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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o vývoji jevištní tvorby skladatele Jeana-Baptiste Lullyho. 

V úvodní kapitole jsou shrnuta nejdůležitější fakta ze skladatelova života. Následuje kapitola 

o dvorském baletu. V ní je nejdříve popsána historie tohoto žánru, ze které Lully 

bezprostředně vychází, a poté jsou popisovány balety zkomponované Lullym. 

Zohledňovány jsou při tom především rysy důležité pro pozdější vznik tragédie lyrique. 

Další kapitola krátce shrnuje žánr comédie-ballet a Lullyho spolupráci s Molièrem. 

Závěrečná kapitola se zabývá vznikem francouzské národní opery jakožto vyvrcholením 

vývoje francouzské barokní jevištní tvorby. Shrnuje základní rysy tragédie lyrique a ty jsou 

následně demonstrovány na základě opery Alceste. Autorka si klade za cíl bližší poznání 

skladatelova života a díla, především pak jím vytvořené tragédie lyrique. Také se snaží 

prohloubit pochopení barokní francouzské kulturní tradice, která stojí spíše mimo centrum 

pozornosti české laické i odborné veřejnosti. Práce si neklade za cíl vyjmenovat a dokonale 

popsat všechny Lullyho skladby, je spíše koncipována jako ucelený výklad o vývoji Lullyho 

kompozičního stylu a tím pádem i o vývoji francouzské jevištní tvorby; snaží se postihnout 

nejdůležitější momenty vývoje a pomocí ukázek z konkrétních děl tato fakta demonstrovat.  

Její přínos spočívá především v tom, že v českém jazyce obdobná práce zabývající se 

vývojem Lullyho tvorby dosud chyběla.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Jean-Baptiste Lully, jevištní tvorba, ballet de cour, comédie-ballet, tragédie lyrique, opera 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

This Bachelor Thesis deals with a development in stage work of the composer of Jean-

Baptiste Lully. The introductory chapter summarizes the most important facts from the 

composer's life. Then there is chapter on the court ballet. First it describes development of 

the genre, then analysing ballet pieces composed by Lully. Next chapter briefly summarises 

the genre of comédie-ballet and the collaboration of Lully and Molière. Closing chapter deals 

with the creation of the French national opera as a climax of the development in French 

baroque stage work. It summarizes the basic features of tragédie lyrique and these facts are 

subsequently demonstrated on the basis of the Alceste. The Thesis author aims to bring a 

closer cognition of the composer’s life and work, especially tragédie lyrique created by him. 

She also seeks to raise public awareness of the Baroque French cultural tradition, which 

stands rather outside the center of attention of the Czech lay and professional public. This 

Bachelor Thesis does not aim to enumerate and describe all Lully's compositions, but it puts 

an comprehensive interpretation on the development of Lully's compositional style and, 

therefore, the development of French stage work; it tries to depict the most important 

moment of the development and demonstrate these facts through illustrations of concrete 

works. A contribution consists mainly in the fact that similar work based on the development 

of Lully's work has still been missing in the Czech language. 
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1 Úvod 

Je přinejmenším podivuhodné, že se tvůrcem francouzského barokního hudebního stylu stal 

rodilý Ital. Zatímco v hudebním myšlení Italů v době baroka dochází k radikálnímu převratu 

vedoucímu ke vzniku a následnému vývoji opery, konzervativní a sebevědomá Francie lpí 

na svém žánru dvorského baletu a vytrvale odmítá přijmout cizí inovace. Do tohoto 

kulturního prostředí založeného na národní tradici najednou vstupuje tehdy ještě italský 

mladík Giovanni Battista Lulli, zcela si osvojuje tradiční baletní žánr a nakonec jej ve své 

tvorbě úspěšně posouvá až na hranice s žánry jinými. Fakt, že bylo francouzské publikum 

Lullymu natolik nakloněno, mě vedl k úvahám, čím takového úspěchu dosáhl. Má 

bakalářská práce si tedy klade za cíl zjistit, jak a jakými prostředky Lully z dvorského baletu 

vytvořil úspěšnou francouzskou národní operu. Svou prací bych také ráda přispěla 

k hlubšímu porozumění Lullyho tvorbě a obecně francouzské barokní kultuře, která 

víceméně zůstává ve stínu kultury italské. Práce si neklade za cíl vyjmenovat a dokonale 

popsat všechny Lullyho skladby, je spíše koncipována jako ucelený výklad o vývoji Lullyho 

kompozičního stylu a tím pádem i o vývoji francouzské jevištní tvorby; snaží se postihnout 

nejdůležitější momenty vývoje a pomocí ukázek z konkrétních děl tato fakta demonstrovat.  

 Na úvod bakalářská práce podává základní biografické informace o Jeanu-Baptiste 

Lullym a o jeho hudební kariéře. Další fakta ze skladatelova života jsou rozpracována 

v jednotlivých kapitolách, které se jich bezprostředně týkají. Následuje kapitola o historii a 

vývoji tradičního francouzského žánru ballet de cour. Rozhodla jsem se tomuto tématu 

věnovat trochu obsáhleji právě kvůli jeho dlouhé tradici, z níž Lully ve své tvorbě vychází. 

V rámci této kapitoly je v práci zahrnuta podkapitola o dvorských baletech 

zkomponovaných Lullym. Zaměřuje se zejména na prvky, v nichž je nejmarkantnější 

Lullyho přínos do žánru, a nahlíží na ně z pohledu později vzniknuvší tragédie lyrique. Další 

tematický celek je zaměřen na žánr comédie-ballets, který Lully s Molièrem vynalezli. 

Původně jsem tuto žánrovou oblast chtěla vynechat, a to z důvodu, že pokud jsou někde 

zmínky o Lullyho tvorbě, jsou právě o comédie-ballets, a že pod záštitou Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity vznikla v roce 2010 bakalářská práce zaměřující se pouze na rozbor 

tohoto žánru. Lullyho spolupráce s Molièrem jsem ale shledala natolik zásadní, že jsem se 

rozhodla zmínit alespoň některá zásadní fakta a především takové hudební prvky, které 
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vedou ke vzniku tragédie lyrique. Jak již vyplývá z výše uvedených řádků, největší důraz je 

kladen na kapitolu o opeře. Logicky k ní směřuje celý předchozí vývoj. Nejprve je pozornost 

zaměřena na snahy prosadit ve Francii operu italskou a poté na první pokusy o vytvoření 

národní francouzské opery. Těžiště kapitoly spočívá v Lullym vytvořeném žánru tragédie 

lyrique. Po shrnutí důležitých žánrových rysů jsem se tyto prvky snažila najít v konkrétním 

díle – v opeře Alceste.  

 K mé volbě tématu přispěl i fakt, že vyjma výše zmíněné bakalářské práce zaměřené 

na comédie-ballets jsem nenašla žádnou literaturu v českém jazyce, která by se Lullymu a 

jeho tvorbě důkladněji věnovala. Z česky psaných zdrojů jsem čerpala především informace 

o baletu a jeho historii, a to nejvíce z publikací Boženy Brodské a Heleny Kazárové pod 

záštitou Akademie múzických umění v Praze. Velmi cenným zdrojem se pro mne stal český 

překlad knihy Romaina Rollanda Hudebníci minulosti, kde Rolland v obsáhlé kapitole o 

Lullym shrnuje nejen své názory na francouzskou národní operu. Ve své bakalářské práci 

jsem čerpala především z anglických zdrojů. Nejvíce informací jsem získala patrně z ucelené 

sbírky studií Jamese R. Anthonyho nesoucí název French Baroque Music from Beaujoyeulx 

to Rameau. Anthony v ní kromě jiného systematicky rozebírá francouzskou jevištní tvorbu 

a pouze Lullyho operám věnoval tři obsáhlé kapitoly. Dalším důležitým zdrojem se pro mou 

práci stala kniha Johna W. Hilla Baroque Music: Music in Western Europe 1580 – 1750. 

Tato poměrně nová publikace má znatelně širší záběr než Anthony, věnuje se barokní hudbě 

i jiných zemí. Specifickým zdrojem je publikace Roberta M. Isherwooda Music in the 

Service of the King. Pojednává o francouzské hudbě vázané na osobu panovníka Ludvíka 

XIV. Vzhledem k tomu, že Lully byl královým blízkým přítelem, Isherwood jeho tvorbu 

značně rozvádí do podrobností. Tím, že francouzskou hudební tvorbu popisuje 

chronologicky dle života Ludvíka XIV., utváří vlastně obraz jejího vývoje. Za cenný zdroj 

považuji partituru Alceste připravenou k vydání Raymondem Mouaertem v roce 1932, 

kterou opatřil svými poznámkami Henry Prunières.  
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2 Jean-Baptiste Lully 

2.1 Italský původ 

Naturalizační listina skladatele z prosince roku 1661 uvádí jméno „Jean-Baptiste de Lully“. 

Dokud ale Lully nezískal svolení Ludvíka XIV. k tomuto pofrancouzštění, byl nucen 

používat své rodné jméno Giovanni Battista Lulli. Dnes již máme k dispozici mnoho 

informací o Lullyho italském původu. Muzikolog Henry Prunières při svých výzkumech po 

florentských archivech identifikoval jako skladatelova otce Lorenza di Maldo Lulliho.1 

Lorenzo se živil jako mlynář, tedy alespoň poté, co se v roce 1620 oženil s mlynářovou 

dcerou Caterinou del Sera a převzal tak řemeslo po svém tchánu Gabriellu del Sera. Této 

tezi nahrává i fakt, že se nám dochovala satirická píseň, velmi oblíbená v 17. století, která 

říká „Lully est fils d'une meunière“, čili „Lully je synem mlynáře“.2   

 Lullyho italské kořeny jsou pro nás důležité z hlediska jeho tvorby. Zatímco Italové 

ovlivňovali svým hudebním smýšlením celou Evropu, Francie se držela svého 

konzervativního slohu. Paradoxně největším odpůrcem italských vlivů byl právě tento 

florentský rodák. I proti jeho vůli se jim však neubránil. Podstatné je, že je nepojímá jako 

Ital s expanzivními úmysly, ale jako Francouz snažící se tyto vlivy upravit tak, aby 

vyhovovaly francouzskému národu.3  

2.2 Přechod do Francie 

O Lullyho dětství nemáme příliš mnoho informací. Narodil se v pondělí 29. listopadu 1632. 

Jméno novorozence nebylo vybráno náhodou, byl pojmenován dle svatého Jana Křtitele4, 

patrona Florencie. Nevíme, kde ani kým byl Lully vzděláván. Jeho prvním učitelem hudby 

se údajně stal neznámý mnich, naučil ho hrát na kytaru a dal mu základy hudební teorie. 

                                                 
1 LA GORCE, Jérôme de. Lully’s Tuscan Family. In: HEYER, John Hajdu. Lully studies. [online]. New York: 

Cambridge University Press, 2000 [cit. 21. 1. 2018].  s. 1. 

2 PRUNIÈRES, Henry a LA LAURENCIE, Lionel de. La Jeunesse de Lully. Le Mercure Musical. [online] 15. 

května 1909 [cit. 21. 1. 2018]. s. 12. 

3 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. Přeložil Luděk KULT. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1955. s. 145. 

4 Francouzsky Giovanni Battista. 
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Lully odmítal přání rodičů, aby se u otce učil řemeslu. Navštěvoval sice školu, ale místo 

studia se raději potuloval florentskými ulicemi. Učil se všemu s lehkostí, brzy začal hrát na 

housle. Miloval být středem pozornosti, rád se předváděl. Spřátelil se s komedianty, kteří 

obdivovali jeho zpěv, hru na housle a především jeho komické nadání. Vynikal mezi 

ostatními chlapci v chrámovém sboru při farnosti Santa Lucia sul Prato. Obměkčení rodiče 

ho sice poslali do pěvecké školy, po mutaci však přišel o svůj dětský hlas. Navzdory 

opětovné nelibosti rodičů se nevzdal svého cíle a zaměřil se na hru na housle.5 

 Ve svých čtrnácti letech opouští Florencii s Rogerem Lotrinským, rytířem de Guise. 

Živil se jako komorník a učitel italštiny ve službách mademoiselle Montpensierové 

v Tuileries v Paříži. Díky tomu měl skvělé příležitosti seznámit se s francouzskou hudbou. 

Jako talentovaný tanečník přitáhl pozornost i mladého Ludvíka XIV. a v roce 1652 požádal 

o propuštění ze služeb mademoiselle Montpensierové. 23. února 1653 se dvacetiletý Lully a 

čtrnáctiletý Ludvík XIV. setkali na jednom pódiu při inscenaci Balletu de la Nuit a ještě 

téhož roku byl Lully jmenován na compositeur de la musique instrumentale du Roi, což 

odstartovalo jeho kariéru u královského dvora.6  

2.3 Lully se stává hudebním monarchou 

Lully byl výtečným houslistou. Poté, co založil hudební těleso Les petits violons7, započal 

studium hudební kompozice. V důsledku velkých politických změn kvůli Mazarinově úmrtí 

a Ludvíkově plnoletosti v roce 1661 byl Lully jmenován jako Surintendant de la musique et 

compositeur de la musique de la chambre a bylo mu uděleno francouzské občanství. V roce 

1662 svůj naturalizační proces završil sňatkem s dcerou dvorního skladatele Michela 

Lamberta a jeho manželská smlouva byla podepsána králem a královnou Francie.8 

                                                 
5 PRUNIÈRES, Henry. Le vie illustre et libertine de Jean-Baptiste Lully. [online]. Paris: Plon, 1929 [cit. 21. 

1. 2018]. 

6 SADIE, Stanley, ed. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 11. London: Macmillan 

Publishers Limited, 1980. s. 314. 

