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NE 29. 9. 2019, Bobycentrum, 19:00
EINSTEIN NA PLÁŽI 
zahajovací koncert
GLASS Einstein on the Beach 
vypravěčka Suzanne Vega,  
Collegium Vocale Gent a Ictus Ensemble 
dirigenti Georges-Elie Octors,  
Tom De Cock

ÚT 1. 10. 2019, konvent Milosrdných bratří, 
19:00
IL FESTINO  
A FRANCOUZSKÁ DVORSKÁ HUDBA 
Douce félicité / Sladká blaženost 
LAMBERT, MARAIS, LE CAMUS,  
L. COUPERIN, MOLLIER, VISÉE
Dagmar Šašková mezzosoprán a Il Festino

ST 2. 10. 2019, Divadlo Husa na provázku, 
19:00
GIDE / MARTINŮ: OIDIPUS
Oidipus, divadelní hra André Gida se 
scénickou hudbou Bohuslava Martinů 
režie Mark Ther, členové Filharmonie Brno 
dirigent Tomáš Krejčí

ČT 3. 10. 2019, Besední dům, 19:00
PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ  
V BESEDNÍM DOMĚ
Jana Hrochová mezzosoprán 
Giorgio Koukl klavír

PÁ 4. 10. 2019, Českobratrský evangelický 
chrám J. A. Komenského, 19:00
MARTINŮ VOICES
J. NOVÁK Testamentum,  
Missa philadelphiae, Jubilatio matutina
LISZT / JANÁČEK Mše B dur
MARTINŮ Vigilie, Čtyři písně o Marii
Martinů Voices, sbormistr Lukáš Vasilek 
Linda Sítková varhany

SO 5. 10. 2019, brněnské vily:  
Stiassni (11:00), Löw-Beer (15:00), 
Tugendhat (17:00)
PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ  
V BRNĚNSKÝCH VILÁCH
vila Stiassni:  
Roman Hoza baryton, Ahmad Hedar klavír  
vila Löw-Beer:  
Tomáš Kořínek tenor, David Švec klavír  
vila Tugendhat:  
Lada Bočková soprán, Marta Vašková klavír

NE 6. 10. 2019, Divadlo na Orlí, 19:00 
VEČEŘE & PARÁDA
ADÁMEK Le Dîner 
E. F. BURIAN Na pohlednice 
RYCHLÍK Africký cyklus 
SATIE Paráda
BCO – Brno Contemporary Orchestra 
dirigent Pavel Šnajdr

PO 7. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00
UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –  
MIECZYSŁAW WEINBERG
Beseda o skladateli a projekce jeho opery 
Pasažérka, moderuje Jan Špaček

PO 7. 10. 2019, Besední dům, 19:00
WEINBERG 100 (I)
WEINBERG Sonáty pro housle a klavír č. 1–4 
Milan Paľa housle 
Ladislav Fančovič klavír 

ÚT 8. 10. 2019, kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, 19:00
COUPERIN A TIBURTINA ENSEMBLE
COUPERIN Messe propre pour les couvents 
Tiburtina Ensemble 
um. vedoucí Barbora Kabátková 
Eva Bublová varhany

ST 9. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 18:00
THE SOUND IS INNOCENT
Hravá a poetická cesta do snového světa 
nahrávacích studií, elektronické hudby  
a experimentálního zvuku v hudebním 
dokumentu režisérky Johany Ožvold
 
ČT 10. 10. 2019, Besední dům, 19:00
ANDERSZEWSKI  
A BASILEJSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
POULENC Sinfonietta  
MOZART Klavírní koncert č. 12 
HOLLIGER Meta arca  
SCHUMANN Klavírní koncert a moll 
Piotr Anderszewski klavír 
Baptiste Lopez housle  
Basilejský komorní orchestr 

SO 12. 10. 2019, Besední dům, 19:00
VERSAILLES
Hudba z komnat versailleského zámku 
LULLY, COUPERIN, ROYER, D’ANGLEBERT, 
RAMEAU, BALBASTRE, DUPHLY
Alexandre Tharaud klavír 

