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P RO G R A M F E ST I VA LU

PÁ 1. 10. 2021, Janáčkovo divadlo, 19:00

ST 6. 10. 2021, Besední dům, 19:00

ST 13. 10. 2021, Besední dům, 19:00

NOVÝ SVĚT MORAVSKÉHO PODZIMU

ZAHAJOVACÍ KONCERT

JAN NOVÁK 100

J. NOVÁK Filharmonické tance
SCHWERTSIK Nachtmusiken
GLASS Symfonie č. 12 „Lodger“
Angélique Kidjo zpěv
Christian Schmitt varhany
Filharmonie Brno
dirigent Dennis Russell Davies

J. NOVÁK Choreae vernales,
Odarum concentus, Carmina Sulamitis,
Concentus Eurydicae, Concentus biiugis
Kristina Vaculová ﬂétna
Lucie Hilscherová mezzosoprán
Vít Dvořáček kytara
Lucie Schinzelová klavír
Kristýna Znamenáčková klavír
Ensemble Opera Diversa
dirigentka Gabriela Tardonová

IVA BITTOVÁ
& KYTAROVÉ KVARTETO ALEPH

NE 3. 10. 2021, Divadlo na Orlí, 14:00

G. F. HAAS Kytarový kvartet
CAGE/SMOLKA Music for Marchel Duchamp
CHALOUPKA Kytarový kvartet č. 2 „Árie Evy“
B. LANG Monadologie XXXII – The Cold Trip, part 1
Iva Bittová zpěv
Aleph Gitarrenquartett

SO 9. 10. 2021, Music Lab, 21:30

SO 2. 10. 2021, Bobycentrum, 19:00

HUUN-HUUR-TU & MARTYNOV
& GRINDĚNKO & OPUS POSTH & MLADA
MARTYNOV Děti vydry
Huun-Huur-Tu
Opus Posth Ensemble
Akademický sbor Mlada
Vladimir Martynov klavír
Taťjana Grinděnko housle a umělecké vedení

ČT 7. 10. 2021, Besední dům, 19:00

JAKUB SLÁDEK – KLAVÍRNÍ RECITÁL
MARTINŮ Sonáta pro klavír H 350
J. NOVÁK Elegantiae tripudiorum
METNER Pohádky op. 51
RACHMANINOV Sonáta č. 2 b moll
Jakub Sládek klavír

NE 3. 10. 2021, kostel sv. Jakuba, 16:00

RENESANČNÍ MOTETA
renesanční vícesborové nešpory
VICTORIA, ASOLA, CIFRA, HANDL GALLUS,
ZANGIUS, LASSO
Societas Incognitorum,
gregoriánská schola,
OctOpus Vocalis,Illegal consort,
Ensemble Versus
a instrumentalisté
řídí Eduard Tomaštík
NE 3. 10. 2021, Besední dům, 19:00

WÜRTTEMBERSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR HEILBRONN
STRAVINSKIJ Dumbarton Oaks
PROKOFJEV Houslový koncert č. 2
SCHNITTKE Concerto grosso č. 3
PROKOFJEV Symfonie č. 1 „Klasická“
Noah Bendix-Balgley, Zohar Lerner housle
Württembergisches Kammerorchester
Heilbronn
dirigent Benjamin Reiners
ÚT 5. 10. 2021, Besední dům, 19:00

LE POÈME HARMONIQUE
Aux marches du palais, tradiční
francouzské písně 15.–19. století
Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre umělecké vedení a teorba

PÁ 8. 10. 2021, Besední dům, 19:00

LUDICRA
RATAJ, NOTA, WAN, CARPENTER, VÖRÖŠOVÁ
Štěpán Filípek violoncello
BCO – Brno Contemporary Orchestra
dirigent Pavel Šnajdr
PÁ 8. – NE 10. 10. 2021

JOANNIS NOVAK 100
unikátní víkendový novákovský maraton
NE 10. 10. 2021, Univerzitní kino Scala, 16:30

HLUBINY DUŠE ARMÉNSKÉ HUDBY
From the Depths of the Soul –
Foray through the Musical Landscape
of Armenia, projekce dokumentárního ﬁlmu
AMIRKHANIAN Miatsoom

KOUTEK DIVOHLEDNÉHO
HUDEBNOTVORNA
NOVÁK2
ST 13. 10. 2021, Blahoslavův dům, 21:30

ČT 14. 10. 2021, Besední dům, 19:00

CELLO OCTET AMSTERDAM
& MAKI NAMEKAWA
GLASS The Hours, Dracula
HOVHANESS Lousadzak
V. ZOUHAR Zvlněná hladina
Maki Namekawa klavír
Cello Octet Amsterdam
PÁ 15. 10. 2021, Mahenovo divadlo, 19:00

KOČÁR DO VÍDNĚ
divadelní inscenace s živým orchestrem
hudba Jan Novák
jevištní adaptace Štěpán Pácl
režie Štěpán Pácl, Aminata Keita
výprava Michal Spratek
dramaturgie Barbara Gregorová
Ensemble Opera Diversa
dirigentka Gabriela Tardonová

BRNĚNSKÁ ZRCADLA
SO 16. 10. 2021, Besední dům, 19:00

Z NOVÉHO MĚSTA
DOPROVODNÝ PROGRAM
ST 6. 10. 2021, Ústav hudební vědy FF MU,
10:00–17:00