7 Více o Lullyho působení v orchestru v podkapitole 3.2.1. 

8 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe 1580 – 1750. New York: W. W. Norton, 2005. 

s. 233. 
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Po úspěších na poli ballets de cour a comédie-ballets chtěl své hudební teritorium rozšířit i 

o oblast opery. V roce 1672 získává od Ludvíka XIV. privilegia nad veškerou operní 

produkcí a završuje tak svou absolutní moc ve světě versaillské hudby.9 

2.4 Lullyho osobnost 

Romain Rolland10 uvádí, že asi nejznámější Lullyho portrét od Paula Mignarda (obrázek 1) 

ho dost zušlechťuje; je na něm dle něj hubenější a charakternější. Zároveň uvádí Lullyho 

realistický popis od Lecerfa de la Viéville – byl údajně tlustší a menší, měl černé, malé, 

neuvěřitelně krátkozraké oči a velká zdvižená ústa. Jeho charakterová stránka nese popis 

ještě nelichotivější: „Při všem svém nadání by nebyl dosáhl výjimečného postavení bez 

ducha nízké intriky, bez směsi šaškovství a patolízalství, které mu získaly přízně královy 

aspoň stejnou měrou jako jeho hudba.“11  

Pro Lullyho pletichářské chování bylo navrženo několik vysvětlení. Jedním z nich je 

názor, že Lully byl agresivní, egoistický a trochu sadistický člověk libující si v ponižování 

svých konkurentů. Jiný názor říká, že pouze hájil svá práva, a další tvrdí, že jeho jednání 

bylo důsledkem osobních sporů - s Molièrem, Charpentierem i Guichardem. Všechna 

vysvětlení jsou z části pravdivá. Zajímavé je, proč se Lully cítil ohrožen. I když byl 

královským superintendentem od roku 1661 a držel operní privilegia od roku 1672, byl 

neustále někým kontrolován a zkoušen.12 Např. Guichard a La Fontaine o něm šířili kousavé 

satiry. Guichard mu totiž nemohl zapomenout, jak ho obvinil z pokusu o vraždu. La Fontaina 

zase rozhněval tím, že si od něj objednal libreto a poté jej odmítl.13 Lully musel faire l'oreille 

sourde, čili dělat hluchého, dále pracovat a nestarat se o to, co o něm ostatní tvrdí. Ohrožen 

se cítil nejspíše proto, že skupina umělců, kteří ho pronásledovali, byli podporováni 

                                                 
9 Více o operních privilegiích v podkapitolách 5.2.1 a 5.2.2. 

10 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 125. 

11 Tamtéž, s. 126. 

12 RANUM, Patricia. Lully plays deaf: rereading the evidence on his privilege. In: HEYER, John Hajdu. Lully 

studies. [online]. New York: Cambridge University Press, 2000 [cit. 19. 3. 2018]. 

13 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 127. 
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Gastonem Orleánským, strýcem krále Ludvíka XIV.14 Lécerf de la Viéville Lullyho líčí 

v úplně jiném světle – byl dle něj dobrosrdečný, vlídný, skromný, měl uhlazené vystupování, 

ale také byl prý unáhlený a méně zdvořilý, než by se na člověka jeho postavení slušelo. 

Rolland jeho popis vysvětluje tím, že v době, kdy ho psal, již Lully dosáhl takového úspěchu, 

že již vůči svým protivníkům necítil zášť.15 

Z Lullyho pracovního nasazení je zřejmé, že byl krajně ctižádostivý. Také pochopil 

všemohoucnost peněz, byl velmi schopným obchodníkem a díky tomu brzy získal obrovské 

jmění. Chytře se oženil – jeho žena Madeleine Lambertová přispěla do svazku věnem ve 

výši 20 000 liber. Investoval do nemovitostí, kupoval domy, pronajímal byty. Po smrti 

zanechal své ženě jmění ve výši 800 000 liber a navíc dědičná operní privilegia, která jeho 

rodině nadále vynášela 30 000 liber ročně.16 

„Umíráš, hříšníku, umíráš“ 

Koncem roku 1687 v kostele des Feuillants Lully dirigoval své Te deum při příležitosti 

uzdravení Ludvíka XIV. Dirigoval tak usilovně, že se těžkou barokní taktovací holí udeřil 

do nohy. Absces vzniklý na malíčku se mu v důsledku nedostatečné hygieny zanítil a vyústil 

ve sněť. Lully odmítl amputaci nohy a 22. března 1687 zemřel na otravu krve ve věku 54 

let. Lecerf po jeho smrti vypravoval příběh více či méně pravdivý o tom, jak se i na smrtelné 

posteli snažil klamat okolí – kněz mu odmítl dát rozhřešení, dokud nespálí rozepsanou 

partituru opery Achille et Polyxène. Lully kněze poslechl, avšak uschoval si její opis.17 

V záchvatu kajícnosti napsal svou poslední skladbu, a sice pětihlasý kánon Umíráš, hříšníku, 

umíráš.18 

                                                 
14 RANUM, Patricia. Lully plays deaf: rereading the evidence on his privilege. In: HEYER, John Hajdu. Lully 

studies. [online]. [cit. 19. 3. 2018]. 

15 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 129. 

16 Tamtéž, s. 130-131. 

17 Tamtéž, s. 133-134. 

18 MAŇOUROVÁ, Lucie, Skladatel měsíce: Jean-Baptiste Lully. Harmonie [online]. 14. 12. 2014 [cit. 15. 4. 

2018].  
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 Ať jsou již veškeré informace o Lullyho špatné morálce a intrikách pravdivé 

či nikoliv, nelze mu upřít jeho obdivuhodnou ctižádost a osobnost natolik silnou, že si 

dokázal vždy prosadit svou a nenechal se ve své cestě za úspěchem a slávou ničím rozptýlit.  

 

 

 

Obrázek 1: Paul Mignard: Jean-Baptiste Lully.  

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Mignard_-_Jean-Baptiste_Lully.jpg [online] [cit. 

19. 3. 2018]. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Mignard_-_Jean-Baptiste_Lully.jpg
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3 Ballet de cour 

Jevištní tanec, tedy tanec pro podívanou publika, byl velmi oblíbený a společensky potřebný 

již v renesanci. Je často nazýván „italsko-francouzským hybridem“, tedy spojením italských 

tanečních kroků a figur a francouzského novoplatónského smýšlení v duchu harmonie sfér. 

Z toho vyplývá, že tanec nebyl vnímán pouze jako zábava či ozdoba dvora, ale byl mu 

přisuzován hlubší metafyzický smysl.19  

 Jelikož je dvorský balet nedílnou součástí francouzské jevištní tvorby a tudíž i tvorby 

Lullyho, následující podkapitoly se pokouší shrnout věcný vývoj tohoto žánru a postihnout 

nejvýznamnější prvky, které tento vývoj umožnily. 

3.1 Historie a vývoj dvorského baletu 

Dvorský balet byl ve Francii v 17. století jakýmsi hudebním centrem. Na rozdíl od 

zbytku Evropy Francouzi cítili silný odpor vůči italskému stylu, a tudíž se bránili hudebním 

inovacím prýštících z Itálie. Manfred Bukofzer20 vidí příčinu ve francouzském racionalismu 

a v jejich důsledném lpění na tradicích. Francouzi se k hudbě stavěli poněkud zdrženlivě, 

považovali ji spíše za ozdobu než za prostředek vyjádření vášní. To však znamenalo rozvoj 

francouzské taneční kultury, která se stala ústřední tradicí francouzské hudby a zůstala jí po 

celou barokní éru. Zastínila ji pouze dočasně opera v letech 1670 – 1680.21 

Základní struktura francouzského dvorského baletu se skládá ze sérií vstupů (entrées) 

tanečníků v kostýmech, kteří zastupují alegorické postavy, často z mytologie. Byly 

prováděny spíše ve velkých halách nebo sálech než v divadlech, běžně se však používaly 

divadelní kulisy, dekorace či dokonce divadelní technika. V některých baletech byly vstupy 

spojeny s vysvětlujícími texty, které byly recitovány nebo které zpívali profesionální 

zpěváci. Tyto texty také mohly být natištěny a dány k dispozici publiku. Některé balety 

                                                 
19 KAZÁROVÁ Helena. Barokní balet ve střední Evropě. Praha: Akademie múzických umění, 2008. s. 15-16. 

20 BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Přeložila Jana JURÁŇOVÁ. Bratislava: OPUS, 1986. s. 

209. 

21 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 109. 
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obsahovaly mluvené dramatické scény, které vytvářely určitou dějovou linii – v tomto 

případě se ale baletní vstupy objevovaly jako interludia mezi jednotlivými jednáními.  

Ačkoliv byl francouzský dvorský balet založen na italské „mascherata“ (maškaráda) 

nebo „festa da ballo“ (taneční veselí, radovánky), brzy se začaly utvářet konkrétní 

francouzské rysy.22 Horst Koegler23 například popisuje základní strukturu francouzského 

dvorského baletu, která se postupem času ustálila na předehru, až pět tanečních entrées a 

závěrečný grand ballet. Také uvádí, že na počátku vývoje dvorského baletu v takových 

představeních mohli účinkovat pouze „amatérští“24 tanečníci šlechtického původu 

(královskou rodinu nevyjímaje), které vedl a připravoval taneční mistr. Až později je 

nahradili profesionální umělci. 

3.1.1 Italské kořeny jevištního tance 

Velký podíl na utváření francouzského tance nesou italští taneční mistři, např. Vergilio 

Bracesco či Pompeo Diobone. Ti přišli na královský dvůr na pozvání Kateřiny Medicejské, 

která nechala z její rodné Itálie přivést obrovské množství umělců a muzikantů.  Mezi nimi 

byl i Baltzarini da Belgiojoso, který přišel v roce 1555 jako člen společnosti houslistů 

z italského regionu Piedmont blízko Turína. Pofrancouzštil si jméno na Baltasar de 

Beaujoyeulx a stal se významným kulturním činitelem u královského dvora.25 

 14. září 1573 bylo na počest polských vyslanců uspořádáno velkolepé představení 

Baltasara de Beaujoyeulxe. Neslo název Ballet des Polonnais a je prvním představením, 

které bylo označeno jako balet.26 Obsahovala prolog přednesený v latině, po němž přijel 

alegorický vůz se šestnácti dámami, personifikujícími francouzské provincie. Poté, co každá 

přednesla svou píseň, tančily uprostřed sálu průplety a různé obrazce za doprovodu hudby 

Orlanda di Lassa.27 

                                                 
22 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580-1750. s. 109. 

23KOEGLER, Horst. The Concise Oxford Dictionary of Ballet. Oxford: Oxford University Press, 1987. s. 33. 

24 Profesionalizace tanečníků se naplno rozvíjí až v druhé polovině 17. století.  

25 BRODSKÁ Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. Praha: Akademie múzických umění, 2008. s. 12. 

26 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. London: Cornell University Press, 1973. s. 63. 

27 BRODSKÁ Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. s. 12. 
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 Francii a Itálii spojovala myšlenka znovuvzkříšení antického divadla. Umělci se o to 

ale snažili jinými cestami – zatímco Itálie a jejich Camerata směřovala k opeře, ve Francii 

se snažili sjednotit jednotlivá umění do jednoho celku. Nejen za tímto účelem byla založena 

Académie de Poésie et de Musique v roce 1571.28 Uvědomme si, že první zmínka o 

schůzkách Cameraty se datuje do 70. let 16. století, což nám s ohledem na datum založení 

Académie jenom potvrzuje domněnku o snaze obou národů obnovit antické drama. Ve 

Francii byly však realizace těchto snah kvůli náboženským válkám pozdrženy, a proto první 

výsledek sjednocujícího úsilí vzniká až o deset let později.  

3.1.2 Ballet comique de la Royne 

Důležitou událostí ve vývoji francouzské jevištní produkce bylo uvedení Circé ou le 

Ballet comique de la Royne (dále pouze Ballet comique), označovaného jako první dvorský 

balet. Odehrál se 15. října 1581 od desáté hodiny večerní do půl čtvrté ráno v paláci Petit 

Bourbon v Paříži. Byl součástí oslav sňatku vévody z Joyeuse a královniny sestry, Markéty 

z Vendemontu.29 

Název tohoto díla určitě stojí za zmínku. Slovo „comique“ zde totiž nelze chápat 

v tradičním slova smyslu. V době svého vzniku to znamenalo spíše „dramatique“, tedy balet 

jako divadlo. Sousloví „de la Royne“ (v některých zdrojích se můžeme setkat s označením 

„de la Reine“) znamená „královnin“ – jednu z hlavních rolí v něm ztvárnila královna Louisa 

Lotrinská, manželka Jindřicha III. a snacha Kateřiny Medicejské.30 

 Ballet comique obsahuje pět krátkých jednání mluveného dramatu smíšeného 

s písněmi. Po každém následovalo intermedio31, což představovalo zpěv a tanec bez 

mluveného dialogu. Balet začíná scénou, kdy rytíř vpadne na jeviště a oslovuje krále, který 

sedí v publiku. Prosí o pomoc v boji proti zlé čarodějnici Kirké. V následujícím prvním 

intermediu vystupují tři sirény a bůh Triton, kteří tvoří čtyřhlasý sbor, a jejich zpěvu 

                                                 
28 BRODSKÁ Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. s. 12. 

29 ANTHONY, James R. French baroque music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 25. 

30 Podtitul baletu byl často řízen tím, kdo z královské rodiny se ho účastnil – pokud tančil následník trůnu, 

podtitul zněl „ballet du dauphin“, pokud král, byl to „ballet du roi“. BRODSKÁ Božena. Vybrané kapitoly 

z dějin baletu. s. 13. 

31 Používal se tento italský termín, což můžeme také chápat jako doklad italského původu a vlivu. 
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odpovídá skrytý pětihlasý sbor. Do toho přijíždí alegorický vůz se dvanácti najádami (tj. 

královna a její nejbližší šlechtičny), které po zpívaném dialogu předvedou první tanec (etrée 

du ballet). V následné scéně Kirké tanečnice kouzelnou hůlkou zmrazí. Bůh Merkur se je 

pokouší oživit, ale rozzlobená Kirké zakleje i jeho. Následuje druhé intermedio, ve kterém 

opět vystupují sbory a také bohyně Minerva a čtyři Ctnosti, vzývajíc Jupitera, aby zasáhl. 

Všichni účinkující se spojí ve čtyřicetičlenný sbor a za jejich zpěvu sestupuje Jupiter. Po 

zpívaném monologu zasahuje Kirké bleskem a vydává ji králi. Na závěr se všichni účinkující 

shromáždí v párech do středu sálu čelem ke králi a započnou velký oslavný finální le grand 

ballet.32 John Walter Hill33 nám předkládá svou tezi o alegoričnosti příběhu pramenící 

z francouzské historie. Tato práce si ale neklade za cíl rozbor dramatické složky dvorských 

baletů; pro hlubší poznání proto odkazuje čtenáře na Hillovy studie. 

Na rytině Jacquese Patina (příloha 1) můžeme alespoň částečně vidět, jak Ballet 

comique probíhal v praxi: král Jindřich III. seděl na vyvýšeném místě v čele sálu, na 

opačném konci byla čarodějčina zahrada s vinným loubím a palác. V klenbě s mraky nalevo 

se ukrývali hudebníci. Také si všimněme, že diváci shlíželi na účinkující z galerie dolů, a 

mohli tak docenit složité geometrické obrazce, které tanečníci vytvářeli.34 K přiblížení 

představy té obrovské okázalosti, se kterou byl balet uveden, nám může posloužit i 

informace Horsta Koeglera35, že toto představení s veškerou technikou, dekoracemi a efekty 

stálo více než tři a půl miliónu franků.  