NE 13. 10. 2019, Besední dům, 19:00
WEINBERG 100 (II)
WEINBERG Sonáta pro sólové housle č. 3, 
Sonáta pro klavír č. 6,  
Sonáty pro housle a klavír č. 5 a 6 
Milan Paľa housle 
Ladislav Fančovič klavír 

PO 14. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00
UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –  
PETER EÖTVÖS
Beseda se skladatelem a projekce  
dokumentárního filmu Eötvös Péter 75 
uvádí Jan Špaček

PO 14. 10. 2019, Mahenovo divadlo, 19:00
TANEC SLUNCE
LULLY Měšťák šlechticem 
MOZART Symfonie č. 40 g moll
Geneva Camerata 
dirigent David Greilsammer  
choreografie a tanec  
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

ST 16. 10. 2019, Besední dům, 19:00
DAVIES + EÖTVÖS = 150  
závěrečný koncert
MOZART Únos ze serailu, předehra 
EÖTVÖS Dialog s Mozartem 
BARTÓK Taneční suita 
EÖTVÖS Seven  
BARTÓK Divertimento
Akiko Suwanai housle 
Filharmonie Brno 
dirigenti Dennis Russell Davies a Peter Eötvös

DOPROVODNÝ PROGRAM:

8. 10. 2019, Knihovna Jiřího Mahena,  
17:00 a 18:00
MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (I) 
Foglar + Rychlé šípy = 100 
Hudební dílny na výstavě  
Pocta Rychlým šípům 

6. 10. 2019, Kabinet múz, 14:00 a 16:00
MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (II) 
Tajemství letadla Bílý pták 
Hudebně-výtvarná dílna pro děti,  
volně inspirovaná skladbou  
Bohuslava Martinů Podivuhodný let

4.– 6. 11. 2019, Ústav hudební vědy FF MU
54. MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVĚDNÉ 
KOLOKVIUM
Městská hudební kultura ve střední Evropě 
1450–1670
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DOUCE FÉLICITÉ / SLADKÁ BLAŽENOST

Francouzská dvorská hudba krále Ludvíka XIV.
French court music for King Louis XIV

MICHEL LAMBERT 
Que d’amants séparés languissent nuit et jour  
(Kolik odloučených milenců dnem i nocí naříká)
D’un feu secret je me sens consumer  
(Cítím se spalován tajným ohněm)
Ombre de mon amant  
(Stíne mého milence)

MARIN MARAIS 
Plainte en ré majeur (Nářek)  
pro violu da gamba č. 55 D dur /  
for viola da gamba No. 55 in D major

SÉBASTIEN LE CAMUS 
Amour cruel Amour (Lásko, krutá lásko)
Que ta voix divine me touche  
(Jak se mne dotýká Tvůj božský hlas)
Que j’aime encore ce beau séjour  
(Jak miluji tohle krásné místo)
Laissez durer la nuit, impatiente Aurore  
(Nechte trvat noc, netrpělivá Jitřenko)

LOUIS COUPERIN 
Passacaglia C dur pro sólové cembalo / 
for solo harpsichord

LOUIS de MOLLIER 
Que Phillis est cruelle (Jak krutá je Phyllis)
Si je vous dis que vos yeux m’ont brûlé  
(Když vám říkám, že Vaše oči mě spálily)
Hélas, je sais bien (Běda, vím dobře)
J’avais pensé qu’une si longue absence  
(Myslel jsem, že dlouhé odloučení)

ROBERT de VISÉE 
Prélude, Allemande et Chaconne pro sólovou teorbu /  
for solo theorbo

LOUIS de MOLLIER 
Le printemps est de retour (Jaro se vrací)
Le verger du berger Tircis (Pastýřský sad Tircida)
Peux-tu douter de mon martyre?  
(Můžeš pochybovat o mém utrpení?)
Sitôt que Phillis j’aperçois les appâts  
(Stejně jako Phyllis vidím nástrahy)