IMMORTALITATIS CAUSA
workshop k současné situaci provozování díla
Jana Nováka
SO 9. 10. 2021, Besední dům, 15:00

MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM
novákovský workshop
PO 11. 10. 2021, Besední dům, odpoledne

ILIĆ O REJCHOVI

NE 17. 10. 2021, Janáčkovo divadlo, 19:00

Ivan Ilić – přednáška o Antonínu Rejchovi

ARMÉNSKÁ FILHARMONIE

PO 11. – ST 13. 10. 2021, Ústav hudební vědy FF MU

MANSURJAN „... and then I was in time again“,
violový koncert
TERTERJAN Symfonie č. 3
CHAČATURJAN Symfonie č. 2 e moll
Luca Ranieri viola
Arménská ﬁlharmonie
dirigent Eduard Topčjan

55. MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVEDNÉ
KOLOKVIUM
Hudba a její paměť: péče o hudební prameny

NE 10. 10. 2021 Besední dům, 19:00

THE NAGHASH ENSEMBLE
HODIAN Songs of Exile
The Naghash Ensemble
ÚT 12. 10. 2021, Besední dům, 19:00

REJCHA: UMĚNÍ VARIACE
REJCHA L‘Art de varier op. 57
Ivan Ilić klavír
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AUX MARCHES DU PALAIS
NA PALÁCOVÝCH SCHODECH
Tradiční francouzské písně 15.–19. století
Traditional French songs of the 15th to 19th centuries
J’ai vu le loup, le renard chanter
(Viděl jsem vlka, lišku zpívajíce
I saw the wolf and the fox singing)
Le roi Renaud
(Král Renaud / The King Renaud)
La Pernette
Pernette
Tambourin
Complainte de Mandrin
(Mandrinovo lamento / Mandrin’s lament)
La Louison
Lojzička
Le cordon noir
(Černá šňůra / The black cordon)

Au trente et un du mois d’août
(Třicátého prvního v měsíci srpnu
On the thirty-ﬁrst of the month of August)
Le roi a fait battre tambour
(Kterak král na buben hrál
The king had drummers beat their drums)
La moliera qu’a nau escus
(Žena, co má devět zlatých
The maid who has nine crowns)

Claire Leﬁlliâtre soprán / soprano
Serge Goubioud tenor
Virgile Ancely bas / bass
Le Poème Harmonique:
Pierre Hamon ﬂétny, dudy / ﬂutes, bagpipes
Christophe Tellart niněra, dudy / hurdy-gurdy, bagpipes
Lucas Peres viola da gamba
Joël Grare bicí / percussion
Vincent Dumestre umělecké vedení a teorba / artistic direction and theorbo

Réveillez-vous belle endormie
(Vzbuď se, spící krasavice / Awake, spleeping beauty)
Aux marches du Palais
(Na palácových schodech / On the palace steps)
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Píseň La belle se siet v rukopise z Bayeux © Gallica Digital Library