Hudbu k Baletu comique napsal dvořan a zpěvák Lambert de Beaulieu (1559 – 1590), 

který patřil k florentské cameratě. Vzhledem k tomu je kupodivu trochu neitalská – vokální 

čísla i ansámbly reflektují unikátní vývoj homofonní francouzské písně 16. století nazvané 

musique mesurée. Ten byl hudební obdobou typu poezie zvaného vers mesurés á l’antique, 

stvořeného roku 1567 šlechtickým básníkem a učencem Jeanem-Antoine de Baïfem (1532 

– 1592) a jeho Académií de Poésie et de Musique, kterou spolu s Joachimem Thibaultem de 

                                                 
32 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 110. 

33 Tamtéž, s. 110-111. 

34 BRODSKÁ Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. s. 14. 

35 KOEGLER, Horst. The Concise Oxford Dictionary of Ballet. s. 33. 
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Courvillem založil v roce 1571 a jejímž členem Lambert de Beaulieu byl.36 Baïf a ostatní 

členové Académie v čele s Pierrem Ronsardem považovali hudbu za „mocnou sestru 

poezie“.37 Chtěli vytvořit takovou formu poezie, která by byla dokonale spjatá s hudbou a 

oživit tak antické umění. Snažili se spojit francouzskou poezii s antickou metrikou. Pro úplné 

splynutí hudby a textu Baïf stanovil pravidlo – francouzské slabiky s přízvukem považoval 

za dlouhé (-) a slabiky nepřízvučné za krátké (ᴗ). Také stanovil, že dlouhé slabiky v textu 

musí být v hudbě zastoupeny půlovou notou a krátké slabiky notou čtvrťovou.38 39 Toto 

pravidlo se poté snadno aplikovalo i na taneční kroky – díky němu vznikaly velmi pečlivé 

geometrické figury. Sám Beaujoyeulx o svém díle uvažoval jako o „geometrickém míchání 

několika tanečníků“.40 Tento systém založený na přízvučných a nepřízvučných slabikách je 

velmi důležitý pro pozdější vývoj francouzského recitativu. 

Bezprostředním předchůdcem tohoto baletu je divertissement Le Paradis d’amour 

představené v srpnu roku 1572 při příležitosti sňatku Jindřicha IV. Navarrského a Markéty 

z Valois. Svým alegorickým charakterem, vokálními sóly, tancem i divadelní technikou 

evokuje stejnou atmosféru jako pozdější díla. Na rozdíl od Balletu comique zde však chybí 

souvislý dramatický děj. Právě díky této dějové jednotnosti si dle názorů pozdějších estetiků 

a historiků toto dílo zaslouží významné místo ve vývoji francouzské dramatické hudby.41  

3.1.3 Ballet de l’Alcine 

Balet s podtitulem Ballet de monseigneur le duc de Vendosme42 se odehrál třikrát během 

měsíce ledna roku 1610. Přináší oproti Balletu comique jistou změnu – prolog již není 

                                                 
36 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 111. 

37 BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. s. 12. 

38 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 71. 

39 K hlubšímu poznání problematiky musique mesurée odkazuji na MASSON, Paul-Marie. Les vers mesures. 

Le Mercure Musical. [online] 15. května 1909 [cit. 14. 3. 2018] s. 338-366.  

40 ANTHONY, James R. French baroque music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 27. 

41 Tamtéž, s. 26. 

42 Hlavní postavu ztvárnil čtrnáctiletý syn krále Jindřicha IV., vévoda vendômský.  
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mluvený, ale zpívaný. Celým dílem prostupuje pouze vokální či instrumentální hudba.43 

Manfred Bukofzer44 tuto změnu popisuje jako „první krok k baroknímu stylu“. Dvorskému 

baletu tak bylo uzmuto z jeho původní rovnováhy poezie a hudby. Bukofzer se domnívá, že 

to bylo ovlivněno přítomností Gulia Cacciniho na královském dvoře Jindřicha IV. mezi léty 

1604 – 1605. Další inovací tohoto baletu bylo zakrytí scény velkou oponou až do začátku 

představení. Námět však zůstává víceméně stejný.45 

3.1.4 Za vlády Ludvíka XIII.  

Když byl syn zavražděného Jindřicha IV. 17. října 1610 korunován na krále, bylo mu 

pouhých devět let. Vládní povinnosti za něj vykonávala jeho regentka, královna matka Marie 

Medicejská. Hlavní moc a iniciativa však v tomto období náležela nejmocnějšímu ministru 

známému pod titulem kardinál Richelieu.  

V tomto období se začíná projevovat mohutná ekonomická, politická i kulturní 

centralizace Francie. Ve srovnání s Itálií, kde bylo velké množství měst s královskými 

dvory, akademiemi či komerčními divadly zaměstnávajícími značný počet hudebníků, měla 

Francie v 17. století takových míst poskrovnu. Většina hudebních aktivit se soustředila 

v Paříži, především pak na královském dvoře. To má za následek, že hudební historie Francie 

během tohoto období je převážně totožná s hudební historií Paříže a královského dvora.46 

Tato celková centralizace a absolutistická monarchie se odráží i v hudbě – systém 

vládnoucích akademií ve všech uměleckých oblastech a pozdější neomezená moc Lullyho 

na poli hudby jsou toho důkazem.  

                                                 
43 BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. s. 14-16. 

44 BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. s. 211-212. 

45 BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. s. 14-16. 

46 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 216-217. 
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Délivrance de Renaud 

V roce 1617 byl uveden dvorský balet Osvobození Renaudovo v Bourbonském paláci. 

V přípravě se velmi angažoval sám král Ludvík XIII., zvolil téma baletu (tzv. sujet) a pověřil 

básníka Étienna Duranda, aby vytvořil texty.47  

 Balet měl velmi výraznou hudební složku, na které se podílelo několik skladatelů. 

Vokální předehru údajně přednášel sbor o šedesáti čtyřech členech a doprovázelo je dvacet 

osm smyčců a čtrnáct louten. V brilantním finále zpíval ansámbl dokonce dvaadevadesáti 

hlasů.48 Récits49 zkomponoval Pierre Guédron (1565 – 1621). Anthony50 je srovnává 

s Monteverdiho dramatickou deklamací. Bukofzer51 naopak říká, že Guédronovy récity jsou 

přesným opakem italského recitativu – jsou psané konzervativně, bas je pohyblivější než 

melodická linka a zcela postrádají afektivní výraz. Takovéto balety s vysokým podílem 

hudby a sjednoceným dramatickým dějem Henry Prunières nazval ballets mélodramatique. 

Carol Lee52 zmiňuje, že mohly obsahovat i groteskní prvky či vulgarity, a že se často jednalo 

o kombinaci s tzv. ballets burlesques.  

Po smrti vévody de Luynes, patrona dramatického baletu, byl ballet mélodramatique 

nahrazen tzv. ballets à entrées. Tyto balety byly zaměřeny na choreografii, skládaly se 

především z pantomimy a průvodů tanečníků v propracovaných kostýmech. Tato změna 

zmátla mnoho historiků, i když možná trochu neopodstatněně – dekorativní prvky a stále 

dokonalejší kostýmy ohrožovaly dramatickou jednotu v dvorských baletech téměř od 

                                                 
47 BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. s. 17. 

48 Tamtéž, s. 18. 

49 Récit je ve Francii v 17. a 18. století termínem označujícím pasáže pro sólový hlas nebo nástroj. V tomto 

kontextu je jím samozřejmě míněna vokální pasáž, avšak není to synonymum pro recitativ (recitativ je vlastně 

druh récitu).  

50 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 32. 

51 BUKOFZER, Manfred. Hudba období baroka. s. 214. 

52 LEE, Carol. Ballet in Western Culture: A History of its Origins and Evolution. Boston: Allyn and Bacon, 

1999. s. 48. 
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počátku.53 O tomto rozdělení baletů se zmiňuje i John Walter Hill54 – balletu 

mélodramatique přisuzuje souvislou dějovou linii, kdežto ballet à entrées popisuje jako sled 

volně navazujících vstupů tanečníků v kostýmech. V obou druzích baletu však účinkovaly 

dva typy tanečníků: ti, kteří pantomimicky vyjadřovali akci, a ti, kteří rozvíjeli abstraktní 

geometrickou taneční složku. K tomuto názoru se přiklání i Manfred Bukofzer55, který ballet 

à entrées popisuje jako velmi volné spojení hudby a dramatu. V oslabení dramatické složky 

však vidí větší prostor pro uplatnění složky hudební. Toto dělení je v této práci zmíněno 

především kvůli následnému vývoji. Dramatický balet dal vznikout comédiím-ballets, 

kdežto v opeře byly později využívány jednotlivé baletní vstupy. 

Le Ballet de la marine 

V reakci na Richelieuovu politiku vznikl Balet námořnictva v roce 1635. Měl oslavovat fakt, 

že francouzské námořnictvo dosáhlo vysoké úrovně a mohlo konkurovat vyhlášeným 

nizozemským a britským flotilám. Ludvík XIII. v tomto baletu představuje boha Neptuna.56 

Tento balet je pro nás důležitý tím, že na něm můžeme demonstrovat výraznou změnu 

tématiky dvorských baletů. Zatímco starší balety oslavovaly krále a jeho ctnosti a 

přirovnávaly ho k mytologickým postavám, od roku 1628 se balety čím dál více soustředí 

na současné události královy vlády, zejména pak na politické a vojenské úspěchy.57  

3.1.5 Za vlády Ludvíka XIV. 

Dvorský balet za vlády Ludvíka XIV., zkušeného tanečníka, dále vzkvétal. Během jeho 

vlády se ale propagandistický aspekt dvorních představení stal až přehnaným. Více to 

vyjasní příklad – v roce 1685 dvůr představil divadelní dílo pro skupinu velvyslanců ze 

Siamu, tedy ze země, kde Francouzi chtěli konkurovat Britům a Nizozemcům v lukrativních 

obchodech. Reakce velvyslanců pravděpodobně odrážely záměry soudních plánovačů více 

                                                 
53 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 32-33. 

54 HILL, John Walter. Baroque music. s. 234. 

55 BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. s. 212. 

56 BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. s. 21. 

57 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 103. 
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než cokoli jiného.58 K baletu Clovis opěvujícímu hrdinské činy Herkula údajně velvyslanci 

poznamenali: „Tento Herkules musí reprezentovat krále, protože triumfuje nad všemi 

nepřáteli a nese vítězství všude, kam jde“.59 60 

Profesionalizace jevištního tance 

Kromě šlechty a členů královské rodiny v dvorských baletech účinkovali tanečníci z profese. 

Jedním typem takových tanečníků byli tzv. taneční mistři. Ti nejen že sami ztvárňovali 

složitější role v představeních, ale měli na starosti i přípravu a nácvik tanečních entrées. 

K rozvoji tanečního profesionalismu značně přispěl vznik Académie royal de danse. Založil 

ji Ludvík XIV. v roce 1661. Vyjádřil tím svůj osobní vztah k baletnímu umění, ale také tím 

ustanovil výsadní postavení francouzské taneční kultury v uměleckém odvětví. To se 

projevilo v 18. století, kdy se francouzský akademický styl tance (tzv. la belle danse61) stal 

základem pro taneční mistry i šlechtu většiny evropských zemí.62 Důsledkem 

profesionalizace tance je také fakt, že z inscenací mizí komedianti a nižší šlechtici, kteří již 

na náročný akademický styl nestačí. 

Král tančí 

Ludvík XIV. se od útlého dětství věnoval tanci. Často se mylně uvádí, že prvním baletem, 

kde král účinkoval, byl Ballet de la nuit. Poprvé jako tanečník oslnil v Ballet de Casandre, 

který se konal 26. února 1651 v Palais Royale. Bylo mu pouhých třináct let. Tento dvorský 

balet vytvořil Isaac Benserade (1613 – 1691).63 Převážně díky němu se do obliby opět dostal 

dramatický balet, což připravilo půdu Molièrovým comédie-ballets. La Gazette de Paris64 

                                                 
58 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 230. 

59 Tamtéž. 

60 Více o královské propagandě píše SCHULZ, Uwe. Ludvík XIV. a jeho doba. s. 126-142. 

61 Pro více informací odkazuji na KAZÁROVÁ, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. s. 59-61. 

62 KAZÁROVÁ, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. s. 20-21. 

63 Byl to výtečný básník. Své verše vytvářel tak, aby lichotily králi, a také si utahoval z milostných avantýr na 

královském dvoře. Jeho verše nepojednávaly jen o postavách v baletu, ale i o jejích představitelích. 

64 Dobové noviny. 
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se k výkonu krále v Ballet de Casandre vyjádřily velmi pochvalně. Ještě v témže roce, 

přesněji 2. května, král účinkoval v baletu Ballet du Roy des Festes de Bacchus. Ztvárnil 

celkem šest rolí – Apollóna, proroka, bakchanta, rampouch, titána a Múzy. Měl takový 

úspěch, že se balet během následujících deseti dnů čtyřikrát opakoval.65 

3.1.6 Ballet de la nuit 

Pravděpodobně nejznámější dvorský balet se odehrál 23. února 1653 v paláci Petit Bourbon. 

Verše napsal Isaac Benserade a hudbu zkomponoval Jean de Cambefort.66 John Walter Hill67 

uvádí, že část hudby složil také Jean-Baptiste Lully, a Anthony68 zase zmiňuje jako 

spoluautory Michela Lamberta a Jeana-Baptiste Boësseta. Často je toto dílo popisováno jako 

prototyp barokního baletu. Dílo je to nesmírně rozsáhlé – je rozděleno na čtyři jednání, která 

obsahují celkem 45 entrées a celé provedení trvalo až třináct hodin.69 

 Balet noci označuje Carol Lee70 jako pravý ballet à entrée. Určitě tím není myšleno, 

že by balet neměl dostatečně výraznou a kvalitní hudební složku, ale spíše fakt, že dějová 

linie není natolik výrazná, aby přebila výstřednost a okázalost kostýmů a scén (příloha č. 2). 

John Walter Hill71 zase uvádí Balet noci jako smíšený typ balletu mélodramatique.  

V baletu kromě krále tančili i umělci takových jmen jako je Pierre Beauchamp. Ve 

čtvrté části král ztvárnil svou pravděpodobně nejslavnější roli Apollóna jako symbolu 

vycházejícího slunce. Balet končil scénou, kdy „úsvit vytáhl nádherný vůz, přinášející 

nejkrásnější Slunce, jaké kdy kdo viděl. Nejprve rozptýlil mraky a pak přislíbil nejkrásnější 

a největší den světa. Duchové mu přišli vzdát úctu a tím zahájili le grand ballet.“72  

                                                 
65 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 135-136. 

66 ANTHONY, James R. French baroque music from Beaujoyeulx to Lully. s. 35. 

67 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 233. 

68 ANTHONY, James R. French baroque music from Beaujoyeulx to Lully. s. 35. 

69 BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. s. 22. 

70 LEE, Carol. Ballet in Western Culture: A History of its Origins and Evolution. s. 68. 

71 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 234. 

