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1 Úvod 

Skladby pro flétnu sólové, komorní či koncertantní tvoří v díle Jindřicha Felda 

(1925 - 2007) významnou a početnou skupinu. Je to 42 skladeb, které vznikaly 

během celého skladatelova tvůrčího období počínaje rokem 1954, kdy byl napsán 

Koncert pro flétnu a orchestr, až do doby téměř současné. Poslední nově vzniklé 

skladby jsou z roku 2005 (Sonatina pro pikolu a klavír, Koncertní hudba pro flétnu, 

violu, harfu a smyčce), v roce 2006, tedy v předposledním roce života, ještě skladatel 

upravil jedno ze svých dřívějších děl Trio pro hoboj, klarinet a fagot (1987) na Trio 

pro flétnu, klarinet a fagot. V celém díle Jindřicha Felda tedy nalezneme pět skladeb 

pro sólovou flétnu, čtyři skladby pro flétnu (nebo pikolu) a klavír, dvě skladby pro 

flétnu a kytaru či harfu, sedm skladeb pro více dechových nástrojů (z toho dva 

dechové kvintety), deset skladeb pro několik různých nástrojů (včetně jednoho 

nonetu) a šest skladeb koncertantních. Nepřehlédnutelnou skupinu tvoří též skladby 

instruktivní a dětské sbory s účastí flétny. 

Literatura zabývající se flétnovými skladbami Jindřicha Felda není příliš 

početná a její značnou část tvoří absolventské a diplomové práce na českých 

konzervatořích a HAMU v Praze. Tyto práce se zaměřují více na interpretaci, mají 

spíše kompilační charakter a pokud obsahují analýzu některé skladby, je to vždy 

Flétnový koncert či Flétnová sonáta. Některé odborné studie vznikly již v 60. letech 

(J. Pilka, Č. Gardavský, heslo v ČSHS)1 a zahrnují tak pouze menší část 

skladatelova tvůrčího období. V poslední době se objevilo několik závažnějších prací 

od amerických muzikologů2, mezi nimiž nejobsáhlejším dílem je práce Lany Kay 

Johns s názvem Jindrich Feld (1925 - ): Biography and Analysis of Selected Solo and 

Chamber Works For Flute. Pod tímto titulem se skrývá dosti podrobný skladatelův 

životopis, který autorka sepsala na základě dostupných v Čechách i v Americe 

vydaných článků či zpráv a také několika rozhovorů i vytrvalé korespondence s 

Jindřichem Feldem, dále pak práce obsahuje analýzy čtyř děl, dvou orchestrálních a 

                                            
1 Pilka, Jiří: K profilu Jindřicha Felda, in: Hudební rozhledy 18, 1965, s. 411 – 413; Gardavský, Čeněk: 
Skladatelé dneška, Praha, 1961; „Feld, Jindřich“, in: Československý hudební slovník osob a institucí (ed. 
Gracián Černušák, Bohumír Štědroň a Zdenko Nováček), 2 sv., Praha, 1965, sv. 1, s. 305 – 307 
2 Johns, Lana Kay: Jindrich Feld (1925 - ): Biography and Analysis of  Selected Solo and Chamber Works For 
Flute, dis. práce, The Florida University, 1991; Derby-McDermott, Dennette: Jindřich Fled´s Introduzione, 
Toccata e Fuga per Flauto Solo, dipl. práce, The University of North Texas, 1992; Bakenhus, Douglas Eduard: A 
Harmonic and Formal Analysis of Jindřich Feld´s (b. 1925) Duo for Flute and Bassoon or Bass clarinet (1962), 
dis. práce, The University of Texas at Austin, 2006 
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dvou komorních – Flétnového koncertu, Flétnové sonáty, Dua pro flétnu a basklarinet 

nebo fagot a Koncertantní fantazie pro flétnu, smyčcový orchestr a bicí.  

Zatím tedy největší pozornost v hudební literatuře (převážně nepublikované) 

byla věnována skladbám spojeným s flétnistou Jeanem-Pierrem Rampalem,  tedy 

Koncertu pro flétnu a orchestr (1954)3, Sonátě pro flétnu a klavír (1957, 

instrumentovaná verze 1965)4 a velmi povrchně též Nocturnu pro flétnu, housle, violu 

a violoncello (2002)5. Dále je analyticky zpracována ještě jedna skladba orchestrální, 

a to Koncertantní fantazie pro flétnu, smyčcový orchestr a bicí (1980).6 Z komorních 

skladeb jsou detailně analyzována dvě díla – Duo pro flétnu a fagot nebo basklarinet 

a Introduzione, Toccata e Fuga per Flauto Solo – v již zmíněných pracích vzniklých 

na amerických univerzitách7. 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na Feldovy komorní skladby s flétnou v 

jejich souhrnu, rozděluji je do pěti skupin podle nástrojového obsazení, přičemž 

největší pozornost věnuji ansámblovým komorním skladbám nestandardního 

charakteru. Skladby vzniklé úpravou staršího díla, tedy původně pro jiné nástrojové 

obsazení, zmiňuji okrajově a kompozice pro uskupení dechového kvintetu a nonetu 

ponechávám zcela stranou, jelikož množství dostupného srovnávacího materiálu je 

tak obrovské, že by vydalo na další práci. 

V páté kapitole hlouběji analyzuji vybrané čtyři skladby, jež charakterizují 

různé skladatelovy tvůrčí fáze. Zároveň zde zobecňuji hlavní rysy děl z těchto 

období, zabývám se proměnou skladatelova hudebního jazyka, formální struktury 

skladeb, též inspiračních zdrojů. Pro vytvoření uceleného obrazu skladatelova 

tvůrčího potenciálu doplňuji též informace o některých flétnových skladbách 

koncertantních a zmiňuji významné Feldovy skladby z jiných oborů.  

                                            
3 Ševčíková, Eva: Profil J. Felda. Formální a harmonický rozbor Koncertu pro flétnu a orchestr, dipl. práce, 
HAMU Praha, 1967; Johns, Lana Kay: Jindrich Feld (1925 - ): Biography and Analysis of  Selected Solo and 
Chamber Works For Flute, dis. práce, The Florida University, 1991; Reiserová, Eva: Flétnová literatura v tvorbě 
Jindřicha Felda, absolventská práce, Konzervatoř v Českých Budějovicích, 2005 
4 Lopuchovský, Miroslav: Komorní a koncertantní skladby Jindřicha Felda pro flétnu (rozbor sonáty pro flétnu a 
klavír), dipl. práce, HAMU Praha, 1981; Johns, Lana Kay, viz pozn. 2; Kollárová, Kristina: Jindřich Feld a jeho 
flautová tvorba s prihliadnutím na sonátu pre flautu a klavír, bakalářská práce, HAMU Praha, 2005; Reiserová, 
Eva, viz pozn. 3 
5 Reiserová, Eva, viz pozn. 3 
6 Johns, Lana Kay, viz pozn. 2, Kapitola 4: Third Compositional Period: Fantasie Concertante for Flute, String 
Orchestra, and Percussion (1980), s. 120 - 134 
7 Johns, Lana Kay, viz pozn. 2, Kapitola 3: Second Compositional Period: Duo For Flute and Bassoon or Bass 
Klarinet (1962), s. 93 – 119; Bakenhus, Douglas Eduard: A Harmonic and Formal Analysis of Jindřich Feld´s (b. 
1925) Duo for Flute and Bassoon or Bass klarinet (1962), dis. práce, The University of Texas at Austin, 2006; 
Derby-McDermott, Dennette: Jindřich Fled´s Introduzione, Toccata e Fuga per Flauto Solo, dipl. práce, The 
University of North Texas, 1992  
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U všech popisovaných skladeb vycházím z jejich notového vydání či faksimile 

(pouze dvě skladby nejsou vydány), u většiny též z nahrávek buď oficiálních nebo 

neoficiálních, poskytnutých samotným skladatelem. Údaje o premiérách Feldových 

skladeb přejímám z práce Kristiny Kollárové8, která je v tomto směru velmi ucelená. 

Autorka však neuvádí zdroj těchto informací, kterým je s největší pravděpodobností 

práce Lany K. Johns9, mapující období do roku 1991, dále pak skladatel sám, jak 

vyplynulo z jednoho z mých posledních rozhovorů s ním. Ověřit tato data jsem již 

bohužel neměla příležitost. 

V analytických částech práce užívám pro označení jednotlivých forem 

dodekafonických řad zkratkový aparát přejatý z práce Joela Lestera10. Základní tvar 

řady P0 je dále rozvíjen formou inverze (I0), račího postupu (R0) a račí inverze (RI0) 

nebo je transponován (P1, P2, ... P11). V některých případech uvádím rovněž 

neutrální formu řady11, která je vytvořena zúžením intervalových vzdáleností pomocí 

oktávových převratů daných tónů. Pokud se ve skladbě vyskytuje více různých řad, 

užívám označení P0, P10, atd., pro jednotlivé články řady při jejím lomení jsem zvolila 

značení P01, P02, P03, apod. 

  

Během několika společných schůzek v posledních týdnech skladatelova života 

jsem měla možnost poznat člověka s obrovským záběrem znalostí v různých nejen 

uměleckých oborech, obdivuhodně jazykově vybaveného a po psychické stránce 

minimálně poznamenaného stářím. Ve svých dvaaosmdesáti letech mi s žoviálností 

mládence líčil historky staré až padesát let, neúnavně pouštěl hudební výstřelky z 

poslední doby a neomylně sáhl do svého do stropu sahajícího archivu pro cokoli, co 

bylo zrovna potřeba. 

Hudební skladatel Jindřich Feld, významný pedagog a odborný, aktivně 

vystupující pozorovatel veškerého kulturního dění, se stal nepřehlédnutelnou 

osobností českého i světového hudebního života. Drobný vhled do jeho 

skladatelského odkazu přináší tato diplomová práce, která vznikla až po smrti 

skladatele, jejíž  přípravné fáze však probíhaly ještě s jeho asistencí. Jemu vděčím 

                                            
8 Kollárová, Kristina: Jindřich Feld a jeho flautová tvorba s prihliadnutím na sonátu pre flautu a klavír, 
bakalářská práce, Hamu Praha, 2005 
9 Johns, Lana K., viz pozn. 2 
10 Lester, Joel: Analytic Approaches to Twenties-Century Music, New York – London, 1989, ISBN 0-393-
95762-4 
11 Jelinek, Hanns: Uvedení do dodekafonické skladby, Praha – Bratislava, 1967, s. 17 
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za cenné podněty a hlavně za některé materiály, bez kterých by práce nemohla být 

realizována.  
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2 Osobnost skladatele Jindřicha Felda (1925 – 2007) 

 8. července 2007 zemřel výrazný český hudební skladatel ve svých 

dvaaosmdesáti letech, autor více než 170 převážně instrumentálních skladeb, který 

se v českém i zahraničním kulturním životě výrazně angažoval nejen jako 

komponista, ale též jako pedagog, šířící hudební osvětu formou přednášek, 

odborných článků či rozhlasových pořadů. Zde se vyjadřoval k otázkám hudebním, 

všeobecně kulturním i všelidským. Často hovořil o svém rodinném zázemí, jelikož 

pocházel z velmi hudební rodiny, kde všichni hráli na housle, o svém otci, 

významném hudebním pedagogovi, o pohnutých začátcích svých konzervatorních 

studií v době války (na konzervatoři studoval skladbu pod vedením Emila Hlobila v 

letech 1945 - 1948), studiích na fakultě filozofie (také v letech 1945 – 1948, obory 

hudební věda, estetika a filozofie), studiích na HAMU (u Jaroslava Řídkého mezi lety 

1948 – 1952) nebo také velmi rád vyprávěl o svých výrazných hudebních zážitcích.   

V 60. letech, kdy se stejně jako jeho vrstevníci či starší kolegové vyrovnával se 

zahraničními vlivy v oblasti nových kompozičních metod, publikoval několik statí, 

zabývajících se otázkou tvůrčího postupu a obsahu hudebního díla. V rozhlasových 

rozhovorech často točených u příležitosti některého jeho životního jubilea se rád a 

často vracel ke svému pedagogickému a tvůrčímu působení v australském městě 

Adelaide, kde pobýval v letech 1968 – 1969. Kromě mnohaleté pedagogické činnosti 

na pražské konzervatoři (1972 – 1986) byl také hostujícím pedagogem na četných 

zahraničních školách či univerzitách (University of Indiana, Bloomington 1981, 1984, 

další americké univerzity, též v Norsku, Dánsku, západním Německu, Francii, Anglii 

a v roce 1991 i v Japonsku) a měl tak možnost poznat hudební život a jeho úroveň v 

odlišných společenských i politických podmínkách, o čemž také často hovořil a 

některé své závěry sepsal již v 80. letech ve stati The Education of Young 

Composers in Czechoslovakia12.  

 Po roce 1989 se aktivně zapojil hned v několika hudebních výborech a 

organizacích (např. Asociace hudebních umělců a vědců, skladatelské sdružení pro 

soudobou hudbu Přítomnost). Působení v českém rozhlasu v letech 1990 – 1992 pak 

bylo završením jeho celoživotního propojení s touto institucí, ve které začínal jako 

                                            
12 Feld, Jindřich: The Education of Young Composers in Czechoslovakia, in: ISME (International Society of 
Music Education) Yearbook 12, 1985, s. 70 - 73 
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houslista rozhlasového orchestru již v období války, později zde přihlížel nahrávání 

svých skladeb či natáčel různé rozhovory nebo i své vlastní rozhlasové pořady. 

 Vzhledem k tomu, že podrobnou biografii skladatele do roku 1991 zpracovala 

již Lana K. Johns ve své disertační práci13 a důležité životní či umělecké události 

posledních let jsou uvedeny na webových stránkách Hudebního informačního 

střediska14, dovolím si připomenout zde pouze některé momenty a výroky Jindřicha 

Felda formou jeho vlastních citátů z různých dostupných zdrojů tištěných (rozhovory, 

články) i zvukových (nahrávky rozhlasových pořadů či rozhovorů15). Myslím, že tato 

forma nejvěrněji přibližuje Feldovu všestrannou osobnost, jeho schopnost odborného 

zamyšlení nad zásadními otázkami svého oboru, širokého záběru jeho vědomostí, na 

druhé straně také schopnost zajímavě vyprávět o prostých věcech či populární 

formou šířit osvětu.   

 
Jindřich Feld o rodinném zázemí: 

„Každý člověk se vrodí do nějakého prostředí... Já jsem měl to štěstí, že jsem se narodil v 

rodině muzikantské, u nás zněla hudba. Otec byl profesorem houslí na pražské konzervatoři, 

matka byla také houslistkou a děti přirozeně musely také hrát. Stejně tomu potom bylo s mojí 

dcerou a dnes je to tak s mými vnučkami...“16 

 
o rozhlase: 

„Byla to moje celoživotní láska, nikdy jsem rozhlas neopustil. Začalo to už za války. 

Maturoval jsem v roce 1944, s maturitním vysvědčením přišlo i nebezpečí totálního 

nasazení. Otec proto požádal tehdejšího ředitele rozhlasu Jiráka, aby mě vzal do 

rozhlasového orchestru na stálou výpomoc jako houslistu. To mě aspoň na čas zachránilo.“17 

 

o studiích: 

„Byla to nádherná doba, snad nejšťastnější v mém životě. Chtěl bych dnešním dětem říct, že 

největší štěstí je, když se nemusí nikoho dovolovat, mohou studovat a vůbec dělat co je 

baví...“18 

 

                                            
13 Johns, Lana Kay: Jindrich Feld (1925 - ): Biography and Analysis of  Selected Solo and Chamber Works For 
Flute, dis. práce, The Florida University, 1991, s. 3 - 40 
14 www.musica.cz/comp/feld.htm 
15 rozhlasové záznamy přepisuji v některých případech s drobnými úpravami formulací s ohledem na písemnou 
formu jazyka 
16 z rozhovoru s L. Hurníkem, Musica Moderna Plus, 14. února 2000, ČRo Vltava 
17 Pilátová, Agáta. Okouzlující gentleman s mladým srdcem, in: Týdeník Rozhlas 32, 2007, s. 3 
18 viz pozn. 17 
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„K mým spolužákům patřili například Viktor Kalabis, František Kovaříček, Zdeněk Šesták 

nebo dirigent Jindřich Rohan, to jsou lidé mé generace.“19 

 

„Vzpomínám si na silný zážitek z roku 1944 či 1945, z doby, kdy jsem jako nově přijatý žák 

konzervatorista spolu s ostatními pracoval v košíkářské firmě, abych byl uchráněn totálního 

nasazení. Profesoři na nás dohlíželi a četly se různé knihy, poslouchaly nahrávky... Jednou 

sem někdo přinesl  podivuhodnou věc – Stravinského Svěcení jara. A na tom kufříkovém 

gramofonu s klikou jsem poprvé slyšel tuto hudbu. Dnes na to vzpomínám jako na ohromný 

zážitek. Byl jsem okamžitě stržen, nadšen, uchvácen...“20 

  
„Než jsem dělal rigorózum, přestal jsem studovat hudební vědu, protože odešel profesor 
Hutter, který byl vynikající muzikolog (...) zároveň jsem ale chodil na přednášky filozofické a 
do semináře profesora Patočky ... to byl hluboce přemýšlivý člověk, který vážil každé slovo, 
které řekl. A každé jeho slovo mělo hluboký význam a dalo práci pochopit, co tím myslí. Ten 
člověk provokoval k myšlení, k přemýšlení a k zvažování toho, co řekl.“21  
 
o hudebních vzorech: 
 „Stravinskij mne zaujal na jedné straně proměnlivostí svého hudebního projevu, ale také 
naprostým sjednocujícím pohledem na cokoli, co se mu do ruky dostalo...“22   
 
„...uvedu jedno dílo, kterého si velmi vážím a které je podle mého názoru nesporné: 
Stravinskij: In memoriam Dylan Thomas. Krátká skladba, ale silně působivá, hluboká. Ne pro 
svou techniku, ta je věcí autora-zákonodárce. Že však jde o velikého zákonodárce, který má 
také svou hudbou co říci, je i dílo veliké.“23  
 
„Béla Bartók, jehož Koncert pro orchestr jsme poznávali [v době studií na konzervatoři], na 
nás zapůsobil ohromnou stavebnou koncepcí, jak uměl vystavět od první až po poslední notu 
naprosto dokonalý tvar (...) také vždy strhující stránka rytmická... jeho 6. smyčcový kvartet je 
největší kvartetní komplex 1. poloviny 20. století...“24  
 
„Vždy jsem byl orientován spíše galsky. Francouzská hudba to je nejen impresionismus (...), 
ale též reakce na něj v hudbě Pařížské šestky...Hodně jsem studoval a miloval 2. symfonii 
Arthura Honeggera...“25 
 

                                            
19 Pilátová, Agáta. Okouzlující gentleman s mladým srdcem, in: Týdeník Rozhlas 32, 2007, s. 3 
20 z rozhovoru J. Felda a  J. Vejvody v pořadu „Pokud jde o mne“, nahráno 16. prosince 1994 (vysíláno leden-
únor 1995), ČRo  
21 z rozhovoru J. Felda s J. Ješem, Dialog nad životem, 9. září 1999, ČRo Stanice Praha 
22 viz pozn. 20 
23 Feld, Jindřich: K otázkám nových kompozičních metod, in: Hudební rozhledy 15, 1962, s. 994 
24 viz pozn. 20 
25 viz pozn. 20 
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o své profesi:  
„Já jsem si nikdy ve svém mládí nemyslel, že budu novým Beethovenem, ... ale stalo se, že 
jsem se k tomu komponování dostal, a stalo se to hlavně proto, že jsem byl hráčem, 
praktickým muzikantem (...) poněvadž jsem získal ten pocit, jaký má muzikant, když si sedne 
k pultu a na něm má noty, které se mu krásně hrajou, jdou mu do prstů, i když jsou těžké, ale 
jsou pro ten nástroj dokonale napsány. Hudba je přesvědčivá a interpret má to štěstí, že ji 
může prezentovat publiku.“26  
 

„Nejkrásnější muzika je pro mne smyčcový kvartet, řadu kvartet jsem i napsal. Určitě je to 

tím, že jsem s rodiči hrával, díky nim jsem v téhle hudbě nejvíc doma. Ostatně si myslím, že 

česká muzika má v kvartetech světovou úroveň.“27 

 

„...spíš jsem měl rád smyčcové nástroje, vždyť jsem rodilý smyčcař. Ale nakonec se to 

vyvinulo tak, že se ode mne hodně žádaly právě flétnové skladby. Každý autor je pod tlakem 

poptávky, ani já neumím komponovat do šuplete. Nebavilo by mne to, vždyť skladatel 

nekomponuje pro sebe ale pro lidi.“28 

 

o kompozičním stylu: 

„Každý tvůrčí člověk neustále hledá a nemůže jinak: je to prokletí, ale také potřeba a často i 

podivuhodné dobrodružství jeho života. (...) Proto každý hledající umělec musí lačně a 

zvídavě sáhnout po všem novém, co kdykoli a kdekoli vzniká – ovšem nikoli tak, že by cokoli 

nekriticky přijímal pouze proto, že je to nové a moderní, ale aby se nejprve podíval, co na 

tom vlastně je. Tedy nejprve důkladně poznat a zhodnotit.“29  

 
 „Já sám patřím ke skladatelům, kteří mají kritický postoj ke všem skladebným metodám a 
odmítají pochybnou čest být zařazen do nějaké přihrádky s cedulkou „dodekafonici“, 
„serialisti“, „tradicionalisti“ – tj. v každém případě dogmatici. Odmítám dogmatickou aplikaci 
každé poučky jako netvůrčí a nutně epigonskou (...), odmítám i dogmatické popírání 
oprávněnosti některých technik.“30 
„Naše generace nevěřila žádným předpisům, návodům, nikdy jsme nepřijali normativní 
formalismus ždanovovský, ale ani dogmatismus opačný, řekněme estetiku darmstadtskou. 
Není jeden návod, kterým by se měli všichni řídit. Jsou individuality, jednotliví skladatelé, 
kteří jdou za svou osobní syntézou. (...) V budoucnu bude vedle sebe žít mnoho tvůrčích 
slohů.“31  

                                            
26 z rozhovoru J. Felda s J. Ješem, Dialog nad životem, 9. září 1999, ČRo Stanice Praha 
27 Pilátová, Agáta. Okouzlující gentleman s mladým srdcem, in: Týdeník Rozhlas 32, 2007, s. 3  
28 tamtéž 
29 Feld, Jindřich: K otázkám nových kompozičních metod, in: Hudební rozhledy 15, 1962, s. 993 
30 tamtéž, s. 994 
31 Rothová, Hana: O hledání tvůrčí jistoty (rozhovor s J. Feldem), in: Hudební rozhledy 36, 1983, s. 455 
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„... pro mne je vždy rozhodující to, co zní, co posluchač slyší, notový záznam je jen pomůcka 
a nikoli cíl. Tím je také dána hranice smyslu všech složitých technik a konstrukcí, což ostatně 
platí od dob renesance až po dnes.“32  
 
„... výsledným dojmem složité proorganizovanosti partitury může někdy být chaos, složitý 
zvukový komplex, sluchově těžko analyzovatelný, kde už přesné provedení detailu nahraje 
roli. Odtud už je jen krůček – a myslím, že zcela logický – k aleatorice. Ta s menšími 
potížemi dosáhne téhož výsledku, dá hráči svobodu tam, kde by detailní předpis neměl 
praktický význam.“33  
 
„I studied all modern techniques, but adopted only what I found to be interesting and 
propitious to my personal style. I never accepted any technique exclusively or used one 
perpetually. I used aleatorics only when I needed it as a more practical method. 
Dodecaphony I employed for these reasons: to exploit fully and evenly the entire tonal 
material, to retain the stylistic unity of the composition, and finally to utilize wholly the 
thematic or motivic material of the work. After all, such procedures as inversion or retrograde 
motion – so important in dodecaphonic technique – were very helpful to Bach and many 
other old composers!“34 
 
Do jaké míry lze v racionálním dodekafonickém světě uplatnit invenci? „Já myslím, že ji lze 
uplatnit naprosto stejně jako v každém jiném stylu. Každý skladatel musí své tvorbě dát 
určitý řád. Řád znamená vždy omezení. Něco zvolím jako platné, to budu dodržovat a něco 
si zakážu. Není možná bezbřehost. Pokud se ale takovýto řád stane ortodoxním, sterilním a 
tak přísným, že vytlačí veškerou přirozenost a inspiraci, tak je zle...“35 
 
o hudbě: 
„Mám rád absolutní hudbu, protože hudba má mluvit především sama. Je to jazyk, který 
vypovídá to, co jiným jazykem vypověditelné není. Proto ji také žádná slova nemohou 
nahradit. (...) u vokální hudby musím najít vhodný textový podklad a to není tak snadné. U 
instrumentální hudby jsem sám jediným autorem.“36  
 
„Nic není staromódní, nic není avantgardní po určité době... To co bylo avantgardní před pěti 
lety je dneska oposlouchaná věc. Celá serielní muzika, celý Webern a Boulez je dnes 
tradice, stejně jako Rachmaninov...“37 
                                            
32 Feld, Jindřich: K otázkám nových kompozičních metod, in: Hudební rozhledy 15, 1962, s. 994 
33 tamtéž, s. 994 
34 citát Jindřicha Felda z práce Johns, Lana Kay: Jindrich Feld (1925 - ): Biography and Analysis of  Selected 
Solo and Chamber Works For Flute, dis. práce, The Florida University, 1991, s. 20 
35 z rozhovoru s L. Hurníkem, Musica Moderna Plus, 14. února 2000, ČRo Vltava 
36 Rothová, Hana: O hledání tvůrčí jistoty (rozhovor s Jindřichem Feldem, in: Hudební rozhledy 36, 1983, s. 455 
37 rozhovor s Jindřichem Feldem (vedla Eva Reiserová), ze dne 23. dubna 2004, uveřejněn v rámci článku 
Sommer, Lukáš: Flétnové dílo Jindřicha Felda, in: A tempo revue, www.atemporevue.cz, podzim 2007, část O 
hudební estetice 
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„Já jsem se nerad nechal – a nenechal ovlivňovat v tom, abych skládal podle nějakého 
vládnoucího směru (...) móda v umění je zhoubná věc (...) Nenávidím módu, protože to je 
opičení, nesamostatný způsob myšlení...“38 
  
„Jsem přesvědčen o tom, že lidé potřebují kulturu, tedy i hudbu a budou ji potřebovat s 
dalším postupujícím společenským rozvojem stále více. Mnoho příznaků tohoto pozitivního 
trendu je vidět v ekonomicky vyspělých státech (např. v USA). Jak jinak se také může 
prosadit malý národ jako my, než právě jen svébytností své kultury? A právě v 
nejuniverzálnějším umění – v hudbě je naše národní tradice i v mezinárodním kontextu tak 
významná, že nemáme právo ji zanedbávat, ale naopak prosazovat, aby se stala majetkem 
všech.“39 
 
o sobě: 
„Hovořím plynně německy, anglicky, francouzsky, italsky...latina samozřejmě, to je základ 
všeho, domluvím se též rusky a španělsky...“40 
 
„Mám velký zájem o sport, rád se dívám na fotbal, hraju tenis a lyžuju. Sport je druhá oblast 
životní aktivity, která mne vždy lákala, poněvadž jsem vyznavač toho starého řeckého 
termínu kalokagatheia ... člověk má být krásný a dobrý, tedy má mít v pořádku tělo i 
ducha.“41  
 
 
 
 
 
 

                                            
38 rozhovor s Jindřichem Feldem (vedla Eva Reiserová), ze dne 23. dubna 2004, uveřejněn v rámci článku 
Sommer, Lukáš: Flétnové dílo Jindřicha Felda, in: A tempo revue, www.atemporevue.cz, podzim 2007, část O 
hudební estetice 
39 Rothová, Hana: O hledání tvůrčí jistoty (rozhovor s Jindřichem Feldem, in: Hudební rozhledy 36, 1983, s. 457 
40 z rozhovoru J. Felda s J. Ješem, Dialog nad životem, 9. září 1999, ČRo Stanice Praha 
41 tamtéž 
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3 Flétnová tvorba Jindřicha Felda  

 Jak již bylo řečeno, Jindřich Feld vyrůstal v hudební rodině, jejíž všichni 

členové hráli na housle. Vyrostl na skladbách pro smyčcový kvartet, jež běžně doma 

hráli a na houslovém repertoáru vůbec, který slýchal doma během soukromého 

vyučování houslové hry svého otce. Skutečnost, že dnes skladby s flétnou Jindřicha 

Felda čítají tři desítky opusů, je důsledkem šťastné souhry okolností, jež vynesly 

hned první Feldovo flétnové dílo na výsluní proslulosti. Touto skladbou byl Koncert 

pro flétnu, smyčce, harfu, klavír a bicí nástroje, který napsal Feld během své 

vojenské služby v Uměleckém vojenském souboru. Původně se sice rozhodl 

zkomponovat houslový koncert, ale jeho přítel a kolega flétnista Lutobor Hlavsa mu 

tuto myšlenku rozmluvil a navrhl, aby vytvořil závažné koncertantní dílo pro flétnu. Na 

základě vzájemných konzultací a dílčích přehrávek pak vznikla půlhodinová skladba, 

vyžadující vysokou virtuozitu a fyzickou vytrvalost interpreta. Jelikož Hlavsa posléze 

neměl příležitost tak závažné a dlouhé dílo provést, využil Feld přítomnosti 

významného francouzského flétnisty, který v Praze začátkem roku 1956 natáčel se 

souborem Ars rediviva, a přinesl mu svoji partituru. O půl roku později, kdy Feld již 

podle svých slov na setkání s Jeanem-Pierrem Rampalem téměř zapomněl, přišla 

zpráva z rozhlasu, že Rampal chce Feldův koncert v Praze natočit42. Z této hudební 

spolupráce se posléze vyvinulo mnohaleté tvůrčí přátelství, které dalo vznik několika 

dalším skladbám s flétnou. Díky Rampalovi vešly Feldovy skladby ve známost i v 

zahraničí, odkud se posléze vynořilo mnoho nových objednávek od dalších 

významných interpretů jako byl James Galway, Roberto Fabricciani, Immanuel 

Lucchesi, Evelyn Frank či Pierre-Yves Artaud. 

 V celkovém součtu během celých padesáti let Feldovy tvorby pro flétnu se 

jedná o 32 komorních skladeb, ve kterých je flétna uplatněna jednak zcela sólově, ve 

spojení s klávesovým či strunným nástrojem nebo také s jedním či s více dechovými 

nástroji, dále je pak zapojena jako jeden z nástrojů instrumentálně různorodého 

komorního ansámblu. Kromě původní autorovy tvorby jsou zde zastoupeny též 

úpravy cizích děl a také instruktivní skladby ve snadnějším slohu, které tvoří rovněž 

                                            
42 o vzniku Koncertu pro flétnu a okolnostem jeho prvního uvedení a nahrávání v Čro vypráví Jindřich Feld v 
rozhovoru (s Evou Reiserovou) ze dne 23. dubna 2004, uveřejněném v rámci článku Sommer, Lukáš: Flétnové 
dílo Jindřicha Felda, in: A tempo revue, www.atemporevue.cz, podzim 2007; srv. též Rampal, Jean-Pierre: Music 
my love, New York, 1989; Johns, Lana K., viz pozn. 2 
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nepřehlédnutelnou kategorii Feldových skladeb. Podle těchto kritérií rozděluji skladby 

do sedmi podkapitol v rámci kapitoly 4 a podrobně je popisuji. Čtyři vybrané skladby 

pak podrobuji hlubší analýze v kapitole 5.  
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4 Komorní skladby s flétnou 

4.1 Skladby pro sólovou flétnu 

 Čistě sólový flétnový repertoár Jindřich Feld obohatil hned pěti skladbami, 

které jsou velmi pestré svou stavbou i obsahem. Všechny jsou vydány u zahraničních 

nakladatelů, což je také důvodem jejich omezené dostupnosti v českém prostředí a 

tudíž i nízké frekvence jejich koncertního provozování českými interprety. Avšak z 

hlediska uplatnění flétny jako sólového nástroje jsou tyto skladby velice atraktivní. 

Najdeme mezi nimi kusy závažné i obsahově odlehčené, každá z nich přináší něco 

nového v oblasti formy či hudební náplně.  

 Nejstarší skladbu z této kategorie Čtyři kusy pro sólovou flétnu (1954) 

zařazuji v kapitole 5.1, ostatní pak následují v chronologickém sledu. 

 

Kontrasty pro sólovou flétnu (1973), P. J. Tonger, durata cca 3´42 

 Tato drobná, ani ne čtyřminutová skladba, která byla údajně původně psána 

pro jakéhosi mladého českého flétnistu43, poprvé zazněla v Tallinu (Estonsko) 21. 

dubna 1974 v podání Immanuela Lucchessiho. 

 Obě její dvě části Lento a Allegro assai pracují s různými druhy kontrastů v 

oblasti rytmu, tempa, dynamiky, artikulace či tónové výšky, v druhé části pak dochází 

též ke kontrastu volně atonální hudby s hudebním úsekem majícím dočasné tonální 

centrum. 

1. část Lento, 6/8 takt 

 Volně atonální věta neobsahující žádné modální ani dodekafonické prvky 

pracuje hlavně s kontrastem tempovým, rytmickým a dynamickým. Její metrický 

průběh je dosti rozmanitý, kromě tempových změn využívá také prvků zrychlení či 

zpomalení.  Vlastní velmi pomalý, rozvážný charakter je narušován ostře 

vyhrocenými rychlými úseky (takt 6 Assai più mosso, takt 13 Più mosso, takt 22 

Ancora più mosso), které využívají drobných rytmických hodnot, chromatických sledů 

a často v závěru dosahují značného melodického rozpětí až tří oktáv. Krajní 

pětitaktové úseky rámují celý kus podobně charakterově vystavěnou hudbou, ale 

jejich melodický průběh není tématicky propojen. Celá věta vůbec obsahuje minimum 

stmelovacích prvků ve smyslu opakování. Z formového hlediska je komponována 

                                            
43 píše to Kristýna Kollárová ve své bakalářské práci (viz. pozn. 8), ale neuvádí jméno údajného flétnisty ani 
zdroj této informace 
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volným přiřazováním kontrastních různě dlouhých úseků hudby, které mají buď 

zpěvný lyrický nebo rychlý pasážový charakter, jejichž tématický materiál je však 

rozvíjen zcela volně.  

2. část Allegro assai, 2/4 takt 

 Tato část na rozdíl od první probíhá v pravidelném metru od začátku až do 

konce, i když rytmická stránka je podstatně komplikovanější. Hlavní téma celé věty je 

vystavěno ze dvou krátkých výrazných motivků proložených pauzami tak, že téma 

dosahuje lichého počtu osminových not (či pomlk). Melodické krátké fráze tedy 

přesahují takty a narušují pravidelné střídání těžkých a lehkých dob. 

 Věta obsahuje dvě větší volně atonální oblasti, které čerpají ze stejného 

tématického materiálu, mezi nimi je vložen kontrastní kratší úsek s tonálním centrem 

na tónu g a na závěr je připojena koda, jenž vzdáleně vychází z tonálního úseku, ale 

centrálním tónem je nyní tón c. Jedná se tedy o formu třídílnou aba s kodu, jejíž díly 

mají značně rozdílný rozměr. 

 

   A  c  A´ k 
            22                 12  18 11 

              a            b             c               a´       b´ 

    14          8             12            14       4 

 

 Také by bylo lze formálně chápat větu jako dvoudílnou A (abc) A´(a´b´c´) 

vzhledem k tématické spojitosti kody s dílem c. Jeho melodický obrys je ale v kodě 

redukován pouze na rytmizovaný centrální tón, nyní tedy c, a má ryze kodový 

charakter. Proto se přikláním k variantě první.   

 

 Celá skladba je tedy komponována volně atonálně s jedním rozšířeně 

tonálním úsekem v druhé části. Obě části ale začínají a končí stejným tónem c; v 

závěru první části Lento je užito dokonce tónového sledu g – c, který zde navozuje 

kadenční spoj dominanty s tónikou. Koda druhé části pak rovněž mnohonásobným 

opakováním tónu c utvrzuje pocit tonálního centra, přestože převážná většina 

hudebních úseků skladby je atonální.  
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Introdukce, toccata a fuga pro sólovou flétnu (1991), A. Leduc, durata cca 8´30 

 Tato skladba je velmi podrobně popsána a rozebrána v americké diplomové 

práci Dennette Derby-McDermott44, a proto zde zmíním pouze základní informace. 

Jedná se o skladbu inspirovanou barokní formou skladeb pro klávesové nástroje, 

jejíž specifické rysy můžeme pozorovat i v této dodekafonické skladbě pro sólový 

melodický nástroj. Zachován je charakter jednotlivých částí – Introdukce vychází z 

pomalého tempa a klidné atmosféry, postupně nabírá na dynamičnosti, graduje na 

konci střední části a opět se zklidňuje s návratem úvodního tématického materiálu.           