Francouzské písně byly po staletí předávány z generace na generaci. Byť byly během let
postupně proměňovány a revidovány, ty, které jsou představeny v tomto programu, jsou
i dnes ve Francii všeobecně známé. Jejich melodie, v nichž se vyskytují znaky jak hudby
populární, tak hudby artiﬁciální, jsou často učiněná mistrovská díla. V uplynulých dvou
staletích tvořily základ repertoáru tzv. dětských písní. Tyto tradiční skladby jsou nyní
součástí francouzského kulturního dědictví.
Jednotlivé písně se předávaly převážně ústní lidovou tradicí, jejich podobu však
ovlivnila i kultura vyšších vrstev, kterým je jejich chůvy zpívaly. Skladatelé písní tak měli
mnoho inspiračních zdrojů, a to včetně chrámové hudby. Takovým příkladem je první
píseň dnešního programu J’ai vu le loup, le renard chanter, která pochází z kraje Beaune ve východofrancouzském Burgundsku a je kontrafaktem liturgické sekvence Dies Irae
v dórském modu. Z gregoriánského chorálu vychází píseň Le roi Renaud, v níž je zjevná
inspirace hymnem Ave Maria Stella. Tento snad nejslavnější francouzský žalozpěv populární v Bretani se dochoval v notovém zápise až z roku 1837.
Příkladem písně, jejíž vývoj lze vysledovat přes několik staletí, je La Pernette,
v níž se příběh nešťastné lásky odehrává bez přerušení refrénem nad krátkou melodickou linkou. Její melodii můžeme rozpoznat již v chanson de toile (výpravné písni)
z 12. století, zapsána je v notářském registru z Namur z roku 1467 a také v přepychovém
rukopise z Bayeux z konce 15. století. V této verzi zazní také na dnešním koncertě. Píseň
se v dalším období výrazně a často proměňovala, můžeme ji nalézt také ve vícehlasé
úpravě od Josquina des Prés z 16. století, dále od Jacquesa le Fèvra z počátku 17. století.
Její vývoj se však nezastavil ani později, v novější podobě je známá jako Ne pleure pas
Jeannette.
U některých z písní lze vysledovat alespoň částečně jejich původ. Velmi oblíbená
a rozšířená píseň Le roi a fait battre tambour, jež žije dokonce i v Kanadě, má prý svůj
původ na francouzském dvoře. Její autorkou má být Mme de Montespan, milenka Ludvíka XIV., či Mme de Vintimille, jedna z prvních milenek Ludvíka XV. Ať je tato legenda
pravdivá či ne, obsahově se píseň dozajista k životu na francouzském dvoře vyjadřuje.
Lze v ní spatřovat také narážku na smrt Gabrielle d’Estrées, milenky Jindřicha IV., kterou
Marie Medicejská měla nechat otrávit v roce 1599. Vazbu na historické události můžeme
vysledovat i v písni Le trente et un du mois d’août, která zmiňuje velké námořní konﬂikty mezi Anglií a Francií v 18. století. V případě písně Complainte de Mandrin dokonce
známe původ její melodie. Ukazuje na další důležitý zdroj zlidovělých písní. Instrumentální mezihru z opery Hippolyte et Aricie (1733) Jeana-Philippa Rameaua použil v úpravě v dur jako popěvek do své komické opery Acajou (1744) Charles-Simon Favart. Právě
přes komické opery a parodie oper se často původní operní melodie dostávaly do širokého povědomí a takto zlidověly. Je ovšem také možné, že se sám Rameau nechal inspirovat nějakou již existující lidovou melodií, což ostatně dělal již Jean-Baptiste Lully ve
svých operách a tento trend se zintenzivňoval během 18. století ve snaze přiblížit se
prostotě lidové hudby, již hlásal Jean-Jacques Rousseau. Velmi často byla v parodiích
používaná melodie písně Réveillez-vous belle endormie, a to v průběhu celé první poloviny 18. století, ale i později. Na dnešním koncertě zazní ve verzi vydané královským
tiskařem Ballardem v roce 1717 v rámci sbírky Clef des chansonniers. Můžeme ji však
nalézt již ve sbírce kramářských písní Recueil curieux z roku 1650.
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Tradice francouzských písní v sobě zahrnuje minimálně dvě roviny – textovou
a hudební. Ty se mohou vyskytovat i nezávisle na sobě. Není tedy vždy jednoznačné,
jakou variantu písně použít, interpreti tak musejí zkoumat nejen dochované prameny,
ale také kontext daných písní, včetně třeba v nich zmiňovaných historických událostí.
Kromě vazby na dané události lze v písních také vysledovat vývoj hudebního jazyka.
U nejstarších je zřejmá modální melodika, jako u J’ai vu le loup či u La Pernette. V písni
Le roi a fait battre tambour se již ukazuje vnímání harmonické, tonální přístup pak převládá v písni Aux marches du palais. Při bližším pohledu můžeme u některých písní
sledovat archaismy, jako například Complainte de Mandrin, jejíž harmonizace se od
19. století nezměnila a v této podobě je ještě stále ke slyšení u pastýřů z kraje Béarn na
jihozápadě Francie. Její struktura odkazuje na renesanční faux-bourdon s paralelními
intervaly. Tento zdánlivý archaismus je však třeba vidět v kontextu provozovací praxe,
kdy v lidovém prostředí představuje právě technika faux-bourdonu i v současnosti nejjednodušší formu vícehlasu, zejména pro zpěváky bez znalosti hudební teorie. Vývoj písní napříč staletími je tak neodmyslitelně spjat s jejich provozováním a jejich poznání je
nedocenitelným darem pro každého posluchače.

Dvorní sopranistka ansámblu Le Poème Harmonique CLAIRE LEFILLIÂTRE je uznávanou interpretkou specializující se na starou hudbu, i když je její interpretační záběr
širší. Zpěv začala studovat v šestnácti letech na konzervatoři v Caen na severozápadě
Francie. Později zároveň se studiem divadelního a filmového umění na tamní univerzitě pokračovala ve zpěvu u Alaina Bueta v Alençonu. Právě toto setkání ji přivedlo
k lásce ke staré hudbě, jíž se dlouhodobě interpretačně věnuje. Kromě zpěvu se věnovala také barokní deklamaci a gestice u Eugèna Greena a Benjamina Lazara. Je vyhledávanou interpretkou francouzského a italského repertoáru 17. a 18. století, na němž
spolupracuje od roku 1999 nejčastěji se souborem Le Poème Harmonique. Jako hostující interpretka vystupovala i s množstvím dalších těles jako Ensemble La Fenice, Ensemble Suonare e Cantare, Maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles, ale
také například s Collegiem Marianem. V tomto roce ji kromě koncertních turné se
soubory Le Poème Harmonique, Les Epopées, Il Festino či Oxalys čeká také role Armidy
ve stejnojmenné opeře Jeana-Baptisty Lullyho.