72 ANTHONY, James R. French baroque music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 36. 
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V Camberfortově hudbě můžeme najít prvky, které jsou charakteristické v dalším 

stadiu vývoje francouzské hudby. Tím je např. anapestový rytmický model, typický pro 

recitativy v baletech a později v operách Jeana-Baptiste Lullyho. Jako příklad můžeme uvést 

první takty z prologového récitu (obrázek 2).73 

Tehdy, stále ještě Ital, dvacetiletý Jean-Baptiste Lully tančil na jednom pódiu vedle 

krále. Již 16. května téhož roku byl jmenován do funkce Compositeur de la Musique 

instrumentale de la Chambre. Pro Lullyho měl rok 1653 dvojí význam: začal spolupracovat 

s Benseradem na dvorských baletech, což trvalo až do roku 1681, ale hlavně započalo jeho 

přátelství s nejmocnějším monarchou Evropy a tím odstartoval svou hvězdnou kariéru u 

královského dvora.74 

3.2 Jean-Baptiste Lully a jeho ballets de cour 

Jean-Baptiste Lully si získal pozornost královského dvora poprvé jako houslista a tanečník. 

Když byl jmenován na pozici dvorního skladatele, využil blízkých kontaktů zejména se 

svým budoucím tchánem Michelem Lambertem a básníkem Benseradem a začal se věnovat 

dvorským baletům. Komponováním ballets de cour a následně comédies-ballets strávil 

dvacet let. Mezitím dostatečně vyzrál na to, aby se stal tvůrcem francouzské opery. Jeho 

první tragédie lyrique je proto bez pozadí dvorských baletů Ballet des Muses nebo Psyché 

jen těžko pochopitelná. Dvorské balety se pro Lullyho staly jakousi testovací půdou, kde se 

                                                 
73 ANTHONY, James R. French baroque music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 35. 

74  Tamtéž, s. 36. 

Obrázek 2: Úryvek z "récit de la nuit". Transkripce z roku 1690. 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Ballet_de_la_nuit_(Cambefort,_Jean_de) [online] [cit. 14. 3. 2018]. 

 

http://imslp.org/wiki/Ballet_de_la_nuit_(Cambefort,_Jean_de)
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učil rozlišovat styly své rodné země a styly francouzské a kde také mohl sledovat, jak na 

jeho tvorbu a úsilí reaguje kardinál Mazarin a mladý Ludvík XIV.75 

 Následující podkapitoly se snaží vyzdvihnout nejdůležitější momenty ve vývoji 

skladatelovy baletní tvorby a zároveň se pokouší zjistit, ve kterých prvcích je vývoj 

nejmarkantnější. 

3.2.1 Ballet de la Galanterie du Temps 

V roce 1656 kardinál Mazarin pověřil Lullyho, aby vytvořil balet pro krále a královnu při 

příležitosti karnevalu v Louvru. Lully napsal Ballet de la Galanterie du Temps, ve kterém 

hlavní roli ztvárnil Ludvík XIV. Zajímavé je, že vokální airs jsou dosud všechny italské. Je 

to Lullyho první balet, pro který sám zkomponoval veškerou instrumentální hudbu, a také 

díky němu máme první zmínku o Lullyho působení v královském hudebním tělese Les Petits 

violons.76  

Lullyho vliv na vývoj orchestru 

Již bylo řečeno, že Lullyho úspěch byl odstartován jeho příslovečným nadáním pro hru na 

housle. Nejprve vstoupil do královy La grande bande. V roce 1656 vytvořil nové těleso Les 

petits violons a založil tak novou úroveň ansámblové disciplíny. Lullyho vedení bylo 

odrazem absolutistické ideologie a jeho těleso se stalo modelem pro budoucí orchestry. Pod 

jeho vedením byly přidány nástroje dechové a sjednotila se hra na nástroje smyčcové.77 

 O reformě ve hře na smyčcové nástroje pojednává Georg Muffat (1653 – 1704). Ve 

svých sbírkách skladeb Florilegium sepsal interpretační pokyny ke hře Lullyho baletů podle 

své vlastní praxe ve skladatelově blízkosti. Hudba dle něj musí lahodit uchu, ale zároveň 

musí přímo vyjadřovat rytmus tak, aby se dal ihned rozpoznat druh skladby. Toho hudebníci 

dosáhnou dodržováním správného prstokladu a stejného způsobu vedení smyčce, 

                                                 
75 ANTHONY, James R. French baroque music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 37. 

76 Tamtéž. 

77 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe 1580 – 1750. s. 233. 
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zachováváním skutečného tempa skladby, dbáním na zvláštní vlastnosti jako jsou repetice, 

hra nestejných not či vlastnosti tance a uměním použít vhodné ozdoby a manýry.78 

3.2.2 Ballet d‘Alcidiane 

Ballet d’Alcidiane uvedený v únoru roku 1658 je prvním dvorským baletem nesoucím znaky 

později vzniknuvší tragédie lyrique. Za nejvýraznější rys můžeme považovat předehru. 

Lully v ní používá pro něj typický tečkovaný rytmus (Obrázek 3), který je, spolu se střední 

fugovou částí a širokým melodickým profilem, asi nejzákladnější charakteristikou všech 

následných francouzských předeher.79 80   

Instrumentální hudbu sice složil Lully, ale většinu vokální hudby zkomponoval Jean-

Baptiste Boësset. Henry Prunières ale récit Que votre empire přisuzuje Lullymu a právě na 

něm demonstruje, jak si Lully jakožto rozený Ital osvojil francouzský styl air de cour.81  

                                                 
78 MUFFAT, Georg. První poznámky o hraní francouzských baletů podle metody zesnulého pana de Lully. 

Přeložil Vratislav BĚLSKÝ. Brno: JAMU, 1992. s. 3. Pro hlubší studium doporučuji celou publikaci. 

79 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 38. 

80 Více o francouzské předehře v podkapitole 5.3.1  

81 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 38. 

Obrázek 3: Úryvek z předehry k Balletu d’Alcidiane. Transkripce z roku 1690. 

Zdroj:http://imslp.org/wiki/Ballet_d'Alcidiane%2C_LWV_9_(Lully%2C_Jean-Baptiste) [online] 

[cit. 14. 3. 2018]. 

http://imslp.org/wiki/Ballet_d'Alcidiane%2C_LWV_9_(Lully%2C_Jean-Baptiste)
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V souvislosti s úvahami o Balletu d’Alcidiane jako o díle částečně participující vznik 

tragédie lyrique je zajímavé zaměřit se na prolog. Ten totiž obsahuje ritournelle v italštině. 

Nejenom jazyk je italský – v písni můžeme najít melismata a melodické ozdoby typické pro 

italský způsob zpěvu (Obrázek 4). 

Po ritournellu najednou přichází něco úplně jiného, již zmiňovaný récit Que votre empire. 

Pokud je tento récit přisuzován Lullymu a Boëssetovi melodie až z druhé a třetí části 

baletu82, lze předpokládat, že tento italský kus vzešel z pera Lullyho. K této ideji nás může 

vést i fakt, že pokud Lully zkomponoval veškerou instrumentální hudbu, ritournelle 

související s onou italskou písní by neměl být výjimkou.  

Už od roku 1663 v Lullyho baletech začala vyčnívat vokální hudba především na úkor 

mluveného dialogu a sekundárně nahrazovala i některé tance. Nejviditelnějším italským 

rysem v těchto melodiích je přijetí formy ABB‘, která se v té době stala běžnou v italských 

operních áriích. Récits převzaly vlastnosti francouzských airs de cour a jejich různých typů. 

Mluvené dialogy byly z dvorních baletů přemístěny do třech vzniklých forem hudebního 

divadla, ve kterých byla jeho role významnější: comédie-ballet, tragédie-ballet a tragédie à 

machines.83 

  

                                                 
82 Opéra Baroque [online]. [cit. 12. 4. 2018]. Dostupné z: https://operabaroque.fr/LULLY_ALCIDIANE.htm 

83 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe 1580 – 1750. s. 239. 

Obrázek 4: Úryvek z prologu Ballet d’Alcidiane. Transkripce z roku 1690. 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Ballet_d'Alcidiane%2C_LWV_9_(Lully%2C_Jean-Baptiste) [online] 

[cit. 14. 3. 2018]. 

http://imslp.org/wiki/Ballet_d'Alcidiane%2C_LWV_9_(Lully%2C_Jean-Baptiste)
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Ballet des Muses 

Tento balet z roku 1666 je nejužší spojkou mezi dvorskými balety a tragédie lyrique. 

V recitativech převládá anapestový rytmus a poslední akcentová slabika připadá na první 

dobu nového taktu (obrázek 5) – tak jak je tomu v opeře Cadmus et Hermione. Také mohutné 

sborové finále v prologu s textem oslavujícím Ludvíka XIV. je prakticky totožné s mnoha 

pozdějšími operními prology.84 

 

   

  

                                                 
84 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 40-41. 

Obrázek 5: Úryvek recitativu z Balletu des Muses.  

Zdroj: ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 41. 
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4 Comédie-ballets 

Comédie-ballets jsou v Lullyho kariéře významným bodem. Avšak je důležité připomenout, 

že tento žánr nevznikl z jeho iniciativy. Comédie-ballets zkoncipoval Molière. Ten na rozdíl 

od Lullyho operní žánr nezatracoval a usiloval také o Perrinova práva. Lully byl však více 

společensky a politicky zdatný, navíc skladatelsky vyspěl natolik, že Cambertovy operní 

pokusy před ním neobstály.85 Vzhledem k tomu, že se Lullyovými comédie-ballets věnuje 

již jiná kvalifikační práce86, následující podkapitoly zmiňují jen fakta důležitá pro vývoj 

Lullyho tvorby.  

4.1 Lully a Molière 

Lully nebyl zrovna ideálním společníkem. Přestože Molièrovi vděčí za mnohé úspěchy, 

neštítil se svého „přítele“ zradit. Kvůli prokázání této teze se přesuňme až na konec jejich 

spolupráce roku 1671. Jejich poslední společný tragédie ballet Psyché prokazuje, jak Molièra 

operní žánr nadchnul. Sdělil Lullymu, že se chystá odkoupit Perrinovo operní privilegium. 

Do té doby byl Lully k opeře skeptický, ba přímo jí pohrdal. Když ale viděl, jakého uspěchu 

se Psyché dočkala a jaké naděje Molière do žánru opery vkládá, vymohl si na králi patent na 

operní produkce omezující jiná divadelní představení.87 Molière mu nehodlal lehce ustoupit 

– podal proti Lullymu žalobu, vymohl si na králi zúžení Lullyho privilegií a započal 

spolupráci s hudebníkem Charpentierem (1643? – 1704). Nebýt jeho náhlé smrti, nejspíš by 

se tvůrcem francouzské opery stal on po boku jiného skladatele.88  

 Aktivní spolupráce mezi Lullym a Molièrem začíná v roce 1664 uvedením Le 

Mariage forcé. Názory na její ukončení se již liší – mnohé zdroje včetně Anthonyho89 uvádí 

jako jejich poslední dílo Le Bourgeois gentilhomme z roku 1670, ale již předchozí odstavec 

                                                 
85 KUČERA, Jan Pavel. Molière: moralista a posměváček. Praha: Paseka, 2006. s. 226. 

86 Viz KLAŠKOVÁ, Veronika. Spolupráce Jeana Baptista Lullyho s Molièrem a Pierrem Beauchampem na 

comédies-ballets. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta.  

87 Více o operních privilegiích v podkapitolách 5.2.1 a 5.2.2. 

88 KUČERA, Jan Pavel. Molière: moralista a posměváček. s. 232-250. 

89 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 52. 
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zmínil názor Jana Kučery, že i když část hry napsal Quinault a Corneille, je Molière 

nepochybným tvůrcem Psyché z roku 1671. 

4.2 Podstata comédie-ballets a jejich vliv na tragédie lyrique 

Ulrich Michels90 popisuje comédie-ballet jako „komický protipól k vážnému dvornímu 

baletu“. Základ tvoří Molièrova komedie, do které se vložily Lullyho baletní entrées. 

Molière chápal hudbu a tanec jako prostředek doplnění děje. Intermèdes v jeho hrách nesly 

vedlejší dějové zápletky, které zdůrazňovaly nebo naopak vyvracely události hlavní dějové 

linie. A právě tento nápad Lully později rozvinul ve svých tragédie lyrique. Od Molièra se 

Lully také značně inspiroval ve vytváření recitativu, a vlastně nejenom Lully – 

deklamačnímu anapestovému rytmu se snažil svá libreta pod vlivem Molièrových veršů 

přizpůsobit i Quinault. Co se týče sólových vokálních partů, Lully v nich odstraňuje poslední 

zbytky italského vlivu. Lully v comédie-ballets poprvé utváří typ dvojdílné árie, který ve 

svých tragédie lyrique později hojně využívá a který se stal v průběhu sedmnáctého století 

velmi populární.91 Co comédie-ballets odlišuje od dvorských baletů i pozdějších tragédie 

lyrique je fakt, že nezahrnují blahořečení krále. 

Jak vyplývá z výše uvedených informací, komedie tvořící základ tohoto žánru byly 

zcela samostatnými kusy sotva potřebujícími hudební doprovod. To nám může být důkazem, 

jak Molière hledal cestu k vytvoření francouzské opery. Je důležité si ale uvědomit, že 

comédie-ballet vyjadřují vlastně jen koexistenci dramatu, hudby a baletu. Zcela jednotné 

dílo zrovnoprávňující tyto tři složky vzniká až jako tragédie lyrique.92 

                                                 
90 MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. s. 283. 

91 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beauloyeulx to Rameau. s. 52-54. 

92 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 143.  
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4.3 Psyché 

Ačkoliv se Psyché řadí mezi comédie-ballets, livret93 z roku 1671 jej označuje jako tragédii 

ballet. Ze všech děl produkovaných Lullym a Molièrem je pozdějším tragédie lyrique 

nejblíž, a to nejen svým vážným námětem.  

 Psyché vznikla na objednávku Ludvíka XIV. – údajně chtěl jakékoliv představení, 

ve kterém by ještě jednou mohl obdivovat techniku představující peklo z inscenace italské 

opery Ercole amante. Požádal Molièra, aby takové představení vytvořil. Ten z časových 

důvodů využil pomoci Pierra Corneilla a Quinaulta, budoucího osobního libretistu 

Lullyho.94 Psyché je nejlepším důkazem toho, jak silně byl Molière zaujat operou – dochází 

zde k transformaci baletu na drama, tedy k baletům víceméně netančených, složených 

z posunků a gest.95 

 Koncepce je stejná jako u comédií-ballets s tím rozdílem, že prolog je opět 

prostředkem oslavy krále, v čemž se stává přímým předchůdcem tragédie lyrique.96 

Všimněme si podobnosti s Lullyho Alceste. V 6. scéně 1. jednání Psyché se objevuje „pompe 

funèbre“, které je jakýmsi předobrazem „pompe funèbre“ z 5. scény 3. jednání Alceste.97 

 O Psyché údajně mluvila celá Paříž. Publikum zřejmě netušilo, že sleduje představení 

stojící na křižovatce evropských kulturních dějin a že se jim před očima rodí nový umělecký 

žánr.98 Tento úspěch jistě zviklal Lullyho přesvědčení o tom, že francouzské publikum není 

na operu připraveno, a poháněn úspěchy svého konkurenta Perrina začal osnovat plán jak 

ovládnout i tuto hudební oblast.  