Toccata se vyznačuje pravidelnou rytmickou pulzací od začátku až do konce, 

využívá ostré staccatové artikulace a širokého ambitu témat převážně čerpajících z 

dodekafonické řady. Ve třetí části s názvem Fuga se skladatel pokusil o vícehlasou 

strukturu hudebního proudu. V rámci možností buduje dvojhlasou fugu, jejíž téma 

čerpá z dodekafonické řady a druhý hlas, tedy comes, nastupuje na kvintě, což je 

obvyklý princip reperkuse hlasů barokní fugy. Po značně pestrém provedení, 

převážně dodržujícím dvojhlasý hudební proud, zřetelně zaznívá hlavní téma v 

původní poloze, tedy dux, a záhy se k němu připojuje též comes. Časový odstup jeho 

nástupu je dosti zkrácen, dochází zde k určitému náznaku fugové těsny. V posledním 

úseku hudební proud maximálně graduje. Dynamický vzrůst, navíc podpořený 

zrychlením, kulminuje v posledních taktech – jakési kodě – a uzavírá celou skladbu 

ve fortissimu. 

 Feld v této skladbě pracuje s několika dodekafonickými řadami, z nichž jedna 

má výsadní postavení, ostatní řady jsou užívány na méně významných místech 

hudebního toku a pouze v první části skladby. Tónový materiál této hlavní řady P0 je 

základem nosných témat ve všech třech částech skladby. Na začátku Introdukce má 

tento tvar: 

 
neutrální tvar řady: 

 
  
                                            
44 Derby-McDermott, Dennette: Jindřich Feld´s Introduzione, Toccata e Fuga per Flauto Solo, dipl. práce, The 
University of North Texas, 1992 
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Dodekafonické téma fugy přejal Feld ze své Rapsodické suity pro sólový 

klarinet z roku 1976. Téma je posazeno do flétnové polohy a dále rozvinuto. Všechny 

úseky skladby ovšem nejsou vystavěny přísně racionálně. Jsou zde místa zcela 

volně atonální a rovněž plochy tonální (střední díl Toccaty). 

Zhruba osmiminutová skladba věnovaná flétnistovi Robertu Fabriccianimu 

měla v jeho podání premiéru 10. července 1991 v italském městě Cortona. 

 
Vzpomínka na Mozarta pro kouzelnou flétnu sólo (2001), Zimmermann, 3´52 

 Mozartovu hudbu Jindřich Feld miloval celý život a dle vlastních slov mu 

skýtala nekončící potěšení. „Therefore, when Munich flutist András Adorján 

contacted me [ Feld ] to write a short, virtuoso, solo flute piece inspired by Mozart, I 

accepted with pleasure. The March from the second act of the Magic Flute 

immediately captured my attention especially for its gentle humor.“45 

 Takto hovoří sám autor o vzniku skladby. S využitím dvou citací z Mozartovy 

opery Kouzelná flétna vytvořil Feld velmi poutavý „přídavkový“ flétnový kus, který 

formou volných variací vzdává hold klasicistnímu skladateli a zároveň ukazuje nové 

technické možnosti flétnové hry. 

 Variace zpracovávají jedno hlavní téma T, kterým je melodie Pochodu z 

druhého jednání doprovázená tympány. Je citováno v taktech 8 až 13 včetně 

napodobení zvuku tympánů specielní technikou, kdy flétnista ostrým foukáním 

dovnitř flétny vyluzuje krátké dechové tóny znějící o velkou septimu níž než je tón 

hmataný. Takto je dosaženo spodních tónů přesahujících běžný rozsah flétny.

 Forma variací je zde obohacena o další téma, které označuji malým 

písmenem t, abych naznačila jeho podřadnější postavení. Takto je zde užit krátký 

úryvek z Papagenovy árie „Der Vogelfänger bin ich ja“ z prvního dějství. Volná 

variační forma má tvar: 

 

  i T V1 t Vt V2 V3  k 
  7 6 12 4 10 3,5 4,5 8 

 

 Jednotlivé variace jsou komponovány v rozšířeně tonálním slohu, jejich 

tématická návaznost na citované téma je zřetelná, na rozdíl od následující rovněž 

                                            
45 Feld, Jindřich: předmluva k vydání Erinnerung an Mozart v nakladatelství Zimmermann, Frankfurt, 2005 
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variační skladby Fantasia-Variazioni sul un tema di Leonardo de Lorenzo, která 

vznikla o rok později. Navíc jsou variace motivicky propojeny též s hudbou introdukce 

a kody, což dotváří celkovou jednotu díla. 

 András Adorján, německý flétnista maďarského původu, který skladbu 

inicioval, ji komentuje těmito slovy: „Jindřich Feld has proven with numerous flute 

works featuring a variety of orchestrations, that he is a genuine friend of flutist and 

their instrument. In the short piece presented here, […] the composer uses latest 

playing techniques – with a twinkle in his eye!“46 

 Poprvé byla skladba hrána v Praze na Bertramce 20. září 2003 v nastudování 

lotyšské flétnistky Ilzy Urban.  

 

Fantasia-Variazioni sul un tema di Leonardo de Lorenzo (2002), Billaudot, 5´ 

 Přibližně pětiminutová virtuózní skladba, věnovaná Gian-Luca Petruccimu, 

profesoru konzervatoře Santa Cecilia v Římě, je inspirována úryvkem ze skladby 

Valse pathétique pro flétnu a klavír op. 2, č. 2 italského skladatele a flétnisty 

Leonarda de Lorenzo (1875 – 1962). Téma z flétnového partu Lorenzovy skladby je 

zpracováno formou čtyř volných variací s introdukcí a kodou. 

 

  i T    V1    V2     V3      V4        k 
         10 16  20+1    14      10        15     11 

 

 Virtuózní introdukce, jež nemá žádnou motivickou spojitost s následným 

tématem, zahajuje skladbu jakousi úvodní kadencí (i přes absenci přípisů 

vyjadřujících volné metrum je zde kadenční přednes opodstatněn), která posléze 

vrcholí ve velmi rychlém tempu v části Meno mosso libovolně vedeným 

vícesměrným, tedy střídavě nahoru a dolů vedeným glissandem. 

 Citované téma (takty 12 až 27) má pravidelnou formu šestnáctitaktové 

dvojperiody se sledem polovět α β α´ γ (4+4+4+4). Jeho melodický obrys vychází z 

latentní harmonie47, kterou můžeme vysledovat i v některých počátečních úsecích 

následujících variací. V prvních dvou taktech Feld lehce záměrně narušil 

                                            
46 Adorján, András: doslov k vydání Erinnerung an Mozart v nakladatelství Zimmermann, Frankfurt, 2005 
47originální harmonický průběh tématu ze skladby Valse pathétique se mi nepodařilo zjistit vzhledem k 
nedostupnosti notového materiálu v České republice. 
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harmonickou jasnost tématu drobnými tónovými skupinkami přidanými k první notě, 

které nejsou doškálné. 

 První variace s přípisem Più con moto (od taktu 28) má formu volnou i přesto, 

že prvních jejích osm taktů dodržuje latentní harmonický plán tématu a melodický 

průběh má formu přísné variace charakteristické. Od taktu 36 se ovšem variace 

rozvíjí volně. Postupné drobení rytmických hodnot spolu s čím dál hustší chromatikou 

vrcholí až v taktu 47; celkový rozměr variace tedy o čtyři takty překračuje délku 

tématu. Takt 48 vyplňuje delší zdvih, který spojuje první a druhou variaci. 

 Druhá variace ještě zrychluje tempo (Poco meno mosso) a odvíjí se zcela 

volně s využitím moderních zvukových efektů. 

 Třetí kontrastní variace navazuje v taktu 63. Přináší změnu tempa (Tranquillo 

assai), rytmického průběhu (využívá delších rytmických hodnot) i metra (pracuje s 

různě dlouhými takty – 4/4, 9/8, 5/4). V oblasti tónového materiálu se autor zcela 

distancuje od hudební náplně tématu a melodické fráze staví pomocí dodekafonické 

řady. V rámci třetí variace užívá v závěsu čtyři její formy P0 –R0 – I0– RI0, které tvoří 

tři výrazné melodické fráze (třetí fráze čerpá z forem R0 – RI0). Charakteristickým 

prvkem všech tří frází je jejich o jednu osminovou notu prodloužený poslední takt; 

celá variace je tedy budována metricky nepravidelně. 

 

 P0: c   h   b   a   des   as   g   f   e   fis   es   d 
    1   1    1    4      5     1    2  1   2    3     1 

 

 Čtvrtá variace následuje v taktu 73 s přípisem Moderato ma con moto. Spájí v 

sobě jednak stopy původního tématu – zřetelně v prvních čtyřech taktech – tak také 

tónový materiál řady exponované ve třetí variaci. Od druhé poloviny taktu 77 je užita 

série forem řady P0 – R0 – I0 – RI0, jejichž tónové spektrum je zpracováno v širokém 

oktávovém rozpětí velmi rozmanitě po stránce rytmické i artikulační. Variaci uzavírá 

dlouhé vícesměrné glissando končící na tónu c4, což je první tón užité 

dvanáctitónové řady a zároveň první tón původního tématu. Proto se domnívám, že 

zbývající takty 88 až 98 lze považovat již za kodu, která různými zvukově efektními  

prvky celou skladbu uzavírá, mimo jiné rovněž na tónu c (zde c1). 
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Fantazijní variace na téma Leonarda de Lorenzo je tedy skladba, jež vychází z 

přejatého tonálního tématu a dále jej volně rozvíjí způsobem tonálním, volně 

atonálním i přísně atonálním pomocí dodekafonické řady. Čím vzdálenější variace, 

tím více se melodická linka vzdaluje latentní harmonii původního tématu. Vzhledem k 

interpretačním nárokům tato skladba vyžaduje technicky i výrazově vyspělého 

flétnistu, který ovládá i moderní zvukové efekty jako jsou frulata ve všech 

rejstříkových polohách či vyluzování dechových tónů. 

 

 Pět skladeb Jindřicha Felda určených sólové flétně vznikalo průběžně během 

celé jeho tvůrčí činnosti. Odrážejí jeho slohový vývoj od rozšířeně tonálních Čtyř kusů 

z roku 1954, přes volně atonální Kontrasty (1973), dodekafonickou skladbu 

Introdukce, toccata a fuga (1991) až k slohové syntéze pozdních kusů Erinnerung an 

Mozart (2001) a Fantazie-Variazioni sul un tema di Leonardo de Lorenzo (2002). 

Všechny tyto skladby byly psány z podnětu interpretů-flétnistů jak českých              

(L. Hlavsa) tak světových (R. Fabricciani, A. Adorján, Gian-Luca Petrucci), kteří - a 

spolu s nimi mnozí další – je přijali do svého repertoáru a některé též zvěčnili na 

hudebních nosičích. Z nejmenovaných flétnistů bych ráda zmínila Čecha žijícího v 

Austrálii Zdeňka Bruderhanse48, americkou flétnistku a muzikoložku Dennette Derby 

McDermott49 a lucemburského flétnistu Carlo Janse50, který často spolupracuje s 

českými interprety a který má v současné době v plánu nahrát všechny skladby s 

flétnou Jindřicha Felda. 

 Všechny Feldovy skladby pro sólovou flétnu jsou interpretačně náročné, ale 

jsou psány velmi vděčně a s porozuměním pro techniku flétnové hry. Poté, co se 

Feld seznámil s italským flétnistou Robertem Fabriccianim a jeho nahrávkami 

soudobých flétnových skladeb51, obohatil své skladby novými zvukovými efekty, které 

uplatnil s mírou jemu vlastní a dosáhl tak pestřejší hudební řeči. 

 Kromě tradičních hudebních forem uplatňujících se ve skladbách pro sólový 

melodický nástroj Feld přistoupil i k ztvárnění fugy, jejíž dvojhlasý charakter se mu 

šikovně podařilo vyjádřit. Forma variací, jež spojuje poslední dvě Feldovy sólové 

                                            
48 Uncompanied Czech Flute (Stamitz, Feld, Klusák, Rychlík), Zdeněk Bruderhans – flute, Arbitrium Records, 
Australia; Zdeněk Bruderhans Plays Flute Music by Martinů and Feld (with Clemens Leske – piano, Josef Hála 
– piano, harpsichord, Milan Vítek – violin), Arbitrium Records, Australia 
49 Solo Czech Flute (Feld, Rychlík, Novák), Dennette Derby McDermott – flute, Vestige, 1999 
50 Complete works of Jindřich Feld CD 1, Carlo Jans – flute, připravuje se k vydání 
51 Flute XX, Roberto Fabricciani – flute (Debussy, Ibèrt, Varèse, Maderna, Berio, Nono, Ferneyhough, 
Sciarrino), Pilz UK, 1994 
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skladby, je pojata spíše volně, tradiční rozvrh variací je rozšířen o introdukce a kody, 

ve skladbě Erinnerung an Mozart pak skladatel navíc využívá druhého vedlejšího 

tématu. 

 Rozměr skladeb se pohybuje kolem pěti či šesti minut s výjimkou závažnější 

osm a půl minutové Introdukce, toccaty a fugy, což je přijatelná délka výrazově 

omezených skladeb vycházejících z možností pouze jednoho nástroje. Jindřich Feld 

si byl tohoto omezení vědom a maximálním využitím flétnových možností na malé 

ploše dosáhl  optimálního účinku. 
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4.2 Skladby pro flétnu a klavír 

 V této kategorii komorních děl jsou kromě dvou skladeb pro flétnu a klavír 

(Sonáty z roku 1957 a Americké sonatiny z roku 1995) zahrnuty též dvě skladby 

podobného nástrojového obsazení, využívající další nástroje z rodiny fléten či 

nástroje s flétnou příbuzné. Je to skladba Koncertantní fantazie na téma ze serenády 

Riccarda Driga pro okarínu a klavír (2001), ve které skladatel sám navrhuje též 

alternativní provádění partu okaríny na pikolu a altovou flétnu, a skladba Sonatina 

pro pikolu a klavír (2005), jež je takto originálně koncipována.  

 

Sonáta pro flétnu a klavír (1957), A. Leduc, durata cca 20´ 

 Jako jedna z nejznámějších Feldových skladeb byla Sonáta pro flétnu a klavír 

podrobena již několika analýzám, jak z pohledu muzikologického tak interpretačního. 

Z těchto prací52 bych uvedla především rozbor Lany K. Johns v její již několikrát 

zmíněné disertační práci. S jejími závěry se plně ztotožňuji a nebudu se proto o této 

skladbě dále analyticky rozepisovat, pouze pro úplnost uvedu základní informace. 

 Sonáta pro flétnu a klavír byla napsána v roce 1957 bezprostředně po uvedení 

Koncertu pro flétnu na festivalu Pražské Jaro. Vznikla na objednávku Jeana-Pierra 

Rampala, který si přál komorní skladbu obdobných kvalit jako Koncert, již by mohl 

uvádět při svých recitálech. Po dokončení skladby Feld zaslal kopii rukopisu také 

svému příteli Lutoboru Hlavsovi, který poté skladbu poprvé hrál 11. února 1959. 

Tudíž skladba věnovaná Rampalovi zazněla poprvé v podání Hlavsy, zatímco 

Koncert pro flétnu, jenž byl původně dedikován Hlavsovi, poprvé provedl Rampal 

(Hlavsa nakonec Koncert nikdy nehrál). Premiéra skladby nebyla ovšem příliš 

interpretačně vydařená, jak poznamenal Feld v jednom z rozhovorů53, teprve v 

provedení Jeana-Pierra Rampala a Josefa Hály při náhrávání v Českém Rozhlasu 

téhož roku v květnu se projevily její nadprůměrné hudební kvality. 

 Roku 1965 si Rampal vyžádal také orchestrální verzi Sonáty. Feld tedy 

zinstrumentoval Sonátu pro komorní orchestr, ale z důvodu vysoké obtížnosti 

smyčcových partů tuto verzi nakonec Rampal nikdy neuvedl. Sonáta v orchestrální 

                                            
52 Zapletal, Petar: Sonáta pro francouzského flétnistu, in: Hudební rozhledy 15, 1962, s. 382; Lopuchovský, 
Miroslav: Komorní a koncertantní skladby Jindřicha Felda pro flétnu (rozbor sonáty pro flétnu a klavír), dipl. 
práce, HAMU Praha, 1981; Kollárová, Kristina: Jindřich Feld a jeho flautová tvorba s prihliadnutím na sonátu 
pre flautu a klavír, bakalářská práce, Hamu Praha, 2005; Reiserová, Eva, Flétnová literatura v tvorbě Jindřicha 
Felda, absolventská práce, Konzervatoř v Českých Budějovicích, 2005 
53 rozhovor s Jindřichem Feldem (vedla Eva Reiserová), ze dne 23. dubna 2004, uveřejněn v rámci článku 
Sommer, Lukáš: Flétnové dílo Jindřicha Felda, in: A tempo revue, www.atemporevue.cz, podzim 2007 
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podobě zazněla až 3. října 1968 v Českém rozhlase v podání Milana Munclingera 

(flétna) a Janáčkova komorního orchestru s dirigentem Milošem Konvalinkou. Toto 

bylo na dlouhou dobu jediným provedením. V současné době nahrál tuto verzi také 

lucemburský flétnista Carlo Jans s Pražským komorním orchestrem54. 

 Třívětá sonáta vychází z klasického rozvrhu. První věta je psána v sonátové 

formě, druhá pomalá věta ve formě třídílné ABA a třetí ve formě ronda ABACABA. 

Krajní věty se pohybují v C dur, střední pomalá v g moll. 

Charakteristickými znaky Sonáty pro flétnu a klavír jsou tonálně založené 

harmonie, výrazný kontrast témat, živá rytmika, zřetelná formální stavba, dynamická 

rozmanitost, užívání sekvenčních  a chromatických postupů.  

Rampalově objednávce Feld vyhověl „se sobě vlastní tvůrčí pohotovostí. A 

napsal hudbu velmi vtipnou a svěží; sonáta je stavěna s opravdu vyspělým citem pro 

dokonalost formy, pro nástrojovou sazbu a s určitou vkusnou mírou atraktivnosti, byť 

invenčně leckde povážlivě napovídá příbuznost s jinými autory. Ale i tak znamená 

Feldova sonáta prospěšné obohacení nástrojového repertoáru.“55  

 
Americká sonatina pro flétnu a klavír (1995), A. Leduc, durata cca 15´ 

 Při jedné ze svých návštěv v USA shlédl Jindřich Feld vystoupení flétnistky 

Lany K. Johns a klavíristy Joela Harrisona a nadšen jejich výkony napsal pro ně 

Americkou sonatinu. Premiéra této skladby pak proběhla v Carnegie Hall 12. října 

1996 v podání zmíněných interpretů. Mimo jiné právě tato flétnistka již o několik let 

dříve obhájila disertační práci o životě a díle Jindřicha Felda56 a v současné době 

dokončuje monografii a tématický katalog jeho děl. 

 Sonatina je skladba čtyřvětá, jejíž jednotlivé věty mají třídílný rozvrh, forma 

čtvrté věty je rozšířena na vícedílnou zrcadlovou stavbu. V celém cyklu skladatel 

pracuje se třemi dodekafonickými řadami, z nichž dvě nazvěme hlavními a jednu 

méně významnou. První řada P je uplatněna v první a třetí větě, druhá P1 ve větě 

druhé, třetí řada P2 se sporadicky objeví ve třetí větě a ve čtvrté větě se vyskytují obě 

hlavní řady P a P1. K jejich propojení ovšem nedochází. 

 

                                            
54 CD Feld – Kalabis – Lukáš Concertos, Carlo Jans - flétna, Jitka Hosprová – viola, Kateřina Englichová – 
harfa, Pražský komorní orchestr, Arco Diva a Lucemburské velvyslanectví, 2006 
55 Zapletal, Petar: Sonáta pro francouzského flétnistu, in: Hudební rozhledy 15, 1962, s. 382 
56 Johns, Lana Kay: Jindřich Feld (1925 - ): Biography and Analysis of Selected Solo and Chamber Works for 
Flute, disertace The Florida State University, 1991 
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1. věta Allegro giocoso, 3/4 
 

  i a  b  a  k 
  9        37  46  21  7 

           a   m   a´         b     m           a     mi      

      15  13   9         26    20         13    8   

 Již v introdukci je exponován tónový materiál jedné ze dvou hlavních 

dodekafonických řad, pomocí které Feld posléze utváří tématický materiál celé první 

věty. Tóny řady procházejí všemi hlasy, přesto se jedná o lineární použití řady. Všech 

dvanáct tónů je vyčerpáno vždy ve dvou taktech.  

 

P0:    c   cis   fis   h   f   d   b   e   gis   es   g   a 

 
 Jak je patrné z uvedené neutrální formy řady, jedná se o dosti pestrý výběr 

intervalů s převahou velkých tercií, čistých kvart a tritónů. Při uplatnění řady navíc 

skladatel využívá širokého ambitu témat, velmi časté jsou skoky přes jeden a půl 

oktávy. 

 Hlavní téma nastupuje do doprovodného pásma rytmicky vedených 

sekundových souzvuků v taktu 12 a jeho tónovým materiálem jsou skupinky vždy 

dvou střídajících se forem řady. Feld zde tedy využívá dělení řady, jednotlivé články 

pak staví vedle sebe. 

 

 
 Tímto způsobem Feld zpracovává tónový materiál všech čtyř forem základní 

řady. V úseku mezi takty 12 až 24 nalezneme články řad: P01 – I01 – P02 – I02 – P03 

– I03 a po pauze pak R01 – RI01 – R02 – RI02 – R03 – RI03. Dodekafonicky stavěná 

melodie tématu je stále doprovázena zajímavě rytmicky členěnými sekundovými a 

kvintovými souzvuky v klavíru. Po rozsáhlé mezivětě je hlavní téma dílu a ještě ve 

zkrácené formě připomenuto před nástupem kontrastního dílu b. 

P01 I01

P02 
I02 
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 Kontrastní téma následujícího úseku je opět vytvořeno z dané řady, tentokrát 

vyčerpá pokaždé celou její tónovou škálu. Lyrické téma je vedeno na způsob 

nekonečné melodie bez větších předělů, čerpá postupně z forem R6 – RI6 – P6 – 

RI9 – R9. Doprovodná složka se rozvíjí od nevýrazného pravidelně pulzujícího 

doprovodu přes dynamické vzedmutí až k samostatně kontrapunkticky vedenému 

dvojhlasu. Celá tato gradačně vyhrocená plocha ústí do velmi expresívní a opět dosti 

rozsáhlé mezivěty. 

 Při opakování dílu a dochází pouze k oktávovým změnám, celou větu pak do 

ticha uzavírá krátká koda. 

2. věta Andante tranquillo, 6/8 
 Třídílná věta se skládá z velmi pomalých emočně vypjatých krajních částí, 

jejichž melodická témata jsou budována racionálně a ze střední velmi kontrastní 

části, která využívá i velmi drobných rytmických hodnot a krajních dynamických poloh 

a která je koncipována zcela volně atonálně. Racionálně budované části vycházejí z 

druhé zmíněné dodekafonické řady. 

 

P10: cis   d   c   g   fis   gis   a   e   f   es   b   h 

 
  Stejně jako řada první neobsahuje žádné vnitřní souměrnosti ani dílčí 

dělení. Tato řada využívá pouze tří intervalových kroků – malé a velké sekundy a 

čisté kvarty. 

  a  b  a´  k 
         4+14               13                2+14               5 

 
 Nečleněný melodický proud krajních úseků vychází vždy ze několika po sobě 

jdoucích forem řady. V dílu a jsou to P10 – R10 – I10 – RI10 a při návratu v dílu a´ I10 - 

P10 - R10. Charakteristický doprovodný prvek – pravidelně pulzující souzvuky malé 

sekundy v pravé i levé ruce klavíru  - provázejí melodii tématu i při jeho opakování. 

3. věta Scherzino, 6/8, 5/8, 4/8, 8/8, 7/8, 3/8, 2/8 
 Velmi hravá třetí věta vychází rovněž z třídílné formy, jejíž díly jsou dále 

vnitřně členěny. Hranice mezi jednotlivými díly jsou jasně zřetelné, často též 

vyznačeny změnou taktu či tempovým přípisem. 
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   A   B   A´           k 
         a                    b            c       d       m               a                   b      

 23 + 31 + 11         19          17     16     15         23 + 31 + 11     19         8+14 

          6/8   6/8    5/8        4/8         8/8                          6/8   6/8   5/8     4/8 

 

 Jednotlivé úseky se od sebe značně liší, nejen metricky, ale také svojí 

stavbou. Celý úvodní díl a je postaven na vzájemně navazujících diatonických 

stupnicových bězích, jež vytvářejí kompaktní plochu znějící samu o sobě či posléze 

jako pozadí k expozici dodekafonického tématu. Téma je uváděno punktualisticky, ve 

formě osamocených tónů v značných oktávových vzdálenostech, a to nejprve ve 

vyšší poloze v partu flétny a posléze v hluboké poloze levé ruky klavíru. Postupná 

chromatizace stupnicových běhů je spojena se změnou taktu na 5/8, dochází tedy k 

výraznému narušení pravidelné metriky. Následující díl se vrací k sudé rytmice (4/8) 

a přináší též celkovou proměnu charakteru z převážně melodického na výrazně 

rytmický.  

 S dalším úsekem c přichází kontrast v sazbě. Dva nástroje si navzájem berou 

slovo – klavír užívá bitonální akordiky, flétna mu pak odpovídá chromatickými 

motivky. V závěru dílu se oba hudební proudy spojují a posléze ústí do následujícího 

dílu d. Zde se znovu objevuje původně punktualisticky pojaté téma, nyní ovšem v 

dodekafonii II. stupně s opakováním stejných tónů (zde vždy po dvou) a s novým 

akordickým bitonálním doprovodem. 

 Návrat dílu a je velmi pečlivě připraven dlouhou zklidňující pasáží a následnou 

cesurou. Při opakování dílu je zcela zachován původní charakter i stavba, pouze je 

užito inverzního melodického pohybu stupnicových běhů. Díl b navazuje s drobnými 

oktávovými změnami a jeho posledních pět taktů je lehce pozměněno. Celou větu 

pak uzavírá koda obsahující krátkou připomínku dílu c a její závěrečné takty se 

nesou v duchu dílu b. 

 Užití dodekafonických forem v jednotlivých dílech ukazuje následující schéma: 
A B A´ k 

a b c d m a´ b´  

P7  P20 P7  P7  P20 

I7  I20 I7  I7   

R7  R7RI7   R7   

RI7     RI7   
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 4. věta Allegro giusto, 4/4, 3/4, 2/4  

 Finální věta je koncipována zrcadlově s větším množstvím tématických i 

netematických dílů. Krajní díly a, a´ mají pochodový rázný charakter, pravidelně 

pulzující doprovod a melodický materiál čerpají ze základních forem řady P. V 

kontrastních dílech b, b´ se uplatňuje druhá dodekafonická řada P1. Velmi lyrické 

téma v partu flétny vytvořené z této řady je zpočátku neseno v delších hodnotách, 

později dochází k jeho rytmickému drobení. Doprovodné pásmo v části b je naopak 

velmi úsečné, tvořené krátkými staccatovými souzvuky (oktávovými v basu a 

sekundovými a kvartovými v pravé ruce klavíru). Dohromady pak tyto dva velmi 

protikladné elementy vytvářejí silné vnitřní napětí. Podobným způsobem postupoval 

Feld již v Sonátě pro flétnu a klavír z roku 1957, jejíž úvodní část druhé pomalé věty 

je vystavěna na tomto principu. Na konci dílu b se objevuje jakási těsna, vytvořená 

rychle po sobě jdoucími imitačními nástupy řad P15, I15 a R15 postupně od spodního 

hlasu. Při návratu dílu b, tedy b´ je doprovodná složka pozměněna na stále se 

opakující doprovodnou figuru setrvávající na stejném basovém tónu. Po pěti taktech 

dochází k posunutí celé této figury o kvintu níž, hlavní hlas však setrvává v původní 

transpozici, pouze čerpá z inverzní řady. 

 Centrální díl c pracuje v partu flétny opět s řadou P1, využívá opakování tónů, 

tedy dodekafonii II. stupně. Klavírní part je nyní složen z chromatických pasážových 

běhů a akordického doprovodu na způsob polkové figury (pravidelně se střídající 

basový tón plus neúplný akordický souzvuk). V rámci celé plochy dílu c dochází ke 

dvěma velkým gradacím, druhá z nich, vystupňovaná až do fortissima a vysokých 

nástrojových  poloh pak ústí do dlouhého vícesměrného frullata a následného 

zklidnění před nástupem dílu b´. 

 Věta obsahuje větší množství ploch tzv. vedlejších – značně rozsáhlé 

mezivěty a kodu. V těchto částech Feld pracuje jednak s krátkými melodicky 

statickými úseky částečně se překrývajícími v jednotlivých hlasech a vytvářejících tak 

komplementární rytmickou plochu (m) nebo předjímá rytmicko-melodický pohyb 

tématu dílu c, ovšem tónový materiál čerpá z chromatické stupnice (na rozdíl od 

řadových forem v dílu c); to se týká částí m1 a kody. 

 Následující schéma znázorňuje formální rozvrh věty a využití různých 

řadových forem v jednotlivých úsecích: 
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 a m b m1 c b´ m a´ m1´ k 
         1+12   7+4  17+4       7       11      19      8+4    2+12      5       12 

 

a m b m c b´ m a´ m´ k 

P0 P7 P17 P15 P10 P12 P9 P0  P0 

I0 I7 I17 I15 R10 I12 I9 I0  I0 

R0  RI17 R15 I10 RI12  R0  R0 

RI0  R17  RI10 R12  RI0   

 

 Americká sonatina je skladba vyznačující se velmi přehlednou formou s 

využitím převážně třídílného rozvrhu s reprízou ABA. Finální věta pak rozšiřuje formu 

na vícedílnou zrcadlovou stavbu ABCBA. Vnitřní členění vět je zcela zřetelné. 

Tématické části, jejichž melodická složka je v převážné většině tvořena racionálně s 

pomocí dodekafonických řad, jsou doplněny vedlejšími hudebními úseky 

netematickými (mezivětami; introdukce a kody někdy pracují rovněž s řadami, např. 

introdukce první věty či koda věty třetí).  

 Cyklus je vystavěn v klasickém sledu rychlá věta – pomalá – scherzo – rychlé 

finále a vzhledem k výše popsanému vnitřnímu členění můžeme opět tuto skladbu 

prohlásit za ryze neoklasickou.  

 Atonální hudební řeč je ve své melodické složce budována převážně 

racionálně s pomocí dvou hlavních dodekafonických řad a jedné vedlejší, vyskytující 

se jen zřídka. Hlavní řady jsou značně rozdílné svou intervalovou sestavou. První z 

nich (řada P) je ve výběru intervalů bohatší, obsahuje i terciový akord B dur, a ve 

skladbě je využívána vždy pro témata rychlá a často se pohybující v širokém ambitu. 

Naopak z druhé řady (P1), jež užívá pouze malé a velké sekundy a čisté kvinty, jsou 

rozvinuta témata lyrická, široce melodicky klenutá. Výjimku tvoří centrální díl c čtvrté 

věty, ve které je  tónový materiál řady P1 zpracován v rychlém tempu. Tónový výběr 

daný dodekafonickou řadou není vždy důsledně dodržen, někdy dochází k vypuštění 

či změně určitého tónu. 

 V této skladbě jsem shledala jisté podobnosti s Feldovými staršími díly. Princip 

spojení výrazově protikladných prvků k dosažení maximálního vnitřního napětí jsem 

již zmínila v souvislosti s Feldovou Sonátou pro flétnu a klavír. Dalším již dříve užitým 

postupem je výstavba úvodního dílu a třetí věty, který najdeme ve třetí větě Tria pro 

flétnu, housle a violoncello z roku 1963. Je to také scherzová věta, jejímž hlavním 
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strukturním prvkem jsou diatonické stupnicové běhy. Ačkoliv hudební řeč je poněkud 

jiná, způsob vedení hlasů je velmi podobný stejně jako užití inverze při opakování. 

 Z hlediska uplatnění experimentálních technik je tato skladba spíše 

konzervativní, neobsahuje žádné aleatorní pasáže ani speciální zvukové efekty. 

Flétnový part je přesto velmi náročný, i když název skladby budí dojem opaku. Týká 

se pravděpodobně spíše jednoduššího pojetí formy. 

 

Koncertantní fantazie na téma ze serenády Riccarda Driga pro okarínu (nebo 
pikolu či altovou flétnu) a klavír (2001), Zimmermann, durata  4´ 

 Tato drobná, obsahově odlehčená a veselá skladba, jak se o ní sám autor 

vyjádřil v předmluvě k vydání, vznikla na objednávku nakladatelství Zimmermann, 

které při příležitosti oslav 25. výročí svého založení oslovilo různé skladatele, aby 

napsali variace na téma známé serenády Riccarda Driga57 z baletu Harlekýnovy 

miliony. Tyto skladby pak zazněly na koncertě ve Frankfurtu nad Mohanem 7. září 

2001. Feld svou kompozici původně zamýšlel interpretovat na okarínu sám, resp. na 

okaríny dvě – jednu hlubší a jednu vyšší, ale kvůli jeho chorobě byla skladba 

předvedena v alternativní verzi pro pikolu a altovou flétnu (na flétny hrál Thomas 

Richter a na klavír Ivan Shekov). 

 Feld zachoval téma v originálním tvaru, v němž jsou jasně rozpoznatelné fráze 

přerušovány a komentovány burleskními vsuvkami. V závěrečném dílu "Con moto" 

se téma objevuje v jiném taktu a má tvar jakési stretty. Během skladby hráč střídá 

pikolu a altovou flétnu, k jejich výměně dochází ještě před samotným závěrečným 

tónem, což podtrhuje satirický nádech, který prochází celou skladbou. 

 Skladatel v této čtyřminutové náladové skladbičce neuhýbá z ryze tonálního 

hudebního jazyka, záměrně přehání romantickou agogiku a využívá barevného 

kontrastu dvou různě velkých fléten.   

 
Sonatina pro pikolu a klavír (2005), A. Leduc, durata 11´ 

 Tato skladba je posledním komorním dílem, které je věnováno flétně, resp. 

pikole a jedním z vůbec posledních děl Jindřicha Felda. Jediné informace ohledně 

jejího vzniku jsou uvedeny ve francouzském vydání v nakladatelství Leduc. 
                                            
57 Riccardo Drigo (1846 – 1930), hudební ředitel v císařském divadle v Moskvě v době Čajkovského, mezi jeho 
nejznámější skladby patří balety  Talisman (Petipa, 1889), Kouzelná flétna (Lev Ivanov, 1893); Flóřino 
probuzení (Petipa, 1894), a Harlekýnovy miliony (Petipa, 1900), ze kterého pocházejí dvě mimořádně oblíbené 
melodie Notturno d'Amour - Serenade a Valse Bluette, jež vyšly v mnoha různých úpravách. 
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Objednavatelé byli údajně Carl Hall, Jan Smith, Regina Helcher a Fond Branner-

Cooper, americké flétnistce a pikolistce Regině Helcher58 je také skladba věnována.  

 Jedná se o třívětý cyklus, jehož první věta je koncipována v sonátové formě s 

přidaným dílčím provedením v rámci oblasti vedlejšího tématu, další dvě věty pak 

vycházejí z formy vícedílné. Skladba je komponována v ryze atonálním slohu. V 

doprovodných a netematických úsecích převažují postupy či souzvuky sekundové, 

kvartové a hlavně septimové. Tématické části jsou budovány s pomocí dvou velmi 

odlišných dodekafonických řad, z nichž jedna má tvar Messiaenova prvního modu s 

omezeným počtem transpozic. S touto první řadou Feld pracuje v první větě, s 

druhou řadou ve větě druhé a ve třetí větě pak užívá řady obě. 

1. věta Allegro, 4/4 
 Veškerý tématický materiál této věty vychází z dodekafonické řady, jejíž 

intervalový výběr odpovídá Messiaenovu prvnímu modu 2-1-2-1atd. Je to tedy řada 

sestavená pravidelným střídáním velké a malé sekundy. 

 

   P0: b   as   g   f   fis   e   dis   cis   d   c   h   a 

          2    1   2   1   2    1     2      1   2   1   2 

 
 Feld pracuje s touto v podstatě modální řadou dodekafonicky, užívá její 

původní i transponované formy, klade lineárně za sebou tvar základní a inverzní, 

který je zároveň transponovanou račí formou.  Neutrální forma řada je vnitřně 

melodicky rozčleněna na tři čtyřtónové skupinky a v tomto tvaru je uvedena také 

hned v prvních dvou taktech introdukce. Dále ve větě se vyskytuje převážně s 

oktávovými obměnami, které toto členění zastírají. 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
58 webové stránky Reginy Helcher: http://www.charlestonflutist.com/ 
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 Věta je vystavěna na základě sonátové formy, jejíž schéma je následující: 

 
 i  E   P  R  k 
          5                   48                            19                 26                  6              

                      OH    SO    OV                                OH      OV     

                       11     8        28                                 10       16 
                                     VT   p   m                                           p   VT  m 

                                             9    16  3                                            6   7     3         

  
 p = dílčí provedení 

 m = mezivěta 

 

 Hlavní i vedlejší téma, ač vycházejí ze stejného tónového materiálu řady P, 

mají značně odlišný charakter. Pro zajímavost uvádím melodickou linku těchto témat: 

 

 
 

 
 Z těchto drobných ukázek jsou patrné též určité charakteristické prvky témat 

této skladby jako hojné užívání větších intervalů, opakování tónů (dodekafonie II. 

stupně či drobné odchylky od přísných pravidel (v první formě vedlejšího tématu je 

navíc vložen tón gis, přestože byl již vyčerpán). 

