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Program

CHARLES GOUNOD
Petite symphonie (Malá symfonie) pro dechové nástroje | 22'
1. Adagio et Allegretto
2. Andante cantabile quasi adagio 
3. Scherzo. Allegro moderato
4. Finale. Allegretto

ALBERT ROUSSEL
Divertimento op. 6 pro dechové kvinteto a klavír | 7'

přestávka | 20'

VINCENT D‘INDY
Chanson et dances (Šanson a tance) 
pro dechové nástroje op. 50 | 15'
1. Chanson
2. Dances

LOUIS-THÉODORE GOUVY
Petite suite gauloise (Malá galská suita) 
pro dechové nástroje op. 90 | 16'
1. Introduction (Adagio) et Menuet (Allegro moderato)
2. Aubade. Moderato
3. Ronde de nuit. Allegretto moderato
4. Tambourin. Presto

Harmonie brněnských filharmoniků:
 Petr Pomkla flétna
 Anikó Kovarikné Hegedűs, Zdeněk Nádeníček hoboje
 Emil Drápela, Stanislav Pavlíček klarinety
 Jozef Makarovič, Jiří Jakubec fagoty
 Milan Mrazík, David Ryšánek lesní rohy
 Dana Drápelová klavír
 
 umělecký vedoucí Emil Drápela



O skladbách

Belle Époque – krásné časy. Tak je označováno šťastné období prospe-
rity Francie, ohraničené léty 1890 až 1910. Jaké vlastně bylo? Šlo sku-
tečně o tak idylické roky? Nebo se jen takto jevily ve světle válečných 
hrůz první světové války, které je následovaly? Železnice tehdy spojila 
největší města s nejodlehlejším venkovem, zaoceánské parníky brázdi-
ly světová moře na pravidelných linkách, z kolonií proudilo bohatství. 
Ve vzduchu se vznášeli odvážní „báječní muži na létajících strojích“, 
v ulicích uskakovali chodci před prvními automobily, zběsile se řítícími 
až třicítkou. Byla to doba všeobecného pokroku, nástupu elektřiny, te-
lefonu, radiokomunikací. Paříž ozdobila moderní Eiffelova věž i tradiční 
bazilika Sacré-Coeur, obyvatelé korzovali po prosvětlených Haussman-
nových bulvárech, bavili se v kavárnách a tančírnách, jezdili odpočívat 
na venkov a k moři. Kvetla veškerá umění včetně hudby. Impresionismus 
a secese se prosazovaly proti klasicistnímu malířství a pozdnímu hudeb-
nímu romantismu.
 Byla to však také doba poznamenaná porážkou Francie v prusko-
-francouzské válce 1870, jež skončila ztrátou Alsaska a Lotrinska. Po 
pádu Paříže, dobyté pruskými vojsky, následovalo sto dnů revolučního 
vzepětí Pařížské komuny, utopeného v krvi. Uprostřed Belle Époque byl 
francouzský národ nesmiřitelně rozdělen v postoji ke špionážní Dreyfu-
sově aféře. Sílily sociální konflikty, bujel anarchismus, vzrůstal antisemi-
tismus, emancipace žen byla zatím spíše zbožným přáním. Korupční 
skandál kolem stavby Panamského průplavu vedl k propadu ekonomi-
ky, krizím a demisím dvou vlád takzvané Třetí republiky. 
 Ruku v ruce s obnovou ekonomiky po prusko-francouzské válce 
šla snaha o kulturní obrodu. V roce 1879 založil významný pařížský 
hudebník, pedagog a flétnista Paul Taffanel (1844–1908) Société 
de musique de chambre pour instruments à vent (Společnost komorní 
hudby pro dechové nástroje), dechový soubor s párovým obsazením 
nástrojů. Velké ansámbly, dechové harmonie, zažily největší rozkvět  
v době Mozartově a Beethovenově. Jelikož byly především reprezen-
tačními soubory šlechty, prožívaly v devatenáctém století, kdy otěže 
moci přebírala buržoazie, všeobecný úpadek. Taffanel jako hráč na 
dechový nástroj výrazně volal po nové, kvalitní dechové komorní lite-
ratuře, která byla od dob Rejchových opomíjena. Taffanelem sepsaný 
manifest nové společnosti hřímal: Žádáme rovnoprávnost, nechť koneč-
ně skončí nadvláda smyčců! V té době totiž na pařížské konzervatoři 
dospívala nová generace špičkových dechových sólistů, kteří se hlásili 
o slovo. Pařížská dechová škola, charakteristická jemným nasazením 
tónu, lehkostí herního projevu, novou zvukovou barevností a jemně mo-
dulovaným vibratem, se nadlouho stala vzorem Evropě i Americe.
 Řada tehdejších francouzských skladatelů Taffanelovo volání vysly-
šela a napsala pro Société nová díla. Dnešní program se snaží připo-
menout tuto opomíjenou hudbu, jež se – vyjma Gounodovy proslulé 
skladby – na našich pódiích takřka neobjevuje.