Il Festino:
Dagmar Šašková mezzosoprán / mezzo-soprano 
Laurent Stewart cembalo / harpsichord 
Hana Fleková j.h. viola da gamba 

Manuel de Grange umělecký vedoucí / direction, teorba / theorbo



Francouzský soubor Il Festino, založený v roce 2009, se specializuje na hudbu 17. století. 
Francouzskou dvorskou hudbu téže doby odjela před lety do Francie studovat mezzo-
sopranistka Dagmar Šašková, která se právě ve Francii etablovala v dané specializaci. 
Společně představí skladby z prostředí královského dvora Ludvíka XIV. včetně dosud 
neznámých skladeb Louise de Mollier, unikátně dochovaných v Brně. 

Douce félicité / Sladká blaženost
Airs sérieux / Vážné písně od Michela Lamberta, Sébastiena Le Camuse 
a Louise de Mollier

Když zbrusu nová francouzská opera, vynalezená Jeanem-Baptistem Lullym a básníkem 
Philippem Quinaultem, vítězila na Královské hudební akademii v nejslavnějších letech 
vlády Ludvíka XIV., ke svému vrcholu dospěla také galantní kultura. Tato kultura, příznač-
ná pro aristokracii první poloviny 17. století, se vyvinula v „uličkách“ a hlavně v salónech, 
kde se erudovaní lidé rozhodli definovat novou společenskost při hledání zdvořilosti kom-
binující činnosti srdce a ducha. Aristokraté, profesionální básníci nebo příležitostní auto-
ři veršů a hudebníci se snažili popsat všechny nuance pocitů a přísnost „milostné říše“, 
idealizované díky umění konverzace, literárních her, praxe vzácné poezie a hudby.
 Vážná píseň, hudební ornament těchto „uliček“ a přímá dědička dvorských pís-
ní, nahradila polyfonní píseň ve světském hudebním prostředí první poloviny 17. století. 
Žánr vážné písně ovládal francouzskou světskou hudbu během většiny vlády Ludvíka 
XIV. Vážná píseň, skládaná na galantní poezii, elegické, žalostné nebo pastorální inspi-
race, byla druhem hudební miniatury s jedním, dvěma nebo třemi hlasy obecně dopro-
vázenými generálním basem a s jednoduchou strofickou strukturou. Většina repertoá-
ru, který vyplňoval dýchánky galantních kruhů, obíhala v rukopisné formě nebo byla 
přístupná veřejnosti v pravidelné revui Livres d’Airs de différents auteurs (Kolektivní 
sbírka písní). Rozsáhlou antologii vážných písní pro 2 až 3 hlasy začal vydávat v roce 
1658 Robert Ballard a až do roku 1694 v tom pokračoval jeho syn Christopher (37 knih).
 Mezi skladateli vážných písní vynikají zejména Michel Lambert a Sébastien  
Le Camus. Jejich melodie můžeme najít v četných rukopisech, a právě oni jsou nejčas-
tějšími skladateli v Ballardově antologické sbírce. Oba byli uznáváni svými současníky 
jak na královském dvoře, tak ve světáckých salónech hlavního města. O něco méně 
známý Louis de Mollier se může chlubit důležitým místem mezi skladateli-loutnisty, 
kteří se aktivně podíleli na pařížském hudebním životě, zejména v salónech.

Michel Lambert (1610–1696) získal hudební vzdělání jako dítě v kapele Gastona Orleán-
ského, bratra Ludvíka XIII. Již v roce 1636 se stal v Paříži známým jako zpěvák a učitel 
zpěvu a užíval si patronátu mocných lidí: vévody Orleánského a jeho dcery Mademoisel-
le de Montpensier, ale také kardinála Richelieu a Nicolase Fouqueta. Od roku 1651 tan-
čil v královském baletu. V roce 1658 již byl tak dobře zaveden, že jeho písně pravidelně 
vycházely v Ballardových Livres d’Airs de différents auteurs nebo v dobovém periodiku 
Mercure galant. V roce 1660 získal výsadu vydat pod vlastním jménem několik vybra-
ných písní pro sólový hlas a generální bas a o rok později se stal „Maître de la Musique 
de la Chambre du roi“ (kapelníkem dvorské kapely).