 Z formálního hlediska je zde základní sonátový rozvrh rozšířen o malé 

provedení v rámci oblasti vedlejšího tématu, které evolučně zpracovává pouze 

vedlejší téma. Je hudebně uzavřeno a krátkou neutrální mezivětou jasně odděleno 

od velkého provedení, jež nastupuje v taktu 54 v imitačně rozvíjeném tříhlasém 

kontrapunktu. V tomto hlavním provedení skladatel pracuje s různými transpozicemi 

řady P, dále rozvíjí melodické složky obdobnými postupy užívající sekundové (či 

septimové)  intervalové vzdálenosti , včetně čisté chromatiky, v rovině souzvukové 

HT:   P0 I0 

VT:    I6 
P6 
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pak užívá hlavně sekundových, kvartových a septimových souzvuků, ale také 

zahuštěných terciových akordů. 

 V repríze, nastupující v taktu 73, se vrací nejprve hlavní téma ve tvaru svého 

druhého znění v expozici, tedy z taktů 14 až 17. Melodie tématu vychází stejně jako v 

expozici ze základní formy řady a její obrys je až na drobné oktávové změny 

zachován. Obsahuje pouze malou odchylku ve výběru tónů ve svém prvním taktu 

(takt 73), kde místo pátého a šestého tónu f – fis je nyní g – gis, tóny, které již byly 

vyčerpány (f – fis tedy v této řadové formě chybí). Basová linka je rovněž zachována, 

pouze part pravé ruky klavíru je v souzvukové rovině pozměněn – místo kvartových a 

kvintových souzvuků jsou nyní upřednostněny souzvuky sekundové. Rytmický obrys 

tohoto partu je ale zcela zachován. Celkově je návrat hlavního tématu jasně 

slyšitelný.  

 Úsek mezi takty 83 až 88 je krátkým připomenutím dílčího provedení 

vedlejšího tématu z expozice. Má velmi podobnou kontrapunktickou strukturu, jejíž 

jednotlivé hlasy nyní zaznívají v odlišných polohách (resp. jiných partech), a celkově 

je transponováno o kvartu níže. Bezprostředně po tomto krátkém evolučním dílu 

zaznívá vedlejší téma v původním tvaru, je také transponováno, ovšem nyní o kvartu 

výš. Jeho melodická linka čerpá tónový materiál z řady I11 - P11, což jsou zároveň 

formy R0 – RI10. Lze tu tedy pozorovat náznak jakéhosi „tonálního“ sjednocení 

převedením vedlejšího tématu do základního tvaru řady, jak to již několikrát Jindřich 

Feld použil ve svých dřívějších skladbách. 

 Následující schéma ukazuje užité formy řady v jednotlivých oddílech: 

 

i   P0 – P0 – P0 – I0 

E OH  P0 – I0, P0 – I0 

 SO   

 OV VT I6 – P6 

  p I5 – P7 – I6 – P6 – I3 – P4 – P2 – I9 – P9 – P9 – P9 

P   I4 – P6 – I5 – P5 – I5 – I7 – P9) (neúplná) 

R OH  P0 – I0, I0 – I1 – P2(paralelně od t. 78 a 79) 

 OV p I0 – P2 – I1 – P1 – I10 - P5 – I9 

  VT I11 – P11 (resp. R0 – RI10) 

k   P7 – P7 
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2. věta Tranquillo assai ma sempre con moto, 3/4 
 Krajní části druhé věty vytvářejí celkově klidné a pomalé vyznění této věty, 

ovšem dva střední oddíly jsou velmi dramatické, dynamicky i rytmicky vypjaté a činí 

tak větu vnitřně velmi kontrastní. 

 Stavba věty je tedy třídílná s reprízou: 

  a b c a´ 
  22      14        8        20 

 
 V této větě Feld pracuje s rozdílnou řadou, jež je intervalově bohatší než řada 

první. Obsahuje kroky malé a velké sekundy, velké tercie, čisté a zvětšené kvarty. 

 

  P10: g   d   cis   fis   gis   c   h   a   b   e   f   es 

               5   1     5     2      4   1   2  1    6   1  2 

 Pro změnu zde uvedu místo neutrální formy řady přímo tvar úvodního tématu. 

 
 Hlavní téma dílu a vytvořené z dvou forem této řady přináší hned v úvodu 

pravá ruka klavíru. Pikola posléze téma přejímá již v rytmické diminuci a zahajuje tak 

postupnou rytmickou gradaci, která pokračuje dále během celého dílu b a vrcholí až 

těsně před kadencí, jež následuje v taktech 31 až 36. 

 Díl b se vyznačuje značnou rytmickou komplikovaností jak melodické linky v 

partu pikoly (sextoly, dvaatřicetiny s tečkovanými rytmy, nepravidelně proloženými 

pomlkami), tak také doprovodného akordického pásma klavíru, které se v průběhu 

značně proměňuje od pravidelné osminové pulzace přes osamocené synkopické 

vstupy až po plynulý šestnáctinový až dvaatřicetinový běh. Naopak díl c je 

charakteristický velmi přehlednou stavbou – třítaktová expozice tématu s následnou 

krátkou tříhlasou imitací a komplementárním šestnáctinovým pohybem. 

 Návrat dílu a je uskutečněn zkrácenou formou s výrazně rozšířenou 

doprovodnou složkou, původní rytmická gradace je zde pouze lehce naznačena, 

poté však věta končí v celkovém zklidnění. 

P10 

I10  
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 Schéma řadových forem této věty: 

 

a P10 – I10 - P10 – I10 - RI10 – R10 

b P19 – R19 - I19 – P16 - R16 – I16 – RI16 

c P13 – R13 - I13 – I13 - RI13 – RI13 

a´ P10 – I10 – RI10 

 
 
3. věta Allegro vivo, 6/8 
 Poslední věta cyklu má scherzový charakter, pohybuje se ve stálém 6/8 taktu. 

Její vícedílná stavba se skládá z většího množství tématických i netematických 

úseků, které se při značném zobecnění dají vyjádřit velkou formou ABA´B´. Tedy jako 

dvoudílná forma rozšířená opakování zkrácených dílů. Podrobnější schéma je 

následující:  

                           A                                   B                           A´                       B´ 

 i       a      m      b      m          c     m     d            m     b´     m           c´    m     k 

          4      9      5       14   15          10    5     13          19    12    16            8   13    24 

 
 Kontrast mezi tématickými částmi není příliš ostrý, i přesto, že zde skladatel 

využívá obě dvě různé dodekafonické řady z předešlých vět. Liší se hlavně v 

artikulaci a také v sazbě (díl c je založen kontrapunkticky). Výrazně kontrastně však 

působí úseky netematické, tedy mezivěty.  

 

a P0 – I0 – R0 – RI0 

b P0 – R0 – RI0 – I0 

c P10 – I10 - RI10 – R10 - P12 – I12 

d P13 – I10 

b´ P0 – R0 – RI0 – I0 

c´ P10 – I10 - RI10 – R10 (neúplná) 

k R0 – P0 

 

 Ze schématu užitých forem řad je zjevné, že skladatel zde pracuje převážně s 

netransponovanými formami, řadí za sebou téměř vždy čtyři základní tvary, nemíchá 
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ani nepropojuje dvě dodekafonické řady, užívá je vždy v jasně vymezených 

souvislostech. Výše uvedené formální zobecnění vycházející ze zjevných hudebních 

předělů zároveň kopíruje rozvržení úseků s rozdílným tónovým materiálem užitých 

řad a má tedy konkrétní opodstatnění. 

 

 Sonatina pro pikolu a klavír reprezentuje skladatelův pozdní kompoziční sloh, 

který je charakteristický minimálním užitím netradičních nástrojových postupů, 

jednoduchou a přehlednou stavbou vycházející z tradičních formových modelů 

sonátové či třídílné formy, ostře atonálním hudebním jazykem upřednostňujícím 

mnohačetné sekundové, kvartové  a septimové souzvuky, na určitých místech ovšem 

doplněné i zahuštěnými souzvuky terciovými.  Rytmická stránka této skladby je velmi 

pestrá, zříká se ale složitých metrických komplikací s častými změnami taktů, jak je 

tomu u některých Feldových kompozic z dřívější doby. Šíře melodicko-rytmického a 

artikulačního ztvárnění dodekafonických tónových modelů je obrovská od rychlých 

ostře rytmických témat s širokým tónovým rozpětím až po témata intimní. Zhruba 

jedenáctiminutová skladba myslím patří k tomu nejlepšímu, co bylo pro obsazení 

pikoly a klavíru napsáno.  

  
 Čtyři skladby Jindřicha Felda pro obsazení flétny s klavírem představují 

různorodou skupinu děl. Nejstarší z nich, Sonáta pro flétnu a klavír (1957), pochází 

ze skladatelova raného tvůrčího období, kdy navazoval na rozšířeně tonální hudební 

řeč svých hudebních vzorů jako Sergeje Prokofjeva či Bohuslava Martinů. Je to 

skladba obsahově závažná, vycházející z klasických hudebních forem, ve které je 

flétna uplatněna postromantickým způsobem, tedy v plném zvuku, ještě bez 

zvláštních zvukových efektů.  

Další tři skladby pocházejí naopak z období pozdního, které označuji jako 

čtvrté (viz kapitola 5. 4.). Ve skladbě Koncertantní fantazie na téma ze serenády 

Riccarda Driga pro okarínu (nebo pikolu či altovou flétnu) a klavír (2001) se objevuje 

jeden z  charakteristických rysů těchto skladatelových posledních tvůrčích let, a tím je 

zřejmé přihlášení se k hudbě dřívějších dob formou její citace. I přesto, že se jedná o 

skladbu velmi obsahově odlehčenou, vychází ze skladatelova předsevzetí do 21. 

století, jímž je snaha psát hudbu pro radost. 

 Další dvě skladby s názvem Sonatina - Americká sonatina (1995) a Sonatina 

pro pikolu a klavír (2005) představují interpretačně dosti náročná, ale obsahově ne 
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příliš závažná díla, která vycházejí ze skladatelova vyzrálého skladebného slohu. 

Dodekafonický tématický materiál ve spojení s volně atonálními doprovodnými 

pásmy jsou základem pro rozvinutí invenčně bohaté melodiky i rytmické složky. Ve 

smyslu uplatnění aleatorních či zvláštních barevně řešených úseků jsou tyto skladby 

úspornější, neobjevují se zde již žádné nástrojové experimenty, neobsahují ani 

modální či tonální kontrastní plochy. Jejich hudební řeč je jakýsi „mainstream“ 

Feldova hudebního výrazu. 
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4.3 Skladby pro flétnu a harfu nebo kytaru  

 Spojení flétny a strunného nástroje si Jindřich Feld vyzkoušel již v roce 1975, 

kdy na objednávky pařížského nakladatelství Alphonse Leduca vytvořil skladbu ve 

snadnějším slohu Dva tance pro flétnu a kytaru.  

 První z tanců Danse lyrique plyne v klidném třídobém rytmu waltzu, je zcela 

tonální a formálně vychází z třídílné formy s návratem, jejíž střední díl je podstatně 

dramatičtější než krajní taneční části. Tento tanec je velmi vhodný pro šikovné žáky 

základní umělecké školy. Druhý Danse barbare je vytvořen úpravou starší Feldovy 

skladby pro sólovou kytaru z roku 1974. 

 V náročném slohu komponované kusy z této kategorie jsou dvě komorní 

skladby Sonatina pro flétnu a harfu (1986) a Divertimento pro flétnu a kytaru 

(1996), z nichž první jmenovaná je podrobně analyzována v kapitole 5. 3. 

 

Divertimento pro flétnu a kytaru (1996), P. J. Tonger, durata 15´ 
Skladba vznikla na objednávku hudebního obchodníka Roberta Kinga pro 

americkou flétnistku Barbaru Lee Clement, která ji s kytaristkou Berit Strong poprvé 

provedla 13. srpna 1998 během kongresu Národní flétnové asociace, konané ve 

Fénixu ve státě Arizona. 

Feld měl v úmyslu napsat „veselou zábavnou hudbu, jak pro posluchače tak 

interprety“59, přesto však skladba vyžaduje nemalé interpretační nároky. Jde o 

čtyřvětý cyklus s konkrétními názvy vět – Toccata, Romanza, Scherzino a Finale, v 

němž skladatel pracuje jednak s tématy dodekafonickými, v kontrastních částech pak  

také s tématy diatonickými. V celé cyklu se objevují dvě jasně definované 

dvanáctitónové řady. První z nich, zaujímající hlavní postavení, je využívána v 

průběhu celé skladby, druhá řada P1 se vyskytuje pouze ve třetí větě. 

 
1. Toccata, 4/4 takt 
 První věta je koncipována v rozšířené třídílné formě, jejíž sled částí se blíží 

rozvrhu sonátové formy. Ovšem střední díl zde není dílem evolučním, má vlastní 

tématický materiál, který čerpá z volného výběru dvanáctitónové škály a je zpracován 

imitační technikou s využitím inverze. 

 

                                            
59 předmluva k vydání skladby, J. P. Tonger, 1998 
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  A  B  C  A´  B´    k 
           20           18                 12            17           11          9      

       i     a    m    a´   m      b    m        c     m         a   m   a´´  m      b´  m 

      2     5    4    4     5      10   8           8     4          6   2    4    5       7    4             

 

 Tématické části oddílu A naopak vycházejí z dodekafonické řady, jež se v 

základním tvaru P0 objevuje hned zkraje dílu a. 

  P0: h   a   c   g   d   f   e   dis   fis   cis   gis   ais 

      2   3  5   5   3   1   1    3    5       5     2 

 Řada na první pohled nevykazuje nějaké zvláštnosti ve vnitřní stavbě, není 

souměrná ani dále členěna. Při bližším pohledu však zjistíme, že v první polovině 

řady jsou nejprve vyčerpány bílé klávesy klaviatury a v druhé půli pak všechny černé. 

Intervalový výběr zde vychází z přirozeného mechanického pohybu jedné ruky na 

klaviatuře, při kterém jsou hrány stále širší intervalové vzdálenosti. Jde o sled 2 – 3 – 

5 – 7 – 9 – 11 atd. 

 
 S touto řadou skladatel pracuje v úvodním dílu horizontálně, vždy v jednom 

hlase v rámci typického Feldova rytmicky pregnantního hudebního pásma s 

artikulačně výraznou hlavní melodií. 

 Díl b přináší kontrastní volně atonální téma, které je rozvíjeno formou kánonu 

v primě a v inverzi. Plynulý přechod k chromatické mezivětě pak mění průzračnou 

dvojhlasou sazbu kánonu rovnocenných hlasů na sazbu homofonní, v níž hlavní 

melodie zaznívá ve vysoké poloze flétny s doprovodem kvartových rytmizovaných 

souzvuků kytary. 

 Již zmíněné třetí téma v oddílu c se opět navrací k dvojhlasé faktuře a 

navazuje určitým způsobem na kánonické téma předcházejícího dílu.  

 Navracející se díly A´ a B´ jsou částečně pozměněny. V části a´´ se objevuje 

volně atonální protihlas k dodekafonickému tématu, v dílu b´ si pak oba nástroje 

prohazují hlasy. Druhé opakování kánonického tématu již probíhá homofonně, opět v 

doprovodu pulsujících kvartových akordů v partu kytary. 

 Po jednohlasé kadenci, na níž se podílejí postupně oba nástroje, větu uzavírá 

koda, jež vychází z chromatického hudebního materiálu mezivět. 
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 Materiál dané dodekafonické řady je tedy využit pouze v částech a, a´, a´´,  

vždy v těsném sledu forem P0 – I0. Jiné formy řady se zde nevyskytují.   

2. Romanza, 6/8 
 Pomalá věta cyklu probíhá v lichém metru v rámci 6/8 taktu a je rozvržena do 

tří hudebních bloků. Krajní části vychází ze stejného tématického materiálu, jenž je v 

rámci dílu rozvíjen formou charakteristických variací. Hlavní melodie, vytvořená z 

forem řady P, je obměňována formou diminuce rytmických hodnot, dvojhlasého 

ztvárnění narozdíl od původního homofonního tvaru, zhuštění hudebního proudu či 

naopak zjednodušení sazby až k jednohlasu. 

 Střední část přináší silný kontrast jak po stránce rytmické, melodické (široký 

ambitus dodekafonických témat) i artikulační. V rámci dramatického hudebního 

přediva se objevují i mnohačetné kvartové souzvuky v partu kytary či široké trylky a 

frullata v partu flétny. V druhé části dílu je připomenuta hlavní melodie z dílu A v 

kytarových oktávových souzvucích. S návratem oddílu A´ se rovněž navrací klidná 

atmosféra lyricky vedeného úvodního tématu. 

   A  b  A´ 
             24                 12                 17 

            a    a´   a´´   a´´´                     a´´´´    a´    a´´´´´ 

                     10   4    5      5                       5         4      8 

 

a a´ a´´ a´´´ b a´´´´ a´ a´´´´´ 

I0 P0+I0 I0 RI0 P9 RI0 I0+P0 I0 

RI0 RI0+R0  (I0) R9  R0+RI0  

    P6    

    RI1    

 

 
3. Scherzino, 6/8, 5/8 takt 
 Hravá třídílná věta se v rámci celého cyklu vymyká svou průzračnou sazbou s 

minimem imitačních či kánonických prvků. Nástroje jsou vedené buď v prostém 

dvojhlasu, ve kterém jeden hlas přednáší téma a druhý stále opakuje melodickou 

doprovodnou figuru, a nebo homofonně jako melodie s akordickým doprovodem (ten 

je realizován sekundovými či kvartovými souzvuky). 
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  A   B   A  k 
            40   35                            37                10 

 i    a    m   a´   m            b       c            mi   a     m    a´   m 

4   11   3   15   7            20     15           4   11    3    16    3  

 

V této větě skladatel obohacuje tématický materiál o novou dodekafonickou 

řadu P1, s níž pracuje v krajních opakujících se dílech. Řada se vyznačuje osovou 

souměrností a ne příliš širokou škálou intervalů. 

P1: d   cis   dis   e   c   h   f   fis   b   a   g   gis 

    1    2      1    4   1   6  1    4   1   2   1 

neutrální tvar řady:  

 
 Tato řada se v rámci dílu A vyskytuje dvakrát v každém hlasu, vždy 

horizontálně s volně atonálním doprovodem druhého hlasu. Expozice tématického 

materiálu jsou proloženy chromatickými mezivětami, jež pracují převážně s 

vzestupnou i sestupnou chromatickou stupnicí. 

 Ve střední části dochází ke změně metra z 6/8 taktu na 5/8, který je zvýrazněn 

stále se opakující doprovodnou figurou kytary v osminovém sledu ve tvaru 3+2, 2+3. 

Nad tímto bicí nástroje napodobujícím doprovodem probíhá melodicky klenutá lyrická 

linka flétny, jež čerpá opět z hlavní dodekafonické řady P. 

takty 50 – 53 (nástup inverzní formy dodekafonického tématu) 

 
 V druhé části velkého oddílu B pak skladatel pracuje kromě dodekafonické 

řady také s tónovou řadou vytvořenou intervalovým výběrem ve sledu 1-5-4-1-5-4-

atd. 
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 Návrat úvodního dílu ohlašuje charakteristická chromatická introdukce, po níž 

následují drobnější hudební úseky oddílu A´ ve stejném pořadí. Drobné obměny se 

týkají prohození nástrojových partů či oktávových změn. 

 Po chromatické drobné mezivětě pak celou větu zakončuje koda, ve které 

formou osamocených oktávově zdvojených tónů zaznívá dodekafonická řada 

odvozená z formy P2, ovšem poslední její čtyři tóny jsou přeskupeny metodou 

rotace. Intervalová posloupnost je zde mírně pozměněna.  

  P2´: e   f   es   d   fis   g   cis   c   h   b   gis   a 

            (namísto  as   a   h   b) 

     1  2      1   4    1   6     1   1   1   2     1    

Poslední takty mají tonální charakter, několikrát zde zaznívají tóny a – d, 

navozující dominantní vztah. Závěrečný tón d je zároveň prvním tónem řady P1. 

4. Finale, 4/4 takt 
  A   B   A  d´ k 
  51   27   49  7 7 
        a     b      c     b´     a´                    m    d               m  a´´    c´      b       a´´´ 

       13    5    15     6     12                    7    20              2   9     14       5    19 

            

A B A´ 

a b c b´ a´ m d m a´´ c´ b a´´´ d´ k 

I0  P4  R0    I0 P1  I0+P0  P0+I0 

P0  R4  RI0    P0 R1  P0+I0   

I0  I4  I0    I0 RI0´  I0   

P0  RI4  P0    P0 I0´  P0   

R0    P0+I0       R0   

RI0           RI0   

 

 Závěrečná věta cyklu má rozvrh rozšířené třídílné formy s bohatým vnitřním 

členěním na drobné úseky s rozdílný tématickým materiálem. Objevují se zde jednak 

témata dodekafonická či diatonická, celý velký střední díl B je pak vypracován 

modálně z nápěvku odvozeného z renesanční písně. Charakter tohoto dílu je velmi 

podobný jako ve střední části druhé věty Quintetta Capricciosa z roku 1995 (viz 

kapitola 4. 5.). Některé úseky tohoto oddílu probíhají nad stálou prodlevou, 

renesanční zvuk tématu je v druhé části dílu podtržen v doprovodném pásmu kytary, 

kde skladatel předpisuje rytmizované údery na struny a simuluje tak složku bicích 
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nástrojů. Zajímavým způsobem zde Feld zachází s melodickým motivem, jež je 

neustále prodlužován či zkracován o různě dlouhé skupinky not. Metrické posuny 

způsobují také nepravidelně dlouhé pomlky mezi drobnými úryvky nápěvu. 

 V krajních částech skladatel převážně vychází z materiálu dodekafonické řady 

P, kterou uplatňuje jak horizontálně v jednohlasu, v homofonní formě, tak také v 

dvojhlasé sazbě s využitím dvou různých forem řady paralelně nad sebou. Objevují 

se též úseky vytvořené dělením řady mezi dva nástrojové hlasy, stále jde ale o 

lineární aplikaci řady. 

 Drobné díly b, b´ inklinují k tonálnímu zvuku, přestože jejich melodická linka 

vychází z materiálu chromatické stupnice. Je to způsobeno rozloženými terciovými 

akordy v doprovodném pásmu. 

 I přes celkovou velkou rozmanitost vnitřních částí věta působí celistvým 

dojmem a poutá pozornost právě svým bohatým melodickým materiálem. 

 

 Divertimento pro flétnu a kytaru z roku 1996 náleží již k skladbám pozdního 

skladatelova tvůrčího období, jehož hlavními rysy (jak podrobněji popisuji v kapitole 

5. 4.) je rozšiřování základního tvaru třídílné formy a návrat k staršímu tonálnímu 

hudebnímu materiálu. Oba tyto rysy se projevují i v této skladbě.  

 Celkový odlehčený charakter skladby souvisí také s Feldovým přesvědčením, 

že v dnešní nejisté době je potřeba psát hudbu veselou a optimistickou. 

 Divertimento reprezentuje Feldův vyzrálý hudební sloh, ve kterém pracuje s 

dodekafonními tématy volnějším způsobem. Ne vždy dodržuje celý tónový materiál 

řady, často některé tóny vypouští či nahrazuje tónem jiným. Využívá též dodekafonii 

III. stupně (opakuje některé tónové skupinky) a odvozené dodekafonní operace jako 

je rotace či interpolace. Tématický materiál často zpracovává formou imitačních 

technik jako je kánon či prostá imitace a dále obohacuje o inverzní práci. 

 V netematických úsecích skladatel využívá hlavně tónová materiál 

chromatické stupnice či intervalových řad pravidelné stavby (například 1-5-4-1-5-4... 

či 1-5-1-5...). Bohatá melodická invence tématických částí je rozvinuta na základě 

různorodé faktury od jednohlasu, rovnocenného dvojhlasu po homofonní sazbu. 

 Veselý a hravý charakter třetí věty je možné ještě zvýraznit uplatněním pikoly 

místo flétny.  

 Na rozdíl od druhé skladby z této kategorie Sonatinou pro flétnu a harfu z roku 

1986, jež je reprezentativní skladbou třetího skladatelova tvůrčího období, se v 
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Divertimentu objevuje poměrně málo zvukově vyhrocených momentů využívajících 

rozšířené techniky nástrojů. Zajímavé zvukové prvky se objevují hlavně v partu 

kytary, jejíž barevnou škálu Feld obohacuje kromě častých flažoletů také o rozměr 

zvuku bicích nástrojů.   
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4.4 Skladby pro více dechových nástrojů 

 V této kategorii komorních skladeb, v nichž skladatel spojuje barevně 

rovnocenné nebo naopak odlišné dřevěné dechové nástroje, se nachází pět děl 

svým vznikem spadajících do tří různých tvůrčích období, převážná většina však 

pochází z 80. let. Nejmladší skladba Trio pro flétnu, klarinet a fagot, která vznikla v 

předposledním roce skladatelova života, je úpravou jeho starší skladby pro velmi 

podobné složení nástrojů (Trio pro hoboj, klarinet a fagot) z roku 1987. Vzhledem k 

tomu, že úpravy provedené v této skladbě, resp. pouze v partu flétny, mají povahu 

pouze drobných oktávových změn, nebudu tuto skladbu blíže popisovat jako ostatní 

původní komorní skladby s flétnou. 

 

Duo pro flétnu a basklarinet (či fagot) (1962), A. Leduc, durata cca 11´ 
 Jedna z prvních dodekafonických skladeb vznikla na objednávku brněnského 

dua flétnisty Petra Brocka a basklarinetisty Josefa Horáka, kteří ji také poprvé hráli v 

Praze 4. prosince 1963. Před tiskovým vydáním skladby Feld ještě doplnil fagotovou 

verzi, aby rozšířil možnost jejího provozování. 

 Tato fagotová verze se dostala do rukou amerického muzikologa Douglase 

Eduarda Bakenhuse působícího na University of Texas a na tolik jej zaujala svou 

dodekafonickou stavbou, že se stala předmětem jeho doktorské práce60. Velmi 

podrobně se v ní zabývá racionálními tónovými strukturami a celkovou formální 

stavbou této pětivěté skladby, zaměřuje se přitom na různé druhy symetrie jak v 

rovině výběru tónového materiálu tak také při jeho uplatnění. Ve své práci evidentně 

vychází z dílčí analýzi Lany K. Johns z roku 199161. 

 Připomínám zde tedy jen základní informace62 a doplňuji vlastní analytické 
poznatky a závěry. 
 

1. věta Preludio, 2/4 takt 
 Formálně symetrická věta v rozšířené třídílné formě ABA´BA je vytvořena od 

začátku až do konce z jediné dodekafonické řady. 

 

                                            
60 Bakenhus, Douglas Eduard: A Harmonic and Formal Analysis of Jindřich Feld´s (b. 1925) Duo for Flute and 
Bassoon or Bass Clarinet (1962) with an Emphasis on Symmetrical Constructions, doktorská práce na University 
of Texas at Austin, 2006 
61 Johns, Lana Kay: Jindřich Feld (1925 - ): Biography and Analysis of Selected Solo and Chamber Works for 
Flute, disertace, The Florida State University, 1991, s. 94 - 119 
62 užívám vlastní systém značení, neshoduje se tedy se schématy v práci D. E. Bakenhuse, viz pozn. 55 
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  P0: d   f   cis   e   fis   dis   h   gis   c   a   g   b 

      3  4     3   2     3     4   3     4    3   2   3 

 

 Je to řada vnitřně členěná na dva hexachordy se stejnou intervalovou 

strukturou a z těchto šestitónových článků v různých transpozicích či obratech je celá 

věta vystavěna. Vyznačuje se maximální symetrií „in just about every element“, jak 

píše D. E. Bakenhus63. „When an idea is presented in one way, it is developed by the 

same element reversed, inverted, or in retrograde.“ 

 

    A B A´ B A 
    28     10       10       10       28 

  

 2. věta Variazioni, 3/4, (1/4), 2/4 
 Variační věta je opět vystavěna zcela racionálně s pomocí nové 

dvanáctitónové řady, která stejně jako řada z první věty obsahuje větší množství 

terciových spojů, nyní přibývají ještě intervaly čisté a zvětšené kvarty. 

 

  P10: a   c   e   d   f   h   as   es   ges   b   des   g 

     3   4    2  3   6   3   5     3       4    3     6 

 

 D. E. Bakenhus ve své práci uvádí formální řešení věty jako téma se šesti 

variacemi. Vychází evidentně z matematického hlediska při výběru tónového 

materiálu, které má pravidelnou stavbu quaternionu. 

 

T P10 – R10 - I10 – RI10 

V1 P10 – I10 - R10 – RI10 

V2 P15 – I15 - R15 – RI15 

V3 P13 – I13 - R13 – RI13 

V4 P12 – I12 - R12 – RI12 

V5 P10 – R10 (neúpl.) - I10 – RI10 

V6 P10 – R10 - I10 – RI10 

  

                                            
63 viz pozn. 60, s. 12 
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 Domnívám se, že formální schéma by mělo spíše vycházet z hudebních 

souvislostí, a proto uvádím mírně odlišné členění věty. 

 

  T V1 V2 V3 m V4 T´ 
  16       9         7        8         2        10      18 

 

 Vzhledem k tomu, že veškerý melodický průběh věty je racionálně 

organizován, nedochází zde k logickému členění na tématické a netématické části, 

jak tomu bývá u pozdějších Feldových dodekafonických skladeb. Přesto lze označit 

některé úseky za méně závažné jako právě takty 41 a 42, jež nazývám mezivětou 

(m). Následující variace je určitým vyvrcholením této věty, které je vytvořeno 

rytmicko-melodickým osamostatněním jednotlivých hlasů, které byly do té doby na 

sobě jistým způsobem závislé. Navzájem se doplňovaly, vytvářely dohromady 

jednotnou melodickou linku s plynulým, dalo by se říci až komplementárním 

rytmickým průběhem.  

 Sled variací je ukončen opětovným uvedením původního tématu, jehož drobná 

proměna spočívá v prohození nástrojových partů a lehce odlišného grafického 

zápisu. 

 

3. věta Scherzino, 9/8, 6/8 
 Třetí věta cyklu má formu třídílnou A (18) B (23) A´ (18), ve které je díl A´ 

přísně retrográdní vůči dílu A. Dalo by se říci, že díly A, A´ bez dílu B jsou jakýmsi 

palindromem. 

 Věta je vystavěna z šestnácti hexachordů – dva hexachordy v osmi různých 

transpozicích, které pochází ze dvou dodekafonických řad. První z nich je řada z 

první věty (P), jejíž základní poloha je nyní P5. Druhá řada užitá v této větě obsahuje 

stejný počet i pořadí intervalů jako řada P5, ale má jiné tónové spektrum (je to 

způsobeno převrácením tónových dvojic). 

 

  P5: g    b   fis   a   h   gis   e   cis   f   d   c   es 

      3   4     3   2    3     4   3     4   3   2   3 

 

  P´5: g    b    d    f   es   c    e   cis   a   fis   gis   h 

      3   4     3   2    3    4   3     4   3     2     3 
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 Věta probíhá ve velmi rychlém tempu 9/8 taktu v krajních částech a v taktu 6/8 

ve středním dílu B. Zde také dochází k rychlejším harmonickým změnám a k využití 

plné dvojhlasé sazby. V krajních dílech naopak převažuje jednohlas, na kterém se 

střídavě podílí oba nástroje. Přesný zrcadlový návrat dílu A (taktů 1 až 18) začíná v 

taktu 41 v partu flétny na druhé osmině a v partu fagotu (resp. basklarinetu) na 

osmině čtvrté.  

 

4. věta Intermezzo quasi fantasia, 8/4, C 
 Formální rozvrh věty, kterým se D. E. Bakenhus vůbec nezabývá, není zcela 

fantazijní a lze vyjádřit schématem třídílné formy: 

 

    A  B  A´ 
         a b     a´        c     d          b´   s    a´´ 

        2      3     3         7     4          2    1    3 

 

 Feld v této větě pracuje se třemi různými řadami, z nichž dvě jsou zcela nové 

a třetí je odvozená. Řada P2, která je hlavním materiálem dílů a, a´, a´´, je vždy užita 

v plném znění a má symetrickou intervalovou strukturu. 

 

  P20: a   e   h   c   f   fis   cis   d   g   as   es   b 

     5   5    1  5   1    5     1   5    1    5     5  

 

S druhou řadou skladatel pracuje v částech b, b´ i v celém oddílu B, a to vždy 

postupem jejího lomení na čtyřtónové články, které vycházejí ze stejného 

intervalového modelu 1 – 1 – 3.  

 

 P30: f   ges   g   e   d   cis   c   es   a   b   h   gis 

    1      1    3   2   1   1     3    6   1   1   3   

 

 Třetí řadou, jež se objevuje pouze v dílu d, je řada odvozená z formy I25. 

 

  I2´5: d    g   c   es   as   des   e   a   b   f   fis   h 

      5    5   3    5     5      3    5   1   5  1    5 
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D. E. Bakenhus zde poukazuje na symetrickou derivaci, k níž ve své práci64 

dochází palindromatickým očíslováním tónů původní řady I25. 

 

5. věta Finale, C, 2/4 takt 
 V této větě bych opět uplatnila spíše hudební hledisko při popisu formy, a 

proto na místo rozšířeného ronda, jak uvádí Bakenhus65 volím formu čtyřdílnou s 

návratem a s motivicky propojenými mezivětami. 

 

 i A m B m C m A´ m c´     k 
                   a    a´           b  m  b´          c    d              a   a´                               

           5      7    7    2+2  9  2   9   2+4  12  9     3       7   7      6         4     9            

    

 Forma ronda je sice často skladatelem využívána v závěrečných větách cyklů, 

přesto si myslím, že v této větě tato forma naplněna není. Hlavní myšlenka ronda 

(opakující se díl)  by měla být výrazná, tématicky nosná (za předpokladu, že se 

pohybujeme v rovině tématické hudby) a její začátek by měl být snadno a hned 

rozpoznatelný. D. E. Bakenhus označuje jako úsek A (tedy rondo) takty 1 až 12, což 

je dle mého názoru úsek tématicky nejednotný, obsahující nejprve pět taktů hudby 

úvodní, tématicky méně výrazné, a teprve od taktu 6 zaznívá hlavní motiv. Většina ze 

sedmi návratů tohoto dílu se pak odehrává ve zkrácené podobě, zaznívá hudba 

prvních pěti taktů, a to ještě v značně modifikovaných podobách. Proto si myslím, že 

formální členění ronda zde není opodstatněné.  

 To, co Bakenhus nazývá rondem, resp. jeho součástí, považuji za vedlejší 

hudební úseky – introdukci, mezivěty a kodu, jejichž charakteristickým prvkem je 

motivická provázanost. 

 Z hlediska tónového materiálu je celá věta vybudována z jedné 

dvanáctitónové řady, která se skládá ze dvou intervalově shodných hexachordů. 

 

  P40: d   cis   es   f   e   ges   as   g   a    h   b   c 

      1     2     2  1   2      2     1    2    2  1   2 

 

                                            
64 viz pozn. 60, s. 22 
65 viz pozn. 60, s. 24 
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 S touto řadou skladatel pracuje v některých úsecích způsobem jejího dělení 

na čtyři třítónové články (v introdukci, dílu a, v mezivětách a kodě), v kontrastních 

dílech B, C ji využívá v její celistvé podobě. Řada se vyskytuje ve čtyřech základních 

formách (P, R, I, RI) i v některých transpozicích (P42, P43, P44, P47, P48, P49, P410). 

  

 Finální věta a také všechny další rychlé věty cyklu se pohybují na hranici 

maximálně rychlého tempa, což způsobují nereálná metronomicky předepsaná 

tempa samotným skladatelem. Feld toto zdůvodňuje snahou motivovat hráče k co 

nejvyšší virtuozitě66. 

 Celá pětivětá skladba je vystavěna na základě složité dodekafonické 

konstrukce s vysokým stupněm symetrie její vnitřní i vnější struktury. Feld zde 

pracuje celkem se šesti různými řadami, které sestavuje nově či je odvozuje z řady již 

existující. Většina z těchto řad obsahuje vyšší počet malých či velkých tercií (P, P1, 

P3, I2´5) či kvart (P2, I2´5), které umožňují častou terciovou stavbu hudebního přediva. 

Tyto řady také vykazují určité vnitřní souměrnosti či dílčí dělení na drobné tónové 

skupinky. Dva stejně intervalově strukturované hexachordy obsahují řady P a P4, tři 

čtyřtónové články zahrnuje řada P3, čtyřčlánkové dělení pak řada P4. Osovou 

souměrností se vyznačuje řada P2, která je složena pouze z intervalů malé sekundy 

a čisté kvarty (resp. kvinty). Úzký výběr intervalů je charakteristický rovněž pro řadu 

P4 z finální věty, jenž obsahuje pouze intervaly malé a velké sekundy. 