Mezi prvními francouzskými sklada-
teli, jež zareagovali na Taffanelovu 
výzvu, byl uznávaný Charles Gou-
nod (1818–1893), jeden z generace 
žáků kompoziční třídy Antonína Rejchy 
na pařížské konzervatoři. Působil jako 
chrámový varhaník a přemýšlel o cír-
kevní dráze (dokonce se začal pode-
pisovat „abbé Gounod“), ale naštěstí  
z toho sešlo. Do černého se strefil svou 

čtvrtou operou Faust (1859) a devátou Romeo a Julie (1867), které 
bezvýhradně uspěly. Tato díla nadlouho zformovala vkus pařížského 
publika, atakovaný Wagnerovými operami, počínaje skandálním uve-
dením Tannhäusera v roce 1861. Za prusko-francouzské války emigro-
val Gounod s rodinou do Anglie. V Londýně fascinoval tamní viktorián-
skou společnost četnými mimomanželskými eskapádami. Do Francie se 
vrátil jako mezinárodně uznávaný skladatel. 
 Když v roce 1885 Gounod dedikoval Taffanelově společnosti  
Malou symfonii (Petite Symphonie) pro dechy, představil sice sub-
tilní, ale barvami hýřící komorní dechovou hudbu, mnoha aspekty na-
vazující na Mozartovy dechové serenády, od kterých ji dělí celé století. 
Půvabná minisymfonie je elegantní, jemná, ve své struktuře jednoduchá. 
Po haydnovském úvodu nastupuje sonátové allegro první věty, násle-
dované volnou větou exponující sólovou flétnu, loveckým scherzem  
s pastorálním středním dílem, a konečně veselým, hravým finále. Malá 
symfonie zazněla poprvé v Salle Pleyel v Paříži 30. dubna 1885.

Činnost Société byla načas přerušena 
odchodem samotného Taffanela, který 
„přičichl ke kouzelné hůlce“ – dirigent-
ské taktovce: stal se frekventovaným 
dirigentem Pařížské opery. Od roku 
1898 však ansámbl opět pravidelně 
vystupoval pod uměleckým vedením 

 klarinetisty Prospera Mimarta. Z mladší 
generace skladatelů obohatil repertoár 
nadaný Albert Roussel (1869 až 

1937). Jeho cesta k hudbě vedla přes povolání námořníka: na palubě 
fregaty Iphigénia a křižníku Devastation se plavil na Blízký a Dálný 
východ, což předurčilo jeho trvalý zájem o exotiku. Když konečně za-
kotvil v Cherbourgu, odešel z námořnictva a vrhl se na studium hudby: 
nejprve soukromě, později na pařížské Schole cantorum u Vincenta 
d‘Indyho. Postupně se vypracoval v uznávaného skladatele a hudeb-
ního pedagoga; mezi jeho žáky patřili Erik Satie, Edgard Varèse a Bo-
huslav Martinů. Se svojí manželkou podnikl svatební cestu do Indie, 
která ho inspirovala k baletu Padmaváti a symfonickým Evokacím. Za 
první světové války sloužil v armádě jako řidič sanitky a pak se usadil  
v Normandii, kde se věnoval komponování.
 Rousselovo jednověté Divertimento (Divertissement) op. 6 pro 
pět dechových nástrojů v tradičním obsazení dechového kvinteta s kla- 
vírem pochází z roku 1906, z období bezprostředně po ukončení tříleté 



práce na 1. symfonii „Báseň lesa“. Premiéra Divertimenta se konala  
10. 4. 1906 v Paříži. Tato radostná, idylická hudba zpočátku připomí-
ná stylově pozdějšího Ravela, v pastorálních náladách zase Debussy-
ho, jehož Faunovo odpoledne mělo premiéru, označovanou za počá-
tek hudebního impresionismu, 22. 12. 1894.

