedmidobé, osmidobé, dvanáctidobé a šestnáctidobé.32

2.2.5 Monsieur de la Péjaudie
Monsieur de la Péjaudie byl hrdina románu La Pécheresse od autora Henriho de Régniera.
Tento literární zdroj Roussel nepoužil ve svém díle poprvé, použil ho již dříve např. v díle
Quatre poémes op. 3 či Quatre poémes op. 8. Příběh Régnuerova románu se odehrává
v 17. století na jihu Francie. Postava se jmenuje Marc-Antoine de la Péjaudie, je to flétnista,
který je svým chováním a vzhledem neodolatelnný pro ženské pohlaví. Používá své hudební
schopnosti a šarm k tomu, aby se dostal do vyšších kruhů společnosti a ke svádění žen.33
Myslím, že tuto schopnost mají hlavní hrdinové Rousellova díla společnou a autor ho hudebně
zdůrazňuje pomocí satirických prvků, motivických i rytmických. V románovém příběhu se

LAKIČ, Ana. Albert Roussel: Jouers de flute [online]. 2017 [cit. 2017-12-28]. Dostupné z:
https://fedora.kug.ac.at/fedora/get/o:44357/bdef:Content/get. Bakalářská práce. University of music and
performing arts Graz. Vedoucí práce Univ.Prof. Dr.phil. M.A. Andreas Dorschel,str.11
32
https://tybrdo.cz/indie/maly-uvod-do-indicke-hudby
33
DOBBS, Wendell B. Rousell The flute and extramusical reference [online]. 1995 [cit. 2018-02-26]. Dostupné
z: http://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=music_faculty. Royal College of music,
str.56.
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objeví i vražda, Marc-Antoine je obviněn z vraždy svého soka v lásce a odsouzen sloužit
na královských galérách, kde umírá v námořní bitvě.34

3. ANALÝZA DÍLA JOUEURS DE FLÛTE
3.1 Formální struktura díla
Skladba má čtyři věty, které, jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, mají naprosto
přehlednou strukturu a formu. Dílo můžeme brát téměř jako cyklickou skladbu, přičemž druhá
věta Tityre by měla roli scherza a poslední věta Monsieur de la Péjaudie by fungovala jako
finální rondo.35 Každá věta má však jiný ústřední motiv, tudíž zde není žádný hlavní motiv,
který by celou skladbu zceloval. Věty jsou propojeny pouze podobnou formální strukturou
a tématikou. Všechny věty mají malou formu třídílnou. Jednotlivé části mají jiné tempové
označení, ve většině případů i jiné metrum. Na začátku každé věty zazní ústřední motiv, který
se vždy v poslední části vrátí.

3.2 Harmonický rozbor díla
3.2.1 Pan

Ukázka č. 2

První věta Pan je označena Trés lent ve 4/4 tempu. Flétnový part začíná sestupnou dórskou
stupnicí, o jejímž významu jsem mluvila ve druhé kapitole. Klavír začíná kvintou v tónině

DOBBS, Wendell B. Rousell The flute and extramusical reference [online]. 1995 [cit. 2018-02-26]. Dostupné
z: http://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=music_faculty. Royal College of music,
str.56.
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LAKIČ, Ana. Albert Roussel: Jouers de flute [online]. 2017 [cit. 2017-12-28]. Dostupné z:
https://fedora.kug.ac.at/fedora/get/o:44357/bdef:Content/get. Bakalářská práce. University of music and
performing arts Graz. Vedoucí práce Univ.Prof. Dr.phil. M.A. Andreas Dorschel, str.5
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G dur, která již v druhém taktu sekvencovitě přechází přes 6. stupeň do kvinty F dur, zmenšené
kvinty do Es dur a poté cis moll. Kvinty přitom tvoří paralelizmy, které Roussel často používá.
Ve flétně se v druhém a třetím taktu objevují průtahy. Autor v této větě často střídá čtyřdobé
a třídobé metrum a to téměř po každém taktu, čímž vyjadřuje pohyb a energičnost postavy Pana.