 Matematicky promyšlená stavba této skladby je ovšem pouze prostředkem k 

vyjádření hudebního obsahu, který je zde naplněn radostí ze spojení dvou nástrojů 

stojících na odlehlých koncích zvukového rejstříku. Sám Feld komentuje vznik této 

skladby takto: „I thought it was an interesting combination of instruments with a high 

woodwind and a low woodwind. It became a game of harmonic, rhythmic, and 

melodic patterns, so that what one instrument did the other did upside down or 

backwards. I had fun composing this piece!“67  

 

Kasace pro 9 fléten (1980), Zimmermann, durata 4´ 38´´ 
 Skladba pro flétnový ansámbl čítající dvě pikoly, šest C fléten a jednu altovou 

flétnu in G vznikla z podnětu flétnisty Františka Čecha, profesora pražské HAMU, 

během příprav na oslavu 90. narozenin Josefa Boka, bývalého profesora pražské 

                                            
66 viz pozn. 60, s. 5 
67 z rozhovoru Jindřicha Felda s Douglasem E. Bakenhusem, viz pozn. 60, s. 2 
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konzervatoře. Premiéra této skladby tak zazněla při oslavném koncertě 22. října 1980 

v podání flétnového souboru HAMU pod vedením Františka Čecha (osm svých 

studentů doplnil sám F. Čech hrající na altovou flétnu). 

Druhé provedení skladby se později uskutečnilo na druhém ročníku 

Rampalovy flétnové soutěže z podnětu Milana Munclingera, který přivezl partituru 

Feldovy skladby. Zazněla tak 16. listopadu 1983 v pařížském Theatre Musical 

Châtelet v podání špičkových flétnistů a pro velký úspěch musela být ihned 

opakována.  

Kasace má třídílnou stavbu, ve které do popředí vystupují dvě výrazné 

kontrastní tématické oblasti, jejichž hlavní témata jsou založena tonálně. Celkově je 

ale skladba komponována volně atonálně. Kontrastní díl b je průzračnější v sazbě 

díky rozdělení devíti hlasů do tří skupin hrajících unisono. 

 

i A     B  mi A´ m (alea)   b´   solo (quasi cadenza) k 
9        20     14+3+10         5        12        6            6      5                            7 

 

Třídílná forma je rozšířena o mezivětu pozvolna vplývající do aleatorní 

pasáže, na jejímž konci se všechny flétny opět sejdou na dlouhém trylku a 

následném glissandovém výjezdu do nejvyšších poloh, dále o drobné připomenutí 

hudební myšlenky dílu b a také o několikataktové sólo altové flétny s přípisem Quasi 

Cadenza – tranquillo. Krátká kadence uzavírá skladbu na lehce zahuštěném 

kvintakordu G dur. 

Živý rytmus, kontrast v sazbě či gradace vytvářené pyramidovým efektem jsou 

charakteristické znaky této obsahově odlehčené skladby pro neobvykle velký počet 

fléten, skladby, jež je příjemným obohacením flétnového repertoáru.  

 

Koncertantní duo pro 2 flétny (1981), A. Leduc, durata 15´ 

 Další skladba, jejíž vznik podnítil německý flétnista Immanuel Lucchesi, 

poprvé zazněla v jeho podání spolu s druhým flétnistou Samuelem Saulusem v 

Tallinu 25. října 1981. Tato zhruba patnáctiminutová pětidílná skladba patří k 

mistrovskému flétnovému repertoáru. Vyžaduje profesionální souhru, brilanci a 

schopnost zvládnout novodobé zvukové efekty jako jsou flažolety, frullata či klapkové 

tóny, stejně jako drobné aleatorní pasáže. 
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1. věta Introduzione, volný či 3/4 takt 
 Úvodní část má volnější formální řešení, které lze vyjádřit schématem 

Aba´b´a, tedy jako rozšířená třídílná forma se zkrácenou reprízou. 

 

    A b a´ b´ a 
    6         8        1         6         4        

 

 Díl A a jeho zkrácené verze a´, a mají kadenční charakter, nejsou tedy 

pravidelně taktovány. Díly b, b´ naopak plynou ve stálém třídobém metru, což je 

jedním z jejich kontrastních parametrů. Dále je to pak dodekafonní stavba, na rozdíl 

od modálně řešeného dílu A, ve které Feld pracuje se dvěma symetrickými řadami. 

Hudební proud je v těchto úsecích racionalizován pravidelným střídáním formy 

základní a inverzní (b: P0 – I3 – P110 – I15, b´: I0 – P9 – I12 – P17). V závěru věty se 

objevuje dvakrát ještě jedna symetrická řada, kterou Feld dále rozvíjí v následující 

větě. 

  P0: e   f   b   h   fis   g   c   des   gis   a   d   es 

     1   5   1   5    1   5   1      5      1    5   1 

 

  P10: e   f   b   h   d   es   gis   a   c   cis   fis   g 

      1  5  1    3   1    5      1   3   1     5     1 

(Řadu P1 uvádím pro názornost ve stejné poloze jako řadu P, ve skutečnosti se ale 

vyskytuje pouze v transpozici. Třetí zmíněnou řadu uvádím dále v souvislosti z 

druhou větou cyklu.) 

 

2. věta Toccata, 4/4, 3/4, (2/4, 3/8, 5/8) 
  

              A                               B                           C                   B´                   A 
i   a   m  a´  m   b   m         c   c´   m   c´´  m        d    d´(xd)  b´        c   c´  c´´      mi  a   m  a´   k 

4  5   2   5   1    5    4       8   8    3    8     5          6      15     5         8   8   8        6    5   3   5 

   

 Jak ukazuje schéma, forma toccaty je dosti členitá, sestavená z jasně 

ohraničených hudebních úseků. Charakteristickými rysy této věty je bitonální stavba 

objevující se hned v introdukci a provázející též návrat dílu A a práce s melodickou 

inverzí v dílu B. 
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 Bitonální pásmo vychází z třítónových článků symetrické dodekafonické řady, 

jež je stavebním materiálem dílu a. 

  

  P20: e   fis   gis   g   f   es   d   c   b   a   h   cis 

      2    2      1   2   2    1    2  2   1   2    2 

  Vzhledem k diatonickému tvaru této řady mají její třítónové články tonální 

charakter:   e – fis – gis   →  E dur 

                                g – f – es       →  Es dur 

   d – c – b        →  B dur 

   a – h – cis      →  A dur 

 

Bitonální pásmo v taktech 3 – 4  je vytvořeno spojením dvou těsně 

sousedících tónin, tedy E + Es, B + A. 

 Hlavní téma dílu a, nastupující v taktu 5, pak čerpá již vždy všech dvanáct 

tónů řady bez jejich opakování (P20 – I20 – R20 – RI20). Následuje opět bitonální 

mezivěta (Des + C, G + Fis) a opakování dílu a (I20 -  P20 - RI20 - R20). 

 Další výraznou tématickou oblastí je díl B, jenž je složen z pravidelných 

hudebních úseků (proložených mezivětami) přinášející stále stejný motiv v drobných 

obměnách. Tyto změny spočívají v inverzním vedení melodie, převrácení flétnových 

partů a oktávových poloh. Tento oddíl je budován zcela atonálně, dochází zde k 

pravidelnému vyčerpání chromatické škály vždy v rámci dvou taktů. Intervalové 

vztahy však nevycházejí z  jedné dodekafonické řady, ale střídají se zde tři různé 

varianty řad značně odlišné od řady P2. 

 Následující velký díl C je jakousi expozicí jednoho tématu a jeho vlastním 

provedením. Převážná jeho část má tudíž evoluční charakter a celý je komponován 

volně atonálně. 

 Zrcadlový návrat dílů B a A je na konci uzavřen opět bitonálním pásmem 

stejného tónového spektra jako v introdukci, obě flétny pak končí tónem e, jenž je 

také prvním tónem řady P2. 
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3. Intermezzo, takt volný 
 Taktem i formovým rozvrhem uvolněná věta obsahuje úseky racionální, 

vytvořené ze dvou různých dodekafonických řad či úseky volně atonální. Úvodní 

dodekafonická část se ve zkrácené a inverzní formě vrací před koncem věty, lze tedy 

formu vyjádřit schématem Aba´. 

 Díl A, jenž má částečně kadenční charakter, čerpá tónový materiál ze dvou 

řad P3 a P4 ve sledu: P30 - I30 – P40 – I40 ve formě kadence, dále již v 4/4 taktu: R30 

– RI30 – R40 – RI40. 

 

  P30: h   b   c   as   a   g   d   es   des   f   e   fis 

     1    2   4    1   2    5   1    2      4   1   2  

 

  P40: f   fis   e   d   cis   dis   gis   g   a   h   c   b 

     1    2   2   1     2       5     1   2   2   1   2 

 

 Jak je vidět z jejich složení, obě řady jsou vnitřně členěny na dva hexachordy 

se stejnými intervalovými vztahy. Ve větě se ale členění řad nijak neuplatňuje. V 

závěru dílu A je užita delší pasáž, vytvořená v obou flétnových partech diatonickými 

stupnicovými běhy. Pasáže v partech jsou ovšem od sebe posunuty o malou 

sekundu (první flétna od f, druhá od e), vytváří tedy silně disonantní efekt. 

 Střední díl b má volnou strukturu, lehce punktualistický charakter a využívá 

zvláštních zvukových efektů. 

 

4. věta Scherzo, 6/8 takt 
 Scherzo je vystavěno ve formě ronda s dvěma kontrastními díly a se 

zrcadlovým půdorysem abacaba. 

 

 i a b a´ c m a b mi a k 
          4         12      25       12       24      14       11      18        6        12       9     

   

 Feld v této větě využívá tónový materiál čtyř různých dodekafonických řad,      

z nichž jedna je zcela nově vytvořena (P5) a další tři jsou přejaté z předešlých vět (P2, 

P3, P4). V hlavním dílu ronda (tedy dílu a) pracuje s novou, opět symetrickou řadou. 
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  P50: c   b   as   d   e   fis   a   h   cis   g   f   es    

      2   2     6   2   2    3   2   2     6    2  2  

 Při čerpání tónů řady dochází často k opakování třítónových článků, které mají 

diatonický charakter, stejně jako tomu bylo v části Toccata. Ovšem v kombinaci dvou 

partů se veškeré konsonance vytrácejí. Hudební proud má tvar melodie s 

doprovodem, kde melodický hlas čerpá tónový materiál ze základního tvaru řady a 

doprovodná složka z řady inverzní. 

 
 

flétna I P50 – I50 – RI59 – RI50 

flétna II I59 – P59 – R50 – R59 

   

 Díl b je budován volně atonálně, kontrast přináší svojí přerušovanou rytmickou 

strukturou, jenž je zvýrazněna syrytmickým pohybem obou partů. Postupné rytmické 

zhušťování ústí opět do pravidelného osminového pohybu dílu a. 

 Díl c přináší rytmické zklidnění a zpočátku též zjednodušení faktury do 

jednohlasu. Dlouhé lyrické fráze i jejich doprovodné figury jsou opět budovány 

dodekafonicky pomocí řad P2, P3 a P4. 

 

flétna I + II P29 – I29 – R29 – RI29 P35 – I35 – R35 – RI35 P45 – I45 

 

 Celou zrcadlovou formu ronda uzavírá krátká koda vytvořená z třítónových 

článků chromatické stupnice, posledním souzvukem je pak čistá kvinta ve 

flažoletech. 

 

5. věta Epilogo, (3/4) takt 
 Poslední část cyklu má volnou formu, ve které postupně zaznívají krátké 

úryvky některých témat či motivů z předešlých vět a zvolna se rozplývají v 

P50 

I59 

I50 

P59 



 58 

kadenčních nebo aleatorních úsecích. Rekapitulaci otvírá aktualizovaný třídobý motiv 

z druhé věty, který se postupně mění v trylkový motiv Intermezza  a ústí do 

kadenčních střídavě melodicky inverzních stupnicových oblouků podobně jako ve 

větě úvodní.  

Druhou část (a tempo giusto) zahajuje třídobé téma z části b´ první věty 

(kromě oktávových změn je to úplná citace úseku mezi takty 18 a 21), které plynule 

přechází do delšího aleatorního úseku s návodem, jakými směry má interpret vést 

své glissandové pasáže ve frullatu, jež jsou základním stavebním prvkem této části. 

Celý tento úsek končí v pianissimu na několika převážně sekundových a tritónových 

souzvucích ve flažoletech.    

Závěrečná část Epilogu má obdobnou strukturu jako části předešlé. Začíná 

třídobým motivem, opět lehce inovovaným, graduje v části ad libitum a končí stejnými 

pasážovými běhy, které zahajují celou skladbu na začátku introdukce. 

 

Koncertantní duo pro dvě flétny je interpretačně velmi náročná skladba, jejíž 

jednotlivé části, resp. jejich názvy, evokují na jedné straně vztah k barokní formě, na 

straně druhé formální volnost ve větách s názvy spojovanými s jakýmsi hudebním 

doplněním jako je introdukce či mezivěta. Ovšem celá skladba se vyznačuje právě 

velmi pevnou stavbou se zřetelnou inklinací k zrcadlovým formám a k symetrickým či 

vnitřně souměrným dodekafonickým řadám, z nichž je budován tématický materiál. 

Skladba je komponována v ostře vyhroceném atonálním slohu,  v rovině souzvukové 

jsou upřednostňovány malé sekundy, velké septimy a tritony.   

 

Quartettino pro kvartet zobcových fléten (1983), P. J. Tonger, durata 6´ 

 Skladba, která vznikla z podnětu vydavatelství Tonger, je určena pro kvartet 

zobcových fléten v tradičním složení sopránové, altové, tenorové a basové zobcové 

flétny. Nejedná se o náročnou umělecky závažnou skladbu, což je patrné již z názvu, 

ale díky své zdařilé koncepci a jiskrnému náboji ji do svého repertoáru zahrnuly i 

významné ansámbly interpretující starší i soudobé skladby pro toto instrumentální 

uskupení. Z českých souborů je to například Quartetto Giocoso (Jan Linhart, Lucie 

Valchařová, Veronika Kofroňová, Hana Sakslová), které hrálo skladbu poprvé v 

Praze 14. října 1989. 

 Všechny tři věty Allegro, Andante tranquillo a Allegro con brio mají třídílnou 

stavbu. Střední části krajních vět nejsou příliš kontrastní na rozdíl od středního oddílu 
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druhé věty, který se liší nejen tématicky, ale též tempově (Più mosso). Vnáší tak do 

třívětého cyklu ještě prvek scherzový. 

 
1. věta Allegro, 4/4   A  B  A´ 
           a       b              c             a´    b´    b 

           7       9           12+1          5     6     4+4 

  V rámci dílu A nacházíme dvě drobná témata. První je založeno na 

melodickém pohybu v paralelních kvartách, druhé pracuje s krátkým motivem, který 

prochází různými hlasy při pravidelné rytmické pulzaci souzvuků velké sekundy ve 

středních hlasech. Při dalším tématickém rozvoji si pak flétny mezi sebou mění role. 

 Střední díl B přichází (v taktu 17) s lyrickým delším tématem, které je vedeno 

ve spodních flétnách, zatímco vrchní hlasy tvoří doprovodné pásmo z opakujícího se 

melodického motivu časově posunutého. Souzvuky plynoucí z tohoto kontrapunktu 

jsou převážně terciové. V druhé části tohoto dílu pak dochází k chromatizaci, 

převažují souzvuky sekundové. V závěru dílu je ještě jednou připomenuto lyrické 

téma syrytmicky ve všech čtyřech flétnách, kdy paralelně zní téma v původní i 

inverzní podobě. 

 Návrat prvního dílu je rozšířen o krátký prováděcí úsek z motivu části b, po 

něm však téma b zaznívá v původním tvaru. Je pouze prodloužen o 4 závěrečné 

takty. 

2. věta Andante tranquillo, 6/8  A  B  A 
      a     b     c      b´          a 

             14+1         8    11    10       14+4   

 Krajní části druhé věty jsou, až na drobné hlasové výměny, téměř identické. 

Plynou v pomalém tempu a jejich charakteristickým prvkem jsou fugátové nástupy 

jednotlivých hlasů na začátku každé fráze. Obě části jsou sestaveny ze dvou 

sedmitaktových melodických oblouků, resp. frází, z nichž vždy jedna je o půltón 

transponovanou inverzí druhé. 

 Střední díl má, jak již bylo řečeno, charakter scherza. Kontrastně působí jak 

zrychlení tempa, užití drobnějších rytmických hodnot, tak také zcela odlišný tématický 

materiál. V rámci tohoto dílu jsou patrné tři drobnější oddíly b c b´. Zatímco díly b, b´ 

si pouze pohrávají s krátkým motivkem, který si předávají různé hlasy, ve střední 

části c je exponováno delší téma v partu sopránové flétny (postupně doznívá i v 

partech spodních fléten), jenž se klene až k znějícímu čtyřčárkovanému tónu c. 
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Zpěvné téma je podkresleno rytmickým disonantním doprovodem vytvořeným 

drobnými opakujícími se figuracemi ve dvou sousedících hlasech v těsné melodické 

blízkosti; v souzvukové rovině tak zaznívají převážně sekundové, případně terciové 

intervaly. Navzdory atonálnímu průběhu celé věty střední i závěrečný oddíl končí 

tonálním souzvukem (díl B společným oktávovým souzvukem tónu g a závěrečný díl 

A kvintakordem G dur). 

3. věta Allegro con brio  i A  B  A´      k 
              a   m   a´         b    ma         a    m   a´ 

     2   15  7    9         24    8         15    2   4      6 

 Třetí věta vrací do hry opět veselý náboj a hravost. Hlavní téma dílu A 

prochází postupně různými hlasy za doprovodu pravidelné osminové pulsace 

převážně sekundových souzvuků. 

 Kontrastní téma středního dílu B, jenž zpomaluje pulsaci užitím delších 

hodnot, je ve všech hlasech kontrapunkticky zpracováno formou fugata. Zajímavé 

propojení dílů B a A´ nacházíme v části, kterou nazývám ma. Zatímco lyrické téma 

dílu B pomalu doznívá, je atakováno motivickým prvkem dílu následujícího, který 

posléze převládne a vplývá přímo do dění navracejícího se dílu A´. Stejný motivický 

materiál vedlejších hudebních úseků, jenž užívají mezivěty, introdukce a koda, 

dotváří jednotu celé věty. 

  

 Tento šestiminutový hudební kousek je myslím velmi zdařilou syntézou 

skladatelových oblíbených kompozičních postupů na poli volné atonality s 

nenáročným hudebním slohem. Skladba je proto přístupná i žákům hudebních škol, 

kteří se takto mohou příjemným způsobem seznamovat se soudobou hudební 

literaturou.   

 

 Kromě přísně dodekafonické skladby Duo pro flétnu a basklarinet či fagot z 

raných 60. let (1962), reprezentují komorní skladby pro různé složení dřevěných 

dechových nástrojů zralý kompoziční sloh 80. let, charakteristický volnějším 

přístupem k dodekafonním technikám, časté využití aleatorních ploch a kombinaci 

dodekafonní a volně atonální hudby. 

 Zatímco v Duu pro flétnu a basklarinet skladatel vychází z dodekafonních řad 

obsahujících více konsonantních intervalů a umožňujících tak častou terciovou 

stavbu hudebního proudu, v ostatních skladbách se projevuje příklon k řadám 
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sestaveným z intervalů nezpěvných, převážně sekundových, a k celkově příkře 

chromaticky vyostřenému zvuku. Toto se týká jednak v úvodu zmíněného Tria pro 

flétnu (hoboj), klarinet a fagot (1987), ale hlavně Koncertantního dua pro 2 flétny 

(1980), ve kterém skladatel pracuje často s dodekafonickými řadami symetrickými či 

vnitřně souměrnými, pravidelně metricky členěné věty doplňuje úseky kadenčními 

bez pevného metra a využívá hlavně zrcadlových forem v rámci větné stavby. 

 Ostře disonantní volně atonální hudební jazyk zmírněný tonálně zabarvenými 

tématy a kontrastními k tonalitě směřujícími plochami se objevuje ve skladbách 

Kasace pro 9 fléten (1980) a Quartettino pro 4 zobcové flétny (1983), skladbách 

obsahově odlehčených, v nichž se zároveň projevuje sklon k přehledným 

jednoduchým třídílným formám a prostšímu hudebnímu výrazu. To ovšem nic 

nemění na jejich kvalitách, naopak jsou výrazem skladatelova porozumnění pro 

potřeby takovýchto komorních uskupení, sdružujících často interprety z okruhu 

studentů hudebních škol.   
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4.5 Skladby pro komorní ansámbly nestandardního složení 

 Na rozdíl od skladeb věnovaných tradičním komorním uskupením, které 

vznikly v období do konce šedesátých let, většina stěžejních nestandardních 

komorních skladeb je plodem Feldova pozdního tvůrčího období. Výjimkou je velmi 

svěží dílo z roku 1963 Trio pro flétnu, housle a violoncello, které právem náleží k 

tomu nejlepšímu, co skladatel vytvořil, ač se nejedná o dílo příliš rozměrné. 

 V 60. a 70. letech vznikly další skladby, které byly psány účelově pro určitý 

specifický okruh posluchačů či interpretů, a tudíž svou stavbou či skladebným slohem 

více či méně vybočují z linie skladatelova uměleckého vývoje. Přesto jsou to skladby 

neotřelé, originální, rozšiřující hranice výrazových prostředků. Patří sem Capriccio 

pro dechový kvartet a kytaru (1964), Pět stylistických studií pro smyčcový kvartet, 

flétnu a harfu (1974) a Epigramy pro pikolu, tubu a harfu (1977). 

 Tři významná díla z pozdního období - Quintetto Capriccioso pro flétnu, 

housle, violu, violoncello a harfu (1995), Flautarchia - Hudba pro flétnu a smyčcový 

kvartet (2000) a Nocturno pro flétnu, housle, violu a violoncello (2002) - jsou určitou 

stylovou syntézou dosavadního skladatelova tvůrčího vývoje. Feld v těchto skladbách 

na jedné straně pracuje s nejnovějšími technickými možnostmi nástrojů a ostře 

vyhrocenou chromatikou, na straně druhé sahá často k hudbě starší – vlastní či jiné – 

a zapracovává ji do svých kompozic. 

 Částečně mimo hlavní vývojovou linii stojí Trio pro housle nebo flétnu, 

violoncello a klavír (1972), jehož verze s flétnou pochází až z roku 1995. 

Nepůvodnost flétnového partu lehce ubírá této verzi skladby na kvalitě hlavně v 

oblasti zvukové vyváženosti, proto by bylo lepší hodnotit skladbu v její původní verzi, 

ale to již překračuje rámec této práce. 

 Podrobný rozbor dvou vybraných skladeb Tria pro flétnu, housle a 
violoncello (1963) a Nocturna pro flétnu, housle, violu a violoncello (2002) 
zařazuji v páté kapitole, ostatní skladby uvádím v chronologickém sledu. 

 

Capriccio pro dechový kvartet a kytaru (1964), Panton, durata 9´ 

 Skladba svým vznikem spadá do Feldova období osvojování novodobých 

skladebných technik. Ale protože byla určena pro výchovné koncerty pro mládež, je 

psána v rozšířeně tonálním slohu s mírnějším využitím ostrých disonancí (naopak je 

tomu ve skladbách ze stejné doby jako je např. dodekafonní Duo pro flétnu a 

basklarinet nebo fagot z roku 1962, rozšířeně tonální skladba s dodekafonickými 
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tématy  Trio pro flétnu, housle a violoncello z roku 1963 či instruktivní skladba s 

maximálním využitím disonancí Tři kusy pro hoboj, flétnu nebo klarinet a klavír z roku 

1966). 

 Capriccio vzniklo na objednávku Milana Munclingera a bylo věnováno 

Pražskému dechovému kvartetu (Milan  Munclinger - flétna, Jaroslav Vogoun – hoboj, 

Miroslav Janda – klarinet, Jan Meszáros – fagot) a kytaristovi Milanu Zelenkovi, kteří 

jej také poprvé hráli 4. května 1966 v Praze. 

 Ve snaze vytvořit dílo atraktivní pro mladé posluchače zvolil Feld zábavné 

ladění formy capriccia, které je v jeho pojetí čtyřvětou skladbou s programními názvy 

jednotlivých částí. 

1. věta Introdukce na příchodnou, 4/4 takt 

 První věta je inspirována nápadem z Haydnovy symfonie „Na rozchodnou“, 

kde na konci poslední věty hráči po jednom odcházejí z podia. Feld jej zde realizoval 

obráceně. Skladbu otvírá kytarista sedící osamocen na podiu a ostatní hráči 

postupně přicházejí a připojují se se svým partem, který motivicky připravují již při 

volné improvizaci během příchodu. K realizaci této introdukce Feld podává slovní 

návod v předmluvě notového vydání. „[ Hráči ] začnou nejprve preludovat za scénou, 

pak improvisujíce přicházejí na podium a postupně se každý z nich ujme svého partu. 

Improvisace každého hráče je volná, měla by však vždy předznamenávat následující 

motiv jeho partu a přirozeně do něj vplynout. Každý nástroj se pak totiž uplatňuje 

stále svým individuálním motivem, věta však končí v jednotné souhře všech.“68  

 Z hlediska formy jde o mnohonásobné opakování osmitaktové dvojperiody, 

která teprve po deváté zazní kompletně v plné nástrojové sazbě. Po čtyřtaktové 

mezivětě ze stejného motivického materiálu je dvojperioda zopakována ještě jednou 

v homofonní sazbě se zdvojenou melodickou linkou a stručná koda pak větu uzavírá. 

  a1 a2 a3 a4 a ma a´ k 

         ║:8:║   ║:8:║ ║:8:║  ║:8:║   8         4        8         5 

 

 V rámci hudební plochy s postupně se přidávajícími hlasy a3 až a dochází k 

rytmické gradaci; každý nový hlas přináší drobnější rytmický pohyb. V druhé části 

skladby (a) vstupuje do popředí tonální téma flétny, které vnáší určitý tonální klid do 

                                            
68 Feld, Jindřich: Capriccio pro smyčcový kvartet a kytaru, předmluva autora, Panton Praha, 1971 
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do té doby volně atonálního vedení jednotlivých hlasů. Tónina C dur je v závěru 

jasně definována. 

2. věta Přerušovaná serenáda, 2/4, C, 3/4 

 Vnitřně velmi kontrastní věta má formu třídílnou se značně zestručněnou 

reprízou.  

    A  B  a´ 
              57                 35                 18 

  a     s     a´    s    a´´                            

                     18   2    20    2    15                               13+569 

                  (4/4)     (3/4)        (3/4)       (2/4,3/8)        (4/4)   

 

 V celé větě skladatel experimentuje s polymetrikou různých skupin nástrojů.   

V krajních částech je dělení nástrojů do dvou skupin zřejmé nejen díky jejich 

odlišnému metrickému průběhu, ale rovněž zcela protikladným charakterem. Střední 

část je vedena tématicky homogenně v plné nástrojové sazbě. 

 Velmi výstižně charakterizuje náplň této věty sám skladatel: „Druhá věta, 

„Přerušovaná serenáda“, je vytvořena z konfliktu dvou cizorodých prvků: Milostné 

cituplné, parodistické kantilény fagotu za obligátního doprovodu kytary, kterou vždy 

umlčí ostatní dechové nástroje svými rytmicky ostrými „nadávkami“. (Nástup dechů je 

vždy určen pouze přibližně.) Obě tyto nástrojové skupiny zachovávají své tempo i 

rytmus nezávisle na sobě, koordinace obou proudů je však v partituře jasně patrná. 

Ve střední  polymetrické a tempově jednotné části se spolu všechny nástroje živě 

pohádají, v závěru však je opět nesmělý fagot ukřičen drzými vysokými dechy.“70  

3. věta Intermezzo na usmířenou, 2/4 

 Vzhledem k stručnosti této věty je její název velmi opodstatněn. S půdorysem 

malé třídílné formy aba´ věta exponuje dvě chromatická témata, která jsou umístěna 

do některého z hlasů, zatímco ostatní hlasy vytvářejí ostinátní doprovod z 

opakujících se drobných melodických útvarů. 

 

    a b a´ 

             16       5        13  

 

                                            
69 Vzhledem k různému počtu taktů v hlasových skupinách jsou číselné údaje pouze orientační  
70 Feld, Jindřich: Capriccio pro smyčcový kvartet a kytaru, předmluva autora, Panton Praha, 1971 
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 Pravidelná periodická stavba prvního tématu (a) je na jeho začátku a konci 

rozšířena přidanými takty, při opakování je téma transponováno o čistou kvintu výš a 

v oktávovém zdvojení zní v nejvyšších hlasech za doprovodu ostatních nástrojů v 

plné sazbě. Střední díl přináší jedno krátké lehce kontrastní téma, jenž je realizováno 

dialogem klarinetu a fagotu. Ostatní hlasy tvoří podobně jako v dílu a ostinátní pozadí 

a navíc udržují komplementární rytmický pohyb v šestnáctinových notách. 

 V celé větě se jednotlivé hlasy velmi dobře doplňují; po jejich dramatickém 

soupeření v předchozí větě nastává opravdu určité smíření. 

4. věta Twistové finale, celý takt 

 Závěrečná věta čerpá z rytmu twistu a její rychlý taneční náboj nedá 

posluchačům oddechnout. Třídílná forma ABA´ je před kodou rozšířena o epizodní 

díl, který cituje hlavní téma z první věty (přesněji část tématu a část kody první věty). 

Tématické propojení v rámci cyklu je skladatelovým velmi oblíbeným kompozičním 

prvkem a v této dosti rozmanité skladbě je z hlediska jednoty díla zcela na místě. 

  A   B   A´  e k 
           32            24                      17                  6        4 

 i      a      m    a            b   m    c     m           a´          m        

          4   8+4    4    8+4        12   2    4     6          4+4+4     5      

                                                                                                                                                              

 Stavba  a náplň Capriccia je podmíněna účelem, za jakým byla skladba 

napsána. Udržet pozornost mladých návštěvníků výchovných koncertů není 

jednoduché, a proto Feld vytvořil skladbu plnou nečekaných zvratů a překvapení. 

Atraktivní programní názvy, humorný a parodický obsah, poutavé mimohudební dění 

na podiu, srozumitelná hudební řeč v kontrastu s odvážnými rytmickými experimenty 

či zapojení populárního tanečního rytmu – to vše činí skladbu přímo ideální ke svému 

funkčnímu využití.  
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Trio pro housle nebo flétnu, violoncello a klavír (1972), Editio Bärenreitter Praha, 

durata 17´ 

 Komorní skladba z roku 1972 byla původně určena tradičnímu obsazení 

klavírního tria. Po drobných úpravách houslového partu, jež spočívaly pouze v 

oktávových změnách a v odstranění dvojhmatů (v některých případech nahrazených 

přírazy) vznikla s velkým časovým odstupem skladba pro flétnu, violoncello a klavír, 

uskupení, které se do té doby ve skladatelově škále skladeb s flétnou ještě 

nevyskytovalo.  V době premiéry Tria, v roce 1995, však Feld vytvořil již několik 

skladeb s flétnou, ve kterých využívá nových jejích zvukových možností. V tomto 

ohledu je flétnový part Tria veden velmi konvenčně, bez zvukových experimentů. 

 Po formální stránce je skladba koncipována v zásadě tradičně. Čtyřvětý cyklus 

s krajními rychlejšími větami, kontrastní pomalou částí a větou scherzového 

charakteru využívá uvnitř jednotlivých vět především třídílnosti s návratem (ABA) s 

výjimkou čtvrté věty, jejíž vícedílná forma řadí dílčí hudební celky zcela volně. 

Vzhledem k několikerému opakování jednoho výrazného tématického úseku či jeho 

varianty lze v této čtvrté větě zaznamenat stopy formy rondové, i když velmi 

vzdáleně. Sonátová  forma nebo její náznak se ve skladbě nevyskytuje. 

 V celém triu je převážná většina hudebních ploch vytvořena tématicky. 

Jednotlivá témata jsou vystavěna buď volně chromaticky nebo dodekafonicky. 

Celkem se ve skladbě vyskytuje pět jasně definovaných dvanáctitónových řad, které 

se objevují v různých formách a transpozicích, a to vždy pouze horizontálně, často 

několik forem paralelně nad sebou. Dvanáctitónová témata skladatel často 

prodlužuje opakováním několikatónových skupinek uvnitř řady, užívá tzv. 

dodekafonie III. stupně, a tím dosahuje rozšíření melodických frází. Většina 

tématických oblastí má tvar melodie (jednohlasé či dvojhlasé) s doprovodem, jež 

prochází různými instrumentálními hlasy. 

 V rámci volné atonality Feld pracuje s disonancemi zcela volně. Využívá hojně 

sekundových, kvartových a septimových souzvuků či akordů, pracuje s chromatickou 

stupnicí a s dodekafonickými řadami či jejich výseky. Žádná oblast Tria ale není čistě 

dodekafonická, není zde ani dvanáctitónová řada užita vertikálně či lomeně. 

 Významnou úlohu v průběhu celé skladby hraje rytmus. Jako ve většině 

Feldových skladeb je rytmická stránka Tria důsledně vypracována a pro interprety je 

naprosto srozumitelná. Na rozdíl od skladeb mladších zde nenajdeme pasáže 

aleatorické ani žádné kadence, tedy úseky s volným rytmem. Všechny věty mají svůj 
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charakteristický rytmický průběh, v některých hudebních úsecích ovšem skladatel 

pracuje se střídáním taktů jako rytmickým motivem (to se týká introdukčních a 

spojovacích úseků v první větě) nebo v závěru některých oddílů přidává doby navíc 

(ve větě druhé). 

 Původní verze skladby koncipované pro housle, violoncello a klavír zazněla 

poprvé rok po svém vzniku v podání Dvořákova tria 15. října 1973 v Praze. O více 

než dvacet let později na žádost anglické flétnistky Evelyn Frank autor upravil 

houslový part pro flétnu a v této podobě pak bylo dílo poprvé hráno v Londýně 16. 

dubna 1995 v obsazení Evelyn Frank – flétna, Gilian Thoday – violoncello, Roy 

Stratford – klavír. 

 Celkově skladba vyniká bohatou melodickou invencí, dynamickou rytmickou 

pulsací a tématickou jednotou, která je završena ve čtvrté větě uplatněním 

tématického materiálu z vět předešlých.  

 

Pět stylistických studií pro smyčcový kvartet, flétnu a harfu (1974), 

nepublikováno, durata 20´   

 Pět studií vzniklo na objednávku České televize za účelem představení hudby 

různých stylových epoch. Feld zde v jednotlivých částech pracuje s rozličnými 

skladebnými technikami charakteristickými pro hudbu od baroka až k hudbě 20. 

století (názvy jednotlivých vět jsou: I. Barok. Moderato  II. Classical. Allegro con moto  

III. Romantic. Andante  IV. Impressionist. Lento  V. Dodekafonic. Allegro) 

Premiéra skladby zazněla 12. března 1979 v Příbrami v podání Smyčcového 

kvarteta pražské konzervatoře, Jiřího Bouška (flétna) a Pavly Ondráčkové (harfa). 

Z hlediska skladatelova kompozičního vývoje stojí tato eklektická skladba 

samozřejmě stranou, ale na druhou stranu ukazuje na Feldovu znalost a obratnost ve 

skladebném řemesle.  

 

Epigramy pro pikolu, tubu a harfu (1977), faksimile k zapůjčení v ČHF, durata 7´ 

 Název skladby, vypůjčený z literatury, velmi výstižně charakterizuje její náplň. 

Stejně jako báseň může i krátký hudební kus  vyjadřovat „úsečně a vtipně vážnou či 

satirickou myšlenku“71. Hlavní inspirací pro skladatele bylo velmi neobvyklé spojení 

hudebních nástrojů – pikoly, tuby a harfy, ke kterému údajně dala podnět 

                                            
71 heslo epigram, in: Slovník cizích slov, Praha, 1998 
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nejmenovaná profesorka konzervatoře72. Odlišných barev a rejstříků zmíněných 

nástrojů Feld vtipně využil na poli třívěté jasně formálně členěné lehce satirické 

skladby. 

1. věta Allegro, 4/4, 3/4 takt, 1´35´´ 

 Na první poslech (či pohled v případě této skladby) je patrná třídílnost první 

věty, která lze vyložit dvojím způsobem. Z hlediska uplatnění kontrastu se jedná o 

formu třídílnou aba´, z pohledu expozice tématického materiálu jde o třídílnou formu 

axa´ s jakýmsi provedením namísto dílu b. Feld zde totiž po doznění první tématické 

oblasti vkládá aleatorní pasáž (s drobným návodem), která by podle jeho přípisu 

měla trvat plných deset sekund73. Po ní následuje lehce pozměněn úvodní díl a´. 

 
  i a s x(alea)       a´      k 
           5         14       4         (15´´)                14       6    

  

 Tématický materiál dílu a (a´) je vytvořen s pomocí dodekafonní intervalově 

symetrické řady, která je užita pouze v základních čtyřech formách P0 – I0 (díl a), R0 

– RI0 (díl a´). 

   P0: d   e   f   es   ges   as   g   a   c   b   h   cis 
          2   1  2    3      2      1     2   3   2   1   2 

 
 Omezený počet transpozic osově souměrné řady se v této stručné větě nijak 

neprojevuje, pouze její formy R a RI mají dvojí povahu. Jsou jednak račími postupy 

základní a inverzní formy a zároveň transpozicemi RI11 a R1. 