Pařížan Vincent d‘Indy (1851 až 
1931), žák Césara Francka na paříž-
ské konzervatoři a zakladatel věhlasné 
konkurenční Scholy cantorum, zkompo-
noval své dvojdílné divertimento, jemuž 
dal název Šanson a tance (Chanson 
et dances), v roce 1898. Po celý život 
rád zajížděl do kraje svých předků, 
Vivarais v jižní Francii, kde obdivoval 
krásy hornaté krajiny pohoří Cavennes. 

Pracoval tam na sbírce lidových písní a tanců; když ji dokončil, vložil její 
zvláštní melodiku se silně patrným iberským vlivem do nového septetu 
pro flétnu, hoboj, dva klarinety, lesní roh a dva fagoty. Zatímco hlavním 
tématem volné první části Šanson je lyrická melodie blízká takzvaným 
„májovým písním“ z Vivarais, druhá část pojmenovaná tance vášnivě 
víří temperamentní furiantskou melodií nad triolovými rytmy klarinetů  
a fagotů. Závěrem se veškeré reje zklidňují a opět se postupně navrací 
úvodní hudba, tentokrát v mysticky tichém zakončení. Septet klade mi-
mořádné nároky na komorní souhru; z tohoto důvodu jej Société pre-
miérovala 7. března 1899 s dirigentem. Nebyl jím nikdo jiný než Paul 
Taffanel…

Jméno Louise-Théodora Gouvy- 
ho (1822–1898) zná dnes jen nemno- 
ho odborníků. Narodil se v Alsasku v ro- 
dině bohatého průmyslníka a vystudo- 
val práva. Studium kompozice na pa-
řížské konzervatoři mu bylo dlouho 
odpíráno, neboť neměl francouzské 
občanství. Teprve když je po mnoha le-
tech získal, mohl vystudovat pařížskou 
konzervatoř a zařadit se mezi francouz-

ské skladatele, zejména díky své sborové tvorbě. Gouvy žil rozpolcen 
jednou nohou v Německu a druhou ve Francii. Dočkal se takto Řádu 
Pruské akademie umění i francouzského Řádu čestné legie. Po prusko-
-francouzské válce se však jeho díla ve Francii úplně přestala hrát, což 
nesl velmi těžce. Přestěhoval se definitivně do Německa a Paříž znovu 
navštívil až u příležitosti Světové výstavy v roce 1889.
 Přesto se tento údajně „nefrancouzský“ skladatel zapsal do hudeb-
ních dějin skladbou ryze galskou, která je přímo esencí francouzské 
hudby. Je jí Malá galská suita (Petite suite gauloise) pro devět de-
chových nástrojů. Vlastně se ani neví, kdy měla svou premiéru, zřejmě 
až po Gouvyho smrti, údajně v roce 1902. Její úvod – Introdukce – 
není vystřídán očekávanou rychlou částí, ale překvapivě menuetem, 
evokujícím barokní atmosféru pompézního dvora Ludvíka XIV. Násle-