Ukázka č. 3

V druhé ukázce v prvním taktu klavír chromaticky stoupá ve velkých terciích,
ve druhém taktu zase chromaticky klesá melodie ve flétně, harmonicky se party sejdou
v kvartsextakordu f moll s vloženou kvartou, protaženém do Hdim7. V celé skladbě autor spojuje
různé nesourodé harmonie, aby je v dalším taktu opět spojil do konsonantního akordu. Ve
čtvrtém taktu už se tempo skladby zrychluje, opět se mění metrum.

Ukázka č. 4

Zde už přichází poněkud rychlejší část, označena Moins lent, tedy doslova méně pomalu.
Metrum se na chvíli ustaluje na třídobé. V prvním taktu je As dur akord
v klavíru, v druhém taktu melodie flétny klesá v alterovaném dominantním akordu a zvětšeném
kvintakordu.

Ve

čtvrtém

taktu

klavír

v e moll akordu, poté Cmaj7 a A dur akordu.

13

drží

a

moll

akord,

flétna

stoupá

Ukázka č. 5

V další ukázce vidíme ve flétně opět sestupnou stupnici, tentokrát F dur. Zajímavý prvek je
použitý v klavíru, v prvním i druhém taktu, a to kombinace B dur a h moll akordu v prvním
taktu, Des dur a zmenšeného kvintakordu v druhém taktu.

Ukázka č.6

V další ukázce už vidíme druhou rychlejší část věty, označenou Modérément animé. V této
části je vyjádřen radostný tanec hlavní postavy boha Pana. V klavíru se opakuje stejný rytmus
ve stále třídobém metru. Flétna se napojuje nejprve ve zmenšeně malém septakordu, poté v
sestupném Cis dur akordu.

14

Ukázka č. 7

Ve druhém taktu další ukázky už se rytmus v klavíru mění, autor používá sestupné akordy
e moll a C dur. Melodie flétny sestupuje septolou v akordu C7.

Ukázka č. 8

V další ukázce se tempo věty zpomaluje do části označené Lent. Flétna zde má pomalou
melodii vyjadřující hrajícího Pana na syrinx, v klavíru se opakuje rychlejší rytmická figura, ve
které zas je vyjádřena Panova hravá povaha.

Ukázka č. 9

V ukázce č. 9 vidíme opět motiv sestupné stupnice, která postupně graduje z g moll
harmonické přes B dur stupnici.
15

Ukázka č. 10

V této ukázce nám gradace vystupňovala do sestupné d moll stupnice. V druhém taktu
stále vidíme stejný rytmický motiv z ukázky č.8 ve flétnovém partu. V klavíru i flétně opět
vidíme Rousselovy oblíbené paralelizmy, konkrétně čisté kvinty a sexty.

Ukázka č.11

V této ukázce v druhém taktu flétna i klavír souběžně stoupají v septolách, flétna v lydické
stupnici C dur, klavír v d moll melodické. Ve třetím taktu melodie opět klesá, nejprve
v klavíru v souběžném d moll a As dur akordu, poté flétna v Des dur akordu.

Ukázka č .12

Zde už se vrací ústřední motiv sestupné dórské stupnice, kterou jsme viděli na začátku
věty.

16

3.2.2. Tityre

Ukázka č. 13

Druhá věta Tityre je v 2/2 taktu, v tempovém označení Vif, tedy živě. V klavíru se hned na
začátku objevuje ústřední motiv věty ve staccatu v e moll aiolské stupnici. Flétna začíná ve
třetím taktu e moll aiolskou stupnicí do stejného staccatového motivu, který vidíme v
následující ukázce č. 14.

Ukázka č.14

Ukázka č.15

V ukázce č. 15 klavír opět hraje ústřední motiv ve stejné tónině souběžně s flétnou, přičemž
akordické tóny motivu jsou v terciích.

17

Ukázka č. 16

V této ukázce přichází druhá část, ve které klavír hraje staccatový motiv v h moll aiolské
stupnici, flétna má lyrickou melodii. O této části jsem se již zmínila v předchozí kapitole,
dochází zde ke kontrastu veselého Tityra (klavír) a smutného Meliboeuse (flétna).