 Dvanáctitónové téma má dvojhlasý charakter; je realizováno v partu pikoly a 

tuby užitím řad P0 a I0 paralelně nad sebou, děleným na drobnější úseky po šesti 

tónech. Ve vrchních dvou hlasech Feld pracuje kromě zmíněné řady také s 

chromatickou stupnicí užitou v protipohybu. Part harfy je v celém úseku a vytvořen ze 

dvou velmi nepříbuzných kvintakordů – kvartsextakordu Fis dur a zmenšeného 

kvintakordu h-d-f – má tedy bitonální charakter. 
                                            
72Kollárová, Kristýna: Feld a jeho flautová tvorba s prihliadnutím na Sonátu pre flautu a klavír, bakalářská práce,                             
HAMU Praha, 2005, s. 15 
73 ve faksimile uloženém v archivu HIS nalezneme časový údaj 10 minut (10´), ale je zřejmě míněno 10 sekund 
(celková délka skladby je 7 minut) 



 69 

 Kontrastní střední díl je řešen, jak bylo zmíněno výše, formou aleatorního 

bloku, který je ametrický, jeho celkové trvání je určeno časovým údajem patnácti 

sekund. 

 Náplň i rozměr dílu a jsou při svém návratu v podstatě zachovány. Změny se 

projevují v užití retrográdních forem řady a opačného směru chromatických sledů v 

druhé části dílu a také v drobných instrumentálních výměnách mezi pikolou a tubou. 

Poslední úsek navazuje na hudbu introdukce, věta tedy končí v podobném duchu 

jako začínala. 

2. věta Andante tranquillo, 3/4 takt, 2´45´´ 

 V pomalé větě skladatel opět využívá tónový materiál řady, ale její druhou 

polovinu lehce melodicky pozměňuje tak, že intervalové vzdálenosti zůstávají stejné 

jako v řadě původní. Zajímavostí při práci s touto řadou je její rozšíření o třináctý tón, 

kterým je u forem P10 a I10 vždy tón d. Téma je tedy třináctitónové a začíná i končí 

stejným tónem.  

 

  P10: d   e   f   es   fis   gis   a   g   b   c   h   cis   (d) 
      2   1  2    3    2      1     2   3    2   1   2 

    (srv. P0: d   e   f   es   ges   as   g    a   c   b   h   cis) 

 
 V rámci třídílné formy s kodou, ve které je díl b nahrazen pouze mezivětou, 

nalezneme výrazná témata vytvořená ze dvou forem zmíněné řady P10 a I10 v 

oddílech a, a´. Zatímco při prvé expozici zní témata homofonně vždy v jednom z 

horních hlasů s doprovodem harfy, při opakování dílu a zazní téma nejprve ve formě 

řady P10 homofonně v partu harfy, pak lomená řada I10 pouze v partu pikoly a tuby, a 

poté jsou témata spojena, zazní tedy paralelně formy  P10 a I10 v horních hlasech 

opět se stejným doprovodem harfy jako v dílu a. Koda je hlavně záležitostí harfy, její 

sekundové rozklady mají modální charakter. 

 
   a m    a´    k 
         17+6       9      12+9      7 
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3. věta Presto, 4/4, (1/4), 2´40´´ 

 Různorodá témata nejrychlejší věty cyklu opět čerpají tónový materiál z 

dvanáctitónové řady, ovšem z řady nové, zcela odlišné od té původní. 

 

   P20: b   e   a   gis   d   cis   fis   f   g   c   h   es 
          6   5   1      6    1     5     1   2    5   1   4 

 
 Tři různorodé tématické oblasti a, b, c s kodou jsou proloženy dvěma 

aleatorními pasážemi, které opět obsahují přibližný návod k improvizaci. 

 
   a b alea c alea k 
            19      11+7              11                 17 

              8+6+3  

 V úseku a je téma realizováno nejprve v partu pikoly a tuby s užitím tónového 

materiálu řad P20 a I20 (od taktu 3), které jsou propojeny do výsledného 

jednohlasého tvaru s modálním doprovodem harfy. Dále pak od taktu 9 zaznívají 

formy I20 (tuba) - P20 (pikola) a  od taktu 12 formy R20 (tuba) – RI20 (pikola)  

souběžně, staccatový charakter tématu je zachován v celém úseku. V druhém dílu b 

dostává tónový materiál řady naopak rozměr lyrický, ve formě řady R20 (pikola) a 

RI20 (tuba) zaznívá téma homofonně s monotónním doprovodem harfy. Ve třetím dílu 

c je v rámci původního tempa zrychlen rytmický průběh, téma je exponováno v 

šestnáctinových notách ve formách I20 a P20, z jejichž drobných tónových skupinek 

je utkána hlavní melodická linka doplněná kvartovými doprovodnými souzvuky na 

hlavních dobách v partu harfy.  

 Koda obsahuje tři charakterově odlišné části (a tempo regolare, tranquillo, 

Tempo I), uzavírá větu a potažmo celou skladbu na oktávovém souzvuku tónu b. 

  

 Předností této drobné a přitom výrazné skladby, která zazněla poprvé v Praze 

6. dubna 1979 v podání Jiřího Bouška (pikola), Václava Hozy (tuba) a Libuše 

Váchalové (harfa), je její zvukově-barevná originalita. Tak rejstříkově rozdílným 

nástrojům jako je pikola a tuba skladatel svěřil roli nositelů témat, která, pokud jsou   

dvanáctitónová, čerpají ze základních čtyř forem tří různých řad. Každá věta tedy 
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pracuje se svou vlastní řadou, i když řada P1 z druhé věty je drobnými změnami 

odvozena z řady P věty první. Tónové řady jsou užity vždy pouze horizontálně, někdy 

zní dvě různé formy jedné řady souběžně nad sebou simultánně či s drobným 

časovým posunem. K propojení různých řad v této skladbě nedochází. 

Harfa má ve skladbě převážně funkci doprovodnou. Její part je stavěn 

modálně, jak je tomuto nástroji vlastní, nositelem tématu je pouze výjimečně (v dílu 

a´ druhé věty). Celkově se dá skladebný sloh charakterizovat jako volně atonální.  

Z formálního hlediska je skladba řešena velmi úsporně. Všechny věty jsou 

vystavěny na základě třídílnosti, která je v prvních dvou větách realizována vložením 

netématického úseku mezi díl tématický a jeho reprízu. V první větě tuto funkci plní 

aleatorní vsuvka, v druhé pak mezivěta. Tři odlišné úseky třetí věty mají naopak 

každý svou vlastní tématickou náplň.  

Jasný, nekomplikovaný metrický průběh jednotlivých vět je narušován pouze 

aleatorními úseky v první a třetí větě. Feld zde užívá tzv. malé aleatoriky, vždy 

vypisuje první tóny, se kterými pak interpret dle své fantazie nakládá volně. Rozsah 

těchto improvizovaných pasáží je dán časovým údajem. 

Tato celkově sedmiminutová skladba je příjemným obohacení repertoáru 

méně často sólově využívaných nástrojů. Hravou formou představuje zkratkovitě 

novodobé techniky v rámci srozumitelné formy, a proto se velmi hodí pro školní 

provozování.  

 

Quintetto Capriccioso pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu (1995),        

A. Leduc, durata cca 18´ 

Tato skladba pro netradiční komorní obsazení byla opět inspirována živým 

hudebním tělesem, tentokrát jím byl britský soubor Instrumental Quintet of London, 

jemuž je také věnována. Premiéra skladby v podání tohoto souboru (Susan Milan – 

flétna, Nicholas Ward – housle, Yuko Inoue – viola, John Heley – violoncello a Caryl 

Thomas – harfa) zazněla v Londýně v Queen Elizabeth Hall 16. dubna 1995. 

V instrumentální rovině zde skladatel navazuje na díla francouzských impresionistů, 

kteří rovněž vytvořili komorní skladby, ve kterých se snoubí barvy nástroje či nástrojů 

dechových a smyčcových s plným harmonickým zvukem harfy74. 

                                            
74 Claude Debussy: Sonata pro flétnu, violu a harfu, 1915; Maurice Ravel: Introdukce a Allegro pro harfu, 
smyčcový kvartet, flétnu a klarinet, 1905; Albert Roussel: Serenáda pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu, 
1925 
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Čtyřvětý cyklus se drží tradičního rozvrhu vět. Po vstupní převážně svižné 

části (Apertura seria e gioiosa) následuje třídílné Scherzino, jehož střední díl je silně 

kontrastní jak hudebním materiálem, sazbou, zvukovou stránkou, tak také v rovině 

metrické. Pomalá věta (Aria interrotta) má čtyřdílný půdorys s návratem úvodního 

dílu, který smířlivě rámuje vypjaté dění středních částí. Skladatel zde mimo jiné 

využívá bohaté dynamické škály jednotlivých nástrojů. Závěrečné Finale ritmico je 

opět vícedílné se zrcadlově se navracejícími díly. Kromě centrálního volnějšího 

oddílu probíhá celá věta v rychlém tempu, členitá koda pak ještě před koncem 

připomíná užitý tónový materiál – dodekafonickou řadu a tři čtyřtónové skupinky 

(dohromady dávají také dvanáct tónů chromatické stupnice), se kterými skladatel 

pracuje modálně. Poslední souzvuk tónů kvintakordu G dur jen lehce narušuje 

přidaný tón a, i přesto však evokuje jakési tonální centrum, o kterém v celém cyklu 

nebylo ani stopy. Spojnicí s hudebním materiálem předchozích částí je pouze 

skutečnost, že tón g je prvním tónem základního tvaru užité dodekafonické řady. 

1. věta Apertura seria e gioiosa, 3/4, 2/4 
 Jak autor naznačuje již v názvu, vstupní věta pracuje s kontrastem hudby 

vážné a radostné, a to jak mezi hudebními bloky jdoucími po sobě, tak i uvnitř jich 

samých.  

Celá introdukce (Molto moderato) má meditativní charakter a je vystavěna z 

dvanáctitónové řady a jejích dalších forem. Podle posloupnosti nástupů jednotlivých 

hlasů je řada užita vertikálně či horizontálně (takty 9 a 10) ve sledu forem P0 – I0 – 

R0 – RI0 – P0 – I0 – R0 – RI075. Na začátku hlavního dílu A od taktu 25 pak řada 

zaznívá velmi zřetelně horizontálně v partu flétny. Odtud tedy odvozuji základní tvar 

řady a matrix jejích transpozic. 

 

   g   fis   h   c   d   a   e   b   f   des   es   as 
      1    5    1  2    5  7   6   5   8      2     5 

 

                                            
75 ne vždy jsou tóny řady řazeny v jednom směru (odspodu či odshora), např. v taktech 13 až 14 (P0) nebo 15 až 
16 (I0) je při souzvuku více tónů výběr podřízen skladatelově invenci 
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 Jedná se o řadu vnitřně dále nečleněnou a nesouměrnou, obsahující širší 

škálu intervalů od malé sekundy až po malou sextu, ovšem zcela bez tercií (celkem 

2x m. 2, 2x v. 2, 3x č. 4, 1x zv. 4, 1x č. 5, 1x m. 6). 

matrix 
 I0 I11 I4 I5 I7 I2 I9 I3 I10 I6 I8 I1  

P0 G Fis H C D A E B F Des Es As R0 

P1 As G C Des Es B F H Ges D E A R1 

P8 Es D G As B F C Fis Cis A H E R8 

P7 D Cis Fis G A E H F C Gis B Es R7 

P5 C H E F G D A Es B Ges As Des R5 

P10 F E A B C G D As Es H Cis Fis R10 

P3 B A D Es F C G Cis Gis E Fis H R3 

P9 E Es As A H Fis Cis G D B C F R9 

P2 A Gis Cis D E H Fis C G Es F B R2 

P6 Cis C F Fis Gis Dis B E H G A D R6 

P4 H B Es E Fis Cis Gis D A F G C R4 

P11 Fis F B H Cis As Es A E C D G R11 

 RI0 RI11 RI4 RI5 RI7 RI2 RI9 RI3 RI10 RI6 RI8 RI1  

 

Půdorysem této věty je velká třídílná rozšířená forma ABCBA s introdukcí a 

kodou. Hudební materiál i charakter těchto krajních vedlejších částí je shodný, je tedy 

dosaženo maximální zrcadlové souměrnosti celé formy. 

 

i  A  B  C  B´        A           ki 

         23  41  39  28           28             37          17 

     a      m   s        b   m   b´  m      c    s            b´´    m      a´    m         

   24    11   6       14  8   13  4       21  7           20     8      24    13       
i a s B b´ c b´´ a´ K 

P0 P0 P5 I5 P5 I9 I10 P0 I0 

I0 R0 R5 RI5 R5 P9 P10 R0 P0 

R0 I0  I5 I5 R9 R10 I0 RI0 

RI0 RI0  P5 P5 R9 RI10 RI0 R0 

P0    RI5 R4    

I0     RI4    

R0         

RI0         
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Po rozvážné introdukci v třídobém taktu přichází v taktu 25 změna metra a s 

ním díl A Allegro giocoso. Obsahuje plochu tématickou, ve které skladatel pracuje s 

řadami horizontálně i vertikálně (a), mezivětu tvořenou chromatickými pasážovými 

běhy s dynamickým vrcholem v jejím závěru (m) a spojku, která je sestavena imitační 

technikou z lomené řady P5 a R5, ovšem ne zcela důsledně76. Tématickou oblast, 

tedy oddíl malé a, otvírá doprovodný rytmicky výrazný motiv harfy, který využívá 

opakování prvních šesti tónů řady P0 (P0a). V taktu 30 pak pracuje s druhou půlkou 

řady (P0b) stejným způsobem. Základní tvar řady v plném znění přináší flétna od 

taktu 25 a posléze následují její modifikace, vždy horizontálně v partu flétny. 

Smyčcové nástroje vstupují do dění v plné chromatice, jejich pasážový pohyb 

nakonec převládá v mezivětě a vede až k dynamickému vrcholu v taktech 53 až 56. 

Po již zmiňované imitační spojce dochází k projasnění hudební faktury s 

přicházejícím dílem B. Hlavní téma vytvořené z transponované řady P5 má dvě 

odlišné části – homofonní, která je postavena na lyrickém přednesu tématu v partu 

flétny (horizontální dodekafonie) s monotónním doprovodem harfy (v rozšířené 

tonalitě), a imitační část, vypracovanou pomocí modifikace řady vertikálně podle 

sledu nástupů jednotlivých smyčcových nástrojů. Pozměněné opakování této 

tématické oblasti následuje po drobné mezivětě, jež má opět pasážový charakter s 

doprovodem pravidelných sekundových souzvuků v pizzicatu smyčců. Harfa v 

mezivětě zcela mlčí, aby znovu vstoupila do hudebního děje jako barevná z 

glissanda vytvořená plocha podbarvující druhou expozici tématu. Na rozdíl od 

původního sledu forem I0 – RI5 – I5 – P577 je nyní řada užita v posloupnosti P5 – R5 

– I5 – P5 – RI578. Na opakování tématu opět navazuje krátká mezivěta, která si 

zachovává podobnou strukturu (pasáže ve flétně nad pizzicatovými sekundovými 

akordy ve smyčcích), sazba je ovšem bohatší (harfa podporuje smyčcové nástroje v 

sekundových souzvucích). Navíc je zde užit obrat melodického pohybu ve vrchním 

hlasu (nyní sestupný) a inverze dynamická. 

V taktu 104 začíná díl C, centrální oddíl, jenž se jako jediný v celé formě 

neopakuje. Jeho první část do taktu 112 je budována imitačně pomocí řadových 

forem I9 – P9 – R9 – R4 – RI4 tak, že každý smyčcový nástroj má svou vlastní řadu. 

                                            
76 Spojka obsahuje 6ti-tónové úseky řad nastupujících s různým časovým odstupem ve vrchních smyčcích: P5a v 
taktu 59, P5b na konci taktu 60 (tento úsek je sedmitónový a obsahuje jeden jiný tón – f místo es), R5a v taktu 62 
a R5b na začátku taktu 64.   
77 I0 – RI5 – I5 – P5 (I0 – horizontálně ve flétně, RI5, I5, P5 – vertikálně ve smyčcích) 
78 P5 – R5 – I5 – P5 – RI5 (P5 – horizontálně ve flétně, R5, I5, P5, RI5 – vertikálně ve smyčcích) 
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Jedná se o horizontální dodekafonii druhého stupně, tj. s opakováním tónů ve 

středních hlasech, flétna zde mlčí a harfa udržuje rytmicky zajímavou pulsaci 

převážně sekundovými staccatovými souzvuky. Melodický i dynamický vrchol 

přichází v taktu 123 a 124 v plné nástrojové sazbě po desetitaktové gradaci s jedním 

menším vrcholem v taktu 118. Dynamické vypětí z vrcholu dále přetrvává v 

následující spojce, ale v rovině melodické a rytmické dochází k motivickému 

rozdrobení a oslabení napětí. 

Dostáváme se nyní k poslední třetině této věty, ve které se navrací již známá 

hudba z předcházejících dílů. Děje se tak v zrcadlovém pořadí a ve více či méně 

zkrácené formě. 

Díl B´ zaujímá 28 taktů oproti původním 39. Jeho tématická oblast je zkrácena 

o jednu imitační část a rovněž je vynechána jedna charakteristická mezivěta. 

Všechna dodekafonická témata jsou nyní transponována, odvíjí se z pozměněného 

sledu forem řady I10 – P10 – R10 – RI1079. Dochází zde k drobným změnám jak v 

melodickém obrysu témat tak také ve faktuře určitých částí, ale charakter zůstává 

nezměněn. Mezivěta v závěru dílu B´ je v prvních čtyřech taktech identická s druhou 

mezivětou dílu B, dále je v podobném duchu rozšířena a v pianissimu uzavírá díl B´. 

Hravá doprovodná figura harfy zřetelně ohlašuje nástup dílu A´, který je 

ochuzen pouze o spojku z konce dílu A. Změny oproti původnímu znění jsou spíše 

drobnějšího rázu, převážně se jedná o expozici tématického materiálu jiným 

nástrojem či rozdělení tématu mezi dva hlasy. Mezivěta je zcela totožná. 

Závěrečná koda, jak bylo výše zmíněno, pracuje se stejným tónovým 

materiálem jako introdukce a zároveň zachovává její vážný meditativní charakter. 

Vychází ze čtyř základních forem řady I0 – P0 – RI0 – R0, jejichž jednotlivé tóny jsou 

odvíjeny podle posloupnosti nástupů vertikálně napříč partiturou. Poslední dlouhý 

společný sekundový souzvuk všech nástrojů se v posledním taktu zúží na oktávové 

zdvojení tónu g, jenž je základním (prvním) tónem původní řady. 

2. věta, Scherzino, 6/8, 2/4 
 V druhé části cyklu skladatel navazuje na hravý radostný charakter z první 

věty a dále jej ve střední části věty rozvíjí a obohacuje novými hudebně-zvukovými 

prostředky. Z hlediska tónového materiálu se tato věta zcela vymyká, žádné její téma 

není vypracováno na základě dvanáctitónové řady ani její části. Je komponována 

                                            
79 I10 – P10 – R10 – RI10 (I10 – horizontálně ve flétně, P10 – horizontálně v houslích, R10, RI10 – vertikálně 
ve smyčcích) 
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zcela volně v rámci rozšířené tonality s hojným využitím chromatiky. Ve středním dílu 

se autor inspiroval žákovskou hudbou raného 15. století, a to jednak v rovině 

melodicko-harmonické – probíhá zcela tonálně – a rovněž v rovině rytmické. Nástroje 

kvinteta získávají v některých částech navíc roli bicích nástrojů, které doprovázejí 

hlavní melodii podobně jako v lidových renesančních písních. Jednoduchý rytmický 

průběh je dále obohacen o prostorový efekt, v druhé polovině středního dílu pak 

autor zpracovává melodii renesančního úryvku formou kánonu. 

 Věta je tedy třídílná ve formě ABA s kodou. 

  A   B    A  k 
  72   66    55  17 

i    a   b      a´   s       c    d m        i      a b       a´´   

4  22    13    24   9        29   25     12             5    22    15     13      

 

První díl A začíná výraznou čtyřtaktovou introdukcí, která se objeví také při 

repríze. V každém jejím taktu je vyčerpána dvanáctitónová škála. Od taktu 5 

nastupuje doprovodná figura hlavního tématu celého dílu, které zaznívá od taktu 7 a 

jehož melodii si podávají vždy dva různé nástroje, při prvním uvedení je to harfa s 

flétnou. Celý drobný díl a je tvořen dvojperiodou s nestejně dlouhými částmi (9 + 10 

taktů), kterou na začátku doplňuje krátká dvojtaktová spojka z doprovodné figury 

smyčců. Malý oddíl b kontrastuje jak rozdílným charakterem melodie, tak jednodušší 

fakturou. Skladatel zde pracuje s dvěma skupinami nástrojů. Flétna s harfou jsou 

nositelem hlavního tématu tohoto oddílu a tři smyčcové nástroje narušují jeho průběh 

syrytmickými pasážovými vstupy, které jsou ještě zvýrazněny crescendem, na rozdíl 

od stálé tiché dynamiky hlavního tématu. Melodie tématu je vytvořena modálně 

pouze ze čtyř tónů (a, gis-as, es, c), doprovod harfy je také tvořen opakováním sedmi 

stejných tónů. Seřadíme-li tóny do řady, dostáváme 11titónový modus, tedy všechny 

tóny chromatické stupnice kromě tónu e. I přes lehkou podobnost s Messiaenovým 

sedmým modem bych tuto skladebnou techniku charakterizovala jako modální práci 

s dvanácti tóny, neboť chybějící tón e se vyskytuje ve zmíněných vstupech smyčců.  

Malý díl a se vrací v taktu 40 v značně pozměněné podobě. Vše je 

transponováno o půloktávu (o tritón) výš, flétna s harfou si v první části opačně 

předávají melodii tématu a celé téma je obohaceno o jednotaktové interpolace 

smyčců, které mají podobný charakter jako v dílu b. V závěru malého dílu a´, tedy 

před koncem celého velkého dílu A dochází k dynamickému vrcholu, který je rovněž 
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podpořen zvukovými efekty jako je frullato v partu flétny a dlouhé vícesměrné 

glissando harfy. Spojka uzavírající díl A zvukové vypětí uvolňuje v monotónní figuraci 

harfy s vytrácejícím se smyčcovým akordickým staccatem a končí na hlubokých 

strunách harfy. 

Střední díl B je reminiscencí na hudbu první poloviny 15. století. Skladatel zde 

volně rozvíjí známou melodii písně More festí querimus, resp. její první poloviny. Tato 

žákovská koleda pochází z Jistebnického kancionálu a v publikaci Zpěvy doby 

vánoční Pavla Svobody80 je datována rokem 1420. Kromě nepatrných změn je 

melodický obrys úryvku zachován, harmonický průběh je omezen na „dudáckou 

prodlevu“ na kvintě, která zní po celou dobu prvního úseku (takty 73 až 101). 

Těchto prvních 29 taktů, oddíl c, má tedy jednoduchou fakturu. Melodie 

přednášená flétnou zní nad prodlevou tónu g v harfě a konce jejích frází jsou 

doplněny rytmickým doprovodem smyčců, které zde plní funkci bicích nástrojů. 

Rytmický prvek, hraný formou úderu prstů levé ruky na tělo smyčcového nástroje, 

vychází z rytmického obrysu melodie a zaznívá vždy třikrát po sobě napříč party 

smyčců od nejvyššího k nejhlubšímu či obráceně na způsob fugata. Takto je docíleno 

drobného prostorového rozložení opakujícího se jednoduchého rytmického motivu. 

V druhém oddílu d je formou kánonu zpracován úryvek z původní melodie s 

ostinátním doprovodem quasi bicích nástrojů. Nejprve přísný kánon v oktávě (či 

primě) tria smyčců versus rytmický doprovod harfy, dále pak od taktu 111 volnější 

dvojhlasý kánon v harfě za rytmického doprovodu smyčců quasi bicích, nyní pomocí 

úderů ruky na vyznačené struny. Lavinovitě se připojující nástroje vytvářející ne příliš 

ostrou gradaci, na jejímž vrcholu se po dlouhé pauze připojuje opět i flétna. Drobné 

vzrušení se záhy vrací do tiché polohy a kánonicky se uzavírá. 

Navazující mezivěta pokračuje v duchu předchozího hudebního dění a 

zároveň předjímá doprovodný prvek z dílu následujícího formou ostře dynamicky 

kontrastujících zářezů do jinak idylického doznívání zcela tonální hudby. 

Obdobný propojující prvek najdeme ještě v začátku opakujícího se velkého 

dílu A´, konkrétně na rozhraní introdukce a dílu a (takty 143 a 144), kdy ve flétně 

zazní krátká reminiscence na předchozí renesanční melodii, přetransformovanou do 

nynějšího 6/8 taktu z původního 2/4 taktu. 

                                            
80 Svoboda, Pavel (ed.): Zpěvy doby vánoční, Praha, 1992, s. 114 
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Repríza dílu A probíhá zpočátku beze změn, k drobnému rozšíření dochází na 

konci dílu b, a na něj navazující oddíl a´´ je obohacen ve smyslu výrazné gradace, 

převážně v rovině instrumentační – četná unisona napomáhají plnějšímu zvuku. 

Devítitaktová plocha ve fortissimu vrcholí třemi aleatorními takty, jenž by měly podle 

předpisu autora „senza misura, ma sempre a tempo e ben ritmico“ zachovat rychlý 

rytmický charakter až do posledního akordu. 

Koda ještě tiše zavzpomíná formou krátkých jednohlasých úryvků na melodii 

dílů A i B, zakončuje pak celou větu sekundovým souzvukem v partu harfy. 

3. věta, Aria Interrotta, 3/4, 4/4 
Ve volné větě se skladatel opět vrací k původní dvanáctitónové řadě a s její 

pomocí staví témata jednotlivých jejích částí. Jediný úsek zcela prost dodekafonické 

práce je střední díl pětidílné formy, který je odlišný také svou atematickou stavbou a 

výrazně sónickým charakterem. Proto stavím tento úsek stranou hlavních částí formy 

a označuji jej jako vsuvku. 

Věta je tedy ve formě čtyřdílné s opakujícími se krajními díly abca´ a se 

sónicky zabarvenou vsuvkou mezi částmi b a c. 

 

a b v c a´ 
20 12 11 9 14 

 

V úvodním dílu a v rámci hlavní melodické linky je užita transpozice řady ve 

sledu P7 – R7 – I7 – RI7. První dvě formy řady zaznívají zcela osamoceně téměř bez 

doprovodu v jednom hlase, nejprve ve flétně (P7), poté v houslích (R7). Forma I7 je 

rozvedena v dvojhlasém přísném kánonu v oktávě ve spodních smyčcích a řada RI7 

prochází postupně všemi smyčcovými hlasy. 

Druhý oddíl b pracuje s transpozicemi P2 – R2 – I2 – RI2. Za doprovodu 

rozložených septim v partu harfy přednáší flétna základní tvar transponované řady a 

vzápětí opět zazní kánonické zpracování račího postupu nyní ve vrchních smyčcích. 

Po dvou taktech gradace se připojuje flétna s formou I7 v plné nástrojové sazbě a 

dynamický vrchol je poté zklidněn dvanáctitónovou flétnovou kadencí, která je 

sestavena z tónů řady RI2. Podle zde popsaného způsobu práce s řadou by se 

mohlo zdát, že oba tyto díly mají hodně společného, ale ve skutečnosti jsou 

diametrálně odlišné. Zatímco díl a má spíše meditativní charakter, který vychází z 

převážně monotónního rytmického průběhu melodie, v dynamickém dílu b se na 
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malé ploše vystřídá několik různorodých úseků, jak z hlediska nástrojové sazby, 

rytmického zpracování, charakteru doprovodných hlasů i dynamického odstínění. 

Sám autor tu kromě celé škály dynamických znamének užívá další přípisy jako poco 

a poco animando (takt 24), un poco più eccitato (takt 28), rubato (takt 31) či 

calmando (takt 32). 

Následujících 11 taktů vyplňuje plocha výrazně zvukově diferencovaná. Užívá 

flétnových flažoletů, smyčcových tremol sul ponticello v kontrastu s přirozeným 

zvukem, pedálového legata, glissandových ploch či flažoletů harfy. Absence 

výraznějšího motivu či tématu dává tomuto úseku charakter vsuvky. 

Po ní následuje silně kontrastní část, která se na rozdíl od části předchozí 

vyznačuje výrazným tématem (melodie flétny je sestavena z řad P7 a R7) s 

dynamickým doprovodem v ostatních hlasech. Celý díl zní v plné nástrojové sazbě s 

příkrými dynamickými změnami v novém taktu (4/4) i tempu (più mosso).  Plynule 

pak přechází do opakujícího se dílu a opět v taktu 3/4, resp. jeho druhé kánonické 

části. Její melodický průběh je totožný, některé nástroje si pouze prohazují své party 

nebo zde dochází k oktávovým změnám. Díl a´ je tedy zkrácen o počáteční dvě 

formy řady (prvních 11 taktů), v závěru je ale naopak prodloužen o 6 taktů 

směřujících k poslednímu souzvuku vzdáleně připomínajícímu akord g moll (es, e, g, 

d, b). 

4. věta, Allegro ritmico, 4/4 
 Finální věta je nejrozsáhlejší částí celého cyklu. Je značně členitá, i když její 

vnitřní části nejsou příliš kontrastní s výjimkou centrálního dílu pětidílné formy, který 

má podobně jako ve větě třetí spíše charakter epizody či vsuvky. Avšak vzhledem k 

celkové zrcadlové stavbě formy, částečně i v rámci vnitřní struktury některých dílů, 

zde označuji tuto epizodní plochu jako díl C. 

 Věta má tedy půdorys zrcadlové pětidílné formy ABCB´A´ s kodou. 

 

  A  B  C  B´  A´  k 
  26  38  19  22  35           19         

 i1   i2    a      m      b   c  b´  s                            b      c´      m   i2   a   s   i1  

2   5    10    9      16  6  10  6                          12    10     11   6   10  3  5 

 

Na rozdíl od předcházejících vět je Allegro ritmico více virtuózní a efektní. V 

převážně rychlém tempu s velmi pregnantní rytmikou dává autor vyniknout 
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technickým možnostem jednotlivých nástrojů, ve středním dílu C pak v klidné 

atmosféře uplatňuje méně obvyklé barvy a zvukové efekty. V některých tématických 

oblastech, které zaujímají v této větě méně prostoru než plochy netematické, 

výplňové, jsou užity transponované formy řady vždy horizontálně v jednom hlasu 

nebo paralelně horizontálně v několika hlasech většinou ve formě fugata či přímo 

kánonu. 

Větu zahajuje introdukce, která obsahuje dvě rytmicky výrazné plochy, s nimiž 

je dále pracováno na konci věty při návratu dílu A. Jsou plně chromatické, v každém 

taktu je uplatněno všech 12 tónů chromatické stupnice. Skladatel s nimi nakládá  

modálně.  První část introdukce předjímá melodický obrys hlavní tématické oblasti 

dílu A (díl a), jenž je v horním hlasu postaven na opakování čtyřtónových skupin s 

úderným synkopickým akcentováním. Druhá část introdukce, kterou tvoří 

šestnáctinové běhy paralelně ve všech hlasech, má charakter mezivěty a je také v 

této funkci použita  v závěru dílu a, později zazní rovněž při opakování dílu A a ještě 

před koncem celé věty v závěrečné kodě. 

Díl B obsahuje několik výrazných témat, která jsou  vystavěna vždy na 

základě transponovaných řad. Skladatel zde pracuje se sledy forem P7 – I7 – RI7 – 

R7 a P1 – I1 – RI1 – R1, jejichž čtvrtý tvar je vždy zpracován v tříhlasém kánonu. V 

taktech 37 až 38 nalezneme formy P1 a I1 simultánně na způsob kánonu v primě, 

kdy comes je inverzí ducis. Díl b´ pak exponuje řady P5 – I5 – RI5 – R5 opět s 

kánonem v závěru. Je patrné, že úseky b a b´ tvoří společně jednolitou tématickou 

plochu, do níž je vsazen díl c, který má spíše povahu mezivěty. Vzhledem k tomu, že 

je s ním dále pracováno při opakování dílu B (B´), označuji jej samostatně jako díl c.  

Zklidňující spojka připravuje nástup kontrastního oddílu C, jehož atmosféra 

připomíná svět za zrcadlem. Oproti divokému rytmicky i zvukově pregnantnímu 

předchozímu dění se zde odehrává vše ve volně plynoucím čase v delších 

hodnotách, barvy jednotlivých nástrojů jsou často zastřeny hojným užitím flažoletů 

smyčců, flétnového frullata či tóny spojenými s údery na nástroj. V první části dílu je 

melodická linie budována pomocí lomené řady P11 i jejích dalších tří forem. 

Skladatel zde pracuje s tří-, čtyř- a pětitónovými skupinkami, které postupně 

procházejí všemi hlasy na způsob volného fugata. Druhá část dílu C je, jak již bylo 

zmíněno, jakousi hrou zvuků a přehlídkou méně obvyklých barevných možností 

nástrojů. 
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Od taktu 84 se již navrací známá hudba v obráceném pořadí, tedy zrcadlově, 

a ve zkrácené podobě. Z dílu B zazní nejprve prvních osm taktů tématu b, jehož 

nástup je zajímavým způsobem připraven zrychlující se doprovodnou figurou, která 

tvoří krátkou předehru. Dále slyšíme pozměněný díl c, na který přímo navazuje 

mezivěta z dílu A v identickém znění. Po krátké spojce je v šestitaktovém úseku 

rozveden hudební materiál druhé části introdukce, jehož šestnáctinové chromatické 

běhy ústí přímo do hlavního tématu dílu A, oddílu a, který je užit beze změn. Na 

závěr hlavního půdorysu věty zazní lehce rozvedený synkopický motiv z úplného 

začátku, tedy z první části introdukce. 

Celou větu uzavírá několikadílná koda, která připomíná v prvních pěti taktech 

základní tvar řady a její inverzi, v dalších čtyřech taktech modální práci s 

čtyřtónovými skupinkami a po krátkém intermezzu harfy rozbíhá poslední gradační 

plochu z již dobře známého hudebního materiálu z druhé části introdukce. 

Chromatická šestnáctinová pasáž vrcholí v kombinovaném souzvuku terciového a 

kvart-sekundového akordu, po rytmické vložce upomínající na střední díl Scherzina 

pak větu zakončí smířlivý terciový akord G dur s přidanou sekundou. K tonálnímu 

vyznění posledního akordu rovněž přispívá doplněk v nejvyšším hlasu, díky němuž je 

tónina G dur zřetelně utvrzena. 

 

Z podrobného popisu formy jednotlivých částí čtyřvětého cyklu je patrná 

autorova náklonnost k vícedílným formám, obzvláště pak k formám zrcadlovým. Vždy 

je formální struktura  vět zřetelná, hlavní hudební předěly jsou velmi čitelné. 

Převážná většina dílčích částí vět je jasně vnitřně členěna na oblasti tématické, 

mezivěty, spojky, atd. Jde tedy o formální stavbu neoklasickou. 

Celkový atonální skladebný sloh je narušen tonálním středním dílem  druhé 

věty, který zpracovává citaci středověké hudby. Tento druh kontrastu pak skladatel s 

oblibou využil i v dalších nejen komorních skladbách. 

Zajímavým prvkem uplatněným právě ve zmíněném tonálním úseku je využití 

smyčcových nástrojů v roli nástrojů bicích, a navíc dosažení prostorového zvukového 

efektu zapojením postupně všech hráčů ansámblu. 

Flétna je v této skladbě uplatněna v celé své zvukové škále, od ostrých 

nejvyšších tónů až po hřejivý kulatý zvuk v nejnižší flétnové poloze, včetně 

zvukových efektů rozšířené techniky. Je zde nejčastějším a též obvykle prvním 

nositelem dodekafonických témat nebo rovnocenným partnerem jiného nástroje při 
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expozici hlavní  melodické linky. Ve střední části druhého dílu nabývá kromě úlohy 

nositele hlavní melodie středověkého nápěvu, též roli nástroje bicího, kdy pouhým 

klapáním klapek dotváří efekt zvuku bicích nástrojů, jenž vyluzují nástroje smyčcové.  

Maximální využití novodobých nástrojových zvukových možností, příkrá 

souzvuková stránka ve smyslu vršení sekundových, septimových a tritónových 

souzvuků jsou hlavní charakteristické znaky Feldova hudebního jazyka pozdního 

období, jehož významným plodem je právě Quintetto capriccioso.  

 
Flautarchia, Hudba pro flétnu a smyčcový kvartet (2000), A. Leduc, durata       

cca 10´ 
Skladba, jejíž název je odvozen z obsazení flétny a smyčců, tedy „flauta ed 

archi“, byla věnována flétnistovi Robertu Fabriccianimu a Kvartetu Martinů. V jejich 

interpretaci také skladba poprvé zazněla 12. srpna 2000 v italském městě Asiago v 

rámci Asiago Festivalu. 

Tento jednovětý hudební kus je velmi bohatě vnitřně členěn na převážně 

kratší úseky, které jsou buď nositeli témat nebo mají charakter mezivět či spojek.      

Z hlediska uplatnění kontrastu jsem toto větší množství článků sloučila do vyšších 

oddílů, aby bylo možno lépe se orientovat v posloupnosti či návratnosti hudebních 

úseků. Tyto velké díly ale nemají charakter učebnicových částí velké vícedílné formy. 