Claire Leﬁlliâtre © Matthew Murphy

Tenorista SERGE GOUBIOUD objevil zpěv díky Paulu Colléauxovi a Ensemble Vocal de
Nantes, v současné době působí jako sólista u předních dirigentů specializujících se na
barokní hudbu po celé Evropě jako například William Christie, Marc Minkowski, René
Jacobs, Ton Koopman či Vincent Dumestre. V jeho repertoáru nalezneme Tamina
z Mozartovy Kouzelné flétny , Arnalta z Monteverdiho Korunovace Peppey nebo Evangelistu z Janových pašijí J. S. Bacha. Přestože spolupracuje s barokním studiem versailleské opery, jeho repertoárový záběr sahá od středověku až po soudobou tvorbu.
V rámci turné a nahrávek spolupracoval s renomovanými soubory jako Ensemble Clément Janequin, Le Concert Spirituel, Doulce Mémoire, XVIII-21 Musique des Lumières
či A Sei Voci. Dlouhodobě spolupracuje také s ansámblem Le Poème Harmonique.
Geoﬀroy Buﬃère
9

8

Serge Goubioud © Andrey Chuntomov

Virgile Ancely © Leo Chastan
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VIRGILE ANCELY zahájil svou pěveckou kariéru na konzervatoři ve francouzském Roubaix.
Ve vzdělání pokračoval na pařížské regionální konzervatoři (CRR), kde studoval v oddělení
mladých zpěváků, které založil Laurence Equilbey. Během studia nastudoval role Papagena (Kouzelná ﬂétna), Leporella (Don Giovanni), Seneky (Korunovace Poppey) a Falstaﬀa
(Veselé paničky windsorské). Jako sólista pravidelně spolupracuje s barokními soubory
Les Arts Florissants, Les Paladins, Sagittarius nebo Ensemble Pygmalion. V rámci blízké
spolupráce s Le Poème Harmonique vystoupil v Cremoně, Brugách, Praze nebo v Paříži, se
souborem dále spolupracoval na nahrávce Vivaldiho Nisi Dominus.
Jeho rozsáhlý jevištní repertoár zahrnuje role Plutona (Monteverdiho Il ballo delle
ingrate), Ježíše (Matoušovy pašije Heinricha Schütze), roli ve Venuši a Adonisovi Johna
Blowa nebo trojroli Čas / Neptun / Antinoo v Monteverdiho opeře Odysseův návrat. Podílel
se také na vzniku oper současných francouzských skladatelů Arthura Lavandiera, Yvese
Prina a Auréliena Dumonta.
Francouzský ansámbl LE POÈME HARMONIQUE založil v roce 1998 loutnista, kytarista
a dirigent VINCENT DUMESTRE. Po studiích klasické kytary na École normale de musique de Paris a dějin umění na École du Louvre se Dumestre začal věnovat hře na loutnu, teorbu a barokní kytaru, které studoval pod vedením například Hopkinsona Smitha
či Eugèna Ferrého, dále na konzervatoři v Boulogne-Billancourtu a v Toulouse. Spolupracuje s ansámbly specializovanými na starou hudbu jako La Simphonie du Marais,
Le Concert des Nations či La Grande Écurie et la Chambre du Roy. V roce 2004 jej ministr kultury dekoroval řádem Rytíře umění a literatury (Chevalier des Arts et des Lettres).
Soubor Le Poème Harmonique se od počátku specializuje na hudbu 17. a počátku
18. století zejména ve francouzském prostoru a s tímto repertoárem si také získal mezinárodní renomé. Škála jejich záběru zahrnuje také italskou a anglickou hudbu, s přesahy
do lidové tradice. V komorním či větším obsazení se věnují jak taneční hudbě, tak dvorským áriím, opeře či temným hodinkám a velkým motetům. Představili se na předních
světových scénách a na svém kontě mají 30 CD a pět DVD, která sklízejí úspěch u kritiky.
Za nahrávku lidových francouzských písní Aux marches du palais (Na palácových schodech) z roku 2001 získali nadšený kritický ohlas, včetně prestižních časopisů jako Diapason, Le Monde de la musique nebo Fanfare. S tímto programem již také vystoupili
v předních evropských koncertních sálech.

Jana Franková

Vincent Dumestre © Jean-Baptiste Millot
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Jana Franková
translated by Štěpán Kaňa

J’ai vu le loup, le renard chanter
C’est dans neuf ans, je m’en irai
J’ai vu le loup, le renard chanter
J’ai vu le loup, le renard, le lièvre,
J’ai vu le loup, le renard cheuler :
C’est moi-même qui les ai rebeuillés
J’ai ouï le loup, le renard, le lièvre,
J’ai ouï le loup, le renard chanter :
C’est moi-même qui les ai rechignés
J’ai vu le loup, le renard, le lièvre,
J’ai vu le loup, le renard danser :
C’est moi-même qui les ai revirés
Miserere !

Viděl jsem vlka, lišku zpívajíce
Za devět let odejdu
viděl jsem vlka, lišku zpívajíce,
viděl jsem vlka, lišku, zajíce,
viděl jsem vlka, lišku zpít se:
to já sám je přistihnul.
Slyšel jsem vlka, lišku, zajíce,
slyšel jsem vlka, lišku zpívajíce:
já sám nad nimi nos ohrnul.
Viděl jsem vlka, lišku, zajíce,
viděl jsem vlka, lišku tancujíce:
já sám je k tanci vyzval.
Miserere!

Le roi Renaud
Le roi Renaud de guerre vint
Portant ses tripes en ses mains
Sa mère était sur le créneau
Qui vit venir son ﬁls Renaud.
« Renaud, Renaud, réjouis-toi !
Ta femme est accouchée d’un roi. »
« Ni de la femme ni du ﬁls
Je ne saurai me réjouir. »

Guère de temps n’y demorrai,
A la minuit trépasserai.
Mais faites l’moi faire ici bas,
Que l’accouchée n’entende pas. »
Et quand ce vint sur la minuit
Le roi Renaud rendit l’esprit.