 V této funkci spolupracoval po desetiletí se svým zetěm Jeanem-Baptistem Lu-
llym a až do své smrti (1696) si mohl vychutnávat svou velkou reputaci. Jako „Maître de 
la Musique de la Chambre“ poskytoval a řídil královskou zábavu, ale také se věnoval 
předávání svého umění. Vyučoval Elisabeth-Charlotte Orleánskou, dceru mladšího bra-
tra krále Ludvíka XIV., nebo princeznu Marie-Anne-Christine Bavorskou. Po své smrti byl 
záhy považován za jednoho z reformátorů a tvůrců nového francouzského stylu. Byl jed-
ním z prvních hudebníků, kterému se podařilo smířit francouzský a italský styl. Jeho 
vokální tvorba byla jakýmsi druhem laboratoře s úkolem vytvořit francouzskou drama-
tickou hudbu s příznačnými recitativy… (Pierre Bonnet-Bourdelot Histoire de la Musique 
et de ses effets, 1715, první francouzsky psané dějiny hudby)

Sébastien Le Camus (cca 1610–1677) se narodil ve stejném roce jako Lambert. Dříve než 
vstoupil do dvorské kapely, pracoval pro Gastona Orléanského. V roce 1660 byl jmenován 
„Maître de la Musique“ nové královny Marie-Thérèse (střídal se s Jeanem-Baptistem de 
Boësset) a následujícího roku získal místo gambisty a teorbisty v Musique de la Chambre du 
roi. Nahradil na tomto postu Louise Couperina. Až do své smrti v roce 1677 žil obklopený 
knihami, malbami a hudebními nástroji. Na rozdíl od Lamberta nevydal pod svým jménem 
ani jedinou sbírku. Nástupcem v královském ansámblu byl jeho syn Charles, který se rok po 
smrti svého otce postaral, aby se Sebastienův výběr melodií v Ballardově sbírce objevil.

Tanečník, skladatel, básník a loutnista Louis de Mollier (cca 1615–1688) byl v letech 1636 
až 1644 ředitelem dvorních zábav hraběnky ze Soissons. Její patronát mu otevřel dveře 
královského dvora, kde v letech 1646–1673 působil jako loutnista. K jeho slávě přispělo 
jmenování tanečníkem ve službách krále (1644). Až do roku 1665 se podílel na tvorbě 
všech dvorních baletů, často vedle mladého Ludvíka XIV. a jeho nejoblíbenějšího Lullyho. 
Složil hudbu k několika baletům a někdy i jejich text (Ballet des Plaisirs Troublés, 1657). Ve 
svém vydání z července 1677 se v revue Mercure galant zmiňuje o tom, že „se vždy pečlivě 
staral o to, aby francouzská hudba byla co nejměkčí, s hloubkou umění Italů“.
 Jeho životní úspěch se uskutečnil 6. září 1666, kdy vedl balet na počest švédské 
královny Kristýny. Sám v něm tančil a napsal k němu hudbu i text. Od roku 1650 až do 
své smrti byl Mollier dvorním učitelem dětí, z nichž nejdůležitější byl korunní princ. Od 
1665 do 1673 komponoval melodie pro Théâtre du Marais a složil dvě opery. Jak napsal 
Mercure galant, každý čtvrteční večer Mollier, doprovázený Elisabeth Jacquet de la Gu-
erre na cembalo, pořádal u sebe malý koncert s hudbou, která měla úspěch v Louvru. 
Jeho dcera Marie-Blanche byla slavnou dvorní zpěvačkou a tanečnicí.