  

                                                 
93 Livrets byly malé tištěné knihy běžně publikované v 17. a 18. století. Obsahovaly texty oper či her a navíc 

jména tvůrců a další informace o inscenaci, pro kterou byly vytištěny. ANTHONY, James R. Jean-Baptiste 

Lully and the music of the French Baroque. New York: Cambridge University Press, 1989. 

94 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 57. 

95 KUČERA, Jan Pavel. Molière: Moralista a posměváček. s. 232-233. 

96 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 180. 

97 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 57. 

98 KUČERA, Jan Pavel. Molière: Moralista a posměváček. s. 235. 
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5 Opera 

Konzervativní Francie nově vzniknuvší italskou operu vehementně odmítala a snažila se 

zachovat si svoji tradici dvorského baletu. I přes veškerou snahu „proitalsky“ smýšlejících 

Francouzů by se snad italská opera ve Francii nikdy neuchytila, nebýt některých umělců, 

kteří v opeře spatřili šanci dalšího hudebního uplatnění. Ti se snažili tento žánr upravit dle 

svého vkusu a především dle vkusu veřejnosti. Díky tomu se začal mísit francouzský a 

italský kompoziční styl a vznikl zcela nový druh opery. Následující podkapitoly přinesou 

bližší pohled na to, jak italská opera pronikla do Francie, jak si ji francouzští skladatelé 

adaptovali a především pak na to, jak Jean-Baptiste Lully využil dílo svých kolegů a vytvořil 

první ucelenou francouzskou operu, tzv. tragédie lyrique99. Té bude věnována samostatná 

podkapitola, jejímž úkolem bude shrnout základní rysy tragédie lyrique a poté je prokázat 

na rozboru opery Alceste.  

5.1 Italská opera ve Francii 

Vliv italských umělců na francouzskou kulturu byl v 16. století obrovský. V této době se ale 

jednalo spíše o koexistenci stylů obou národů. Téměř nikdo z francouzských hudebních 

skladatelů nedbal rad Andrého Maugarse100, aby „cestovali a naslouchali té cizí hudbě, a tak 

se osvobodili od jejich pedantských pravidel“.101 

 První, kdo se pokusil o přímý import italské opery, byla královna Marie Medicejská, 

manželka krále Jindřicha IV. Na jejich svatbě roku 1600 v královnině rodné Florencii byla 

poprvé předvedena Euridice, nejstarší přežívající opera. Po přesunu do Paříže královna 

povolala Giulia Cacciniho i jeho rodinu na královský dvůr, kde zůstali přes zimu a jaro 1604 

– 1605.102 

Později se kardinál Mazarin marně pokoušel o zavedení trvalé italské operní 

společnosti ve Francii přes šestnáct let. Jeho snažení bylo motivováno nejen láskou k hudbě, 

                                                 
99 Původní název je tragédie en musique. 

100 André Maugars byl jedním z prvních francouzských hudebníků, který po své cestě do Říma sepsal rozdíly 

mezi italskou a francouzskou hudbou v díle Response faite à un Curieux sur le sentiment de la musique d'Italie. 

101 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 46. 

102 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 229. 
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ale především politickými záměry – domníval se, že operní představení odvedou pozornost 

královského dvora od jeho politických machinací během regentské vlády. Mazarin byl 

blízkým přítelem kardinála Antonia Barberiniho, synovce papeže Urbana VIII. Když papež 

zemřel, Barberini byl nucen uprchnout z Říma a Mazarin jeho a spoustu dalších hudebníků 

pozval do Paříže. V této skupině byli například skladatelé Luigi Rossi, Marco Marazzoli, 

Atto Melani, Carlo Caproli a také několik slavných zpěvaček103, asi tuctem kastrátů 

a skupinou libretistů a instrumentalistů.104 

 V červnu roku 1645 do Paříže dorazil také italský scénograf a divadelní technik 

Giacomo Torelli, tvůrce představení La Finta Pazza (Předstírané bláznovství) na hudbu 

Francesca Sacratiho. To se odehrálo v prosinci téhož roku v paláci Petit Bourbon jako první 

z italské produkce. Nejedná se ještě o operu, ale spíše o hudební komedii. Toto dílo mělo 

premiéru v Benátkách již v roce 1641, Torelli jej upravil dle vkusu tehdy sedmiletého 

Ludvíka XIV. – přidal například balety, ve kterých vystupovali tanečníci s opicemi, 

papoušky či medvědy. I tento aspekt se podílel na faktu, že publikum více zajímaly kulisy a 

divadelní technika než hudba a poezie.105 Úryvek z programu představení dokonce obsahuje 

údaj: „Tato scéna bude celá bez hudby, ale říkána tak dobře, že téměř dá zapomenout na 

minulou harmonii.“106 S tím souvisí důležitý fakt, že recitativy byly z části nahrazeny 

mluveným dialogem.107 Představení se úspěchu nedočkalo. Dokládá nám to zpráva 

z Mémoires de Madame de’Motteville, královniny důvěrnice: „Hrálo se před králem, 

královnou, kardinálem a známými ode dvora. Bylo nás jen dvacet nebo třicet osob a myslili 

jsme, že zemřeme nudou a chladem…“.108 I přes nepříliš vřelé přijetí se této hře nedá upřít 

fakt, že divadelní strojní technika, efekty a další Torelliho inovace odstartovaly italský 

                                                 
103 Nejslavnější zpěvačkou byla Leonora Baroni. André Maugars ji označoval za „zázrak světa“ a když slyšel 

její zpěv, „zapomínal na svou smrtelnost a myslil si, že je již mezi anděly“. Opěvoval ji také básník Milton či 

papež Klement IX., který ji nazýval „dolce sirena“. ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 77. 

104 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 46. 

.105 Tamtéž, s. 46-47. 

106 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 81-82. 

107 BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. s. 218. 

108 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 82. 
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monopol v oblasti jevištního designu, který prolomil až Jean Berain, spolupracovník 

Lullyho.109  

 Kromě Antonia Barberiniho našli ve Francii útočiště také jeho bratři Francesco a Don 

Taddeo Barberiniové. Všichni tři v Římě dohlíželi na veškerá představení a mají značný 

podíl na díle, které bývá označováno jako první opera hraná v Paříži – Orfeovi. Jako důkaz 

můžeme použít zprávu, že oba tvůrci Orfea, hudebník Luigi Rossi a básník abbé Francesco 

Buti, přišli do Francie s kardinálem Antoniem.110 

5.1.1 Orfeo Luigi Rossiho 

Opera Orfeo přitáhla mnohem více pozornosti než La Finta Pazza. Odehrála se 2. května 

1647 v Palais-Royal před velkým publikem, zahrnující členy Pařížského parlamentu i cizí 

velvyslance. V premiéře i v následných pařížských reprízách účinkovali v hlavních rolích 

kastráti Atto Melani jako Orfeus a Marco-Antonio Pasqualini coby Aristeus. Roli Eurydiky 

ztvárnila Anna Francesca Costa, známá jako Signora Checca.111 

 Romain Rolland112 popisuje libreto Orfea jako „hatlaninu z cizích invencí“. Do 

antického námětu jsou přimíchány komické postavy a příhody. Tím se podstatně odlišuje od 

střízlivých, vznešených florentských tragédií. Také se zmiňuje o groteskním baletu oblud 

z podsvětí, kdy cituje Renaudota113: „Kentauři, sovy, želvy, hlemýždi a jiní zvláštní 

živočichové a nejošklivější obludy tančily za zvuku kozlích rohů výstředními kroky a při 

podobné hudbě.“114 Dodává, že tento balet byl nejúspěšnější z celého představení. Henry 

Prunières se k Orfeovi vyjádřil slovy: „V okamžiku, kdy se objevil v Paříži, se opera sezdala 

s baletem“.115  

                                                 
109 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 119-120. 

110 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 86. 

111 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 121-122. 

112 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 108. 

113 Théophraste Renaudot (1586-1653), francouzský lékař a novinář, zakladatel La Gazzete de France. 

114 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 111. 

115 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 47. 
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 I když Orfeo obsahuje francouzské balety, hudba je psána ve stylu italském. Luigi 

Rossi s Orfeem přinesl do Francie především výrazovou schopnost hudby. Snažil se 

o rozmanitost tempa a rytmu – například v árii Che cosa mi disse na prostoru asi padesáti 

taktů vystřídá šest druhů rytmů, což je důkazem, že hudba zohledňuje text a jeho myšlenková 

sdělení. 116 Strofické árie byly striktně odděleny od recitativů, což v později vzniknuvších 

francouzských operách nebylo. Doprovázel je generálbas, ve kterém se často objevovala 

chromatika, a obsahovaly ornamentické prvky, nejčastěji trylky a přírazy. Francouzskému 

stylu byly také cizí harmonické postupy užité v Orfeovi – náhlé přesuny do vzdálených tónin 

a disonantní či chromatické kroky. Prostor k uplatnění disonancí, nepravidelných rytmů a 

vokálních ozdob byl často dán v expresivních výkřicích a zvoláních.117 

Nejvýznamnějším rysem je vzhledem k pozdějším francouzským operám italský 

princip oslabování role textu a děje množstvím nepodstatných postav a zápletek. Rossi totiž 

libreto nepovažoval za nic víc než pouhou konstrukci. Francouzští skladatelé oproti tomu 

kladli na text velký důraz (nejspíš i proto, že často oslavoval krále a francouzskou monarchii) 

a odlišovali se tak od benátských a římských oper.118 V návaznosti na to je ale zajímavé, že 

prolog k Orfeovi vůbec nesouvisí s mytickou předlohou a oslavuje královnu matku Annu 

Rakouskou, čímž předjímá vznik chvalořečných prologů Lullyových oper.119 

Zatímco proitalská část publika v čele s Mazarinem a královnou matkou Annou 

Rakouskou byla z italských oper nadšená, v ostatních konzervativních francouzských 

posluchačích se zvedla vlna odporu. Kritizovali zpěv, který označili jako nekultivovaný, a 

realistické akcenty se jim zdály směšné – přirovnávali je k nepřirozeným křečím. Trnem 

v oku jim byl i zpěv a vlastně celý kult kastrátů. Tato konfrontace se ještě více vyostřila 

kvůli zvýšeným daním, kterými se splácely přehnaně vysoké výdaje Orfea. Mezi lidmi se 

nesouhlas a nevraživost vůči Italům a Mazarinovi šířila prostřednictvím politických 

                                                 
116 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 114. 

117 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 122. 

118 Tamtéž, s. 123. 

119 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 47. 
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útočných písní, tzv. mazarinades.120 Důvody nesouhlasu s Orfeem však nebyly pouze 

politické. Nejostřeji se proti němu vyhranilo konzervativní duchovenstvo a puritáni. Romain 

Rolland121 popisuje aféru, kdy kněz nechal ze Sorbonny přivést sedm lékařů a donutil je 

podepsat prohlášení, že „křesťané nemohou navštěvovat komedii, aniž zhřeší, a že knížata 

mají komedianty ze svých států vyhnat“.  

Jako poslední zoufalý pokus o zavedení italské opery Mazarin pozval do Paříže 

Francesca Cavalliho, aby napsal operu k příležitosti svatby krále Ludvíka XIV. V počátku 

oslav uvedl svou operu Serse, v níž však sborové ansámbly nahradil balety.122 Nově 

zkomponoval Ercole amante, operu obrovských rozměrů. Trvala bezmála šest hodin a svou 

pompézností předčila všechny předcházející představení. Cavalli se Francouzům snažil 

zavděčit tím, že každé dějství ukončil velkolepým baletem na hudbu Jeana-Baptiste Lullyho. 

Jejich reakce však byla opět stejná – brali představení jako gigantický balet s dramatickými 

mezihrami. Mazarin se již premiéry Ercole amante nedožil.123 Mezitím francouzská opera, 

podporována Ludvíkem XIV., pomalu zapouštěla kořeny. Král požadoval, aby se Francouzi 

prosazovali na úkor Italů ve všech kulturních záležitostech a osobně v roce 1666 italské 

hudebníky vykázal.124 Cavalliho Ercole amante tak byla poslední italská opera seria 

provedená v Paříži po 149 let.125 

5.2 Počátky francouzské opery 

V první polovině 17. století již existovaly náznaky vedoucí ke vzniku francouzské národní 

opery, a to nejen díky italské produkci. Balety Isaaca de Benserada s hudbou Jeana-Baptiste 

Lullyho splňovaly literární, scénické i hudební požadavky nezbytné pro operu, avšak 

jednotné dramatické dílo, v němž by se děj rozvíjel pomocí recitativu, stále chybělo. Sám 

                                                 
120 BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. s. 218-219. 

121 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 100. 

122 Tyto balety zkomponoval Jean-Baptiste Lully a také v nich účinkoval jako tanečník. 

123 BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. s. 218-219. 

124 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 229. 

125 WATANABE, Ruth. Some Dramatic Works of Lully. University of Rochester Library Bulletin [online]. 

1956 [cit. 2. 4. 2018]. 
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Lully odmítl tento první krok učinit – domníval se, že francouzský jazyk není vhodný pro 

hudební drama a také, že chladné přijetí italských oper znamená, že hudební drama 

nevyhovuje francouzskému vkusu.126 Zde považuji za důležité připomenout, že Lully získal 

francouzské naturalizační listiny až v roce 1661. Pravděpodobně se tedy obával, že pokud 

by pokračoval ve stopách svých krajanů, čekal by ho stejný osud.  

5.2.1 Perrinův operní monopol 

První francouzské hudební, zcela zpívané drama Le Triomphe de l’Amour sur des bergers et 

bergères (Triumf Cupida nad pastýři a pastýřkami) s hudbou Michela de La Guerreho bylo 

uvedeno v roce 1655. Ačkoliv byl tento experiment nepochybně stvořen v reakci na italské 

operní produkce z předchozích deseti let, jeho libreto vychází ze staré francouzské tradice 

pastorálních her127 s písněmi, sbory a tanci. Právě francouzské pastorale mnoho muzikologů 

považuje za poslední předstupeň ve vývoji francouzské opery.  