Navíc některé drobnější úseky nebylo možné zařadit do vyšších celků, a tak zůstávají 

samostatně vložené mezi oddíly vyššími. 

 Hrubý obrys formy lze tedy vyložit jako vícedílná forma ABCDEE´B´C´D´A´ s 

kodou, přičemž středním předělem či jakousi osou formy je flétnová kadence mezi 

díly E a E´. Čistě spekulativně bychom mohli tento půdorys ještě zjednodušit na 

ABCC´B´A´. Ve skutečnosti ovšem formální řešení této přibližně desetiminutové 

skladby není zcela tak zřetelné. Úplné znázornění jednotlivých oddílů včetně malých 

samostatně stojících dílů přináší následující graf. 

  

 A    B    C    D    f    e´    E    cadenza    E´   m   B´   C´   D´   A´   e´´´     koda 
          28  23   20   35   8    7    24                    28    7   15   18  19   33   20       11 

 

 Zajímavostí této skladby je práce s 14titónovou řadou. Feld si rozšířil 

dvanáctitónovou škálu o další dva tóny, které se tedy v řadě ozývají dvakrát. 

Přestože tímto vlastně autor popírá základní princip dodekafonické práce, že každý 
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tón smí být znovu uveden až po vyčerpání všech ostatních tónů dvanáctitónové řady, 

pracuje v této skladbě s prodlouženou řadou metodou dodekafonickou. Základní tvar 

řady téměř vždy následuje její retrográdní forma, inverze a inverze raka, v dalších 

částech pak postupně zazní transponovaná řada P2, P3, P4, P5, P7, P9, P10, P11 

se všemi ostatními tvary. Základní forma řady zní: 

  

b   a   f   e   h   a   b   d   es   as   des   c   fis   g 
                                1   4  1   5   2   1   4    1    5      5       1   6    1 

 

Tóny b a a jsou zdvojené a vyskytují se pouze v první polovině řady, která má 

díky tomu spíše modální charakter. Řada není vnitřně souměrná ani dále členěná. 

Obsahuje převážně půltónové kroky, ale rovněž dvě velké tercie, čisté kvarty a jeden 

tritón (celkem 6x m. 2, 1x v. 2, 2x v. 3, 2x č. 4, 1x zv. 4). Poprvé je uvedena v taktu 9 

v širokém rozpětí intervalů v rozsahu tří oktáv. 

 
Redukcí intervalů dostaneme neutrální formu řady: 

 
 Tónový materiál řad je užíván pouze horizontálně, někdy dochází k lomení 

řady a její úseky zaznívají v různých hlasech, často také probíhají dvě různé formy 

řady paralelně ve dvou hlasech či jedna forma ve všech hlasech. To se týká taktů 

111 a 112, kde se forma řady I11 ozve pětinásobně s drobným časovým posunem, 

tedy formou fugata. 

 Ve dvou méně závažných úsecích se také vyskytují řady dvanáctitónové, které 

ovšem nemají žádnou spojitost s původní řadou. Hlasy, jež nepodléhají posloupnosti 

řady, jsou komponovány volně atonálně, objeví se též úseky využívající čtvrttónový 

systém.  

Kromě Feldových oblíbených nástrojovou barvu zpestřujících prvků jako jsou 

flažolety, frullata, tóny spojené s úderem na tělo nástroje či pouze tlukot na ozvučnou 

desku nástrojů, jež běžně užívá ve svých kompozicích, vyskytuje se zde rovněž další 

obohacení zvuku flétny. Jde o vnitřní rozechvění těla nástroje foukáním přímo do 
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otvoru v náustku a pomocí artikulace „ft“ je dosaženo dechového tónu o septimu 

nižšího než je tón hmataný. Tento prvek se vyskytuje v oddílu B souvisle ve třinácti 

taktech jako pozadí k tématickému dění v ostatních hlasech. Později jej skladatel užil 

velmi vtipně ve skladbě pro sólovou flétnu Erinnerung an Mozart  z roku 2001, kde 

hráč takto napodobuje zvuk tympánů v pochodu z druhého jednání opery Kouzelná 

flétna (více viz kapitola 4.1.) 

matrix 
 I0  I7   I11   I5 I10 I3 I2  I9  

P0 B A F E H A B D Es As Des C  G R0 

 H  Fis   B   E  A  D Cis    Gis  

P5 Dis D  Ais A  E  D  Es  G  As  Cis  Fis F  H   C  R5 

 E  H   Es    A  D  G Fis    Cis  

P11 A Gis E Es  B  As  A  Cis D  G  C H  F   Fis  R11

 H  Fis   B    E  A  D Cis    Gis  

 B  F   A    Dis  Gis  Cis C   G   

 Ges  Des   F    H  E  A As    Es   

P7 F E C H Fis E F A B Es Gis G Cis D R7 

P2 C H  G Fis  Cis  H  C  E  F  Ais  Dis D  Gis  A  R2 

P9 G Fis  D Cis  Gis  Fis G  H  C  Eis  B A  Dis  E  R9 

P10 As G Es D A G Gis C Cis Fis  H B  E  F  R10

P4 D Cis  A Gis  Dis  Cis  D  Fis  G  C  F E  Ais  H  R4 

P3 Cis C As G D C Des F Ges H E Dis A B R3 

 RI0  RI7   RI11   RI5 RI10 RI3 RI2  RI9  

 

Schéma na následující straně znázorňuje podrobný rozpis jednotlivých článků 

formy, včetně použitých forem řady. Pokusím se je nyní charakterizovat. 

 

Úvodní jemné tremolo smyčců zahajuje důraznou introdukci v rámci prvního 

dílu, částečně tvořenou nesouhlasně rytmicky členěnými běhy. Simultánně nad 

sebou běží kvintoly, sextoly, šestnáctiny i trioly. Tato zajímavá rytmicky zamlžená 

plocha je užita ještě později při návratu dílu A. První tématická oblast (a) jasně 

nastupuje výrazným synkopickým doprovodným motivem, jež tvoří souzvuky malých 

sekund. Hned v taktu následujícím se přidává flétna s 14ti-tónovým tématem, které 

kopíruje sled forem P0 – R0 – I0 – RI0. Téma má široké intervalové rozpětí, není 

proto příliš kompaktní, má spíše rytmický ráz. Po pasážové mezivětě (m1) se téma 

objevuje v transpozici P3 – R3 – I3 - RI3. Jeho úseky procházejí různými hlasy, je 



 85 

intervalově sevřenější, a tím dostává i zřetelnější 

kontury. K tomu přispívá i nižší poloha 

doprovodných hlasů. Opět plynule navazuje 

mezivěta (m2), která svým rychlým sextolovým 

pohybem rytmicky graduje až do poloviny taktu 28. 

Sem kladu hranici mezi díly A a B, přestože hudební 

proud plyne téměř bez přerušení. Dochází zde ale 

ke změně atmosféry a k radikální změně v rovině 

zvukové barevnosti. Přichází oblast plná sónických 

experimentů. 

 Začíná opět tremolem, které se v zápětí stává 

jakousi chvějící se mlhovinou, což je způsobeno 

uplatněním mikrointervalového systému, konkrétně 

čtvrttónového. Následuje relativně dlouhá plocha 

(oproti jiným částem této skladby), kterou propojuje 

zajímavý zvukový efekt spojený s flétnovým 

dechovým staccatem zmíněným výše. Flétnista 

takto v staccatových osminách doprovází ostatní 

hlasy, které exponují kratší motivy nebo od taktu 41 

delší 14ti-tónová témata. Různé řady jsou zde užity 

horizontálně ve dvou hlasech (1. housle – P7, R7, 2. 

housle I7, RI7; mají vždy společný poslední a první 

tón). Podobně nalezneme od taktu 47 řady P10 a 

R10 v partu violy a I10 a RI10 ve violoncellu. Celý 

tento zajímavě zvukově vystavěný úsek od poloviny 

taktu 28 až po takt 51 nazývám dílem B.   

 Úsek C v sobě zahrnuje dvě tématické 

oblasti. V první (díl c) je téma neseno v nejvyšším 

hlase ve formách řady I9 a P9, zatímco nejspodnější 

hlas vytváří basovou linku sestavenou z tónů formy 

RI9 (zde ale není řada úplná, postrádá desátý tón). 

Střední hlasy se pohybují po chromatické stupnici a 

udržují stálý šestnáctinový pohyb. Melodie druhého 
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tématu (d) je rovněž v nejvyšším hlase nad chromatickým syrrytmickým pásmem 

ostatních hlasů a využívá základních čtyř forem řady I0 – RI0 – P0 – R0. V závěru 

dílu je k podpoření gradace využito efektních glissandových výjezdů do vysokých 

poloh flažoletů u všech smyčců a přefukovaného glissanda po alikvotní řadě  v partu 

flétny. Následující čtyřtaktový úsek paralelních sextol napětí uvolňuje a uzavírá celý 

oddíl C na samostatně stojícím tónu g. 

 Hranice přicházejícího oddílu D je velmi zřetelná a je rovněž patrná změnou 

taktu ze 4/4 na 3/4 a též díky přípisu Meno mosso. Velmi kontrastní část vnáší jemný 

lyrický tón do do té doby převážně divokého rytmicky výrazného hudebního dění. Po 

prvních třech taktech, v nichž si jednotlivé nástroje zlehka předávají jediný tón g, 

jehož barva se přelévá z flažoletů k přirozenému tónu, přichází hlavní téma tohoto 

dílu (e). V podstatě tonální téma je koncipováno ve dvojhlasu, kde druhý hlas je 

inverzí prvního. Rytmický obrys obou hlasů je shodný a melodie, jež nečerpá z žádné 

formy řady ani její části, plyne převážně ve čtvrťových hodnotách. Téma se opakuje 

třikrát za sebou, při opakování je vždy lehce zkráceno a jeho konec se rozplyne v 

zvukově rozostřeném úseku v čtvrttónovém systému.  Posledních šest taktů vyplňuje 

sólový výstup flétny s přípisy poco rubato či accelerando, jež mu dodávají charakter 

kadence. Zajímavostí je užití tří 12ti-tónových řad, které ale nemají žádnou spojitost 

ani s řadou původní ani samy mezi sebou. 

 Dalšími články formy jsou dva drobné díly, které nelze sloučit ani přiřadit k 

dílům jiným, protože jeden obsahuje zcela novou hudbu a druhý naopak vychází z 

lyrického tématu oddílu předcházejícího, tedy dílu D. 

 Malý díl f nemění takt, ale vrací se k původnímu tempu (Tempo I). Nad 

rytmicky pregnantním kvartovým doprovodem smyčců rozvíjí flétna téma ve formě 

řady P11 a R11, forma I11 prochází všemi hlasy na způsob kánonu, nad čtvrttónovou 

plochou pak  zazní forma RI11 opět v nejvyšším hlase (s jednou malou odchylkou, 

předposlední tón je h místo b). Drobný díl e´ je diminucí hlavního tématu oddílu D. 

Jeho dvojhlasý tonální charakter zůstává zachován, mikrointervalová plocha je nyní 

vynechána. 

 V taktu 122 se dostáváme k poslednímu oddílu první půle zrcadlové formy, 

dílu E (Tranquillo assai). Po čtyřtaktovém úvodu na způsob clusteru (držené tóny bez 

vibrata v těsné intervalové blízkosti) se rozvíjí ucelená tématická plocha g, jejíž 

melodický obrys tvoří řady P2 – R2 – I2 – RI2 v partu flétny, posléze prvních houslí a 
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violoncella. Obě retrográdní formy zaznívají sólově, jinak ostatní hlasy tvoří 

monotónní synkopický doprovod rytmizací předržovaného sekundového souzvuku.  

Od taktu 142 nastupuje další nový tématický úsek h, od začátku již devátý.  

Různé formy 14ti-tónového tématu procházejí vždy dvěma hlasy (I5, P5 v 1. a 2. 

houslích, RI5, R5 ve flétně a violoncellu), ostatní tři nástroje vytváří rozostřenou 

zvukovou plochu v čtvrttónovém systému. Šestitaktový úsek doplňuje krátká spojka, 

která obsahuje jak vrchol tak dynamický pád. 

Osou zrcadlové formy je flétnová kadence, jež čerpá tónový materiál z řad P2 

– R2 – I2. Ostatní nástroje zde mlčí, až na několik osamocených vstupů, jenž jsou 

realizovány údery na tělo smyčcového nástroje či nástrojů. Značně rozdrobená 

melodická linka flétny využívá pestré škály rytmické i dynamické. 

Návrat známé hudby, jež vyplňuje pomyslnou druhou polovinu skladby, lehce 

oddaluje mezivěta (m3) a drobná spojka, které připravují příchod části g´, tedy jedno 

z témat velkého dílu E´. Mezivěta pracuje ve vrchním hlase s dvanáctitónovou řadou, 

která opět nevychází z původní řady. Je ale užita dvakrát za sebou horizontálně v 

partu flétny, přičemž pokud označíme její první uvedení jako tvar P0, podruhé zazní 

ve formě I6. Ostatní hlasy vytvářejí jednolitou barevnou plochu stejnými pasážovými 

sextolovými běhy v těsných intervalových rozestupech a drobným časovým posunem 

hlasů, jenž překrývá vyskytující se pauzy. 

Téma dílu E´ přichází v taktu 168 pouze s drobnými změnami v doprovodných 

hlasech a s pestřejší instrumentací hlavní melodie. Díl B´ (resp. pouze jeho tématická 

oblast b´) nastupuje v taktu 191 po zajímavé mezivětě, která částečně čerpá z 

hudebního materiálu mezivěty z dílu A (tedy z m1´´) a doplňuje jej rytmikou smyčců 

(skladatel zde opět užívá smyčcové nástroje v roli bicích). Téma dílu B´ má stejnou 

strukturu jako v první polovině skladby, 14ti-tónová témata jsou ale přesunuta do 

jiných hlasů, transponována a v rámci kánonu dochází k výměně rolí prvního a 

druhého hlasu. Transpozice je patrná ze schématu na straně 85, formy P7 – P10 

jsou nyní nahrazeny P3 – P0. 

Po mezivětách m1 a m2 se v taktu 215 ve zkráceném tvaru vrací díl d, tedy 

hlavní téma velkého oddílu C. Sled forem řady je původní. Oddíl D´ je rovněž 

zkrácen, zahrnuje dvojí uvedení tématu, poprvé ve zdvojené instrumentaci s 

přidaným permanentním trylkem v nejvyšším hlase a podruhé v původní 

instrumentaci s diminucí závěrečných taktů a bez čtvrttónové plochy. Plynule pak 

navazuje mezivěta vycházející z hudebního materiálu mezivěty m1 z oddílu A s 
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inverzně vedenou vrchní melodií, tedy stejně jako v mezivětě m1´ v oddílu C. V taktu 

247 pak zazní charakteristická výrazná doprovodná figura k hlavnímu tématu a 

nastupujícímu v taktu následujícím, které je opakováno beze změn. Bezprostředně 

navazuje verze tématu a´ tentokrát v pozměněné transpozici, nyní P4 – R4 – I4 – 

RI4. Zrcadlový návrat hudebních úseků dotváří mezivěta užívající hudbu z 

introdukce, jež posléze vyvrcholí v aleatorním úseku s drobným návodem pro hráče a 

s přípisem simile ad libitum. Volností rozjařené hlasy se pak v závěru sjednotí 

společným sextolovým výjezdem do vysoké polohy. 

Jako vzdálená vzpomínka zazní ještě před závěrečnou kodou lyrické téma z 

oddílu D v jemných flažoletech, jehož tonalita je mírně nabourána přidanými hlasy. 

Od taktu 296 se skladba jasně chýlí k úplnému závěru v podobě svižné rytmicky 

výrazné kody. 

 

Výlučností této skladby spolu s užitím prodloužené dodekafonické řady, jak 

bylo popsáno v úvodu analýzy, je také uplatnění mikrointervalového systému a práce 

s clustery. Tyto specifické výrazové prostředky jsou však uplatněny velmi střízlivě a 

umně, tudíž nemění příliš celkový charakter Feldovy hudby. Skladatel navíc vkládá 

kontrastní tonální úseky do jinak zcela atonálního hudebního proudu a dosahuje tak 

zajímavého kontrastu v rámci vícedílné formy. 

Tématické plochy a také některé spojovací úseky jsou koncipovány jako 

melodie tématu s doprovodem ostatních hlasů, které tvoří nejčastěji pravidelně 

rytmicky pulzující pozadí. Zde se také hojně uplatňuje synkopický prvek. 

Významnou roli v celé skladbě hraje barva, resp. barevný kontrast, kterého 

skladatel dosahuje jednak využitím rozšířených zvukových možností zúčastněných 

nástrojů (flažolety, frulata, dechové tóny, údery na tělo nástroje), a také vytvářením 

rytmicky i zvukově rozostřených pasáží (čtvrttóny, clustery, polyrytmické plochy). 

Flautarchia je skladba plná zvukových i koncepčních experimentů, ale 

nepostrádá zásadní prvky skladatelovy hudební řeči, jakými jsou nápaditá melodika, 

pravidelná metrická pulsace a zřetelné vnitřní členění. Vyznačuje se však největší 

formální uvolněností z  Feldových komorních skladeb ve smyslu užití tradičních 

formových modelů.  
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 Komorní skladby pro nestandardní seskupení nástrojů s flétnou představují 

významnou a početnou skupinu Feldových skladeb. Flétna je v nich spojována 

převážně s nástroji smyčcovými, často též s harfou či kytarou. Zcela ojedinělé 

uskupení nacházíme ve skladbě Epigramy pro pikolu, tubu a harfu. 

 Více než polovina z osmi titulů této skupiny skladeb náleží k umělecky 

hodnotným dílům skladatele, který ovšem i do kusů psaných za určitým výchovným či 

komerčním účelem dokázal vložit tvůrčí jiskru či s nadsázkou hovořit vlastním 

hudebním jazykem. 

 Všechny Feldovy skladby se vyznačují jasnou formovou stavbou. 

Nejoblíbenější třídílná forma je v pozdních dílech rozšiřována na vícedílnou, jež je 

velmi často koncipována zrcadlově, konkrétně je tomu tak v krajních částech 

Quintetta capricciosa a v jednověté skladbě Flautarchia. Principy sonátové formy 

skladatel využil ve čtvrté větě Tria z roku 1963 a ve zcela nových souvislostech také 

v Nocturnu, ve kterém je klasický sonátový rozvrh jednověté skladby narušován 

četnými epizodami, v nichž zaznívají citace Feldových starších skladeb. Stopy formy 

rondové bychom mohli vysledovat ve čtvrté větě Tria z roku 1972 (resp. 1995), 

přestože nejsou příliš nápadné. Skladatel zde inklinuje spíše k formě volné, složené z 

větších či menších oddílů řazených za sebou bez vnitřních zákonitostí. Toto se 

částečně projevuje rovněž ve skladbě Flautarchia, jejíž vícedílná zrcadlová stavba je 

zpestřena několika drobnými samostatně stojícími díly. 

 Hudební jazyk zaznamenal určitý vývoj, jehož kontinuitu nám popisovaná 

skupina skladeb částečně zprostředkovává. Čtyři miniaturní věty Tria z roku 1963 se 

postupně vymaňují z tonálního slohu uplatněním dodekafonní techniky při stavbě 

témat nebo i některých celých hudebních bloků, avšak stále skladba celkově inklinuje 

k určitému tonálnímu zakotvení. Dvě skladby z let sedmdesátých – Trio pro housle 

(flétnu), violoncello a klavír z roku 1972 a Epigramy pro pikolu, tubu a harfu – jsou již 

psány ve slohu atonálním s uplatněním dodekafonických témat. Při jejich stavbě 

skladatel pracuje i s několika dvanáctitónovými řadami. Úseky budované volně 

atonálně užívají příkrých akordických souzvuků, převážně kvartových a 

sekundových, a programově se vyhýbají jakýmkoliv náznakům tonálního centra. 

Velmi často je škála chromatické stupnice vyčerpána v rámci jednoho taktu. 

 Další skladba Quintetto capriccioso vznikla až v polovině devadesátých let. 

Její atonální hudební jazyk je dále obohacován v rovině sónické rozšířením 
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zvukových možností zúčastněných nástrojů a v oblasti souzvukové využitím citace 

starší hudby k dosažení maximálního kontrastu.  

 Dvě nejmladší skladby, které stojí již na prahu 21. století, kombinují ve větší 

(Nocturno) či menší míře (Flautarchia) sloh atonální a tonální, pracují s 

dodekafonickými, volně atonálními i tonálními tématy, využívají všech nejnovějších 

barevných nástrojových možností, aleatoriky i mikrointervalové hudby (v případě 

Flautarchie). V Nocturnu, skladbě věnované památce Jeana-Pierra Rampala, se Feld 

otevřeně přihlásil ke své vlastní tvorbě z padesátých let a velmi působivým 

způsobem ji zpřítomnil formou původních citací v rámci novodobé skladby. 

 Pregnantní rytmika je jednou ze zásadních charakteristik Feldových skladeb  

vůbec. Tato složka jeho hudební řeči myslím nezaznamenala nějaké zásadní změny 

během všech jeho tvůrčích období. Častější uplatnění aleatoriky či kadenčních úseků  

od 70. let vneslo nový druh kontrastu do jinak pravidelně rytmicky pulsujících vět. 

Jistým experimentem v oblasti metra a rytmu je druhá věta Capriccia pro dechový 

kvartet a kytaru (1964), ve které jsou v jejích krajních částech nástroje rozděleny do 

dvou skupin s vlastní metrikou. Jde ale pouze o dva krátké hudební bloky uvnitř 

standardně metricky řešené cyklické skladby. 

 Tvorba pro komorní ansámbly byla ve většině případů podnícena živými 

hudebními tělesy a také skladatelovou oblibou komorní hry, která pramenila již z 

doby jeho muzikantského mládí. Fakt, že v těchto skladbách došlo k významnému 

uplatnění flétny, byl způsoben pravděpodobně tím, že již od doby uvedení jeho 

Koncertu pro flétnu, smyčcový orchestr, harfu, klavír a bicí (1954) a posléze Sonáty 

pro flétnu a klavír (1957) se Feld zařadil mezi vyhledávané skladatele schopné 

optimálně využít její výrazové a technické možnosti. 
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4.6 Instruktivní skladby  

 Jindřich Feld napsal celkem osm instruktivních skladeb s flétnou, z nichž dvě 

sahají za rámec instruktivní literatury svojí kvalitou, přestože jsou napsány ve 

snadném slohu. Jsou to Tři kusy pro hoboj (flétnu nebo klarinet) a klavír (1966) a 
Pět invencí pro dvě flétny (1975). Další v tomto smyslu těžko zařaditelnou skladbou 

je Quartettino pro 4 zobcové flétny, které popisuji v kapitole 4. 4. 

 Většina drobných instruktivních kusů vznikla na objednávku nakladatelství 

Leduc, kde také všechny vyšly tiskem. V českém prostředí se proto tyto skladby příliš 

často nevyužívají, přestože jsou psány velmi vhodnou formou. Jsou většinou krátké, 

snadno hratelné (s maximálním rozsahem flétnového partu do g3), srozumitelné i 

přes velmi současný hudební jazyk. Tato skupina skladeb zahrnuje jednak sólové 

skladby pro flétnu s klavírem (Petit Caprice pro flétnu a klavír, 1974), flétnu s kytarou 

(Dva tance pro flétnu a kytaru, 1975)81 a také hudební kusy pro komorní uskupení 

(Dvě partity pro 2 nebo 3 zobcové flétny (nebo flétny či hoboje)82, 1971, Malá 

komorní hudba, 1973, Petite divertissement pro 3 flétny83, 1974 a Vivat Musica! 

Kasace pro soubor zobcových fléten84, 1998). 

 Zastavila bych se u dvou na začátku zmíněných skladeb, které považuji za 

velmi hodnotné v této kategorii. 

 Tři kusy pro hoboj (flétnu nebo klarinet) a klavír (1966) je zhruba 

šestiminutová skladba přinášející tři velmi kontrastní nálady, jež jsou vyjádřeny v 

názvech jednotlivých částí Giocoso – Malinconico – Burlesco. Zatímco středně těžký 

flétnový part (zde vycházím s flétnové verze) je veden spíše melodicky, náročný 

klavírní part je epicentrem navršených disonancí a velmi příkrých harmonických 

postupů, jež skladbě dodávají velmi moderní ráz. Krajní věty jsou velmi pregnantně 

rytmicky vypracované, střední část přináší pak velmi ostrý kontrast v rovině zvukové 

(je užita rozostřená barevná plocha v doprovodném pásmu klavíru spolu s temnou 

melodií flétny). 

 Hlavní téma první věty je zpracováno bitonálně. Melodický hlas flétny a 

doprovodný hlas pravé ruky klavíru jsou zasazeny do tóniny d moll, zatímco levá ruka 

se pohybuje v cis (není definován tónorod). Od 12. taktu se pak celý model mění na 
                                            
81 Obsahuje Danse lyrique a Danse Barbare; druhý z nich je transkripcí Barbarischer Tanz pro sólovou kytaru z 
roku 1974, více o této skladbě píši v kapitole 4. 3.  
82 tato skladba vznikla na objednávku nakladatelství Panton 
83 premiéra 16. února 1987 v Praze (studenti pražské konzervatoře R. Vajsocha, J. Skuhra, M. Matějka) 
84 premiéra 25. září 1999 v Třebíči (Celonárodní festival neprofesionálních souborů, hrály spojené soubory 
Aulodia-Praha, Tibia-Praha a ZUŠ Třebíč, dir. Iveta Hlavatá) 
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bitonalitu F – fis. Následující mezivěta je budována formou dialogu flétny a klavíru – 

na melodické „otázky“ flétny přicházejí disonantní „odpovědi“ klavíru užívajícího 

sekundových souzvuků. Střední část přináší velmi kontrastní tématický materiál, ve 

kterém dominuje dlouhá lyrická klenutá melodie flétny doprovázená opět zčásti 

bitonálně. Hravý charakter s přicházejícím úvodním dílem pak větu dovede až k 

závěru. 

 Druhá část cyklu má také třídílný rozvrh. Krajní části nejsou sice zcela 

identické, ale probíhají ve stejném melancholickém duchu. Zamlžená atmosféra 

těchto částí je vytvořena doprovodnými hlasy pohybujícími se ve velmi blízkých 

intervalových vzdálenostech. Zvukovou masu na způsob clusteru lze ještě umocnit 

permanentním zadržením pravého pedálu a také vytvořením maximálního pianissima 

pomocí pedálu levého. Z takto rozostřeného pozadí vystupuje jemná melodie flétny, 

jejíž vztah k nějakému tonálnímu centru je jen stěží určitelný. Ve střední části 

dochází k silné rytmické i dynamické gradaci, jež se zklidňuje s příchodem původní 

melancholické části. 

 Poslední věta Burlesco se nese ve stálém rychlém šestnáctinovém pohybu, 

který je ve středním dílu doplněn táhlým melodickým tématem flétny. Celkově věta 

vyznívá spíše atonálně, přestože melodický part flétny má určitý latentní harmonický 

plán. Doprovodné akordické figury klavíru, ale jakékoli tonální asociace rozhánějí. 

Feld zde pracuje převážně se sekundovými souzvuky a nebojí se vršení malých 

sekund, popřípadě užívá harmonicky zahuštěného bitonálního pásma velmi 

nepříbuzných tónin (např. F dur + Fis dur). Díky ne příliš náročnému flétnovému 

partu zvládne i méně zkušený flétnista (např. žák ZUŠ) interpretovat skladbu ve velmi 

rychlém tempu.  

 Kvality této skladby ocenil i profesionální německý flétnista Immanuel 

Lucchesi, který hrál Tři kusy několikrát při svých recitálech. 

 

Pět invencí pro dvě flétny (1975) je drobná skladba, ve které, jak je již 

prozrazeno v názvu,  Feld pracuje s imitačními technikami. V první části Prélude se 

oba hlasy odvíjí volně imitačně. Výrazný hlavní motiv, který se objevuje ve větě 

třikrát, má formu kánonu v oktávě, jehož comes je inverzí dux. Ve střední části se též 

objevuje přísný kánon v primě. Jednotlivé hlasy se odvíjí na základě velmi uvolněné 

tonality, zřetelný centrální tón g zaznívá vždy na začátku hlavního motivu a též jako 

závěrečný tón. 
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Název druhé pomalé části Mouvement contraire vyjadřuje protichůdný pohyb 

dvou hlasů, z nichž jeden je vždy zadržen, zatímco druhý se pohybuje. V převážné 

části věty je tento princip dodržen. Navíc zde zaznívá též inverzní tvar prvního 

tématu. Ve středním úseku skladatel buduje rovnocenný dvojhlas s pomocí imitační 

techniky. Celkový formální rozvrh věty vychází z třídílnosti, přičemž první díl je při 

návratu značně zkrácen. Jako tonální centrum lze chápat tón e. 

Třetí část s názvem Canon je vskutku vybudován technikou přísného kánonu. 

Nejprve zní kánon v oktávě, v taktu 16 kánon v kvintě, od taktu 31 zaznívá opět 

kánon v kvintě, jehož dux i comes jsou inverzí původního tématu. V taktu 42 na 

vrcholu gradace pak nastupuje kánon v oktávě rovněž s inverzní melodií. Hlasy jsou  

v celé větě vedeny přísně, nástup hlasu comes je vždy posunut o jeden takt. Jako 

centrální tón se zde jeví tón c. 

Passacaille, čtvrtá část cyklu, dodržuje charakter kontrapunktických variací, 

přičemž tvrdošíjně se opakující téma se zde stěhuje z jednoho hlasu do druhého. 

Třítaktové téma zaznívá nejprve pětkrát v partu druhé flétny v nízké poloze, poté 

dvakrát v dvoučárkované oktávě v první flétně, dvakrát ve stejné poloze opět ve 

flétně druhé a nakonec ve vysoké poloze tříčárkované oktávy jednou v každém partu, 

ovšem v inverzním melodickém tvaru. Tedy celkem jedenáctero opakování tématu je 

doplněno protihlasem postupně nabírajícím rychlejší, resp. drobnější rytmický pohyb, 

od dělení osminového, přes trioly až k šestnáctinám. V závěru na místě kody pak 

souznějí oba tvary tématu (původní i inverzní) společně v protipohybu a uzavírají 

větu na tónu d. 

Poslední částí je Fughette, hravá věta pracující s tonálním tématem barokního 

charakteru. Druhý hlas nastupuje na kvintě o tři takty později a zde již dochází k 

disonantním střetům obou hlasů. Hlavní téma se ve větě objevuje celkem šestkrát, z 

toho jednou v inverzi, dvakrát v rytmické augmentaci, pokaždé v různé poloze, před 

koncem v taktu 54 pak opět v původním tvaru i poloze. Stejně jako začátek tématu 

posazený do G dur i závěrečné tóny věty toto tonální centrum potvrzují. 

Pět invencí Jindřicha Felda rozhodně patří mezi nadstandardní instruktivní 

literaturu nejen svými hudebními kvalitami, ale také jako vhodný materiál při 

seznamování žáků s tradičními kompozičními technikami. 
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4.7 Úpravy a transkripce 

 Obě dvě skladby náležející do této kapitoly - Marche militaire Franze 

Schuberta (Parafráze pro 4 flétny) a Sedm arabesek pro klarinet nebo flétnu, klavír a 

bicí – vznikly z iniciativy  zahraničních interpretů.  

 První z nich Marche militaire Franze Schuberta (Parafráze pro 4 flétny) z 

roku 1978 (vydána v nakladatelství Zimmermann) napsal Feld pro svého přítele 

flétnistu Immanuela Lucchesiho. Praktickým důvodem této objednávky, jak píše Feld 

v předmluvě k vydání, byla potřeba vhodné ansámblové skladby pro jeho žáky. Ale 

dalším, jakýmsi ideovým motivem, byla Lucchesiho a stejně tak Feldova obzvláštní 

nedůvěra ke všemu vojenskému. Tuto objednávku proto nenechal skladatel dlouho 

bez odpovědi a z Schubertovy skladby původně napsané pro čtyřruční klavír vytvořil 

vojenský pochod pro 4 flétny. 

Feld zpracoval pouze pochod bez tria. Transponoval hlavní téma do tóniny B 

dur (z původní D dur), některé pasáže ovšem vybočují z originálního harmonického 

plánu. Objevují se i velmi ostré tóninové skoky jako např. přechod z dominanty tóniny 

B dur přes Ges dur do Ces dur (v taktech 39 a 40). Celkově je ale zachován tonální 

charakter skladby. 

Z hlediska interpretačního jde o středně náročnou skladbu, ve které se part 

první flétny pohybuje převážně v tříčárkované oktávě, občas dosahuje až k tónům h3 

a c4.  

Sedm arabesek pro klarinet nebo flétnu, klavír a bicí z roku 1987 (vydáno v 

nakladatelství Salabert v Paříži) Bohuslava Martinů zpracoval Jindřich Feld pro 

bulharský soubor Trio for contemporary music (Ilja Glavanov – klarinet, Liljana 

Getova – Rajkova – klavír, Tatiana Karparova – bicí), který také skladbu poprvé hrál 

v Praze na Festivalu Pražské Jaro 15. května 1988. Verze s flétnou pak zazněla v 

Praze 15. dubna 1989 v podání Miroslava Matějky – flétna, Daniela Wiesnera – klavír 

a Lubora Krásy – bicí. 

Původní verzi této skladby s podtitulem „Rytmické studie“ složil Bohuslav 

Martinů v Paříži roku 1931 pro housle nebo violoncello a klavír. Kromě instrumentace 

Feld zachoval původní strukturu skladby (včetně počtu taktů jednotlivých částí), 

neměnil harmonii ani další parametry, pouze rozšířil rytmickou složku. Part bicích je 

určen jednomu hráči, ale ten musí zvládat větší množství různých nástrojů; konkrétně 

4 dřevěné templebloky (tzv. tlamičky), 4 bonga, 2 činelky a xylofon. Part bicích je 

jednoznačně z celé skladby nejnáročnější.  



 95 

Melodické složky houslí nebo též klavíru z převážné části přejímá klarinet (či 

flétna), ale také xylofon nebo zvonkohra. V rámci jednotlivých vět dochází často k 

předávání melodických prvků mezi nástroji. 

Díky nové instrumentaci uplatňující tradiční spojení melodického nástroje s 

klavírem obohacené o rytmickou složku skupiny bicích nástrojů získala skladba 

Bohuslava Martinů originální zvuk a náboj. Užité změny však pouze zvýrazňují 

charakteristické prvky hudby Bohuslava Martinů, je to tedy jakýsi hold Jindřicha Felda 

jeho učiteli85. 

 

                                            
85 B. Martinů nazývám učitelem na základě otištěného dopisu B. Martinů J. Feldovi viz. Březina, Aleš: Několik 
úvah nad dopisem Bohuslava Martinů Jindřichu Feldovi, in: Zprávy Společnosti Bohuslava Martinů, č. 22, 1998 
– 1999, s. 38 - 41  
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5 Analýzy čtyř skladeb charakterizujících čtyři tvůrčí období Jindřicha 
Felda 

5.1 Čtyři kusy pro sólovou flétnu (1954), A. Leduc, cca 6´20 

 Tato jedna z nejstarších Feldových skladeb pro flétnu vznikla ve stejném roce 

jako Flétnový koncert, tedy roku 1954. Iniciátorem byl, stejně jako u koncertu, Feldův 

přítel flétnista Lutobor Hlavsa, s nímž v té době skladatel vykonával vojenskou službu 

v pražském Uměleckém vojenském souboru. Hlavsa tehdy rozmluvil Feldovi nápad 

vytvořit klavírní koncert a navrhl, aby zkusil napsat něco pro flétnu jako sólový 

koncertní nástroj. Tak vznikl flétnový koncert, a posléze i Čtyři kusy pro sólovou 

flétnu. Poprvé zazněly právě v podání Lutobora Hlavsy v Praze 27. února 1956. 

 Čtyři části s charakteristickými názvy Méditation – Caprice – Intermède - 

Burlesque86 nejsou nijak tématicky propojené. Kromě části třetí s podtitulem 

Hommage à Bartók, která je inspirována vtipnou a poetickou čtvrtou větou Bartókova 

Koncertu pro orchestr, má každý kus svůj vlastní původní tématický materiál. 

1. Méditation. Lento, 9/8, 6/8 takt 

 Úvodní část je vystavěna jako jeden velký melodický oblouk bez předělů na 

způsob nekonečné melodie. Jediný slyšitelný zlom je patrný při návratu počáteční 

melodie těsně před závěrem. Formálně lze větu rozčlenit na čtyři dílčí úseky plynule 

na sebe navazující, jedná se však o volnější rozvíjení stále jednoho tématického 

materiálu. 

   a b c a´ 
   8 7       14      2+4 

  

Úvodní oddíl a je notován v 9/8 taktu. Plynulý melodický proud má svůj vnitřní 

pravidelný rytmický řád opakující se po dvoutaktových článcích, který jej činí lehce 

monotónním. V dalším úsecích b a c, zapsaných v taktu 6/8, již melodický proud 

opouští jakoukoliv pravidelnost a rozvíjí se rytmicky i melodicky velmi rozmanitě. 