Do svého programu zařadil soubor také sólové instrumentální skladby pro každý z pro-
vázejících nástrojů. Nářek Marina Maraise (1656–1728),55. číslo, v D dur, ze třetí knihy 
skladeb, jsou dílem naplněným lyrismem, měkkostí a hloubkou, které se zřídka najdou  
v repertoáru 17. století. Louis Couperin (1626–1661) byl jedním z nejvýznamnějších fran-
couzských skladatelů své doby. Jeho díla nebyla za jeho života vydávána a dochovala se 
díky třem rukopisům, které obsahovaly celkem asi 300 skladeb. Robert de Visée (cca 
1650–cca 1725) byl ve své době jedním z nejvýznamnějších kytaristů a loutnistů. Jeho 
skladby pro kytaru si můžeme vychutnat díky dvěma knihám vydaným v Paříži v letech 
1682 a 1686 a pro loutnu a teorbu prostřednictvím rukopisů Vaudry de Saizenay (1699)  



a dvou dalších sbírek Národní knihovny Francie. Prélude, Allemande a Chaconne v tóni-
ně a moll nám umožňují ocenit teorbu jako nástroj improvizační, stejně jako její schop-
nost sdružovat se s tancem, tak důležitým ve francouzském instrumentálním repertoá-
ru 17. století.

Manuel de Grange, přeložila Dagmar Šašková

Potěšení smyslů a povznesení ducha poezií, gesty a hudbou, tak by se dala několika slovy 
shrnout podstata souboru Il Festino. Soubor zůstává věrný estetice a rétorickým pravidlům 
umění 17. století pod vedením loutnisty Manuela de Grange. Tato pravidla platí jak pro zpěv 
a mluvený přednes, tak i pro instrumentální hudbu, kterou hudebníci hrají na kopie barok-
ních nástrojů. Soubor se snaží pokaždé spojit verše a árie jedné epochy a nabídnout tak 
publiku jedinečný zážitek. Ukazuje, jak si muži a ženy určité doby předávali své vášně, ra-
dosti i strasti.
 Il Festino účinkuje od svého vzniku v roce 2009 na významných festivalech a kon-
certních scénách ve Francii i v zahraničí. V roce 2012 nahrál svůj první disk věnovaný 
italským áriím od francouzských autorů na dvoře Ludvíka XIII., který odborná kritika 
velmi kladně ohodnotila. V březnu 2015 nahrál druhé CD s áriemi Stefana Landiho, třetí 
nahrávka se věnuje áriím Michela Lamberta a Sébastiena Le Camuse. V letošním roce 
vydal CD Donna s madrigaly a motety pro dva soprány od Claudia Monteverdiho.

Mezzosopranistka Dagmar Šašková pochází z Rakovníka. Vystudovala sólový zpěv na 
Západočeské univerzitě v Plzni a na brněnské Janáčkově akademii múzických umění  
a barokní zpěv v Centru barokní hudby ve Versailles.
 Jako sólistka spolupracuje se soubory Collegium 1704, Musica Florea, Akadêmia, 
Il Festino, Le Poème Harmonique, Le Concert Brisé, La Fenice, Les Paladins, Pygmalion, 
La Reverencia a La Simphonie du Marais. Natočila více než 15 CD italské, francouzské  
a německé barokní hudby. Pro České centrum v Paříži připravila cyklus koncertů české 
hudby, pořádaný v rámci Roku české hudby 2014. V roce 2010 debutovala v Avignonu  
v roli Corisandy v Lullyho opeře Amadis. Na patnácti francouzských scénách ztvárnila 
roli Melanta v Monteverdiho Návratu Odysea. Zpívala Didonu v Purcellově Dido a Aene-
as. Ve vídeňském Konzerthausu ztělesnila Doris, Zaidu a Olympii v Galantní Evropě An-
drého Campry. Letos v únoru se poprvé představila v Pařížské filharmonii rolí Aurory  
v opeře Il mondo alla roversa od Baldasara Galuppiho.
 V Paříži byla přizvána k projektu Cultures centrales, aby předala francouzským 
studentům svou zkušenost s českou písní. Barokní zpěv vyučovala v New Delhi, Santiagu 
de Chile a v korejském Soulu.