 V roce 1659 s vydáním Pastorale d’Issy odstartovala spolupráce hudebníka Roberta 

Camberta (1628 – 1677) a básníka Pierra Perrina (1620 – 1675). Perrin toto dílo 

okomentoval slovy: „Naše poezie a naše hudba nad cizí jazyk, poezii a hudbu“. Získali si 

podporu kardinála Mazarina a ještě v témže roce uvedli Ariane ou Le Mariage de Bacchus 

(Ariadna aneb Bacchusova svatba).128 

 Perrin se chtěl vyvarovat chyb italských hudebníků a chtěl stvořit dílo, které by 

vyjadřovalo vášně poněkud jímavějším způsobem. Tvrdil, že jeho Pastorale d’Issy nabízí 

širokou škálu afektivně vyjádřených emocí a ostře se vymezil vůči italskému belcantovému 

stylu, když prohlásil, že každá jeho scéna je přirozeně zpěvná, a není pouze hloupou 

záminkou k předvedení virtuozity zpěváka. Francouzští posluchači dle něj žádají stručnost 

a rozmanitost. Extrémně kritický byl Perrin k italské poezii v operních libretech – byla dle 

něj nejasná a nejvíce ho iritovaly nucené metaforické výrazy. Opustil proto dříve užívanou 

                                                 
126 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 170. 

127 Více o pastorálních hrách píše ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. 

s. 60-66. 

128 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 232. 
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antickou metriku a získal tak pro svůj verš jasnost a vhodný rytmus. Alexandrinský verš 

nahradil krátkým veršem s césurami.129  

Cambert se nejvíce proslavil svými motety a písněmi. V roce 1660 se stal varhaníkem 

v Saint-Honoré a královna matka Anna Rakouská jej pověřila funkcí hudebního 

superintendenta. I přes úspěch ve spolupráci s Perrinem na poli opery se nestal uznávaným 

skladatelem. Poté, co Perrinovovu Académii převzal v roce 1672 Lully, Cambert odešel do 

Anglie, kde o pět let později zemřel. Perrin byl oproti němu mnohem silnější osobnost. Tento 

ambiciózní a egoistický básník chtěl využít trendu zakládání různých organizací a založit ve 

Francii národní operní tradici a zároveň i akademii, která by ji prosazovala. Jako součást 

plánu se roku 1643 ve svých dvaceti třech letech oženil s jedenašedesátiletou vdovou.130 Za 

její peníze si doslova koupil dobré postavení u dvora Gastona Orleánského. Jeho žena však 

rychle prohlédla jeho úmysly a opustila ho. Perrin se pak do konce života potýkal 

s finančními problémy. Roku 1659 byl dokonce uvězněn pro dluhy. Po propuštění v roce 

1666 pokračoval ve své kampani, tentokrát s dílem Ariade uvedeným roku 1669, opět ve 

spolupráci s Cambertem. Jeho úsilí mu přineslo ovoce v podobě udělení královského 

monopolu nad veškerou francouzskou operní produkcí a nic mu nebránilo v založení 

Académie d‘Opéra.131 

První produkcí pod tímto novým monopolem byla Cambertova a Perrinova Pomone 

(1671). Byla to směs pokusných recitativů, dosti stručných a psaných v italském stylu, 

a krátkých, relativně nevýrazných sylabických árií. V roce 1672 Cambert s básníkem 

Barielem Bilbertem uvedl mnohem rytmičtější a harmoničtější variantu francouzské opery 

v díle Les Peines et les plaisirs de l’amour (Bolesti a potěšení lásky), a to do té míry, že 

hudba začala přispívat k výrazovosti dramatu. V tomto díle se začíná utvářet typický 

francouzský recitativ zahrnující více melodičnosti, větší rozsah a pestřejší rytmus oproti 

svým italským předchůdcům.132 Cambert využívá tónovou symboliku, kterou od něj později 

                                                 
129 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 171-172. 

130 Lully ji později pod svým vedením přejmenoval na Académie Royale de Musique. ISHERWOOD, Robert 

M. Music in the Service of the King. s. 170-171. 

131 HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580 - 1750. s. 232. 

132 Tamtéž,. s. 233. 
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převzal Lully; např. tečkovaná figura v base představuje sestoupení Venuše a Slávy na voze 

(obrázek 6). 133 

 Stejně jako Pomone i Les Peines et les plaisirs de l’amour se nám bohužel 

nedochovala celá. Máme k dispozici fragment obsahující předehru, prolog a část prvního 

jednání. Přestože je Les Peines brána jako krok bezprostředně vedoucí k vytvoření 

francouzské opery, její předehra je stále italská; podobá se canzonové ouvertuře.134 

V dochované partituře můžeme vyčíst její typický znak – pomalý díl v sudém taktu a rychlý 

díl v taktu třídobém (příloha č. 3).135 

I přes úspěchy a podporu krále měl Perrin finanční potíže a nutně potřeboval investory. 

Bohužel pro něj se dohodl se dvěma podvodníky, markýzem Alexandrem de Rieux de 

Sourdéac a Laurensem Bersac de Champeron, jejichž minulost je plná podvodů, krádeží a 

dokonce i vražd. Nabídli mu své služby výměnou za podíl na zisku Académie. Camberta 

z tohoto partnerství vyřadili, avšak nadále s Perrinem spolupracoval. Tato dohoda nebyla 

právně podložena, z čehož později těžil Jean-Baptiste Lully.136 Ve skutečnosti tedy tato 

„spolupráce“ vypadala tak, že Cambert a Perrin uvedli úspěšnou operu, ale veškerý zisk 

putoval do rukou Sourdéaca a Champerona, kteří nevypláceli ani umělce. Perrin, touto dobou 

podruhé uvězněn pro dluhy, se snažil situaci zachránit tím, že prodal část podílu Académie 

Henrimu Guichardovi a Jeanu de la Sablièresovi. V Académii panoval zmatek, nikdo 

                                                 
133 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 178. 

134 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to  Rameau. s. 64. 

135 MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. s. 135. 

136 Hájil se tím, že spolupráce Perrina se Sourdéacem a Champeronem je zaznamenána pouze v dopise a nemá 

tak žádnou právní platnost. 

Obrázek 6: Tónová symbolika v Les Peines et les plaisirs de l’amour.  

Zdroj: ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 178. 
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nevěděl, kdo ji vlastně řídí a jak se nakládá se zisky. Právě v této situaci Cambert komponuje 

úspěšnou Les Peines et les plaisirs de l’amour.137 

Poslední inscenace Les Peines et les plaisirs de l’amour se konala 1. dubna 1672. 

Tentýž den byla na základě královské vyhlášky Académie uzavřena z důvodu nevyplácení 

mezd. A právě tehdy se Jean-Baptiste Lully rozhodl, že získá veškerá privilegia pro sebe.138 

5.2.2 Lully ve vedení Académie Royale de Musique 

Když Perrin a Cambert připravovaly Pomone, Lully právě uváděl ballet de cour Psyché. I 

přes vřelé přijetí tohoto baletu však Lully nebyl spokojen. Úspěch opery, který 

nepředpokládal, ho ohromil i znepokojil.139 James R. Anthony140 se o tomto zmiňuje jako o 

jednom z mála omylů v jeho kariéře. Po ještě větším úspěchu Les Peines et les plaisirs de 

l’amour přehodnotil svůj původní názor a začal se o operu intenzivně zajímat.   

Zajímavé jsou názory na to, jak se Lully k operním privilegiím dostal. Anthony141 se 

přiklání k nešťastnému osudu Perrina, který se stal obětí lstivého a nenasytného Lullyho. 

Doslova o tom píše jako o „nechutném příběhu plného neštěstí“. Isherwoodův142 názor na 

věc je poněkud střízlivější. Dle něj není jisté, jestli byl prvotní impuls ke změně ve vedení 

Académie dán Lullym nebo Ludvíkem XIV. S Anthonym se ale shoduje na faktu, že Lully 

již měl královskou podporu, když navštívil Perrina ve vězení pro dlužíky a k hrůze 

Sourdéaca, Champerona a Guicharda ho přesvědčil, aby mu prodal veškerá práva. Na druhou 

stranu uvádí prohlášení Charlese Perraulta, že Lully, když zaregistroval finanční problémy 

Académie, sám požádal krále o převedení privilegií. Argumentuje tím, že proti Lullymu 

vystoupil i Colbert, avšak nebyl vyslyšen. Tuto tezi Isherwood vyvrací doložením Lullyho 

dopisu Colbertovi, v němž píše, že postupoval přesně tak, jak mu Colbert řekl. 

                                                 
137 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 176-178. 

138 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 64. 

139 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 180. 

140 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 18. 

141 Tamtéž. 

142 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 181. 
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13. května 1672 obdržel Jean-Baptiste Lully od krále nové patentní listiny k vedení 

Académie. Ludvík XIV. se v nich odkazuje na patent pro Perrina z roku 1669, ve kterých 

sice dovolil Perrinovi založit novou akademii, ale zdůraznil, že pokud bude jeho práce 

zatížena osobními problémy, předá vedení někomu zkušenějšímu a zdatnějšímu.143 Tyto 

listiny udělaly z Lullyho „operního monarchu“. Získal výhradní privilegia, „jimž se bude 

těšit, dokud bude živ, a po něm to z jeho dětí, které bude ustanoveno v jeho úřadě“.144 Měl 

právo zřizovat veškeré hudební školy a také právo nechávat libovolně tisknout svá díla. Roku 

1672 dokonce vydal pod záštitou Académie nařízení, které zakazovalo konat jakékoli 

představení, ve kterém účinkovalo více než dva hlasy a dva nástroje, a které by k inscenaci 

nemělo jeho písemný souhlas.145 Tomu, kdo by tuto vyhlášku nedodržel, by byla udělena 

pokuta ve výši 10 000 livres a čekala by ho konfiskace divadla a veškerého vybavení, které 

k němu přináleží. Král mu také dal souhlas k tomu, aby veškerá představení prezentovaná u 

dvora prováděl také pro širokou veřejnost, přitom si mohl stanovit vstupné dle svého 

uvážení.146 

Králova familiárnost vůči Lullymu byla známá, ostatně se mohl o jeho schopnostech 

a kvalitách přesvědčit po celá léta jeho věrné služby u dvora. Jeho podpora z Lullyho udělala 

nejmocnějšího hudebníka Francie a dost možná celé Evropy. To u ostatních umělců vyvolalo 

zášť. Především Sabliéres a Guichard mu nemohli zapomenout, jak je připravil o zisky 

z Académie. Založili tajný spolek a snažili se Lullymu co nejvíce škodit, například do svých 

her vkládali parodie na Lullyho opery a psali o něm útočné a satirické písně. Nejúspěšnějším 

z Lullyho soupeřů byl Henri Guichard. V srpnu 1674 mu Ludvík XIV. udělil patent na 

založení Académie des Spectacles, čímž získal pravomoc dohlížet na pořádání veškerých 

turnajů, her, ohňostrojů a podobných akcí. V roce 1678 však o tyto práva přišel – rok poté, 

co obdržel patent, byl obviněn z pokusu otrávit Jeana-Baptiste Lullyho. Operní pěvkyně 

Marie Aubry Lullymu sdělila, že si Guichard najal jejího bratra, aby Lullyho otrávil. Lully 

                                                 
143 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 182. 

144 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 136. 

145 Tamtéž. 

146 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 182-183. 
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si okamžitě stěžoval u krále a podal na Guicharda žalobu. Ten obvinění popřel, ale přesto 

byl uvězněn a král svůj návrh na založení Académie des Spectacles stáhl. Nebyl vězněn 

dlouho a poté odešel do Španělska. Nakonec byl očištěn. Ukázalo se, že Marie Aubry byla 

jeho milenkou a chtěla se mu pomstít za to, že ji opustil.147 

Žádné útoky a intriky nedokázaly přebít Lullyho silnou osobnost. I když byla jeho 

pravidla přísná, některá i bizarní148, nedá se mu upřít fakt, že pod jeho vedením Académie 

dosáhla nejvyššího stupně rozvoje a kvality. Rozuměl obchodu, a i když ho někteří nazývali 

„skrblíkem“ či „žroutem“149, máme důkazy o tom, že svým zaměstnancům vyplácel poměrně 

slušnou mzdu150. Nejvýznamnějším důsledkem jeho hudebního vládnutí je ale to, že ve 

francouzské hudbě svou pečlivostí a ctižádostí zavedl určitou jednotu, která významně 

ovlivnila další skladatelskou generaci. 

5.3 Tragédie lyrique 

S vytvořením typu tragédie lyrique jakoby se uzavřel kruh vývoje francouzské jevištní 

tvorby.151 Lully zužitkoval veškeré poznatky ze své předchozí tvorby i ostatní hudební vlivy 

a vytvořil ucelené dramatické dílo obsahující instrumentální hudbu, baletní divertissements, 

sólové recitativy a airs, sbory a také vyspělou divadelní techniku. Anthony152 toto jeho 

splývání všech uměleckých odvětví označuje za jakési „předwágnerovské 

gesamtkunstwerk“. 

 Následující řádky se pokusí o shrnutí základních rysů, a to jak přejatých z 

předcházejících žánrů, tak rysů nových, kterými se tragédie lyrique od starších žánrů 

odlišuje:  

                                                 
147 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 201-202. 

148 Například měl problémy s těhotenstvím zpěvaček. Je znám případ, kdy ve vzteku vyhodil Loyson Moreau, 

svou přední pěvkyni. 

149 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 134. 

150 Zmiňuje se o tom např. ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 199-200, nebo 

ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 77. 

151 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 67. 

152 Tamtéž, s. 73. 
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 Drama je sjednoceno hlavní dějovou linií a stálou skupinou postav, přestože se příběh 

odvíjí na různých místech a po delší časový úsek. 

 Hlavní zápletky jsou odvozeny z mytologie, obsazení zahrnuje božstvo a alegorické 

postavy153. 

 Zápletky pojednávají o konfliktech ctností, které nakonec vždy ukazují správnou 

cestu k lásce. 

 Zápletky jsou myšlené jako alegorie často obsahující symbolické odkazy na aktuální 

události. Sloužilo to především jako vzdání holdu králi a také to mělo podněcovat 

královu slávu. 

 Dílo je po celou dobu zpívané, neobsahuje žádné mluvené slovo. 

 Dělí se na pět jednání, na rozdíl od opery italské, která měla jednání pouze tři. 

 Tragédie lyrique obsahují okázalé scénické efekty, stroje a propracované kostýmy. 

 Tance se objevují jako součást divertissement v každém jednání. Tančené jsou 

kolektivními sekundárními postavami (pasáčci, démoni). Ty jsou součástí dramatu, 

vykreslují jeho děj, charakterizují postavy a vyjadřují jejich vášně. 

 Sbory jsou také aktivní součástí dramatu – představují hlas kolektivních tanečních 

rolí. 

 Hudební kontinuity je dosaženo střídáním recitativů, árií, sborů a orchestrálních 

pasáží, zatímco se zápletka rozvíjí. Tónová soudružnost jednotlivých scén a 

harmonické přechody mezi nimi značí etapy v ději. Tonální kontrast mezi scénami 

přispívá k dojmu, že hudba sama rozvíjí zápletku. 