Gradační moment je soustředěn do závěrečné oblasti dílu b (rytmická gradace - 

accelerando) a do začátku dílu c (zde se jedná o melodickou gradaci – molto 

espressivo). Napětí pak zvolna klesá až k závěrečnému zemdlení (smorzando) v 

čtyřtaktovém prodloužení původního znění tématu (opět v taktu 9/8), které je nyní 

posazeno do velmi nízké flétnové polohy. 

                                            
86 Názvy uvádím podle francouzského vydání Alfonse Leduca 
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Z hlediska výběru tónového materiálu se zde vyskytuje zajímavý jev. V prvních 

dvou taktech dílu a dochází k vyčerpání všech tónů chromatické škály, jakoby se zde 

jednalo o určitou dodekafonickou řadu. Ovšem v dalším vývoji se již žádná další 

forma dvanáctitónové řady nevyskytuje, naopak dochází k častějšímu opakování 

některých tónů a k větší frekvenci terciových postupů. Krátké připomenutí úvodního 

tématu v podobě dílu a´ opět využívá celé chromatické škály. 

 
takt 1 – 2: 

 
takt 30 – 31: 

 
Vzhledem k době vzniku této skladby se nabízí myšlenka, zda skladatel 

nepracoval s dvanácti tóny čistě intuitivně bez vyššího racionálního principu. Na 

druhou stranu ovšem již v roce 1952 použil Feld dvanáctitónové téma ve své 

absolventské skladbě na HAMU (Koncert pro orchestr). Jedná se tedy nejspíš o 

jakési osáhávání nového kompozičního terénu, první fáze, ve které si skladatel volí 

určitý tónový materiál. K jeho rozvíjení dodekafonickými metodami zde již ovšem 

nedochází. V této drobné větě tedy můžeme pozorovat pozvolný vývoj skladatelova 

hudebního myšlení směřujícího k racionálním metodám komponování.   

 

2. Caprice. Allegro giocoso, 3/4 takt 

 V druhém hudebním kousku si skladatel pohrává se dvěma drobnými velmi 

podobnými motivy, které evolučně zpracovává. Oba jsou v podstatě tonální a mají 

stejný rytmický tvar. První z nich je rozveden do třítaktového tématu, které se dvakrát 

opakuje v rámci dílu a. Latentní harmonický plán je postaven na terciové příbuznosti 

užitých akordů, např. d moll – fis dur/moll, a na oslabení tónorodu některých akordů, 

resp. propojení durového a mollového tvaru. Je toho docíleno přidáním malé 

sekundy k třetímu stupni mollového akordu.  
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Druhý motiv je základem čtyřtaktového kontrastního tématu v oddílu b. 

Přestože rytmický průběh je téměř nezměněn, vystupuje do popředí drobná 

melodická linka, výrazně dynamicky odstíněná, díky níž získává téma lyričtější 

charakter. Sestupný melodický pohyb v prvním (či třetím) jeho taktu je podbarven 

akordickým sledem měkce velkého septakordu, zmenšeného septakordu a 

mollového akordu postavených na dočasné tónice h. 

 
 

 Forma malého ronda je zde rozšířena o krátkou introdukci, která ale pouze 

několikrát uvádí základní motiv dílu a a jen oddaluje jeho nástup v plném znění. 

Rondo (tedy díl a) se ve větě vyskytuje v původním tvaru pouze jednou, další jeho 

dva návraty jsou vždy v pozměněné podobě; a´ je polovinou původního dílu a a díl 

a´´ je naopak prodloužen jednak v rámci tématu samotného tak také o dva další takty 

uzavírající celý kus. 

 

   i a xa a´ b a´´ 
   3 6        10       4         8       8+2 

 

V roli prvního kupletu je užit drobný prováděcí díl z tématického materiálu 

ronda. Hlavním kontrastním prvkem je zde odlišný harmonický plán již známého 

tématu. Celý tento úsek je poskládán z jednotaktových článků, které obsahují vždy 

motivek částečně utvrzující tóninu a rozložený zmenšený septakord mířící do tóniny 

nové. Tímto způsobem melodie prochází osmi různými mollovými tóninami (c – gis – 

h – g – gis – fis – e – cis), aby posléze s příchodem ronda opět zakotvila v d moll. 

Druhým kupletem je již zmíněný díl b, který není na první pohled nijak ostře 

kontrastní, ale díky stavbě a artikulaci svého prvního taktu má výrazný harmonicko-

melodický průběh s hlavní melodií tří klesajících delších hodnot, jež vnáší určitý 

kontrast do jinak téměř monotematické hudební plochy. 
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I přes značnou modulační pohyblivost latentní harmonie této věty je zjevná 

základní tónina d moll, v níž několikrát zaznívá hlavní motiv (rondo) a která je též 

potvrzena v závěru tónovým spojem VII. stupně (citlivého tónu) a tóniky. 

 

3. Intermède (Hommage à Bartók). Moderato, 2/8, 4/8, 3/8, 5/8 

 Věta zpracovává tématický materiál čtvrté věty87 Bartókova Koncertu pro 

orchestr formou monotematického ronda (dá-li se toto spojení vůbec použít). Hlavní 

rozdíl mezi rondem a kuplety je v tonálním plánu a v drobných melodických změnách 

tématu, klasický rozvrh malého ronda je doplněn dvěma zcela kontrastními 

kadencemi. 

   ║: a :║ a´  a a´´  a 
   14(13)     13+6(cadenza)    13    11+cadenza   14 

 

 Při tvorbě hlavního tématu se Jindřich Feld inspiroval hlavně rytmickou 

strukturou Bartókova tématu, které je založeno na střídání sudých a lichých taktů. 

Přestože jsou obě témata zapsána různě – na rozdíl od Bartóka, který užívá střídání 

2/4 a 5/8 taktu, Feld zapsal téma pomocí taktů 2/8, 3/8 a 4/8 – mají obdobný rytmický 

charakter. Novější téma, tedy Feldovo, je melodicky rozvinuto do dvou klenutých 

oblouků s jedním menším a jedním větším melodickým vrcholem. Z tohoto hlediska 

je původní téma poněkud statičtější. Pro srovnání uvádím melodii obou témat.  

 

Bartók: 

 
 

Feld: 

 
 

                                            
87 Jedná se o 4. větu z pětivětého Koncertu pro orchestr, která nese název Intermezzo interrotto. 
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 Feld dále rozvíjí toto téma jednoduchými technikami jako je opakování, 

transpozice či nová melodizace při zachování rytmického modelu.  

Všechny formální části Feldovy věty mají i přes časté střídání taktů 

pravidelnou periodickou strukturu, ovšem dělenou po třítaktových článcích s 

prodloužením čtvrté periody na čtyřtaktí. Opakující se schéma 3+3+3+4 takty je ještě 

při druhém a třetím opakování ronda obměněno vložením 5/8 taktu místo taktu 4/8 a 

dochází tak k dalšímu narušení již nepravidelně stavěného metrického průběhu. 

Dvě výrazně kontrastující kadenční plochy přinášejí totální metrické uvolnění a 

zcela nový hudební materiál pasážového charakteru. Jsou umístěny vždy na konci 

dílů a´, a´´ a mají funkci jakési spojky ústící do dílu a. 

Všechny tématické části věty jsou postaveny na jednoduché kadenční 

harmonii využívající pouze tóniku, subdominantu a dominantu v tónině c moll. Často 

se vyskytujícím prvkem stejně jako v části Caprice je kombinace durového a 

mollového tónorodu narušující jednoduchou latentní harmonii. Kadenční postupy jsou 

převážně vytvořeny sekvenčně, tedy posouváním určitých akordických sledů. 

  Celá věta působí z formového hlediska velmi vyrovnaně, harmonicky 

zakotveně a i přes drobná specifika v oblasti rytmu a melodiky dosti tradičně.   

 
4. Burlesque. Allegro vivace, 9/8, 6/8 

 Závěrečná brilantní část je koncipována ve formě aba s introdukcí a kodou. Díl 

a se vrací beze změn, je notován pouze jednou a jeho opakování je vyznačeno na 

konci dílu b přípisem dal segno al Ө. 

 

   i a b a k 
           10        32      30       31       7 

 

 Oba kontrastní díly jsou stavěny periodicky po čtyřtaktích s občasným 

prodloužením či zkrácením některých z polovět. Vnitřní rozvrh dílu a je možno 

vyznačit schématem α (4+4) β (4+4) γ (6) α (4+5), vnitřní dělení dílu b má tvar           

δ (4+4) δ´ (4+4) ε (4+4) γ´ (6). Kontrast mezi díly je vytvořen odlišným tématickým 

materiálem, rozdílným rytmickým pohybem, odlišným harmonickým plánem. 

 Oddíl a začíná v taktu 11 po desetitaktové introdukci, která svými stupnicovými 

běhy anticipuje stálý osminový pohyb v celém následujícím dílu. Zde je ale na rozdíl 
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od introdukce užito výrazné artikulace, jež je charakteristická pro všechny tématické 

části této věty. 

 
 Krajní dvojperiody dílu a jsou jasně zakotveny v tónině F dur. Ve střední části 

dílu melodický proud vybočuje do subdominantní mollové tóniny, odkud se pak 

pestrým modulačním pohybem opět vrací do tóniny původní. V závěru dílu dochází k 

utvrzení tóniny dominantním spojem posledních dvou tónů c3 – f2. 

 Kontrastní díl b následuje po césuře s přípisem espressivo, cantabile v tónině 

des moll, ze které se ale čím dál tím více vzdaluje. Stupnicové běhy v závěru dílu pak 

jednoznačně směřují opět do tóniny F dur a připravují reprízu dílu a. 

 
 Celou Burlesku uzavírá sedmitaktová trylková koda, jež se svým posledním 

dominantním spojem opět hlásí k tónině F dur. 

 

Raná skladba Čtyři kusy pro sólovou flétnu (1954) vznikla ve skladatelově 

prvním tvůrčím období, jež zahrnuje Feldova studijní léta a dobu do konce 

padesátých let. V té době byl skladatelův hudební jazyk spjat s rozšířeně tonálními 

harmoniemi, i když náznaky budoucího stylu pronikly již do jeho absolventské práce 

Koncertu pro orchestr (1952), ve kterém užil dvanáctitónové téma. Mezi významné 

skladby tohoto období patří především Koncert pro flétnu, orchestr a bicí z roku 1954, 

který nastartoval Feldovu mezinárodní kariéru a podnítil vznik dalších flétnových 

skladeb, jež vznikaly na objednávku různých světových flétnistů. Dále sem spadá 

další orchestrální skladba Dva nezbedové pro dvě flétny a orchestr (1954), která 

zůstala nevydána88 a nebyla též nikdy provedena, a poté jedna z nejznámějších 

Feldových skladeb vůbec Sonáta pro flétnu a klavír z roku 1957. 

 Tonální hudební jazyk se projevuje i ve skladbě Čtyři kusy pro sólovou flétnu 

(1954), přestože svobodný pohyb jednohlasého hudebního proudu se v některých 

úsecích vymaňuje z pout tonality. V převážné většině (hlavně v druhé až čtvrté části) 

                                            
88 rukopisné party jsou k dispozici v půjčovně ČHF, nyní archiv Českého rozhlasu 



 102 

je ale melodický proud vázán latentní harmonií, jež vychází z jasného tonálního 

centra.  

 Z formového hlediska jsou věty koncipovány v třídílné formě, což je vůbec 

nejčastěji užívaná forma Feldových kompozic napříč všemi tvůrčími obdobími.          

V rozsáhlejších a obsahově závažnějších skladbách tohoto tvůrčího období pak 

skladatel vychází z tradičních modelů – první věta v sonátové formě, druhá v třídílné 

a třetí ve formě rychlého ronda. Neoklasická koncepce se týká rovněž vnitřního 

strukturování melodického proudu, jeho skladby jsou čestnými pokračovateli klenotů 

flétnové literatury jako je Sonáta pro flétnu a klavír Sergeje Prokofjeva či Bohuslava 

Martinů. 

 Velkou předností prvních flétnových skladeb Jindřicha Felda, a posléze i těch 

dalších, je uplatnění flétny jak v lyrických tak také výrazně dramatických polohách, 

stejně jako běžně užívané koncertní nástroje housle, klavír či violoncello. Díky tomu 

si také Feldovy skladby oblíbili flétnisté vyhledávající vysoce technicky i obsahově 

náročný repertoár. Rané skladby zatím neobsahují žádné novodobé zvukové 

experimenty jako většina pozdějších Feldových sólových či jiných skladeb s flétnou, 

ale zvukové a hlavně barevné možnosti nástroje jsou v těchto skladbách velmi dobře 

využity.  

 Nejvýznamnější skladbou tohoto prvního tvůrčího období na poli orchestrálním 

je jednoznačně Koncert pro flétnu, smyčcový orchestr, harfu, klavír a bicí nástroje, 

jak zní plný název Flétnového koncertu z roku 1954, který zahájil sérii orchestrálních 

koncertů napsaných během pětiletého období (dále Koncert pro violoncello, 1958 a 

také pro fagot, 1958 - 1959). Skladba vznikla během Feldovy vojenské služby v 

Uměleckém vojenském souboru z podnětu Feldova přítele flétnisty Lutobora Hlavsy, 

hlavním jejím interpretem a propagátorem se však stal v té době již světoznámý 

flétnista Jean-Pierre Rampal. Koncert zazněl v jeho podání nejprve ve vysílání 

Českého rozhlasu89 a poté veřejně v rámci Pražského Jara90. 

 Koncert vychází z klasicko-romantické tradice, v rámci třívětého cyklu 

skladatel využívá sonátové formy v první větě a rondové ve větě třetí. Zhruba 

                                            
89 25. října 1956, Český rozhlas II, Jean-Pierre Rampal – flétna, Pražský rozhlasový symfonický orchestr, dir. 
Alois Klíma 
90 22. května 1957 ve Smetanově síni, Jean-Pierre Rampal – flétna, Slovenská filharmonie, dir. Ľudevít Rajter 



 103 

půlhodinová skladba, vyžadující maximální vitalitu a výdrž sólisty, je jednou z mála 

podobně náročných skladeb flétnového repertoáru91.   

 Skladba Čtyři kusy pro sólovou flétnu je sice proti Koncertu, Sonátě či dalším 

významným neflétnovým skladbám jen drobným obrazem Feldova tvůrčího 

potenciálu té doby, ovšem pro čistě flétnový repertoár má veliký význam. Její bohatá 

melodická invence,  pestrá a pregnantní rytmika i přehledná forma jsou atributy, které 

vynesly této skladbě prvenství mezi Feldovými flétnovými skladbami v počtu 

interpretačních ztvárnění na hudebních nosičích92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
91 více informací o Flétnovém koncertu se nachází v pracech: Johns, Lana Kay: Jindřich Feld (1925 - ): 
Biography and Analysis of Selected Solo and Chamber Works for Flute, disertace The Florida State University, 
1991, s. 42 – 75; Jiroušková, Kamila: Jean-Pierre Rampal, absolventská práce, Konzervatoř Plzeň, 2001; 
Ševčíková, Eva: Profil J. Felda. Formální a harmonický rozbor Koncertu pro flétnu a orchestru, dipl. práce, 
HAMU Praha, 1967 
92 Čtyři skladby pro sólovou flétnu nahráli na CD např. Zdeněk Bruderhans, Dennette Derby McDermott či 
Carlo Jans (viz pozn. 44 – 46) 
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5.2 Trio pro flétnu, housle a violoncello (1963), Panton, durata 11´ 

Skladba byla napsána pro švýcarský soubor Ars et Musica (E. Nyffeler-ová – 

flétna, E. Pierangeli – housle, G. Lippi – violoncello), který ji také poprvé provedl 

v Bernu 18. února 1964. V roce 1982 vytvořil skladatel verzi pro flétnu, violu a 

violoncello (pouze s oktávovými úpravami) a v tomto složení byla skladba poprvé 

hrána v Praze 19. ledna 1984 (Dana Mimrová – flétna, Renata Macháčková – viola, 

Bohumil Malotín – violoncello). 

 Je to cyklus 4 miniaturních vět, o kterém se hned v předmluvě k českému 

vydání od Karla Mlejnka dočteme, že „dojem brilance a lehkosti nijak nenarušuje 

skutečnost, že tematika všech čtyř vět je budována přísně racionálně, z jednotného 

tónového materiálu.“93 

 Při bližším zkoumání opravdu zjistíme, že věty první, druhá, čtvrtá a 

částečně třetí často zpracovávají stejnou tónovou škálu. Jejich témata (ne všechna) 

jsou vytvořena na základě dodekafonické řady, s níž se v plném znění poprvé 

setkáváme ve střední části první věty (od taktu 37). Po základním formě řady je  

exponován její račí postup, pak inverze, inverze raka a transpozice celé řady o kvartu 

výše.  

P0: g   es   cis   d   e   a   b   as   f   c   h   fis 
                   4     2     1    2   5   1   2     3   7  1    5 

 
 

 Tato řada je vytvořena převážně z konsonantních intervalů, žádný 

z intervalových kroků výrazně nepřevažuje. Tři malé sekundy, tři velké sekundy, 

jedna malá a jedna velká tercie, dvě čisté kvarty a jedna čistá kvinta jsou sestaveny 

bez jakékoli interní souměrnosti, není rovněž patrné vnitřní členění do skupin ani 

přítomnost rozloženého terciového souzvuku. 

 

 

 

 

                                            
93 Mlejnek, Karel: předmluva k českému vydání, Panton, 1970 
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matrix 
 I0 I8 I6 I7 I9 I2 I3 I1 I10 I5 I4 I11  

P0 G Es Cis D E A B As F C H Fis R0 

P4 H G F Fis As Cis D C A E Dis B R4 

P6 Des A G As B Es E D H Fis F C R6 

P5 C As Fis G A D Es Des B F E H R5 

P3 B Fis E F G C Des H As Es D A R3 

P10 F Des H C D G As Ges Es B A E R10 

P9 E C B H Cis Fis G F D A Gis Dis R9 

P11 Fis D C Cis Dis Gis A G E H B F R11 

P2 A F Dis E Fis H C B G D Cis As R2 

P7 D B Gis A H E F Es C G Fis Cis R7 

P8 Es H A B C F Fis E Des Gis  G D R8 

P1 As E D Es F B H A Ges Cis C G R1 

 RI0 RI8 RI6 RI7 RI9 RI2 RI3 RI1 RI10 RI5 RI4 RI11  

 

1. věta Allegro, 6/8 takt 
Úvodní věta cyklu je koncipována ve formě třídílné s reprízou, jejíž díly jsou k 

sobě volně přistavěné. 

 

       A                  B                A´                  k 
         36                23              34                  6 

                    a      a´    m                     a      a´     m´    

          10     12   12                   10    12      6      

 

Celá věta začíná optimisticky v rychlém tempu, bez zvláštního úvodu zaznívá 

přímo pravidelná doprovodná figura flétny a violoncella, koncipovaná jako bitonální 

pásmo. Je tvořeno osminovou pulzací po stupních kvintakordu C dur v pizzicatu 

violoncella a šestnáctinovou opakující se akordickou figurou ve Fis dur v partu flétny. 

Toto pásmo probíhá až do taktu 22 s některými rytmickými změnami a s po taktech 

se měnícím akordickým pohybem, při porovnání vztahu souznějících akordů však 

zjistíme, že jsou vždy vzdálené o zvětšenou kvartu tedy o tritón.  
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V taktu 3 do tohoto pásma vstupuje hlavní téma houslí, které nám po částech 

naznačuje tónový materiál dané řady. Skládá se z čtyřtónových skupinek náležejících 

střídavě k řadě P0 a I0, jež jsou prostřídány téměř pravidelně po taktech. V závěru 

osmitaktové periody pak dochází k drobné gradaci, ve které je poslední řadová 

skupinka I03 zopakována vícekrát94. 

 

 
 

Po zaznění celého tématu (takt 3 až 10) dojde k jeho zopakování v partu 

flétny, ale zachován zůstává pouze výběr tónů – skladatel zde pracuje s volnou 

rytmickou diminucí, oktávovými změnami i změnou charakteru, k čemuž také přispívá 

doprovodná složka. Na celkové zrychlení tématu reagují doprovodné hlasy mírným 

rozšířením rytmických hodnot (nyní osminová pulzace). V taktech 15 až 22 se 

objevuje již celá dvanáctitónová řada, ovšem v transpozici o velkou sekundu výš čili 

ve formě P2 a ihned následuje tvar R4, což je retrográdní znění transpozice řady o 

velkou tercii výš, zde o oktávu níž. 

Po mezivětě (takty 23 až 36), která pracuje s akordickými figuracemi a postupy 

po chromatické stupnici, přichází díl B s hudbou velmi kontrastní. Díky jednodušší 

faktuře, osminovému pohybu (na rozdíl od převážně šestnáctinového v předchozím 

dílu A) a legátovému vedení frází působí tento úsek klidněji, přestože zde k žádné 

tempové změně nedochází. Třítaktové fráze, vedené nejprve v prodlevovém 

                                            
94 v taktu 7 partitury vydané v nakladatelství Panton (1970) je pravděpodobně tisková chyba, místo tónu f2 na 
třetí osmině je uvedeno e2. Za prvé neodpovídá řadové posloupnosti, které se sice často u Felda objevují, ale 
spíše v jeho pozdějších skladbách, a při repríze dílu A, doslovné ve smyslu výběru tónového materiálu, je již 
chyba opravena. Proto v notové ukázce uvádím též opravenou verzi.   

P01 
I01 

P02 I02 P03 

I03 
I 
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dvojhlasu (výsledná melodická linka je tedy jednohlasá) a posléze v trojhlasu, jsou 

vystavěny na základě dvanáctitónové řady, která vždy zaznívá v celém svém tvaru. 

Na rozdíl od lineárního užití řady v rámci jednoho nástrojového partu v předchozím 

dílu A, je zde řada uplatněna napříč všemi třemi nástrojovými hlasy. O vertikální 

dodekafonii lze ovšem hovořit až v druhé části oddílu, převažuje stále dodekafonie 

horizontální, ve které tónový materiál řady zaznívá postupně v průběhu času.  

Skladatel zde pracuje s quaternionem ve třech různých transpozicích. 

P0 – R0 – I0 – RI0 – P5 – R5 – I5 – RI5 – P10 – R10 – I10 – RI10 

 
takty 47 – 51 (tříhlasá faktura, uplatnění řady napříč party): 

 
V druhé části dílu B dochází k postupné gradaci, vytvořené zhuštěním faktury, 

zrychlením rytmického průběhu a hlavně nárůstem dynamiky. Poslední takty pak 

uzavírají střední díl jak dynamicky – přináší zklidnění po zmíněné gradaci a vrcholu 

v taktech 53 až 56, tak také opětovným zjednodušením faktury až téměř 

k jednohlasu. 

Krajní části A, A´ využívají téměř stejný hudební materiál. Při návratu (díl A´) si 

jednotlivé nástroje mění role – bitonální doprovodné pásmo, které je na začátku 

exponováno ve flétně (Fis) a violoncellu (C), nyní přejímá flétna (C) a housle (Fis), 

hlavní téma, složené z tónových skupinek forem P0 a I0, přechází z houslí do partu 

violoncella. Jeho melodická linka je zcela zachována. Následuje opět téma ve 

volné diminuci s drobnými oktávovými změnami a lehce pozměněným doprovodným 

pásmem, a to hlavně po stránce sónické, a také téměř identické dodekafonické téma 

v taktech 74 až 81 (v dílu A takty 15 až 22). Mezivěta je nyní zkrácena na polovinu – 

zůstává pouze její druhá část, pozměněná jen minimálně, a ta plynule přechází 

v krátkou kodu. 

Tónová škála dvou dodekafonických forem P0 a I0 (neúplná) je zde užita po 

dvoutónových článcích, jež se postupně rozpadají na jednotlivé tóny (pizzicato 

P5 
R5 

I5 RI5 
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v pianissimu). Efekt „do ztracena“ ještě umocňuje generální pauza, avšak celou větu 

uzavírá oktávový souzvuk na  tónu g ve fortissimu. 

 
2. věta Andante, takt 3/4 

 Pomalá věta má opět třídílný rozvrh s návratem úvodního dílu, ovšem 

jednotlivé oddíly nejsou vůči sobě tak příkře kontrastní, proto i jejich předěly působí 

plynuleji. Hlavní kontrast se odehrává v rámci středního dílu, ve kterém se hudební 

proud zvolna proměňuje, až dospěje do silně dramatické polohy. Kadenčně řešený 

závěr tohoto dílu se pak ještě stačí navrátit do klidné atmosféry, v níž pak pokračuje 

dynamicky statická repríza.  

A                B                   A´  
             18               17                 20 

       a      b         c        d         a´     b´  

          9      9     10     3+4      9      9+2 

 

 Celá věta se pohybuje v pomalém tříčtvrtečním taktu, jen ve středním dílu 

dochází značnému zrychlení rytmického pohybu, což je způsobeno shluky velmi 

krátkých hodnot soustředěných do virtuózního partu flétny. Celá tato rytmická a také 

dynamická gradace vyústí do již zmíněné flétnové kadence. 

 Krajní části druhé věty jsou budovány racionálně z dodekafonické řady a jejích 

forem. Mají stejný počet taktů (na konci připojené dva takty navíc pouze větu 

uzavírají), stejný počet frází, obě pracují pouze s dvojhlasou fakturou ve formě 

kánonu v oktávě. V první frázi je vždy (jak v dílu A tak v dílu A´) řada aplikována 

horizontálně v rámci jednoho nástrojového partu. Doslovný kánon zde hrají housle 

(dux) a violoncello (comes). Naproti tomu ve frázi druhé se vedoucího hlasu (dux) 

ujímá flétna a oba další nástroje se dělí o druhou melodickou linku (comes). Rovněž 

si mezi sebou rozdělují dvanáct tónů řady.  

 Toto vše mají obě krajní věty společné. Ovšem v čem se liší, to je odlišné 

uspořádání čtyř forem základní řady. 
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Díl A P0 I0 R0 RI0 

Díl A´ I0 P0 RI0 R0 

  

Tato odlišnost způsobuje, že repríza je celkově inverzní vůči úvodní expozici 

dílu a. 
takty 1 – 7 (začátek dílu a): 

 
takty 36 – 40 (začátek dílu a´): 

 

 
Střední díl B Poco piu animato přináší kontrastní hudbu, která nejprve vychází 

z charakteru předchozího dílu, ovšem již v plné nástrojové sazbě, a která je rovněž 

budována dodekafonicky. V prvních deseti taktech jsou všechny nástrojové linky 

vytvořeny pomocí čtyř základních forem řady P7 (P7 – R7 – I7 – RI7), se kterými 

skladatel pracuje po několikatónových skupinkách lineárně. Řadové články jsou 

užívány v libovolném pořadí a někdy též opakovány. V druhé části dílu B, již značně 

gradačně vyhrocené, je dramatické dění soustředěno do flétnové linky melodicky 

vystavěné s drobných článků čtyř retrográdních forem v pořadí R01 – R51 – R02 – 

R52 – R03 – R53 – RI01 – RI51 – RI02 – RI52 – RI03 – RI53 (takty 29 až 31). 
takty 29 – 30 (začátek dílu d): 

 

P0 

P0 

 I0 

 I0 

 I0 

 I0 

R01   R51      R02     R52            R03      R53         RI01    RI51        
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 Tento střední díl je tedy velmi rytmicky bohatý, využívá rychlých sledů 

dvaatřicetin či sextol a výrazné artikulace. V jeho druhé části se mění faktura – ze tří 

dosud rovnoprávných nástrojů vystupuje sólisticky virtuózní part flétny a ostatní 

nástroje tvoří úderný doprovod staccatovými kvartovými a kvintovými souzvuky. Po 

krátké kadenci (rubato, quasi cadenza) oddíl B uzavírá smířlivý kvartový souzvuk 

v pianu a následující díl A´ nastupuje na základním tónu g.  

 Celé dění druhé věty rovněž uzavírá čtverné utvrzení tónu g (g2, g1, g, G). 

 

3. věta Scherzo, Allegro vivo, 6/8 takt 
  

   A   B                       A 
   50   25                52 

    a             m      b      a´           16 + 9               m     a      m     b        a´    

            2+9+9      2       6    9+9+3                                4    9+9    2     6    9+9+4 

 

 Na půdorysu velmi přehledné třídílné formy s reprízou můžeme pozorovat 

jednak práci s tradičním diatonickým hudebním materiálem v doprovodných hlasech, 

tak také použití transponované řady při expozici tématické hudby. Takto jsou 

budovány krajní identické díly A. Střední díl B je komponován velmi racionálními 

prostředky jako je přísný kánon v primě, diminuce, augmentace, horizontální 

dodekafonie užívající více různých řad nad sebou, ovšem skladatel zde pracuje se 

zcela jinou dodekafonickou řadou než v ostatních částech i větách skladby. 

 V této větě je patrné jakési centrum na tónu d. Začínají a končí jím velké díly 

věty, krajní díly pracují s transpozicí základní řady P7 (o čistou kvintu výš čili od d) a 

díl B má vlastní řadu, jejímž prvním tónem je rovněž tón d. V závěru tohoto dílu je 

užita řada v inverzi raka, takže posledním tónem tohoto dílu je opět tón d. 

 Díl A má velmi jasnou strukturu. Hudební proud je podobně jako v první větě 

převážně dvousložkový, jeden hlas vždy exponuje dvanáctitónové téma a dva další 

hlasy tvoří doprovodné pásmo vytvořené pomocí diatonických stupnicových řad.  
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V části a jsou v rámci expozice tématu vyčerpány dvě dodekafonické formy, 

nejprve ve flétně (P7), poté v pizzicatu violoncella (I7), jejichž tónový materiál se vždy 

po čtyřtónových skupinkách opakuje. Inverzi tématu respektují i doprovodné hlasy a 

obrací směr pohybu stupnicových běhů. 

 Po drobné mezivětě pak následuje díl b, jenž má stejnou strukturu melodie s 

doprovodem, přináší však kontrast odlišným melodicko-rytmickým členěním 

dodekafonického tématu v nejvyšším hlase a statickým doprovodem narozdíl od 

velmi pohyblivého v úvodním dílu.  

 
takty 20 – 26 (konec mezivěty a část dílu b): 

 

 
 

Dvě retrográdní formy řady v melodickém hlase jsou v zápětí vystřídány 

pohybem po chromatické stupnici, který je jakýmsi mostem k dalšímu úseku (a´), jenž 

se opět vrací k diatonickým stupnicovým doprovodným figurám. 

Díl a´ je vystavěn velmi podobně jako díl a, v melodickém hlase jsou však nyní 

užity retrográdní řadové formy RI7 a R7, jejichž začátky jsou lehce zamaskovány 

P7 

R7 

RI7 
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několika tóny vloženými před první tón řady. Doprovodná složka vychází stejně jako 

v dílu a z na sebe navazujících stupnicových běhů vytvářejících komplementární 

šestnáctinový pohyb. 

 V dodekafonním systému téměř matematicky vypracovaný díl B kontrastuje 

hlavně lyrickým charakterem tématu ve flétně, který je volnou rytmickou augmentací 

zcela nové řady, zpracované ve spodních hlasech v přísném kánonu v primě 

(respektive kánon pracuje s diminucí tématu flétny). Tuto novou řadu nazývám P1. 

 

  P10: d   fis   gis   cis   h   c   f   g   e   es   b   a 
      4    2      5       2   1   5  2    3   1     5   1  

      (srv. I7: d   fis    as     g     f    c   h   cis   e   a   b   es 

      4    2     1       2    5   1   2     3   5   1   5     ) 

 

P10 D Fis Gis Cis H C F G E Es B A R10 

I10 D B As Es F E H A C Cis Fis G RI10 

 

 Nová řada P10 a její inverze I10 je tedy tónovým materiálem nosné zpěvné 

melodie flétny, která se klene v delších hodnotách nad doprovodným pásmem 

rytmicky homogenním v prvních šestnácti taktech dílu B. Již zmíněný kánon je zde 

realizován v pizzicatu houslí a violoncella tak, že dux (a tedy i comes) vychází 

z tónového materiálu nové řady, jejích různých forem a transpozic ve sledu P19, I19, 

R14, RI14, P16, I16, R11,RI11. Řady jsou v tomto doprovodném pásmu rytmicky 

zhuštěné, zatímco tvar řady P10 ve flétně zaujímá pět a půl taktu, první varianta řady 

P19 v partu houslí (tedy dux kánonu) vyplňuje jen takty dva (12 osminových not ve 

6/8 taktu). Ne příliš typické pro kánon je užití stejných rytmických hodnot – zde má 

naopak stálý osminový pohyb přímo strukturální význam. Spolu s posunutím comes 

jen o jednu osminu a realizací téměř přísného kánonu v primě (pouze s některými 

oktávovými rozdíly) není tato imitační technika na první poslech zcela zjevná.  
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takty 50 – 53 (začátek dílu B): 

 

 
 

 V posledních devíti taktech dílu B skladatel pracuje se stejným tónovým 

materiálem i s kánonickými postupy, ovšem poněkud odlišným způsobem. Všechny 

tři hlasy vychází z charakteru hlavní melodie flétny a společně vytváří dvojhlasý 

kánon v oktávě.  

 Po poslední užité formě nové řady RI10 končící tónem d navazuje mezivěta, 

která připravuje nástup doprovodného stupnicového pásma navracejícího se dílu A a 

potažmo nástup jeho hlavního tématu. Tato příprava je vytvořena vtipným způsobem 

pomocí postupného rozšiřování stupnicových běhů ze čtyř, pěti až na sedm tónů. 

Společně s accelerandem je docíleno efektu rozjíždějícího se vlaku. 

 Zcela doslovně se opakující díl A je zakončen několikanásobným zmnožením 

tónu d. 
a P7 – I7 

b R7 – RI7 

A 

a´ RI7 – R7 

fl P10 - I10 B 

vno+vcl P19 - I19 - R14 - RI14 - P16 - I16 - R11 - RI11 

R10 - RI10 

a P7 – I7 

b R7 – RI7 

A 

a´ RI7 – R7 

 
4. věta Allegro con brio, 4/4 takt 
 Závěrečná věta čtyřdílného cyklu je nejdelší (3´23´´ na rozdíl od 

předcházejících vět 2´20´´, 2´35´´, 2´52´´) a po formové stránce nejzajímavější. Podle 

mého názoru lze v této větě vysledovat znaky sonátové formy, ale samozřejmě ne 

v její učebnicové podobě.  

Při prvním poslechu jsou patrná tři výrazná témata, z nichž dvě vycházejí ze 

stejného tónového materiálu řady P, ale jsou zcela kontrastní, třetí výrazné téma má 

P10 

P19 

P19 

I19 

I19 
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spíše tonální hravý charakter, je velmi krátké, obsahující dvě rozdílné složky 

(chromatickou a tonální), se kterými skladatel pracuje klasickými způsoby tematické 

práce (dělení, transpozice, imitace). Rovněž jsou patrné tři hudební bloky. V prvním 

se posluchač seznamuje se zmíněnými třemi tématy, střední blok začíná imitačními 

nástupy jednoho známého tématu a po silné gradaci zaslechneme v náznacích další 

povědomá témata. Třetí blok opět přináší známý hudební materiál, ale v nových 

harmonických souvislostech a ve značně zkratkovité podobě.  

 

i               E                P                  R              k 
         OH   s   OV                            OH   OV    m 

8         16   8    13          5 + 27          6      14     4        7 

 

Expozice zaujímá prvních 37 taktů. Jako oblast hlavního tématu bych 

označila úsek od začátku expozice (taktu 9) do taktu 24, který začíná přednesením 

hlavního tématu, jež je vystavěno z tónů základní dodekafonické řady (stejné jako 

v první a druhé větě tria). Téma se objevuje nejprve v partu flétny v základním tvaru 

P0, v zápětí retrográdně (R0), poté v transpozici (o velkou sekundu výše) a zároveň v 

inverzi (I2) a opět retrográdně (RI2). Od taktu 19 jej přejímá violoncello ve tvaru P5 

(od velkého C), R5, I3 (od malého b) a RI3. Doprovod ostatních hlasů je vytvořen 

sekvenčním posouváním stále stejné figury složené z prvního tónu řady a dvou jeho 

sousedících půltónů.  

 
takty 7 – 12 (od taktu 9 začíná HT): 

 
Po osmitaktové mezivětě, která nevychází z řady (pouze lze vysledovat 

pravidelný výběr intervalů stále ve vzdálenostech 1–1-3) nastupuje oblast vedlejšího 

P0

R0 I2
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tématu (takt 33). Její tónový materiál vychází z transpozice P7, jejího račího postupu 

R7, inverze I7 a inverze raka RI7. Charakter tématu je velmi kontrastní jak v rytmu 

(převážně delší hodnoty), dynamice (stále zní v pianissimu), ve faktuře (přeznívající 

jednohlas), tak také v rovině sónické (hojně jsou užity flažolety v partech smyčcových 

nástrojů). 
takty 33 – 38 (začátek VT):  

 
 

Třetí zmíněné výrazné téma má poněkud zvláštní postavení, proto může být 

myslím vnímáno a pojmenováno různě. Vzhledem k tomu, že je naznačeno již na 

úplném začátku věty, i když částečně v roztříštěné podobě, a poté otvírá provedení 

v imitačních nástupech, mohlo by být vnímáno jako téma hlavní. Podle mého názoru 

se jedná ale o povýšení hudebního materiálu z méně závažných hudebních úseků 

jako jsou introdukce, mezivěty či koda na významný stavební prvek. Zde se v úvodu 

věty v rámci introdukce objevují v partu flétny střípky – drobné motivky, které se 

postupně spojují ve výraznější krátké téma. Jakmile ovšem zazní v úplnosti, je 

překryto výraznou myšlenkou využívající stejných doprovodných figur v partech 

houslí a violoncella, ale melodie flétny kompletně mění svůj ráz (takt 9, začátek OH). 
takty 1 – 9 („introdukční téma“ a nástup HT): 

 

P7 

R7

HT: P0
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 Proto si myslím, že zde introdukce předjímá charakter doprovodu hlavního 

tématu a při tom exponuje rovněž zajímavý odlišný melodický prvek, se kterým 

skladatel posléze pracuje v provedení. Je také připomenuto v závěru stručné reprízy 

v taktech 93 až 96 po dvou dodekafonických tématech, čili na místě tématu 

závěrečného.  