Laurent Stewart začal hrát na cembalo ve věku 12 let v Nice, posléze pokračoval ve  
Veroně. V Lille vystudoval hru na cembalo a komorní hru. Pod vedením Jose van Immer-
seela na Královské konzervatoři v Antverpách studoval hru na cembalo současně s hrou 
na varhany u Jeana Boyera. Je vyhledávaným sólistou na významných evropských festi-
valech staré hudby, jako je Festival Oude Muziek v Utrechtu, Festival La Roque d‘Anthé- Dagmar Šašková © ateliér FotoŠkoda



ron, Flanderský festival nebo Bozar Music v Bruselu. Vystoupil také ve Ville Medici, na 
zámku ve Versailles a v Kalifornii. Intenzivně se rovněž věnuje komorní hudbě. Účastní se 
mnoha koncertů s prestižními soubory: mezi nimi La Fenice, Pulcinella, Akadêmia,  
Il Seminario Musicale, Ricercar Consort, Clément Janequin, Baroque Traversées, Poème 
Harmonique; s nimi se věnuje evropské hudbě z období baroka a renesance.
 Spolupracuje také s několika orchestry, např. s Grande Ecurie a Chambre du Roy 
(Jean-Claude Malgoire) nebo s belgickým orchestrem Les Agrémens (Guy Van Waas). 
Podílel se na téměř šedesáti nahrávkách pořízených různými soubory. Jeho sólové na-
hrávky získaly vynikající hodnocení a řadu ocenění.

Hana Fleková vystudovala hru na violoncello na Pražské konzervatoři a později na Aka-
demii múzických umění. Část studií strávila v Londýně, kde se věnovala hře na violu da 
gamba. V současné době se zabývá převážně autentickou interpretací hudby 17. a 18. 
století, je členkou předních českých souborů Collegium 1704, Collegium Marianum, For 
Several Friends a Musica Florea. Spolupracuje s dalšími tělesy jako např. Ensemble Tour- 
billon a Ensemble Inégal. Podílí se na nahrávkách českých i zahraničních vydavatel-
ských společností.

Manuel de Grange se narodil v Chile a studoval klasickou kytaru, harmonii, kontrapunkt 
a komorní hudbu na Institutu hudby Katolické univerzity v Santiagu de Chile. V roce 
1990 se usadil ve Francii, kde ve třídě Rafaela Andia na École Normale de Musique  
v Paříži studoval klasickou kytaru, barokní kytaru a komorní hudbu. Poté studoval lout-
nu, teorbu a basso continuo u Claire Antonini na pařížské Conservatoire Supérieur. Dále 
se zdokonaloval pod vedením Hopkinsona Smithe na Schole Cantorum v Basileji.
 Manuel de Grange vystupuje jako sólista a doprovazeč s různými soubory, pravi-
delně s nimi hraje a nahrává po celém světě: Le Poème Harmonique, Le Parlement de 
Musique, Les Paladins, Maîtrise du centre de musique Baroque de Versailles, Ensemble 
Jacques Moderne. Od roku 2000 spolupracuje také s režisérem Jeanem-Denisem Mono-
rym, na jehož představeních zajišťuje hudební režii. Je pravidelně zván na interpretační 
kurzy Institutu hudby Katolické univerzity v Chile. Nahrál na 30 CD, z nichž některé ob-
držely nejvyšší ocenění odborného tisku.

Manuel de GrangeHana FlekováLaurent Stewart



Founded in 2009, the French ensemble Il Festino specialises on the music of the 17th cen-
tury. At about the same time, the mezzo-soprano Dagmar Šašková travelled to France to 
study French court music of the period, and stayed on to establish herself as a performer 
of this same repertoire. Together, here they will present a programme of works composed 
at the royal court of Louis XIV, including hitherto unknown works by Louis de Mollier, 
uniquely preserved in Brno.