 Recitativy jsou doprovázené pouze continuem. Orchestrem doprovázené recitativy 

zavádí až Lully roku 1679 operou Bellérophon. 154 

Významnými rysy tragédie lyrique jsou francouzská předehra, recitativ a sólový air. 

Ty jsou ale natolik markantní, že jim bude věnováno více prostoru.  

                                                 
153 Zásah božstva je běžnou metodou vyřešení zápletky. 

154 HILL, John Walter. Baroque Music. Music in Western Europe 1580 – 1750. s. 140-141. 
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5.3.1 Francouzská předehra 

Jean-Baptiste Lully s francouzskou ouverturou vytvořil jeden z nejsilnějších a 

nejrozšířenějších hudebních symbolů monarchie a šlechty.155 Vychází ze svých dvorních 

baletů, nejstarší příklad nalezneme v Balletu d’Alcidiane (1658). Ulrich Michels156 uvádí, že 

vzorem Lullymu byla canzonová ouvertura benátských mistrů Cavalliho a Cestiho157, která 

se skládala z pomalé části v sudém taktu a z rychlé části v taktu lichém.  

Definujícím rysem francouzské předehry je její konstrukce skládající se ze dvou 

částí: 1. pomalu a v sudém taktu, 2. fugově, rychleji a v lichém taktu. První část nesoucí 

ideologickou zprávu je v tečkovaném jambickém rytmu (ᴗ —) a v jeho mnohých variantách, 

jako třeba anapest (ᴗ ᴗ —). Jasné je to z použití tohoto stylu obzvláště v dramatu, kde je 

asociace mezi tímto rytmem a konceptem slávy, majestátnosti a triumfu. Zdroj těchto 

asociací je možné nalézt v poezii.158 Nakonec se francouzská předehra ustálila na tři části, 

přičemž ta třetí se navrací do původního tempa, často obnovujíc motivy z části první. 

5.3.2 Lullyho recitativ 

Lullyho hudebním ideálem je tragická deklamace.159 Lecerf de la Viéville o něm napsal, že 

chodil do divadla na Racinovy hry studovat deklamaci herců. Sám pak hlásal: „Chcete-li 

dobře zpívat mou hudbu, jděte si poslechnout Champmesléovou!“160 Vytvořil jakousi 

deklamační linii, která na rozdíl od italských recitativů neobsahovala žádná melismata, 

vokalisy, rulády a podobné koloraturní prvky. Také přísně dbal na to, aby do melodie 

napsané bez ozdob zpěvák libovolně neumisťoval ozdoby, což bylo interpretačním územ až 

                                                 
155 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in the Western Europe 1580 – 1750. s. 238. 

156 MICHELS, Ulrich. Akademický atlas hudby. s. 135. 

157 Podobnosti v tvorbě Lullyho a Cestiho rozebírá ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 142-144. 

158 Např. Torquato Tasso v 16. století používá tyto metrické stopy pro ušlechtilá či bojová témata. HILL, John 

Walter. Baroque Music. Music in the Western Europe 1580 – 1750. s. 238. 

159 Tento princip od něj přebírá Gluck. 

160 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 161. Více o Champmesléové a divadelní deklamaci píše 

Rolland na stranách 162-166. 
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do poloviny 18. století.161 La Viéville nám o tom dokládá vzpomínku, jak Lully reagoval, 

když mu na zkoušce zpěvačky improvizovaly: „‘Sakra, slečny,‘ říkal Lully, používaje někdy 

výrazu méně slušného než onoho a zvedaje se popudlivě ze židle, ‚tak to ve vašem papíře 

není; hrome, žádné ozdůbky! Můj recitativ je napsán, aby se jen mluvil; chci, aby byl 

jednotný‘.“162  

 Tato deklamační technika s sebou nese i negativa. Neustálé opakování anapestové 

formule zavání jednotvárností (obrázek 7).163 Romain Rolland164 popisuje, že kromě 

přízvuku Lully konec fráze často zdůraznil i trylkem, což mnohým umělcům připadalo 

směšné.165 

  

  

                                                 
161 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 169-170. 

162 Tamtéž, s. 170. 

163 Tuto problematiku rozebíral Jean-Jacques Rousseau a Jean-Phillipe Rameau, viz jejich rozbor recitativu 

z Armidy v DYKAST, Roman. Harmonie a melodie. s. 50-66. 

164 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 174. 

165 Vyjádřil se tak např. Molière ve své hře Impromptu de Versailles.  

Obrázek 7: Rytmický model recitativu z II. Jednání Isis (1677). 

Zdroj: ROLLAND Romain. Hudebníci minulosti. s. 172. 
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François-Jean de Chastellux (1734 – 1788) Lullyho recitativ označil jako récitatif 

ordinaire, který dle něj musí splňovat následující tři předpoklady:  

1. nesmí obsahovat stálý rytmus či metrum; 

2. nesmí využívat doprovod, který by v přirozeně rychlém dialogu mohl 

bránit porozumění textu; 

3. nesmí být využíván jen k předvádění zpěvákových pěveckých výkonů.166 

 Recitativ v tomto období vlastně nejvýrazněji odlišuje francouzskou operu od italské. 

Zatímco v italské opeře jsou od sebe secco recitativy a árie oddělené, francouzská opera tyto 

rozdíly stírá – air melodicky obohacuje recitativ a zároveň je ovlivněn recitativní 

deklamací.167 

5.3.3 Air 

Sólové air jsou sice ovlivněny italským stylem, ale přímo vycházejí z tradice 

francouzských air de cour. Jsou kratší a méně melismatické než italské árie. Ty, které se 

vyskytují v dialogu, často přebírají schéma ABB‘ z italských árií. Monologové melodie mají 

obvykle binární formu nebo formu ronda. Air v divertissementech jsou obvykle strofické a 

přebírají rytmické vzorce od tanců.168 Dialogové árie dovedně zastupovaly recitativ, veškeré 

scény byly postaveny na jejich střídání. Statické monologové árie se objevovaly v případě, 

kdy postava dávala průchod svým pocitům.169 Zajímavé je, že Anthony170 popisuje binární 

formu árií v comédie-ballets jako čtyřverší s opakujícími se posledními dvěma verši, tedy 

typ ABB‘, a popírá v nich jakýkoliv italský vliv.  

Jak již bylo uvedeno, ve francouzských operách nebyl přílišný rozdíl mezi 

recitativem a árií. Dokonale to dosvědčuje úryvek z pamětí Carla Goldoniho, kde popisuje 

svou první návštěvu Académie Royale de Musique: „Čekal jsem na árii… Objevili se 

tanečníci; myslel jsem, že jednání už skončilo a žádná árie. Zeptal jsem se svého souseda. 

                                                 
166 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 79. 

167 Tamtéž, s. 78. 

168 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe 1580 – 1750. s. 240. 

169 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 83. 

170 Tamtéž, s. 54. 
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Ten se mi posmíval a ujistil mě, že jsem již slyšel šest árií. Jak se to mohlo stát? Nejsem 

hluchý; hlas byl vždy doprovázen nástroji… Ale domníval jsem se, že to všechno byly 

recitativy.“171  

Lully na všech svých operách spolupracoval s libretistou Phillipem Quinaultem 

(1635 – 1688). 15. listopadu 1672, tedy půl roku poté, co převzal otěže nad Académií Royale 

de Musique, spolu uvádí Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus (Slavnosti Amora a Baccha). 

James R. Anthony172 o tomto díle píše jako o pastiši předchozích děl, zřejmě proto, že 

nevykazuje žádný pokrok od Cambertových pastorale. Svou první skutečnou operu tato 

dvojice představuje až 27. dubna 1673. Cadmus et Hermione byla velmi úspěšná, proto si 

zřejmě pospíšili s následující operou Alceste, o které pojedává následující podkapitola. 

5.3.4 Alceste 

Uvedení Alceste je v životě Lullyho důležitým datem. Zkušený hudebník, který umlčel své 

nepřátele, poprvé prožívá selhání před publikem zmateným novým žánrem. Stejně jako 

mnoho známých oper nakonec i Alceste triumfovala.173 Nejen díky tomu se tato práce 

zaobírá jejím popisem; důvodem, proč byla vybrána právě Alceste je také fakt, že jako teprve 

druhá skladatelova opera ještě nemá pevně ustálenou formu jako jeho díla pozdější a je v ní 

znatelněji vidět vývoj skladatelovy tvorby. 

Král byl od počátku zaujat sujetem i hudbou – Lullyho hudba, střídavě dramatická, 

elegická, živá, duchovní, bojovná, pohřební i triumfální Ludvíka XIV. velmi těšila. 

Požadoval, aby se opera zkoušela ve Versailles. Lully dokončil partituru v létě 1673 a 

v listopadu byla provedena premiéra. Zatímco u Versaillského publika sklidila Alceste 

obrovský úspěch, v Paříži v lednu 1674 bylo přijetí mírně řečeno chladné. Lully měl mnoho 

nepřátel; dramatičtí autoři, které móda oper přivedla na mizinu, hudebníci, kteří nemohli 

díky Lullyho privilegiu předvádět své skladby, dále moralisté a jansenisté, kteří viděli v 

opeře ďábelský vynález, se spojili v jedno prohlášení, že Alceste je nejhorší kousek, který se 

                                                 
171 ANTHONY, James R. French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau. s. 82. 

172 Tamtéž, s. 65. 

173 PRUNIÈRES, Henry. Préface. In: LULLY, Jean-Baptiste. Les Opéras (Tome II): Alceste [partitura]. 

K vydání připravili Raymond MOUAERT a Henry PRUNIÈRES. Paris: Éditions de la Revue musicale, 1932. 

s. 7.  
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kdy objevil v divadle. Quinault na tom nebyl o moc lépe – literární koterie vedená Jeanem 

Racinem kritizovala jeho libreto kvůli údajně slabým veršům a nudnému námětu. Po 

pařížské inscenaci se začaly šířit různé epigramy se slovy jako: „Dieux! Le bel opéra, rien 

n’est plus pitoyable. (Bože! Krásná opera, nic není víc politováníhodné.)“ Křik nakonec 

umlčel sám Ludvík XIV. tím, že se účastnil pařížských repríz. Lullyho nepřátelé byli 

umlčeni, ale ti Quinaultovi ne. Hnala je žárlivost a naděje na úspěch. Lully byl v neustálém 

obležení básníků, kteří ho netrpělivě vyhlíželi před divadlem a nabízeli mu své služby. Lully 

byl však se spoluprací s Quinaultem spokojen a nehodlal ho nahradit. 

O obsazení při pařížské inscenaci nemáme záznamy, ale dochoval se nám livret 

z představení ve Fontainebleau roku 1677. Jednalo se o členy Académie, kteří se proslavili 

už v opeře Cadmus et Hermione a zde ztvárnili hlavní role. Vedlejší role byly svěřeny 

hudebníkům ze služeb krále (příloha č. 4). Všimněme si, že z 28 zpěváků jsou jen tři ženy. 

Mužské hlasy tak jednoznačně dominují. Od 18. století už mají ženy důležité místo ve 

sborech – v repríze roku 1716 je poměr 16 žen ku 20 mužům.174 

Quinault své libreto volně založil na Euripidově Alkéstis.175 Návaznost na antického 

klasika počíná už v prvním jednání – na svatbě Alcesty a Admèta Alcide176 přiznává, že také 

miluje nevěstu, avšak ctí její rozhodnutí provdat se za jiného. Alcestu miluje i Lycomède, 

který již není tak čestný a unese Alcestu na svou pevnost na ostrov Scyros. Když ho Admète 

a Alcide pronásledují, bohyně Thètis je zastaví bouří. Ve druhém jednání se Alcidovo vedení 

ukáže jako úspěšné a nepřátelské město je dobyto. Admète je ale smrtelně raněn. Zjevuje se 

Apollón a prohlašuje, že Admète nemusí zemřít, pokud se někdo obětuje místo něj. Povolává 

Uměny, aby postavili pomník tomu, kdo se obětuje. Na začátku třetího dějství se objevuje 

socha s podobou Alcesty, která se obětovala za svého milého. Alcide se nabízí, že ji zachrání, 

avšak pod podmínkou, že mu ji Admète přenechá. Dohoda je ujednána a Alcide vstupuje do 

                                                 
174 PRUNIÈRES, Henry. Préface. In: LULLY, Jean-Baptiste. Les Opéras (Tome II): Alceste [partitura]. 

K vydání připravili Raymond MOUAERT a Henry PRUNIÈRES. s. 7-13. 

175 Ta pojednává o tom, jak Admetus, král Thessálie, musel zemřít, protože opomněl uctít bohyni Artemis 

během sňatku s Alkéstis. Bůh Apollón zasahuje a ujedná, že Admetus bude ušetřen, pokud za něj někdo obětuje 

svůj život. Alkéstis se dobrovolně přihlásí, avšak je zachráněna Herkulem. 

176 Neboli Alkeidés, Herkulovo jméno v dětství. 
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podsvětí. Průchod mu otevře Diana, bohyně lovu. V paláci Pluta Alcide poráží trojhlavého 

psa Kerbera a zapůsobil na Plutovu ženu Proserpinu do takové míry, že přemluví Pluta, aby 

dovolil Alcestě odejít. V závěrečném pátém jednání Alcide požaduje Alcestu za nevěstu, ale 

když uvidí, jaký zármutek by způsobil, odvolává dohodu s Admètem. Apollón se opět 

zjevuje a zahajuje svatební oslavy.177 

 Tato opera odkazuje na francouzsko-nizozemskou válku, kterou Ludvík XIV. 

započal v roce 1672. Explicitně je to vyjádřeno v prologu, kdy Nympha Seiny naříká nad 

tím, že se hrdinové nevrací z bitvy178 (Příloha č. 5). Tento její zpěv je ukázkovým příkladem 

Lullyho monologové árie. Je výrazně deklamační a má rondovou formu. Je založena na 

jediném afektu, který se opakuje, a v závěru se dokonce objevuje celá fráze začátku. 

Najednou se úzkostná nálada radikálně mění – nymfino bědování přeruší trubková fanfára. 

Harmonicky se z a moll přesouváme do C dur. Za instrumentálního ronda sestupuje postava 

Slávy. Ta nechápe, proč Nymfa naříká, když se její oplakávaný hrdina brzy navrátí.179 

Následuje krátké střídání promluv Nymfy a Slávy, u kterých není příliš jasné, zda se jedná 

o krátké dialogové árie či recitativy (obrázek 8).  

Fakt, že se často objevuje deklamační princip založený na střídání jambického a 

anapestového metra, nahrává spíše tomu, že se jedná o recitativy, avšak již bylo řečeno, že 

v Lullyho raných operách dialogové árie často recitativy nahrazují. Nymfa Seiny svolává 

ostatní najády a ty sborově zpívají Qu’il est doux d’accorder ensemble La Gloire et les 

                                                 
177 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe 1580 – 1750. s. 242-243. 