Ukázka č. 17

Zde se opět vrací ve flétně ústřední motiv e moll aiolské. Ve čtvrtém taktu se objevuje
lydická F dur.

Ukázka č. 18

Ve třetím taktu další ukázky se objevuje ústřední motiv v klavíru, flétna postupně klesá
v e moll akordu. Věta končí v původní e moll tónině.

18

3.2.3 Krishna

Ukázka č. 19

Třetí věta Krishna je celá v indické ráze Shri Raga, která se osmi tóny: A, B, Cis, Dis, E, F,
Gis, A, tedy intervaly m. 2, zm. 3, v. 2, m. 2, m. 2, zm. 3 a m. 2. Stupnice obsahuje teda dva
hiáty, čtyři půltóny a jeden celý tón. Věta je v 7/8 metru, typickém pro indickou hudbu, tempově
označena Lent. 7/8 metrum je rozděleno na čtyři a tři osminy. Věta začíná opakující se
rytmickou figurou, flétna nastupuje ve třetím taktu

Ukázka č. 20

Ve třetím taktu další ukázky klavír hraje staccatovou rytmickou figuru, začínající
zv. 5. Tento interval se ve větě objevuje často, stejně jako zm. 5 a zv. 4. V ukázce č. 22 už
přichází další část, označena Moins lent, tedy doslova „méně pomalu“. Harmonie této části se
mění, je to stejná rága, jen od tónu C. Flétna má téměř taneční rytmus na stejném repetujícím
tónu.

Ukázka č. 21
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Ukázka č. 22

V klavíru se v této ukázce opakuje stejná rytmická figura, která harmonicky graduje.
Ve třetím taktu se objevuje tón Fis, který harmonicky vybočuje z rágy. Tvoří tím místo
původního půltónu, celý tón.

Ukázka č. 23

Zde už přichází kontrastní část v třídobém metru. Harmonie je ustálena na Shri ragu od C
s tónem Fis. V klavíru vidíme vždy na druhé době konsonantní C dur akord. V další ukázce už
vidíme opět původní motiv v Shri ráze od tónu A.

Ukázka č. 24
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Ukázka č. 25

Věta je ukončena stejným harmonickým i rytmickým motivem v klavíru, který postupně
klesá přes zv.5 v předposledním taktu do a moll.

3.2.4 Monsieur de la Péjaudie

Ukázka č. 26

Poslední čtvrtá věta Monsieur de la Péjaudie je označena Modéré a je ve třídobém metru.
Původní tónina je F dur, ze které autor rychle vybočí už v prvním taktu. Ústředním motivem
v klavíru je sekvencovité stoupání modulujích akordů, které vyjadřuje kroky přicházejícího
Marc – Antoina de la Péjaudie. Tento motiv se ve větě objeví ještě mnohokrát. Skladba díky
tomuto opakujícímu se motivu může působit jako rondo. Dále se zde objevují zajímavé prvky,
jako je kombinace různých tónin, např. v prvním taktu F a Fis dur, zakončený G7.

Ukázka č. 27
21

Flétna nastupuje až v pátém taktu v části Au Mouvement, ve které klavír hraje stále stejný
motiv jako na začátku, flétna nám představuje hlavní motiv věty, který vychází
z 5. stupně F dur, přes Fis dur do E dur. Klavír hned v druhém taktu část motivu imituje.
Ve čtvrtém taktu vidíme motiv sestupné stupnice, konkrétně a moll aiolské, který se objevuje
v první větě Pan.