ZPĚVNÍ TEXT Y

S U M M A RY

The songs on this concert programme constitute a selection of living French cultural
heritage, and the history of some of them reaches back to the Middle Ages. They were
passed down by oral tradition, and as “children’s songs” were known even to the upper
classes, among whom the composers of new repertoire were born. The blending of
popular and art cultures is apparent over time, and is best documented for the 17th and
18th centuries, when popular songs entered the repertoire of the high genres – e.g. opera –
and contrariwise, the favourite opera melodies, through parodies and comic operas,
reached the people and entered the popular repertoire.
At this concert, we will hear examples of old songs that use modal approaches
(La Pernette) or are actually directly based on liturgical chants (J’ai vu le loup, le
renard chanter, Le roi Renaud). The tendency towards harmony and tonal thought is
apparent in the more recent songs, often linked with a historic context or a speciﬁc
event: life at the French royal court and the King’s mistresses in Le roi a fait battre
tambour and 18th-century Franco-English naval battles in Le trente et un du mois d’août,
for example. The history of the tune of the ballad Complainte de Mandrin, extolling a
French Robin Hood-like ﬁgure, can be traced back to Rameau’s opera Hippolyte et
Aricie (1733); then it was adopted for a comic opera by Favart, only to become popular;
but its history may be much older.
In French popular songs, we can observe the evolution of musical language,
from modal melodies to a feeling for harmony, to pieces that are purely tonal in
character. The tradition of faux-bourdon, using parallel intervals as the easiest form of
polyphony for singers unskilled in music theory, has been preserved here. The reasons
for this archaic form are eminently practical, and it survives to the modern age.

Il ne fut pas le matin jour,
Que les valets ploroient tretous
Il ne fut temps de déjeûner
Que les servantes ont ploré.
« Dites-moi, ma mère m’ami’
Que plourent nos valets ici ? »
« Ma ﬁlle, en baignant nos chevaus,
Ont laissé noyer le plus beau. »
« Et pourquoi, ma mère m’ami’,
Pour un cheval plorer ainsi ? »
« Quand le roi Renaud reviendra,
Plus beaus chevaus amènera. »
« Dites-moi, ma mère m’ami’
Que plourent nos servantes ci ? »
« Ma ﬁlle, en lavant nos linceuls,
Ont laissé aller le plus neuf. »
« Et pourquoi, ma mère m’ami’,
Pour un linceul plorer ainsi ?
Quand le roi Renaud reviendra,
Plus beaus linceuls achètera. »
Or, quand ce fut pour relever
A la messe el voulut aller
Or, quand ce fut passé huit jours
El voulut faire ses atours :
« Dites-moi, ma mère m’ami’
Quel habit prendrai-je aujourd’hui ? »
« Prenez le vert, prenez le gris,
Prenez le noir pour mieux choisir. »

« Allez ma mère, allez devant ;
Faites-moi faire un beau lit blanc :
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« Dites-moi, ma mère m’ami’
Ce que ce noir-là signiﬁ’ ? »
« Femme qui relève d’enfant,
Le noir lui est bien plus séant. »
Quand el fut dans l’église entrée
Le cierge on lui a présenté
Aperçut en s’agenouillant,
La terre fraîche sous son banc :
« Dites-moi, ma mère m’ami’
Pourquoi la terre est rafraîchi’ ? »
« Ma ﬁll’, ne l’ vous puis plus celer,
Renaud est mort et enterré. »
« Puisque le roi Renaud est mort,
Voici les clés de mon trésor.
Prenez mes bagues et joyaus,
Nourrissez bien le ﬁls Renaud. »
« Terre, ouvre-toi, terre, fens-toi,
Que j’aille avec Renaud mon roi ! »
Terre s’ouvrit, terre fendit,
Et si fut la belle englouti’.

Král Renaud
Král Renaud z války šel,
svá střeva v rukou domů nes,
jeho matka na cimbuří byla,
když svého syna vracet se uviděla.
„Renaude, Renaude, raduj se!
Tvá choť porodila krále.“
„Z choti, ani ze syna
se radovat nemohu.“
„Jděte, matko, jděte napřed,
dejte pro mne bílé lože stlát.
Dlouho nebudu zde spát,
o půlnoci zemřu.
Však dejte je ustlat dole tu,
ať novorodička nic neví.“

Až k půlnoci se skloní,
král Renaud duši vypustí.
Nebylo svítání,
aniž by sloužící nelkali,
Nebylo poledne,
aniž by služebné nelkaly.
„Povězte, milá matko,
pro co zde lkají naši sloužící?“
„Dcero má, když koně plavili,
utopil se nejsličnější z nich.“
„A proč, milá matko,
koně tolik oplakávají?
Až se král Renaud vrátí,
přivede sličnějšího koně.“
„Povězte, milá matko,
pro co zde lkají naše služebné?“
„Dcero má, když prádlo praly,
to nejbělejší uzmul proud.“
„A proč, milá matko,
pro prádlo tolik lkají?
Až se král Renaud vrátí,
pořídí krásnější prádlo?“
A když byl čas vstát
na mši se chtěla ubírat,
a když uběhlo osm dní,
chtěla své roucho sváteční.
„Povězte, milá matko,
jaké šaty dnes obléknu?“
„Vezmi si zelené, vezmi si šedé,
však nejlépe, když zvolíš černé.“
„Povězte, milá matko,
co ta černá znamená?“
„Žena, která právě porodila,
nejlépe do černé, aby se ustrojila.“