178 ISHERWOOD, Robert M. Music in the Service of the King. s. 217. 

179 Ludvík XIV. byl v době, kdy vznikalo libreto, se svou armádou na Rýně. ISHERWOOD, Robert M. Music 

in the Service of the King. s. 217. 

Obrázek 8: Úryvek z prologu, Alceste. 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Alceste,_LWV_50_(Lully,_Jean-Baptiste) [online] [cit. 22. 3. 2018]. 
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Plaisirs. Zatímco sólové promluvy jsou doprovázené pouze continuem, sbor zpívá za 

doprovodu orchestru. Po tomto prvním sborovém vstupu následuje krátký ritournelle 

uvádějící píseň Nymfy Thuilleries v dvoudílné formě s reprízou (aabb). Celý závěr prologu, 

tedy od prvního vstupu sboru, Henry Prunières180 označuje jako pastorale en musique. 

Střídají se instrumentální air doprovázené tancem, sbory a sólové písně. Tato část je 

exemplárním příkladem toho, že Lully vychází z tradice ballet de cour.  

Námět Alceste je alegoricky spjat s francouzsko-nizozemskou válkou, jejíž velká 

část se odehrála na moři. Ačkoliv měli Holanďané velmi silné námořnictvo, jejich armáda 

byla rychle přemožena Francouzi. Po ústupu Holanďané otevřeli řadu hrází a před 

postupujícími Francouzi zaplavili pole mořskou vodou. Hlavním bodem války bylo pro 

Francouze obléhání a dobytí Maastrichtu, holandského města na Rýně na hranicích s Francií. 

John Walter Hill181 popisuje možné vidění alegorických paralel: Alcide představuje Ludvíka 

XIV. Herkules byl ostatně jednou z hlavních mytologických postav používaných 

k personifikaci krále. Hlavní konflikt s Lycomèdem odkazuje na francouzsko-nizozemskou 

válku, což nám vlastně sdělí prolog. Proto obléhání a porážka Scyrosu představuje dobytí 

Maastrichtu. Bouře, která měla zabránit Alcidově pronásledování, představuje prolomení 

hrází a zaplavení holandských polí. Lycomède je vykreslen jako žárlivý uchvatitel, 

egoistický a drzý, což jsou vlastnosti přičítané nizozemcům během válečné agitace. 

Chamtivý Charon, snažící se získat peníze za převoz, je satirickým odkazem na Nizozemce 

jakožto národ námořních obchodníků. Nevěsta Alceste, kterou Alcide získá v bitvě, je 

personifikovaná Sláva, kterou Alcide (Ludvík XIV.) ušlechtile postoupí svému podřízenému 

Admèteovi, čímž zvýší svou vlastní čest.  

Na této opeře je také transparentní způsob využití kolektivních rolí. Francouzské a 

italské opery obecně se od sebe radikálně odlišují ve stavbě jevištních rolí – italské opery 

uvádí malou skupinu jednotlivců, kteří se ocitli ve vrtkavé situaci a hledají vlastní řešení. 

Francouzské opery oproti tomu přináší davy lidí na jevišti alespoň jednou za jednání; zpívají 

či tančí. Na tom by nebylo nic tak nevídaného, i v moderních operách se můžeme setkat 

                                                 
180 PRUNIÈRES, Henry. Préface. In: LULLY, Jean-Baptiste. Les Opéras (Tome II): Alceste [partitura]. 

K vydání připravili Raymond MOUAERT a Henry PRUNIÈRES. s. 17. 

181 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe 1580 – 1750. s. 241-243. 
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s velkým počtem osob na jevišti, jsou však němé, jsou pouhými kulisami. Ve francouzské 

opeře jsou ale součástí děje. Projevit se mohou trojím způsobem – slovy, hudbou či tancem, 

přičemž je doprovází často celý orchestr. To je odlišuje od protagonistů, kteří mají 

k dispozici pouze dva prostředky komunikace s publikem – chybí tanec. Vztah mezi 

protagonisty a jejich okolní společností se mění i v rámci Lullyho oper. Alceste vychází 

z čistě dvorské kultury, drží se monarchické hierarchie. Počínaje Atys a Armide se situace 

komplikuje. Části, kde dominovaly tyto skupinové role, se obecně označují jako 

divertissement. Divertissementa jsou často brána jako pouhá ozdoba odkloněná od hlavního 

děje opery, zatímco jsou vlastně důležitým dramatickým prvkem. Dokázat to můžeme hned 

úvodními takty prvního dějství. Alcesta se chystá provdat za Admèta, krále Thesálie, lidé se 

radují a vykřikují „Vivez, vivez, heureux Epoux“, tedy „ať žijí šťastní manželé“ (Obrázek 

9). Uvědomme si, že první promluva opery tedy nepřichází od protagonisty, ale od kolektivní 

role.182 

 

                                                 
182 HARRIS-WARRICK, Rebecca. Lully’s on stage societies. In: JOHNSON, Victoria. Opera and society in 

Italy and France from Monteverdi to Bourdieu. New York: Cambridge University Press, 2007 s. 53-56. 

 Obrázek 9: Úryvek sboru „Vivez, vivez, heureux espoux“. Alceste, I. jednání. 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Alceste,_LWV_50_(Lully,_Jean-Baptiste) [online] [cit. 22. 3. 2018]. 
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 Recitativy v Alceste jsou silně deklamační. Lully v nich věrně následuje strukturu 

textu, což, jak již bylo řečeno, může vést k monotónnosti (obrázek 10). Všimněme si, že celý 

úryvek je vlastně neustálým opakováním anapestového rytmu. 

Také se ale objevují recitativy, které slouží k vykreslení atmosféry či charakteru postavy. 

Například recitativ Lycomèda v páté scéně prvního jednání: malý tónový rozsah na 

nepřízvučných dobách je přerušován kvintovými i oktávovými skoky na doby přízvučné, 

vlastně všeobecně melodie vedoucí k akcentu stoupá, což představuje pýchu a aroganci 

krále, který sice tvrdí, že je ledově klidný, ale ve skutečnosti cítí hněv a újmu na cti. Na 

počátku recitativu je zpěv přerušován pomlkami – jako by Lycomède nemohl vzteky 

popadnout dech (obrázek 11).183  

                                                 
183 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe 1580 – 1750. s. 244.  

Obrázek 10: Úryvek z recitativu ze 7. scény 3. jednání, Alceste.  

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Alceste,_LWV_50_(Lully,_Jean-Baptiste) [online] [cit. 22. 3. 2018]. 

 

Obrázek 11: Úryvek recitativu Lycomèda z 5. scény 1. jednání, Alceste. 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Alceste,_LWV_50_(Lully,_Jean-Baptiste) [online] [cit. 22. 3. 2018]. 
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Naopak v recitativech šlechetného Alcida melodie směřující k akcentu klesá, což je výrazem 

jeho umírněnosti, upřímnosti a melancholie (Obrázek 12).184  

Instrumentální hudba 

Instrumentální ouvertura je typicky „lullyovská“ – 1. věta grave a ve čtyřdobém taktu, 

dominantou je spojena s druhou větou fugovanou (obrázek 13), v 6/8 taktu a označenou jako 

gai (živě, vesele) a končí třetí částí opět grave  a v taktu čtyřdobém.  

                                                 
184 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe 1580 – 1750. s. 244.  

Obrázek 12: Úryvek z recitativu Alcida z 1. scény 1. dějství, Alceste. 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Alceste,_LWV_50_(Lully,_Jean-Baptiste) [online] [cit. 22. 3. 2018]. 

 

Obrázek 13: Úryvek z předehry k Alceste – fugovaná část. 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Alceste,_LWV_50_(Lully,_Jean-Baptiste) [online] [cit. 22. 3. 2018]. 
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 Lullyho recitativy a árie od sebe nejsou striktně odděleny. To napomáhá celkové 

hudební kontinuitě. Tato kontinuita je silně podporována tonální soudružností jednotlivých 

scén či jejich skupin. Přechod na další scénu je provázen rychlou harmonickou změnou; 

zajímavé je, že tato změna bývá většinou signalizována rychlým stupňovitým basovým 

sestupem v continuu, který Hill185 nazývá „chute“. Tabulka v přílohách shrnuje harmonický 

průběh scén v prvním jednání, a zda jsou ukončeny touto sestupnou figurou (Příloha č. 6). 

Dále je zde pro lepší představu přiložen příklad takového basového sestupu (Obrázek 14). 

 Když se zamyslíme, kolik je v Lullyho operách heterogenních prvků, je až 

s podivem, jak nakonec působí jednotně. Nelze jej ovšem srovnávat např. s dílem 

Wagnerovým; jednota v Lullyho díle je dána především logikou a rovnováhou mezi 

jednotlivými částmi.186 

 Lully v období let 1673 – 1687 uváděl jednu operu ročně. Komponoval ji po tři 

měsíce a zbytek času věnoval nácviku – vytvářel tak nejen dílo, ale i interprety, na které byl 

velice přísný.187 Bez tohoto přístupu by však nikdy nevytvořil onu obdivuhodnou jednotu 

nejen v rámci jednotlivých oper, ale ve francouzské hudbě obecně. Vytvořil si takovou 

popularitu, že na úrovni operní produkce vládl i po své smrti. Romain Rolland188 Lullyho 

opery popisuje jako „pomníky mohutného období, které bylo létem francouzského národa“.  

                                                 
185 HILL, John Walter. Baroque Music: Music in the Western Europe 1580 – 1750. s. 247. 

186 ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. s. 210-211. 

187 Tamtéž, s. 146.  

188 Tamtéž, s. 221.  

Obrázek 14: Konec 2. scény 1. jednání, Alceste; příklad „chute“. 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Alceste,_LWV_50_(Lully,_Jean-Baptiste) [online] [cit. 22. 3. 2018]. 
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6 Závěr 

Ve své bakalářské práci shrnuji jevištní tvorbu Jeana-Baptiste Lullyho a snažím se 

prohloubit pochopení barokní francouzské kulturní tradice, která stojí spíše mimo centrum 

pozornosti české laické i odborné veřejnosti. Její přínos vidím především v tom, že v českém 

jazyce obdobná práce zabývající se vývojem Lullyho tvorby dosud chyběla. Na své práci 

oceňuji především to, že na vznik francouzské národní opery nenahlíží jako na prostý fakt, 

ale jako na vyvrcholení dlouhého kulturního vývoje. Při jejím vypracovávání mne překvapil 

skrytý italský vliv na francouzskou konzervativní kulturu. Lullyho italský původ i jeho snahu 

stát se francouzským občanem jsem brala na vědomí již při volbě tématu, ale neuvědomovala 

jsem si, jak silný by mohl být dopad i na jeho tvorbu. Lully se sice vehementně snažil svůj 

italský původ popřít, ale nedokázal zabránit jeho průniku do svých děl. Rozsah bakalářské 

práce mi bohužel neumožnil se více zabývat taneční složkou baletních vstupů a jednotlivými 

barokními tanci. Toto téma je velmi zajímavé a natolik obsáhlé, že by si zasloužilo 

samostatné bádání.  

 V první části práce jsou shrnuty základní biografické a kariérní informace o Jeanu-

Baptiste Lullym. Kapitolu popisující ballet de cour jsem plánovala obsáhlejší, ale jak již bylo 

řečeno, rozsah bakalářské práce je na takové kvantum informací příliš malý. Snažila jsem se 

tedy postihnout pouze události důležité pro vývoj Lullyho tvorby. Jednou z nejdůležitějších 

událostí v dějinách francouzského baletu je dle mého založení Baïfovy Académie de Poésie 

et de Musique a zavedení vers mesurée. V tomto způsobu střídání přízvučných a 

nepřízvučných slabik vidím základ Lullyho deklamovaného recitativu. V části pojednávající 

o comédie-ballets jsem uvedla pouze základní fakta o Lullyho spolupráci s Molièrem, ve 

kterých jsem potvrdila svou domněnku o Lullyho ne příliš charakternímu chování, a na 

příkladu jejich posledního společného díla jsem se snažila demonstrovat přímou návaznost 

tohoto žánru na tragédie lyrique. Poslední kapitolu o opeře jsem zkoncipovala jako završení 

vývoje Lullyho jevištní tvorby. Úvodní podkapitoly jsem věnovala italskému vlivu na 

francouzskou kulturu, především kvůli tomu, že opera zrozená v Itálii se u francouzského 

královského dvora nesetkala s pochopením. V dalších podkapitolách popisuji ono 

příslovečné přetahování se o operní privilegia, ve kterých Lully ve finále zvítězil. Pod vlivem 

Perrinových a Molièrových úspěchů Lully vytváří žánr tragédie lyrique. V podkapitole 
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věnující se právě tragédie lyrique shrnuji základní rysy tohoto jevištního žánru a některé 

z nich jsem poté demonstrovala na základně konkrétní opery Alceste. Tuto teprve druhou 

operu z dílny Lullyho a jeho libretisty Quinaulta jsem zvolila zejména proto, že Lullyho 

kompoziční styl ještě není ustálený a jsou na něm patrné stopy vývoje.   

Má bakalářská práce může sloužit nejen jako prostředek k bližšímu seznámení se 

s tvorbou Jeana-Baptiste Lullyho, ale také jako výchozí bod pro další detailnější rozbory 

jednotlivých děl.  
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Příloha č. 1: Ballet comique de la Reine. Rytina Jacquese Patina, 1582 

 

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=334541 [online] [cit. 10. 4. 2018] 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=334541


 

63 

 

Příloha č. 2: Kostým loutnisty z Balletu de la Nuit. Henri de Gissey, 1653 

 

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33063590 [online] [cit. 10. 4. 

2018] 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33063590
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Příloha č. 3: Část předehry k Pomone. Robert Cambert, 1671 
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Zdroj: http://imslp.org/wiki/Pomone_(Cambert,_Robert) [online] [cit. 2018-04-10] 

http://imslp.org/wiki/Pomone_(Cambert,_Robert)
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Příloha č. 4: Umělecké obsazení opery Alceste z reprízy ve Fontainebleau, 1677 
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Zdroj: LULLY, Jean-Baptiste. Les Opéras (Tome II): Alceste [partitura]. K vydání připravili 

Raymond MOUAERT a Henry PRUNIÈRES. Paris: Éditions de la Revue musicale, 1932. 
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Příloha č. 5: Část prologu „Le Heros que j’attens ne reviendra-t’il pas?“, Alceste, 1673 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/Alceste,_LWV_50_(Lully,_Jean-Baptiste) [online] [cit. 14. 3. 

2018].  

http://imslp.org/wiki/Alceste,_LWV_50_(Lully,_Jean-Baptiste)
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Příloha č. 6: Přehled harmonického uspořádání scén I. jednání, Alceste. 

Zdroj: HILL, John Walter. Baroque music: music in Western Europe, 1580-1750. New 

York: W. W. Norton, 2005. s. 249. 