Under the rule of Louis XIV, beyond the brand new French opera, it was the country’s 
gallant culture that enjoyed considerable success. Characteristic of the aristocracy in 
the first half of the 17th century, this culture developed in the “streets” and especially 
in aristocratic salons. Serious song, the musical ornament of these “streets”, was a di-
rect descendant of the court songs of the early 17th century.
 Most of the repertoire performed at the parties of the gallant circles has been 
preserved thanks to Robert Ballard’s review, Livres d’airs de différents auteurs (collections 
of songs) and the periodical of that time, Mercure galant.
 Outstanding among the composers of serious songs were Michel Lambert (1610–
1696) and Sébastien Le Camus (ca. 1610–1677). Their melodies appear in numerous ma-
nuscripts and they are among the composers best represented in Ballard’s collection. 
Both were recognised by their contemporaries. Louis de Mollier (ca. 1615–1688) is so-
mewhat less well known, but could take pride of place among the composers and lute-
nists who were actively involved in the musical life of Paris, especially in the salons.

A delight for the senses and an elevation of the spirit through poetry, gestures and mu-
sic: that is how we could sum up the essence of Il Festino. The ensemble remains true to 
the aesthetics and rhetorical rules of 17th-century art as concerned with singing, reci-
tation and instrumental performance and they play on copies of Baroque instruments. 
The artists seek to bring together the verses and arias of one era, and thus to offer  
a unique experience to their audiences. 

Manuel de Grange, translated by Štěpán Kaňa

MICHEL LAMBERT 

Que d’amants séparés languissent  
nuit et jour
Kolik odloučených milenců 
dnem i nocí naříká,
slyšíme nářky, vidíme slzy.
Bohužel, pokud má sláva kouzlo,
stojí za to všechno zlo, 
které způsobuje láska?

Šťastni jsou nepřítomní, 
co se mohou vrátit,
a ti, co jsou v bezpečí před zbraněmi lásky.
Běda! Pokud má sláva své kouzlo,
stojí za to všechno zlo, 
které způsobuje láska?

D’un feu secret je me sens consumer
Cítím se spalován tajným ohněm,
aniž bych byl schopen zbavit se zla, 
které mě ovládá.
Mohl bych se snadno vyléčit, 
kdybych přestal milovat,
ale dávám přednost bolesti 
před uzdravením.

Když zemřu, můžu vinit jen sám sebe?
Kdo začne milovat, má v tom pokračovat?
Až se dozvíte, Phyllis, 
že jsem přestal milovat,
bude dobře známo, že jsem přestal žít.

Ombre de mon amant
Stíne mého milence, 
stíne stále naříkající,
běda! Co chcete? Já umírám.
Jen chvíli bud‘te pozorný 
k otřesnému vyprávění mých bolestí.
Právě na tomhle osudném břehu
jsem viděla téci vaši krev 
spolu s mými slzami.
Nic nemůže zastavit mou bloudící duši,

poddávám se svému neštěstí.
Stíne mého milence, stíne stále naříkající,
běda! Co chcete? Já umírám.

SÉBASTIEN LE CAMUS 

Amour, cruel Amour,
Lásko, krutá lásko, nech mě vyplakat.
Nedokážu snášet tolik tajností.
Tvé citelné bolesti už ztratily své kouzlo.
Zaslouží si jeden nevděčník tak něžný žal?
Lásko, krutá lásko, nech mě vyplakat.
Zrádná touha po vrtkavém milenci 
mě stála příliš slz a nářků,
smrtelného tesknění a smutných obav.
Ach, běda, je třeba se trápit a ničit
pro jednoho nevděčníka, 
který nedokáže milovat?
Lásko, krutá lásko, nech mě vyplakat.

Que ta voix divine me touche
Jak se mne dotýká Tvůj božský hlas!
Jak šťastný bych byl,
kdybych mohl vrátit Tvým ústům
potěšení, které mi dala.

Pokud je pravda, že Vás můj hlas svádí,
Vaše touha mě také okouzluje;
a budu vždy šťastná,
získám-li polibek na oplátku.