Ukázka č. 28

Ukázka č. 29

V této ukázce se ve flétně opět objevuje původní motiv. Ve třetím taktu flétna sekvencovitě
stoupá, klavír má stoupající cikánské Dur stupnice, pro kterou je typický interval v. 3 a hiátu
na 2. a 6. stupni. V prvním taktu ukázku ještě vidíme cikánskou Dur stupnici, ve druhém
chromatické sextoly ve flétnovém partu a ve třetím opět původní motiv, klesající přes Fmaj7
a zvětšeně velký septakord. Tyto dva rozložené akordy jdou souběžně s klavírními akordy C7
a A7.
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Ukázka č. 30

Zde přecházíme do další části, ve které se stále objevuje doprovodný rytmický motiv
ze začátku v klavíru, který se rozvíjí do klesajících zvětšeně velkých septakordů. V tento části
je vyjádřeno životní drama příběhu Marca-Antoina de la Péjaudie.

Ukázka č. 31

V této části se objevuje původní motiv ve flétnovém partu opět ve zvětšeně velkých
septakordech. Ve druhém taktu flétna stoupá v B dur akordu a ve třetím opět klesá v d moll
aiolské stupnici. Ve třetím taktu ukázky č. 32 se vrací původní motiv.

Ukázka č. 32
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Ukázka č. 33

Věta je ukončena flažoletem ve flétnovém partu a pravidelným rytmickým motivem
v klavíru.
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ZÁVĚR
Albert Roussel je významný francouzský skladatel 20. století, jehož tvorba není příliš známá.
Myslím, že právě jeho komorní díla jsou významná a často interpretovaná. Roussel se snažil
přizpůsobit moderní době, ale přesto byl velmi originální a v mnohých ohledech překonal i dílo
např. Maurice Ravela či Clauda Debussyho. Když byl Roussel kdysi dotázán, jak si představuje
hudební budoucnost, řekl: „Některé experimenty byly zbytečné, ale teď se tvoří syntéza, tvoří se
nový zákon harmonie, nový kontrapunkt.“
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Myslím, že právě ve skladbě Joueurs de flute je

patrné, jak mistrně dokázal autor pracovat s kontrapunktem a harmonií, což byly obory, které i
vyučoval na Schole cantorum a obohatil mnoho slavných skladatelů jako Bohuslava Martinů,
Erica Satieho, Edgara Varése.
Jak jsem již zmínila v úvodu své práce, snažila jsem získat informace o důvodu pojmenování
celé skladby a propojení názvů jednotlivých vět s konkrétním charakterem postav. Roussel
během svého života hodně cestoval do orientálních zemí, inspirace těmito kulturami používal
v mnoha svých skladbách. Myslím, že se mu podařilo výborně vystihnout charakterové rysy
hlavních postav, kterým jsou věty zasvěceny. Každá postava, které je věta zasvěcena, má svůj
příznačný motiv, autor vyjadřuje i změny nálad velkými harmonickými a rytmickými kontrasty.
Musel mít i velmi pečlivě nastudovanou teorii hudby, která je pro orientální kultury typická,
neboť mistrně používá velmi specifickou harmonii, kterou v té době málokterý skladatel
používal. Díky tomu je skladba mnohem zajímavější a originálnější.
Skladba Joueurs de flute se dá považovat za typickou flétnovou kompozici, která by měla
být v základním repertoáru každého flétnisty. Autor v ní poukazuje na krásu flétnového tónu,
zvukových a technických možností. Skladba není výjimečně technicky náročná, ale je velmi
obtížné jí správně a zajímavě interpretovat a zároveň se sjednotit s klavírním doprovodem, který
je v tomto případě technicky mnohem náročnější než flétnový part. Skladbu jsem pečlivě
nastudovala a myslím, že po znalostech, získaných při psaní této práce, se na ni dívám z nového
úhlu pohledu. Snažila jsem se svojí prací přiblížit budoucím interpretům skutečnosti, díky nimž
by měli skladbu lépe pochopit, neboť studium skladby nespočívá pouze ve cvičení techniky,
ale hlavně v pochopení celé autorovy koncepce skladby.

REITTEREROVÁ, Vlasta. Jsem optimista. Před 80 lety zemřel Albert Roussel [online]. 23.08.2017 [cit. 201712-28]. Dostupné z: https://operaplus.cz/optimista-pred-80-lety-zemrel-albert-roussel/?pa=2
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