Když do kostela vkročila,
podali jí svíci,
pak poklekla a uviděla
vlahou hlínu pod lavicí.

quauque brot.
Diront : Dio aye l’ame dous povres amoros !
L’un per l’amor de l’autre ils sont morts tos
los dos. »

„Povězte, milá matko,
jak to, že zde hlína je vlahá?“
„Dcero má, déle nemohu být předstíravá,
Renaud je mrtev a pochován.“

Pernette
Pernette vstává, tra la la la la la, ještě než
se rozednívá,

„Jelikož král Renaud je mrtev,
zde klíč k mé pokladnici.
Vezměte si mé prsteny a šperky,
živte dobře syna Renaudova.“

vezme přeslici a svůj kolovrátek.
Pokaždé, když kolem zatočí, nešťastně
povzdechne.
Matička její přijde se ptát: „Pernette, co je ti?

„Země, otevři se, země, pukni,
ať mohu jít s Renaudem, mým králem!“
Země se otevřela, země pukla,
a mladou ženu pohltila.

Bolí tě hlavička, anebo srdce z lásky?“
„Hlava mne nebolí, ale srdéčko z nešťastné
lásky.“
„Nevzdychej, Pernette, najdeme lék,
dostaneš prince, nebo panského syna.“
„Já nechci prince, ani panského syna.
Chci svého milého Piera, co je ve vězení.“
„Piera nedostaneš, bude viset!“
„Když budete Piera věšet, pověste mne s ním.
Na Svatojakubské cestě nás oba pochovejte.
Piera osázejte růžemi a mne tisíci květy,
ať si příchozí poutníci utrhnou několik poupat,
a pronesou: kéž si Bůh vezme vaše duše,
ubozí milenci!

La Pernette
La Pernette se lève, tra la la la la la,
tres ores davant jor.
Elle prend sa colognete, avoi son petit tor.
A chacun tor qu’el vire, fait un sospir d’amor.
Sa mare li vient dire : « Pernete, qu’arrés vos ?
Av’os lo mau de teste, o bien lo mau d’amor ? »
« N’ai pas lo mau de taste mais bien lo
mau d’amor. »
« No ploras pas Pernete, nos vos maridaron,
Vos donaron un prince, o lo ﬁ d’un baron. »
« Jo no vuolh pas un prince, ne li ﬁ d’un baron,
Jo vuolh mon ami Piere, qu’est dedens
la prison. »
« Tu n’auras mie Piere, nos lo pendolaron ! »
« Se vos pendolas Piere, pendolas-mei itot.
Au chemin de Saint-Jaque, enteras nos tos
dos.
Cuvrés Piere de roses e mei de mile ﬂors ;
Los pelerins que passent en prendront

Jeden pro lásku druhého jste položili život.“

Tambourin (instrumentální)

Complainte de Mandrin
Nous étions vingt ou trente brigands
dans une bande
Tous habillés de blanc à la mode des,
vous m’entendez,
Tous habillés de blanc à la mode
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des marchands.
La première volerie que je ﬁs dans ma vie
C’est d’avoir goupillé la bourse d’un,
vous m’entendez,
C’est d’avoir goupillé la bourse d’un curé.
J’entrai dedans sa chambre, mon Dieu !
qu’elle était grande !
J’y trouvai mille écus, je mis la main,
vous m’entendez,
J’y trouvai mille écus, je mis la main dessus.
J’entrai dedans une autre, mon Dieu qu’elle
était haute !
De rob’s et de manteaux j’en chargeai trois,
vous m’entendez,
De rob’s et de manteaux j’en chargeai trois
chariots.
Je les portai pour vendre à la foire en
Hollande,
J’les vendis bon marché, y n’ m’avaient
rien, vous m’entendez
J’les vendis bon marché, y n’ m’avaient rien
coûté !
Ces messieurs de Grenoble, avec leurs
longues robes
Et leurs bonnets carrés m’eurent bientôt,
vous m’entendez,
Et leurs bonnets carrés m’eurent bientôt jugé.
Ils m’ont jugé à pendre, Ah ! c’est dur
à entendre,
A pendre, à étrangler sur la place du,
vous m’entendez,
A pendre, à étrangler sur la place du
marché.
Monté sur la potence je regardai la France,
Je vis mes compagnons à l’ombre d’un,
vous m’entendez,
Je vis mes compagnons à l’ombre d’un
buisson.
Compagnons de misère, allez dire
à ma mère,
Qu’elle ne m’ reverra plus, j’ suis un enfant,
vous m’entendez,
Qu’elle ne m’ reverra plus, j’ suis un enfant
perdu.