duje Aubade (Svítání), průzračná jitřní hudba, ve francouzské hudbě 
nikoli neobvyklá (a využitá i neoklasiky Poulencem či Milhaudem). Jis-
tou tajemností výrazu s ní kontrastuje věta třetí s názvem Ronde de nuit 
(Noční hlídka). Její úvodní hornový signál jakoby proznívá z temnoty, 
následován zastřenými pasážemi klarinetů a fagotů: temnými ulicemi 
noční Paříže se blíží vojenská hlídka s lucernami. Jen nakrátko přeruší 
noční náladu durový pochod, než se opět navrátí mystické tajemno, 
zanikající s decrescendem v nočním tichu: postavy opět mizí v temnotě. 
Závěrečnou větou je Tambourin v rondové formě. S tímto provensál-
ským lidovým tancem se setkáváme již v barokní hudbě a jeho obliba 
ve Francii trvala celé 18. století. Rameau ho použil v řadě svých oper  
a v Pièces de clavecin, Händel v opeře Alcina a Gluck v Ífigenie  
v Aulidě. Objevuje se i v neoklasicismu století dvacátého, například 
u Milhauda nebo Henri Tomasiho. Závěrečná věta Gouvyho Malé 
galské suity je strhující, plná virtuózních „maďarských“ běhů ve stylu 
Brahmsových Uherských tanců. 

Emil Drápela



O účinkujících

Harmonie brněnských filharmoniků vznikla v roce 1993 na 
základě konkrétního projektu – CD nahrávky Arcibiskupský zámek  
v Kroměříži – poklady hudebního archivu. Jejími zakládajícími členy 
byli přední hráči dechových skupin brněnské filharmonie. Základ an-
sámblu tvoří okteto dechových nástrojů v párovém obsazení (2 hoboje, 
2 klarinety, 2 lesní rohy, 2 fagoty), příležitostně rozšiřované. Těžištěm 
repertoáru je hudba klasicismu s výrazným podílem českých skladate-
lů. Řadu jejich původních skladeb znovuobjevil, spartoval a následně  
v novodobé premiéře se souborem realizoval jeho umělecký vedoucí 
klarinetista Emil Drápela. Harmonie brněnských filharmoniků má za 

sebou desítky studiových i živých nahrávek pro Český rozhlas. Hosto-
vala na významných mezinárodních hudebních festivalech (Moravský 
podzim, Pražský podzim, Janáčkův máj, Europäische Wochen, Mezi-
národní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu, Hudební slavnosti 
Emy Destinnové). Z úspěšných projektů jmenujme několik sezon probí-
hající komorní cyklus Poklady moravských archivů nebo Mozartovské 
nokturno, program sestavený z dobových transkripcí Mozartových oper 
pro dechovou harmonii, na které navázal podobně úspěšný projekt  
s Beethovenovým Fideliem.



Pod stromeček dva koncerty v dárkovém balení

Slavnostní. Vyprávějící. Intenzivní. Velkolepá. Inspirující. 
To jsou názvy pěti dárků, které pro vás na letošní Vánoce připravila 
Filharmonie Brno. 

Každé miniabonmá obsahuje dva koncerty a vychází vstříc rozmanité-
mu vkusu posluchačů. 

Řada Velkolepá například nabízí Mozarta, Brucknera, Chačaturjana 
a Čajkovského, zatímco řada Intenzivní Bolcoma, Dvořáka, Schnitt-
keho či Kutavičiuse. 

Vstupenky na dvojice koncertů se prodávají zvlášť, z jednoho balíčku 
tak lze obdarovat dvě osoby. Cena balíčků začíná na 400 korunách. 
Ten, kdo si koupí miniabonmá v předprodeji, dostane dárkovou obálku.

Srdečně zveme na náš tradiční Novoroční koncert, který lidé najdou  
v balíčku s názvem Slavnostní. Zazní na něm oblíbené Bolero v kom-
binaci s Čajkovským, Smetanou, Addinsellem a Ligetim. Jako obvykle se 
potkáme na Nový rok v Janáčkově divadle v osm hodin večer.

Podrobnější informace na filharmonie-brno.cz/vanoce.

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno, Besední, 602 00 Brno
  +420 539 092 811, e-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 12:00–18:00 h
• ½ hodiny před koncertem v místě jeho konání

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas a vypnuli své mobilní
telefony.
Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 150 výtisků
texty Emil Drápela
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního
domu, která představuje páva s květinami
foto archiv Filharmonie Brno, není-li uvedeno jinak
produkce Printeco s.r.o.
redakční uzávěrka 25I11I2022

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,  +420 539 092 801
www.filharmonie-brno.cz, www.salprobrno.cz

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. 
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Ministerstva kultury 
České republiky a Jihomoravského kraje.
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