Que j’aime encore ce beau séjour
Pořád miluji tohle krásné místo,
kde mi lesy a louky připomínají 
kouzlo mé první lásky.
Na břehu těchto potoků jsem proléval slzy,
žil jsem však šťastně.
Nebyl jsem milován, 
ale byl jsem zamilovaný.
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Laissez durer la nuit, impatiente Aurore
Nechte trvat noc, netrpělivá Jitřenko,
Pomáhá mi schovat mé skryté bolesti.
A já jsem ještě nevyplakala dost slz.
Běda! Jsou noci pro mou bolest 
dostatečně tmavé?
Poté, co můj pastýř opustil toto místo,
ach, nemohu snést prudkou denní záři.
Nechte mě plakat pro přízeň stínů tak,
jak to bude žádat má láska.

LOUIS de MOLLIER

Que Phillis est cruelle
Jak krutá je Phyllis,
když odsoudí má vzplanutí,
které jí odkryji.
Ach, proč mi místo lásky
nabízí jen urážky ?

Si je vous dis que vos yeux m’ont brûlé
Když Vám říkám, že Vaše oči mě spálily,
děláte uraženou, když skryji svou myšlenku,
nazýváte mě záludným.
Co mám dělat? Běda!
Když mluvím, rozzlobíte se,
a pokud chci mlčet, vyčtete mi to.

Pokud soudíte se stejnou přísností
moji bolest a mé ticho,
krásná Phyllis, urazím Vás.
Nic nemůže vyhrát Vaše srdce.
Běda! Co mám dělat?
Když mluvím, rozzlobíte se,
a pokud chci mlčet, vyčtete mi to.

Hélas, je sais bien
Běda! Vím, že když Vás vidím,
jen to zvětšuje mou krutou beznaděj,
živí mé zbytečné vzplanutí.
Nicméně i proti své mysli Vás všude hledám.

Zapomněl jsem, dívaje se na Vás,  
trápení své duše
a sním jen o potěšení svých očí.

J’avais pensé qu’une si longue absence
Myslel jsem, že tak dlouhé odloučení
mi pomůže zapomenout na Iris, mou lásku.
Ale běda! Proč tato naděje chřadne 
každým dnem,
proč už nevidím ani náznaku.

Le printemps est de retour
Jaro se vrací,
Zefírci laskají Floru,
ptáci se od prvního kuropění
dvoří jeden druhému.
A já se topím v beznaději,
daleko od své pastýřky,
a já se topím v beznaději,
zatímco vše oplývá láskou.

Le verger du berger Tircis
Sad pastýře Tircida je plný strastí.
Jeho louky už tolik nekvetou,
jeho potůčkům zhořkly prameny
od té doby, co se jeho pastýřka 
zamilovala jinde.

Malátnost jeho srdce ukazuje,
jaké je jeho zoufalství.
Jeho píšt‘ala oněměla,
a jeho hlas, který z našich lesů
zněl jako sladká harmonie,
si každý den stěžuje
na tyranii vrtkavé lásky.

Peux-tu douter de mon martyre?
Můžeš pochybovat o mém utrpení?
Rozezvučel jsem jím naše lesy:
echo, které zní v těchto místech,
ti to řeklo více než tisíckrát.

Vše tu mluví o mém soužení,
ptáci zpívají můj žal,
potůček, který protéká pláněmi,
se rozvodnil jen z mých slz.

Po celé pastvině jsou vidět
pasoucí se ovce bez pastýře;
moje zanedbání říká Silvii
o všech bolestech, co cítím.

Konečně je má bolest smrtelná,
je čas na mou záchranu.
Cože? Z nedostatku lásky mě,
krutá, necháš zemřít?

Sitôt que Phillis j’aperçois les appâts
Stejně jako Phyllis vídím nástrahy.
Nevím, jestli mám mluvit, nebo mlčet;
mé srdce je celé dojaté,
třesu se každým krokem.
Běda! Tohle dělá milenec,
který se chce zalíbit
a který se bojí odmítnutí.

Přeložila Dagmar Šašková
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