Mandrinovo lamento
Bylo nás dvacet nebo třicet zbojníků v tlupě.
Všichni v bílém převleku, slyšte,
všichni v bílém převleku za kupce.
Pvní krádež mého života byla,
že jsem štípnul měšec jednomu, slyšte,
že jsem štípnul měšec jednomu prelátovi.
Vlezl jsem mu do světnice, Bože, ta byla!
Našel jsem tam tisíc dukátů, slyšte,
našel jsem tam tisíc dukátů, sebral jsem je.
Vlezl jsem do další komnaty, Bože, ta výška!
Šaty a kabátci nacpal jsem, slyšte,
šaty a kabátci nacpal jsem tři vozy.
Odvez jsem je do Holandska a prodal na trhu.
Prodal jsem je levně, slyšte, protože mě nic,
prodal jsem je levně, protože mě nic nestály!
Ti pánové z Grenoblu v talárech
a učených čepcích mne bez meškání, slyšte,
a učených čepcích mne bez meškání
odsoudili.
Prý že budu viset, ach! Těžké je to slyšet.
Budu viset, budu oběšen na náměstí, slyšte,
budu viset, budu oběšen na náměstí, na trhu.
Až vystoupám na šibenici, rozhlédnu
se po Francii,
uvidím svoje kumpány ve stínu, slyšte,
uvidím svoje kumpány ve stínu houští.
Kumpáni bídy, řekněte mé matce,
že se se mnou víc neshledá, jsem dítě, slyšte,
že se se mnou víc neshledá, jsem dítě ztracené.

La Louison
En remontant la place d’armes
J’ai entendu ma Louison
Ah ! qu’elle pleurait, versait des larmes
D’avoir perdu son cher amant
Ne pleure pas charmante Louise
Car dans six mois je reviendrai
Je reviendrai de ma campagne
Je reviendrai pour t’épouser
Et quand l’enfant viendra à naître
Tu lui feras porter mon nom

Je m’appelle Louis sans gène
Je suis un garçon sans façon

Lojzička
Když jsem procházel vojenským zástupem,
uslyšel jsem svou Lojzičku.
Ach, jak naříkala, slzy prolévala,
že přišla o svého milého.
Neplač, krásná Lojzičko,
neboť za půl roku se vrátím,
vrátím se z války,
vrátím se a ožením se s tebou.
A když se dítě narodí,
dáš mu moje jméno.
Jmenuji se Louis bez zbytečného povyku,
jsem obyčejný podkoní.

Vzbuď se, spící krasavice
vzbuď se, neb je den,
vykloň se z okna,
je tu o tobě řeč.
Krasavice vstala,
lehký byl její krok.
Rukou otevřela dveře:
„Vstupte, vznešený pane, milujete-li mne.“
Avšak krasavice usnula
v milencově náručí.
A on pohlíží
do jejích uvadajících očí:
„Ach, Bože, požehnej otci
a matce, kteří ji vychovali!
Je to nejkrásnější dívka,
kterou mé oči spatřily.
Nad hvězdný třpyt
a slunce jas,
Oči mé milé
jsou krásnější!“

Le cordon noir (instrumentální)

Réveillez-vous belle endormie
Réveillez vous car il est jour
Mettez la tête à la fenêtre
Vous entendrez parler de vous
La belle a mis le pied-à-terre,
Tout doucement s’en est allée.
D’une main elle ouvre la porte :
« Entrez, galant, si vous m’aimez. »
Mais la belle s’est endormie
Entre les bras de son amant ;
Et celui-ci qui la regarde
En lui voyant ses yeux mourants :
« Oh ! que Dieu bénisse le père
Et la mère qui l’ont nourrie !
C’est la plus charmante des ﬁlles
Que jamais mes yeux ont pu voir.
Que les étoiles sont brillantes
Et le soleil éclatant !
Mais les beaux yeux de ma maîtresse
En sont encore les plus charmants. »

Aux marches du Palais
Y a une tant belle ﬁlle.
Elle a tant d’amoureux
Qu’elle ne sait lequel prendre.
C’est un p’tit cordonnier
Qu’a eu sa préférence.
« La belle, si tu voulais
Nous dormirions ensemble
Dans un grand lit carré
Couvert de toiles blanches
Aux quatre coins du lit
Un bouquet de pervenches
Dans le mitan du lit
La rivière est profonde
Tous les chevaux du roi
Y viendraient boire ensemble.
Et là, nous dormirions
Jusqu’à la ﬁn du monde. »
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Na palácových schodech
stojí překrásná dívka.
Nemá nouzi o milence,
neví, kterého dřív.
Až jeden malý švec
získal její lásku.
„Dívko, chceš-li,
usneme spolu
na velikém loži
stlaném bílým plátnem,
ve čtyřech rozích lože
kytice pomněnek,
uprostřed lože
hluboká řeka,
z níž všichni královští koně
mohli by vodu pít.
A tam budeme spát
až do skonání světa.“

Au trente et un du mois d’août
On vit venir sous vent à nous
Une frégate d’Angleterre
Qui fendait la mer-z-et les ﬂots :
C’était pour attaquer Bordeaux.
Le commandant du bâtiment
Fit appeler son lieutenant :
« Lieutenant, te sens-tu capable,
Dis-moi te sens-tu-z-assez fort
Pour prendre l’Anglais à son bord ? »
Le lieutenant, ﬁer-z-et hardi,
Lui répondit : « Capitain-z-oui,
Faites branlebas à l’équipage :
Je vas hisser not’ pavillon,
Qui rest’ra haut, nous le jurons. »
Le maître donne un coup de siﬄet
Pour faire monter les deux bordées :
Tout est paré pour l’abordage,
Hardis gabiers, ﬁers matelots,
Braves canonniers, mousses petiots.

Vire lof pour lof en arrivant :
Je l’abordions par son avant ;
A coups de hache et de grenade,
De pique de sabre, de mousqueton,
En trois-cinq-sec je l’arrimions.

Obratem po větru vpřed
zaútočíme z přídi,
sekyrami a granáty,
šavlemi a mušketami
bleskurychle obsadíme loď.

Que dira-t-on du grand raﬁot,
A Brest, à Londres et à Bordeaux,
Qu’a laissé prendre son équipage
Par un corsaire de dix canons ;
Lui qu’en avait trente et six bons !

Co tomu řeknou
v Brestu, v Londýně a v Bordeaux,
že to zámořské plavidlo
dostala pirátská kocábka
o deseti kanónech,
vždyť jich tam bylo dobrých šestatřicet!

Buvons un coup !
Buvons en deux !
A la santé des amoureux ;
A la santé du roi de France.
Et merde pour le roi d’Angleterre,
Qui nous a déclaré la guerre !

Třicátého prvního v měsíci srpnu
připlouvala k nám po větru
fregata z Anglie,
drala se mořem a poryvy:
to byl útok na Bordeaux.
Kapitán lodi
dal povolat svého důstojníka:
„Důstojníku, jste schopen,
máte síly dost,
nabrat Angličana z přídě?“
Důstojník hrdě a odhodlaně
odpovídá: „Ano, kapitáne,
ať posádka zaujme pozice:
já jdu spustit vlajku,
a ta zůstane vztyčená, na mou duši.“
Loďmistr zahvízdal na znamení,
palubní hlídka na stanoviště.
Vše připraveno ke střetu,
námořníci bez bázně, hrdí mořeplavci,
stateční kanonýři, drobní plavčíci.

Vypijme štamprlku!
Vypijme dvě!
Na zdraví milenců,
na zdraví francouzského krále!
A k čertu s králem Anglie,
který nám vyhlásil válku!

Le roi a fait battre tambour
Quand le roi entra dans la cour
Pour saluer ces dames
La première qu’il salua
Lui a ravi son âme.
Le roi demanda au marquis :
« A qui est cette dame ? »
Le marquis lui a répondu :
« Sire roi, c’est ma femme. »
« Marquis, t’es plus heureux qu’un roi
D’avoir femme si belle.
Si tu voulais, l’honneur j’aurais
De coucher avec elle. »
« Sire, vous avez tout pouvoir,
Tout pouvoir et puissance ;
Mais si vous n’étiez pas le roi,
J’en aurais ma vengeance ! »

« Marquis ne te fâche donc pas,
T’auras ta récompense :
Je te ferai dans mes armées
Beau maréchal de France. »
« Adieu ma mie, adieu mon coeur,
Adieu mon espérance !
Puisqu’il te faut servir le roi,
Séparons-nous d’ensemble. »
Le roi l’a prise par la main,
L’a menée dans sa chambre.
La belle, en montant les degrés,
A voulu se défendre :
« Marquise, ne pleurez pas tant,
Je vous ferai princesse
De tout mon or et mon argent
Vous serez la maîtresse. »
« Gardez votre or et votre argent
N’appartient qu’à la reine.
J’aimerais mieux mon doux marquis
Que toutes vos richesses. »
La reine lui ﬁt un bouquet
De trois roses jolies,
Et la senteur de ce bouquet
Fit mourir la marquise.
Le roi lui ﬁt faire un tombeau
Tout en fer de Venise ;
A fait marquer tout à l’entour :
« Adieu, belle marquise. »

Kterak král na buben hrál
Na dvůr se vydal král,
aby dámy pozdravit dal,
první, které pokynul,
rozjitřila jeho duši.
Král se markýze ptal:
„Komu patří ta dáma?“
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Markýz mu odpověděl:
„Pane, to je má žena.“
„Markýzi, jsi šťastnější nežli král,
že máš tak krásnou paní.
Snad tě to potěší, bude mi ctí
sdílet s ní mé lože.“
„Pane, vše můžete,
vše můžete a nad vším máte moc,
však kdybyste nebyl král,
na souboj bych vás zval!“
„Markýzi, nač se zlobíš,
odměna tě nemine,
v mé armádě budeš jmenován
maršálem Francie.“
„Sbohem má milá, sbohem má lásko,
sbohem naději!
Musíš sloužit králi,
proto se rozejdeme.“
Král ji za ruku vzal
a zavedl do své komnaty.
Dáma stoupajíc po schodech
pokusila se vzdorovat.

Král pro ni dal přichystat
hrobku z benátské oceli,
a dal vytepat kolem:
„Krásná markýzo, sbohem.“

La moliera qu’a nau escus
La molièra qu’a nau escus, nau escus,
ueit escus, set escus, sheis escus,
cinc escus, tres
escus, dus escus, un escu…Hi ha, ou la la,
la molièra que va dansar.

Žena, co má devět zlatých
Žena, co má devět zlatých, devět zlatých,
osm zlatých, sedm zlatých, šest zlatých,
pět zlatých, tři
zlaté, dva zlaté, zlaťák… chi chi, cha cha,
žena, která tančí.

překlad Barbora Garzinová

„Markýzo, nenaříkej tolik,
udělám z tebe princeznu,
mého zlata a stříbra
budete milenkou.“
„Nechte si své zlato a stříbro,
to patří jen královně.
Raději chci svého markýze,
nežli všechno vaše bohatství.“
Královna jí dala uvázat
kytici ze tří růží,
a vůně této kytice
markýze život úží.
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