Provedení není příliš rozsáhlé (27 taktů oproti 37 taktům expozice, repríza 

pouze 24), ale zato velmi pestré. Jak již bylo řečeno, otvírá jej krátký motiv 

z introdukce, nyní opět nejprve útržkovitě v inverzním tvaru a s augmentací jeho 

druhé části. Díky drobným nepravidelným rytmickým posunům a průzračné sazbě 

(pouze jednohlas či dvojhlas) je dosaženo zajímavého efektu zklidnění, ale zároveň 

předznamenání dalšího vývoje. Tento pětitaktový úsek je tedy jakousi mezivětou 

uvozující část provedení. Formou fugata pak po sobě nastupují jednotlivé hlasy s již 

uceleným zněním tohoto „introdukčního“ tématu, což považuji za začátek vlastního 

provedení.  
takty 45 – 51 (uvozující mezivěta a nástup provedení v taktu 51):  

 
Kromě „introdukčního“ tématu je do hudebního přediva provedení také dvakrát 

zapracována chromatická stupnice jako sestupný protihlas k sekvenčně chromaticky 

stoupajícím akordickým figuracím vedoucím k hlavnímu vrcholu provedení, jenž 

uzavírá jeho první část. Ve druhé části se ozývá charakterem povědomý hudební 

materiál, ve kterém po bližším ohledání nalézáme dvě transpozice základní 

dodekafonické řady vždy s následným račím postupem, jejichž rytmické členění je 

poněkud vzdálenější původnímu znění v expozici. V duchu hlavního tématu 

pokračuje hudební proud dalšími transpozicemi řady P5 - R5 v houslích a P3 - R3 ve 

violoncellu a posléze od taktu 71 dvoutaktovou bitonálně řešenou figurační pasáží 

tentokrát chromaticky sestupnou vedoucí k repríze (obdobný úsek nalezneme v 

expozici mezi takty 15 a 17). 
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Repríza nastupuje v taktu 73 ve fortissimu a je zahájena v partu flétny hlavním 

tématem v základním tvaru P0 spolu s R0, a to v rytmickém a melodickém 

uspořádání téměř identickém jako při svém prvním uvedení v expozici.   Doprovodné 

hlasy stejně jako v expozici utužují centrální tón g, zde ovšem ještě výrazněji 

(jakýmsi rytmickým zahuštěním).  
takty 73 – 75 (nástup HT v repríze): 

 

 
Ve stejné faktuře zazní ještě řadové formy I2 - RI2. V taktu 79 vnímavý 

posluchač ihned rozpozná charakter vedlejšího tématu, přestože jeho melodický a 

především sónický průběh není zcela identický jako v expozici. Při bližším pohledu 

zjistíme dvě skutečnosti, které mohou obhájit naší domněnku ohledně sonátové 

formy této věty. Je to jednak přenesení vedlejšího tématu do polohy základního tvaru 

řady, tedy P0 (oproti P7 v expozici) a rovněž dodržení jeho půdorysu P0 – R0 – I0 – 

RI0 (v expozici P7 – R7 – I7 – RI7). 
takty 79 – 83 (VT v repríze): 

 
Po čtyřtaktovém oživení třetího „introdukčního“ tématu, jenž zazní v každém 

hlasu jednou ve svém původním tvaru, opět na způsob imitace od spodního hlasu, a 

poté ve vrchních dvou hlasech v augmentaci (takty 93 – 96), nastupuje chromatická 

koda, která s přípisem poco a poco accelerando prochází všemi 12 tóny chromatické 

stupnice od g1 do g2, resp. od g do g1 (ústřední je zde part houslí v oktávovém 

zdvojení), aby v posledních třech taktech nechala zaznít tón g v různých oktávových 

kombinacích v rámci rejstříků zúčastněných nástrojů (velké G až g3). Celá věta, resp. 

celý čtyřvětý cyklus je tedy zakončen na pomyslném centrálním tónu.  

 

P0 R0 

P0 
R0 
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Trio pro flétnu, housle a violoncello je skladba opírající se o pevnou formu jak 

v rámci celého cyklu – má tradiční posloupnost vět (Allegro – Andante – Scherzo – 

Allegro con brio), tak také uvnitř jednotlivých vět. V prvních třech větách autor pracuje 

s velkou formou třídílnou ABA prostou (v druhé větě) i složenou (v první a třetí větě), 

čtvrtá věta má rozvrh sonátové formy. Z hlediska uplatnění sonátových prvků 

v hudbě s odlišným tónovým materiálem a míře překročení pravidel sonátové formy 

je tato čtvrtá věta formově nejzajímavější.  

Tři výrazná témata čtvrté věty jsou vytvořena odlišnými kompozičními 

metodami. Tónovým materiálem hlavního tématu je dodekafonická řada aplikovaná 

horizontálně vždy v rámci jednoho hlasu, ostatní hlasy tvoří doprovod, který svou 

třípůltónovou figurou utvrzuje a zároveň lehce rozostřuje první tón užité 

dodekafonické řady.  Vedlejší téma je rovněž vytvořeno z této řady, nyní z její 

transpozice P7, prvním jejím tónem je tedy tón d (opět paralela s klasickým vedlejším 

tématem na dominantě, tomu odpovídá i velmi kontrastní charakter), ale dvanáct 

tónů je užito napříč všemi hlasy. Třetí téma, se kterým skladatel pracuje imitačním 

způsobem hlavně v provedení, je v podstatě tonální.  

Provedení není příliš rozsáhlé, zpracovává ovšem mnoho podnětů z expozice 

– tři témata, chromatickou stupnici, obsahuje pásma bitonální, imitační, pracuje s 

inverzí motivů, apod. Nástup hlavního dodekafonického tématu v základním tedy 

netransponovaném tvaru lze vnímat jako paralelu k nástupu hlavního tématu v hlavní 

tónině ohlašující začátek reprízy. I přes její značné zredukování zde můžeme nalézt 

charakteristické prvky jako je uvedení hlavního a vedlejšího tématu tonálně 

sjednoceného, zde v základním tvaru dvanáctitónové řady, a zachování jejich 

charakteru. Třetí téma je rovněž uvedeno v původním tvaru i se svými imitacemi, 

plynule pak přechází v kodu.  

Na základě těchto popsaných znaků lze myslím považovat formu čtvrté věty 

za sonátovou. 

Zvolená dodekafonická řada, která poskytuje tónový materiál v některých 

částech skladby plně či jinde pouze částečně, např. jen v jednom ze tří hlasů, je 

složena z převážně konsonantních intervalů (spíše se podobá řadám Bergovým). Při 

jejím vertikálním užití vznikají tedy většinou konsonantní souzvuky. Častěji je ale 

řada aplikována horizontálně pouze v jednom hlase a hudební proud je doplněn 

tonální, bitonální či volně atonální kompoziční metodou. Přísně atonální, tedy zcela 

racionálně vypracované úseky jsou proto v menšině. Tonální centrum není 
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jednoznačné, ale skladatel se obvykle v závěru věty či části vět navrací k prvnímu 

tónu řady, často tak činí pomocí račího postupu základní řady. 

 Pokud budeme první tón řady považovat za jakési tonální centrum, nalezneme 

zajímavou paralelu mezi tonálním rozvržením jednotlivých vět tria a tonálním 

rozvrhem typickým pro období klasicismu. První, druhá a čtvrtá věta pracují s řadou 

od tónu g, končí rovněž v g, ale třetí věta je posazena na tón d – pracuje hlavně 

s tvarem základní řady v její transpozici o čistou kvintu výš, tedy od d, a zároveň její 

střední díl má svou vlastní novou dvanáctitónovou řadu začínající také na tónu d. Je 

tedy posazena na kvintě prvního tónu základní řady – v tonální harmonii bychom řekli 

na dominantě. 

 Ještě se vrátím k intervalovému uspořádání nové řady sestavené pro střední 

díl třetí věty. Při obrácení intervalu čisté kvinty mezi osmým a devátým tónem řady na 

čistou kvartu zjistíme, že počet intervalů použitých v řadě P1 je shodný s počtem 

intervalů řady P. Změněno je ale pořadí těchto intervalů: 

 P0:      4     2    1    2   5   1   2    3   7(→5)  1   5 

                        srv. P10:     4     2    5    2   1   5   2    3   1          5   1 

 

Při práci z touto řadou v kánonu v primě s posunutím comes o jednu osminu, 

jak bylo výše popsáno, dochází pouze k intervalovým souzvukům zde uvedeným, 

výsledný souzvukový charakter je tedy shodný jako by byla použita základní řada. 

 Kromě tónového materiálu témat žádné další hudební složky nejsou 

racionálně organizovány. 

 Rytmus je hnací silou celé skladby. Podléhá minimálním tempovým výkyvům, 

žádné úseky nejsou vedeny rytmicky volně. Skladatel užívá běžné takty 6/8 a 4/4 

v rychlých větách, 3/4 ve větě pomalé. V rámci žádné věty nedochází ke změně 

taktu. 

 Melodická stavba je velmi zřetelná, nositelem hlavní melodie je často jeden 

nástroj a další dva nástroje tvoří doprovodné pásmo. Melodii tématu si nástroje často 

předávají, někdy téma prochází jednotlivými hlasy s drobnými časovými posuny. 

V částech, kde je dvanáctitónová řada uplatněna napříč hlasy (částečně vertikálně), 

jsou všechny hlasy rovnoprávné. Některé oddíly jsou vedené pouze ve dvojhlasé 

sazbě, ale s barvou tří nástrojů jako je tomu například v dílu B první věty. Podobně 

zajímavé místo v tomto smyslu je posledních šest taktů v závěru první věty, kde ještě 

navíc dochází doslova k protkání dvou tvarů řady (zde P0 a I0) napříč partiturou. 
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 Z hlediska harmonické stavby celá skladba inklinuje spíše k tonalitě, i když 

některé oddíly jsou zcela atonální. Jsou ale v menšině. Převažují úseky hudby 

vypracované racionálně jen v jednom ze tří hlasů či zcela volně komponované. 

K tonalitě přispívají také jednoznačně tonální začátky a konce vět či oddílů, jak bylo 

popsáno výše.  

Po stránce sónické si skladba udržuje tradiční zvukovost s minimálním 

použitím novodobých zvukových nuancí. Ve třetí větě v partu flétny zaznívá frulato a 

ve čtvrté větě při expozici vedlejšího tématu je užito flažoletů ve smyčcích.  

Osobité spojení neoklasické koncepce, navazující na odkaz Bohuslava 

Martinů a Igora Stravinského, dodekafonní techniky při stavbě témat a užití rozšířeně 

tonálního hudebního jazyka v doprovodných pásmech či netematických úsecích jsou 

charakteristickými rysy Feldova tria, jenž je hodnotným přírůstkem repertoáru pro ne 

příliš obvyklé komorní obsazení flétny, houslí a violoncella. 

  

 Analyzované Trio spadá do druhého skladatelova tvůrčího období. Začátkem 

šedesátých let dochází k výrazné proměně hudebního jazyka Jindřicha Felda vlivem 

přijímání a osvojování si nových kompozičních technik, jež začaly intenzivně pronikat 

do českého hudebního prostředí. Do jaké míry se jimi Feld nechal ovlivnit popisuje již 

Jiří Pilka95 v souhrnném hodnocení všech vlivů na Feldovu tvorbu: „... součet ismů, 

které jsem uvedl [romantismus, tvorba klasiků 20. století (Bartók), ohlasy barokní 

tradice (polyfonie v Divertimentu pro smyčce), novoklasicismus, serielní hudba96, 

dodekafonie, vliv Igora Stravinského či Bohuslava Martinů], neznamená, že by v 

jejich rámci Feld postupně pracoval. Nikoliv – jen z nich postupně odčerpával 

zkušenosti. Žádný neuplatnil s dogmatickou důsledností, nestal se na nich závislým. 

To není u Felda náhoda, to je program. Sám tvrdí, že výlučnost techniky je pro 

skladatele zhouba. Chce všechny studovat s vážností, považuje všechny za stejně 

použitelné, ale počítá k umění i znalost jejich mezí. Za cíl považuje obsah hudby, ...“  

Skladby, které vznikaly v této době, jsou z hlediska kompozičního stylu často 

dosti rozdílné. Trio pro flétnu, housle a violoncello patří mezi jedny z prvních skladeb, 

ve kterých Feld již využívá dodekafonních postupů, ale nepouští se zde do 

                                            
95 Pilka, Jiří: K profilu Jindřícha Felda, in: Hudební rozhledy 18, 1963, s. 412 
96 Zde užitý termín serielní hudba nekoresponduje s dnešním významem tohoto slova. Žádné vlivy seriality ve 
smyslu využití sérií i na jiné hudební parametry než jen melodii se ve Feldově tvorbě nevyskytují.  
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složitějších kombinatorních technik jako např. v Duu pro flétnu a basklarinet (nebo 

fagot) (1962) či v Dechovém kvintetu č. 2 (1968). 

 Skladby z tohoto období se pohybují na hranici rozšířené tonality a atonality.   

I přes zřejmý atonální průběh jsou velmi často propojeny určitým centrálním bodem, 

jímž je buď terciový akord či pouze jeden tón, který se projevuje v začátcích a 

koncích vět či hudebních úseků. 

 Formově se Feld stále drží neoklasického strukturování, jak vnější formy, tak 

vnitřního členění hudebního proudu. Projevuje se také velký smysl pro důmyslnou 

architektonickou stavbu.  

 Dalšími výraznými rysy, jež se zřetelně prohlubují i  ve skladbách tohoto 

období je rytmická živost a efektivní orchestrace. Právě takovéto kvality ocenila 

choreografka Yvonne Georgi, když se rozhodla vytvořit abstraktní balet na Feldovu 

Suitu pro komorní orchestr z roku 1963, který byl poté uveden v Hannoveru. 

 Kromě flétnových skladeb z tohoto období jako je Duo pro flétnu a basklarinet 

(nebo fagot) (1962), analyzovaného Tria pro flétnu, housle a violoncello (1963), 

Capriccia pro dechový kvartet a kytaru (1964) a Dechového kvintetu č. 2 (1968) je 

nutné zmínit také ostatní díla jako např.  4. smyčcový kvartet (1965), 1. symfonii 

(1966–67) či Dramatickou fantasii pro symfonický orchestr „Srpnové dny“           

(1968 – 69). 
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5.3 Sonatina pro flétnu a harfu (1986), A. Leduc, durata 13´30´´ 

Skladba vznikla na objednávku harfenistky Hany Müllerové, která mimo jiné o 

dva roky dříve premiérovala také Feldův Koncert pro harfu a orchestr (1984). Nová 

komorní přibližně třináctiminutová skladba měla svou premiéru v Ostrově nad Ohří 

21. ledna 1987 v podání Vítězslava Drápala (flétna) a Hany Müllerové (harfa). 

 

1. věta Allegro con moto, 4/4, 2/4 takt 

 
           i   E        P   R  k 
 7  45       33   24           11 

    OH  OV     HT    VT    HT  

     25  20     11     7      10   
 

První věta cyklu je komponována v přehledné sonátové formě se dvěma silně 

kontrastními tématy, jejichž melodický obrys vychází z jedné dodekafonické řady. 

Hlavní téma začíná na tónu h, což je zároveň závěrečný tón první věty a také věty 

třetí, tedy celé sonatiny. Proto volím tuto formu dvanáctitónové řady od tónu h za 

základní tvar čili P0. 

   P0: h    b    ges   es   d   e   f   gis   a   cis   g   c 
          1    4        3     1   2   1   3    1   4     6    5 

 
 Intervalové uspořádání řady není vázáno nějakou vnitřní souměrností ani není 

patrné vnitřní členění do skupin. Převažují menší intervalové kroky sekundy (4 malé, 

1 velká) a tercie (2 malé, 2 velké), až v závěru řady, mezi jejím desátým, jedenáctým 

a dvanáctým tónem najdeme čistou a zvětšenou kvartu. První polovina řady 

obsahuje rozložený mollový kvintakord. 
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matrix 
 I0 I11 I7 I4 I3 I5 I6 I9 I10 I2 I8 I1  

P0 H B Ges Es D E F Gis A Cis G C R0 

P1 C H G E Dis F Fis A B D Gis Cis R1 

P5 E Dis H Gis G A B Cis D Fis C F R5 

P8 G Fis D H B C Cis E F A Dis Gis R8 

P9 As G Es C H Des D F Fis B E A R9 

P7 Ges F Cis B A Ces C Es E Gis D G R7 

P6 F E C A Gis B H D Es G Cis Fis R6 

P3 D Cis A Fis F G Gis H C E B Dis R3 

P2 Cis C Gis F E Fis G B H Dis A D R2 

P10 A Gis E Cis C D Dis Fis G H F B R10 

P4 Es D B G Fis As A C Cis F H E R4 

P11 B A F D Cis Es E G Gis C Fis H R11 

 RI0 RI11 RI7 RI4 RI3 RI5 RI6 RI9 RI10 RI2 RI8 RI1  

 

 Tónový materiál této řady je již naznačen hned v prvních taktech introdukce v 

zdvojených staccatech sestupné a posléze vzestupné flétnové pasáže. 
takty 1 – 3 (introdukce): 

 
 Hlavní téma v partu flétny nastupující do typické harfové doprovodné figury 

rozložených akordů (zde sekundových) již uvádí tónový materiál řady uceleně a hned 

v zápětí pokračuje v její inverzní formě. 
takty 8 – 13 (HT): 
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 Od taktu16 je celé téma transponováno do polohy od e, v tonální řeči bychom 

řekli na subdominantu. Melodie flétny čerpá z řadových forem quaternionu v 

transpozici P5. V taktu 27 se pak opět celý hudební proud vrací do polohy P0. 

 Vedlejší lyrické téma je narozdíl od ostře rytmizovaného tématu hlavního 

vedeno v delších tónových hodnotách v legatu. Faktura je ovšem obdobná, hlavní 

melodie ve flétně je doprovázena pravidelnou harfovou figurou, tentokrát členěnou 

na basový tón s rozloženým sekundovým akordem, jejíž rytmický pohyb je zvolněn z 

šestnáctinového pohybu předešlého úseku na pohyb osminový. Transpozice 

tónového materiálu řady nekoresponduje s doprovodem jako v oblasti hlavního 

tématu. Zatímco melodie v úvodních taktech  oblasti vedlejšího tématu vychází z 

retrográdní řady R11, basový tón doprovodu udržuje dočasné centrum na d. 
takty 32 – 40 (VT): 

 
Celá oblast vedlejšího tématu obsahuje vnitřní rytmickou gradaci (od půlových 

hodnot k triolám), která je uskutečněna v partu flétny. Její triolový pohyb v úseku 

mezi takty 43 a 47 je doprovodem k expozici inverzního tvaru tónového materiálu 

tématu v partu harfy, která posléze triolovou figuru přejímá, zatímco téma probíhá ve 

vysoké poloze flétny (takty 48 – 50).    

 V expozici užité formy řady znázorňuje následující schéma: 

 
OH P0 – I0,  I5 – P5 – RI5 – R5, R0 – RI0  

OV R11 – RI11 – I11 – P11 

 

 Provedení, hudební úsek mezi takty 53 a 85, zpracovává převážně tónový 

materiál řady a zachovává si při tom rytmický charakter hlavního tématu. Vyskytují se 

zde dvě nové transpozice řady P1 a P6, se kterými skladatel pracuje způsobem 
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dělení řady mezi party či opakování drobnějších jejích článků. Takovéto úseky mají 

pak dočasně modální charakter. Výskyt různých forem řad uvádím v pořadí podle 

jejich výskytu: 

 

 t. 53 - 58 t. 59 - 68 t. 69 - 75 t. 76 - 85 

Provedení P1 – I1 – R1 – RI1 P61 – P62 – I61 – I62 RI6 – RI6 – R6 – R6 volně atonální 

 

 Zřetelný nástup reprízy v taktu 86 je dobře připraven jasným ukončením 

provedení, jenž je uskutečněno závěrečnými chromatickými běhy, trylky a cesurou. 

Návrat známé hudby zahajuje první část hlavního tématu (takty 86 – 92) v původním 

tvaru i poloze pouze s lehce pozměněnou doprovodnou figurou harfy (dříve 

rozložené sekundové akordy jsou nyní realizovány formou souzvuků). Druhá jeho 

část, jež byla v expozici transponována o kvintu níž, je nyní zkrácena a vrácena zpět 

do základní polohy. Místo původních forem I5 – P5 – RI5 – R5 nyní zaznívá RI0 – 

R0. Dochází zde tedy k určité analogii s tonálním sjednocením v tonálních skladbách. 

Vedlejší téma je nyní také zkráceno a transponováno, z původního quaternionu v 

poloze P11 se melodický materiál přesouvá do forem R5 – RI5, tedy o tritón výš. 

Doprovod vedlejšího tématu dostává nový tvar s pohyblivěji rozvinutou melodickou 

složkou.  

 V taktu 104 se vrací ještě jednou hlavní téma, resp. jeho druhá část, která 

melodicky vychází z forem P5 a I5, podobně jako mezi takty 17 a 21 v expozici, ale 

rytmické členění tónové škály i doprovodná složka jsou značně pozměněny. V rámci 

těchto tří taktů (104 – 106) dochází k silné gradaci vytvořené rytmickým i akordickým 

zhuštěním právě doprovodného pásma, po jehož vyvrcholení zaznívá v sólové flétně 

základní forma řady P0 v sestupném tvaru. Opětovné melodické vzedmutí tentokrát 

po chromatické stupnici ústí přímo do již známé doprovodné figury harfy, ohlašující 

nástup hlavního tématu. Místo něj však zaznívají trylkové motivy v rámci kody, jež 

dovádí větu k závěru. Celkově atonální věta pak končí krokem fis – h, evokující 

tonální centrum.   

                             Repríza 

OH (1.část) P0 – I0 – RI0 – R0 

VT R5 – RI5 

OH (2.část) P5 – I5 – P0 
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2. věta Molto tranquillo ma un poco rubato, (4/4), 3/4, 4/4 

 

    a b c a´ 
             12       14      11       14     

 
 Pomalá věta cyklu je zřetelně rozčleněna na čtyři odlišné části, jejichž 

melodický materiál vychází ze čtyř základních forem nově vytvořené dodekafonické 

řady P1.  

P10: cis    d     g     fis   dis   e    as    f    c   a     h   b 

      1   5       1      3     1    4    3     5   3     2   1  

(P2: cis    c   gis      f    e     fis    g    b    h   dis   a   d) 
           1    4       3     1     2    1    3     1   4     6    5 

 
 Rozdíl mezi touto řadou a řadou původní není příliš radikální, obsahuje 

podobný výběr intervalů pouze v jiném uspořádání. Nová řada rovněž není vnitřně 

členěna ani není sestavena symetricky.  

 

P10 Cis D G Fis Dis E As F C A H B R10 

I10 Cis C G As Ces B Fis A D F Es E RI10

 

 Krajní oddíly věty nejsou identické, ani mírně odlišné, přesto příchod poslední 

části působí jako repríza části úvodní. Je to dáno především specifickými sónickými 

vlastnostmi těchto hudebních úseků a také rytmicko-melodickými prvky, které jsou 

sice v každé části jinak uspořádány, ale přitahují pozornost díky velmi průhledné 

sazbě blížící se jednohlasu. Nejvýraznějším zvukovým efektem charakteristickým pro 

tyto krajní části je zvláštní druh glissanda na určité struně harfy, které je vytvořeno s 

pomocí kovového ladícího klíče. Tuto techniku, která se vyskytuje už v českých 

harfových skladbách z 60. let v dílech Jana Kapra, Klementa Slavického a jiných, 

Feld mimo jiné využil i v dalších skladbách s harfou, např. v pozdní skladbě 

Koncertantní hudba pro flétnu, violu, harfu a smyčce z roku 2005, o které se více 

zmiňuji v kapitole 5.4.  
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 Jak je vidět z notové ukázky, úvodní díl a (a stejně tak závěrečný díl a´) může 

být hrán v uvolněném metru na způsob kadence (vyplývá to i ze skladatelova 

doporučení „un poco rubato“ a jen s pomocí tečkovaných čar naznačeného 

taktování). 

 Druhý oddíl b (Andante, tempo preciso) již plyne v pravidelném třídobém 

metru, ve svém závěru je pak rozšířen o zrychlující se rytmickou část, která volně 

přechází v jakousi rychlou flétnovou kadenci s částečně aleatorním doprovodem 

harfy. Hudební náplň převážné části dílu b má jasnou strukturu melodického hlasu 

flétny doprovázeného rozloženými sekundovými akordy v partu harfy, které se v 

závěru mění na ostře rytmizované sekundové souzvuky. Melodický hlas čerpá tónový 

materiál z retrográdních forem řady P1.    

 

 
 Třetí oddíl c (Andante) přináší v plném znění melodii složenou ze základního a 

v zápětí inverzního tvaru řady, jež byla v jiných souvislostech naznačena již v dílu 

úvodním. Nyní zaznívá ve vyšší poloze flétny s pravidelně pulzujícím doprovodem 

sekundových zpravidla osmihlasých akordů, které se při inverzním znění tématu 

mění v osmitónová arpeggia. Díl je zakončen dlouhým harfovým trylkem, jenž plynule 

přechází do harfové kadence. 
 

 

 

P0 

I0 

R0 RI0 
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takty 26 – 31 (začátek dílu c): 

 
 Poslední oddíl a´ ohlašují tři terciové souzvuky ve flažoletech harfy, které 

dávají jasně najevo, že by mohla následovat hudba odlišných zvukových rozměrů. V 

zápětí se ozývá specifické harfové glissando, které posluchače vrací na začátek věty. 

Oddíl má zřejmý charakter reprízy, jejíž melodická složka je vytvořena z 

retrográdních forem řady a doprovodné osamocené vstupy harfy nejsou v žádném 

bližším vztahu s hudbou v úvodu. 
a P10 – I10 

b R10 – RI10 

c P10 – I10 

a´ RI10 - R10 

 

3. věta Allegro con brio, 6/8 (resp. 3/4) 
  

  A   B    A  k 
  61   39    53  12 

 i        a       b    s         c      a´  cadenza   d             mi     a      b´    s   

          7       20    28    5       11    13             15             7     20    23    4  

 

 Finální věta je rozčleněna do tří vyšších celků, z nichž třetí je návratem 

prvního, ovšem v rámci této formy se vyskytují čtyři hudebně odlišné bloky. Liší se 

tónovým materiálem melodických složek, neboť skladatel zde střídavě pracuje s 

oběma dodekafonickými řadami, jež se vyskytly v předešlých větách, také 

kompozičním slohem – oddíl b je psán modálně, někdy též dochází ke změně metra 

(část c je notována v 2/4 taktu, díl d v taktu 3/4). 

P0 

I0 
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 Rychlou scherzovou větu zahajuje sedmitaktová sólová introdukce harfy, která 

se později objevuje v inverzním tvaru na začátku reprízy. Je vytvořena sekvenčním 

posunováním rozložených sekundových akordů na způsob arpeggia, které jsou 

zakončeny dvěma protisměrnými glissandy přes celý harfový rozsah. Hlavní téma 

oddílu a v partu flétny pak vstupuje do pravidelné doprovodné figury harfy, jež se 

posléze odpoutá ze své polohy a opět sekvenčně stoupá až do extrémních tónových 

výšek. Flétna zatím v jednolitém rytmickém sledu vyčerpává tónový materiál čtyř 

základních forem řady P.  
takty 10 – 17 (začátek dílu a): 

 

 
 Druhá polovina dílu a, tedy od taktu 18, je na rozdíl od poloviny první 

harmonicky statická, rozdrobený melodický proud flétny vycházející z quaternionu P2 

nyní probíhá nad stálou harfovou prodlevou sedmitónového sekundového souzvuku 

(cis, d, eis, fis, g, as, his, (cis)), jenž je realizován opakujícími se rychlými glissandy. 

Při znění retrográdních forem v melodickém hlasu je tato prodleva posunuta o půltón 

níž. 
takty 18 – 20 (druhá část dílu a): 

 

P0 
I0

P2 

R0 RI0 
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 Díl b nastupující v taktu 18 pracuje také s celou dvanáctitónovou škálou, ale 

modálně. Některé tóny jsou libovolně opakovány a nejsou čerpány podle nějakých 

daných intervalových modelů. V první části dílu je faktura velmi zjednodušena a 

působí tak dosti kontrastně vůči předcházejícímu hudebnímu úseku.  
takty 33 – 37 (hlavní melodický motiv dílu b): 

 
Později dochází k rytmickému rozdrobení melodických hlasů, které si mezi 

sebou předávají úryvky diatonických stupnicových běhů a postupně vytvářejí 

komplementární rytmickou strukturu. Na vrcholu gradace pak zaznívají ostré 

sekundové souzvuky, dlouhá glissanda a vše utichá v krátkém melodicky klesajícím 

sólovém intermezzu flétny.  

 Drobný díl c, koncipovaný volně atonálně v 2/4 taktu, se svojí hudební náplní 

blíží charakteru dílu a, do kterého posléze plynule přechází. S pozměněným 

doprovodem zde zaznívá úvodní díl a ve zkrácené podobě, konkrétně úsek z taktů 

14 až 17, a rozplývá se záhy v divokém aleatorním úseku. Jedná se o aleatoriku 

částečně řízenou s drobným návodem (v partu harfy se vyskytují plochy vytvořené na 

způsob clusteru, pak opět jakási prodleva na výše zmíněném mnohačetném 

sekundovém akordu). 

 Následuje zcela ametrická kadence, která je jakousi přehlídkou zvláštních 

zvukových efektů obou nástrojů (v partu flétny jsou předepsány údery na klapky, 

frulato s glissandem, přefuky po alikvotní řadě, v partu harfy pak flažolety či dlouhá 

vícesměrná glissanda, jednohlasá i vícehlasá a vedená až do extrémních poloh) 

 V taktu 90 přichází nový hudební blok, velmi kontrastní v metrickém průběhu 

(pravidelný třídobý takt), jehož lyrické téma čerpá z quaternionu řady P1, tedy řady 

zpracovávané v druhé pomalé větě cyklu. Nový zajímavý prvek se objevuje též v 

doprovodu harfy, kde skladatel užívá pedálového legata. 
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takty 90 – 94 (začátek dílu d): 

 
 Celý díl d je koncipován monodicky, jako výrazné téma flétny s doprovodem 

harfy. Zatímco téma je budováno racionálně, doprovod je volně chromatický. Díl je 

zakončen chromatickou krátkou kadencí flétny.  

 V taktu 105 přichází mezivěta hudebně totožná s introdukcí, jasně tedy 

ohlašuje nástup úvodního dílu a. Díl je opakován s minimálními převážně oktávovými 

změnami, po něm pak následuje značně pozměněný díl b. Jeho modální charakter je 

zachován, ale střípky původních motivů jsou nyní exponovány v jiném pořadí a volně 

rozvedeny. Oproti původnímu pravidelnému vnitřnímu členění (14 + 14 taktů) je nyní 

první část zkrácena, druhá naopak rozšířena (7 + 16 taktů). Od taktu 143, v oblasti, 

kde skladatel pracuje jak s diatonickými tak chromatickými stupnicovými běhy, začíná 

dlouhá závěrečná gradace, kulminující v taktech 153 a 154 trylkovými a 

glissandovými efekty. Uklidnění pak přináší čtyřtaktová spojka, ve které dominují 

zrychlující se harfová tremola. 

 Před úplným závěrem v rámci kody je znovu připomenut tónový materiál řady 

P formou drobných několikatónových motivů. Poslední takty vyplňují diatonické či 

pentatonické běhy, paralelní sestupné kvinty pak ústí do oktávově zdvojeného kroku 

fis – h, poukazujícího k tónu h jako k centru, jež je ještě zvýrazněno posledními 

kratšími flétnovými či delšími harfovými glissandy. 

 
takty 168 – 170 (závěr věty): 
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a P0 - I0 - R0 - RI0, P2 - I2 - R2 - RI2 

b - 

c - 

a´ R0 – RI0 

d P10 – R10 – I10 – RI10 

a P0 - I0 - R0 - RI0, P2 - I2 - R2 - RI2 

b´ - 

k P0 – I0 

 

 Sonatina pro flétnu a harfu z roku 1986 reprezentuje Feldovo třetí tvůrčí 

období, jenž zahrnuje dobu od začátku 70. let do poloviny let devadesátých.             

V posledním desetiletí Feldova života již k žádné radikální proměně hudebního 

jazyka sice nedochází, ovšem objevují se zde určité specifické inspirační zdroje a 

charakteristické znaky, které dovolují o této poslední tvůrčí kapitole pojednat 

samostatně. 

 Od 70. let již lze charakterizovat Feldův kompoziční styl za vyzrálý.                 

Z novodobých technik, jež začal využívat už od začátku 60. let, přijal za vlastní pouze 

ty, které mu rozšířily a obohatily jeho osobní hudební styl. Nejvýrazněji se v jeho 

kompozici projevila dodekafonní práce, kterou uplatňuje při tvorbě melodických 

složek hudebního proudy, tedy hlavně při tvorbě témat. Doprovodné složky pak 

komponuje většinou volně atonálně s využitím svých oblíbených sekundových, 

septimových nebo kvartových souzvuků či postupů. 

 Vnitřní členění hudebního proudu je stále ve stylu neoklasicismu. Do popředí 

jasně vystupují oblasti tématické, jež jsou doplněny vedlejšími hudebními úseky jako 

jsou mezivěty či kody, které jsou někdy nahrazovány kadenčními či aleatorními 

úseky. Z hlediska formálního Feld využívá kromě své nejoblíbenější třídílné formy též 

formy vícedílné (někdy se zrcadlově se navracejícími díly) nebo formy rondové.        

K barokním formám se skladatel obrátil při komponování sólové flétnové skladby 

Introdukce, toccata a fuga (1991). 

 Pregnantní rytmus Feldových skladeb, jenž je pilířem celé jeho tvorby, zůstává 

charakteristickým pro většinu hudebních úseků jeho skladeb, občas je ale kontrastně 

vyvažován kadenčně vedenými hudebními bloky jako např. v části Intermezzo v 

Koncertantním duu pro dvě flétny (1981) nebo v krajních dílech pomalé věty zde 

analyzované Sonatiny pro flétnu a harfu (1986). Tyto kadenční plochy jsou také 

prostorem, kde Feld z oblibou a hojně využívá rozšířených zvukových možností 
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nástrojů. Někdy ale staví na zvláštní zvukovosti i při tvorbě tématických částí (druhá 

věta Sonatiny pro flétnu a harfu). 

 V tomto zralém tvůrčím období vznikla kromě několika významných komorních 

flétnových skladeb jako jsou Kontrasty pro sólovou flétnu (1973), Koncertantní duo 

pro dvě flétny (1981), analyzovaná Sonatina pro flétnu a harfu (1986) či Introdukce, 

toccata a fuga (1991) také většina instruktivních skladeb a úprav, které jsou psány v 

jednodušším slohu.  

Naopak nejvýraznější flétnovou skladbou tohoto období je Koncertantní 

fantazie pro flétnu, komorní orchestr a bicí97 z roku 1980, kterou Feld napsal jako 

soutěžní skladbu pro flétnovou soutěž Jeana-Pierra Rampala.  Na Rampalovu 

objednávku tak vznikla jednovětá zhruba desetiminutová skladba s vysoce obtížným 

flétnovým partem, kterou hráli všichni finalisté v posledním kole soutěže a která pak 

veřejně zazněla na koncertě laureátů v Paříži 18. června 1980 v podání 

novozélandské flétnistky Marya Martin. Skladba, napsaná v rekordně krátkém čase 

během vánočních svátků, patří k nejvýraznějším dílům skladatele. 

 Z ostatních neflétnových skladeb Jindřicha Felda bych zde ráda zmínila vznik 

Sonáty pro klavír98 (1971 – 72) a Koncertu pro klavír (1975) – obě skladby napsané 

pro klavíristku Boženu Steinerovou, dále Koncertu pro saxofon pro amerického 

saxofonistu Eugena Rousseaua (1980) a Koncertu pro harfu (1982), který 

premiérovala česká harfenistka Hana Müllerová. Významnou vokálně-instrumentální 

skladbou je také Laus cantus pro soprán a smyčcový kvartet (1985), kterou skladatel 

napsal pro čínskou zpěvačku Rao Lan a která je věnována památce J. S. Bacha 

(obsahuje motiv B-A-C-H). V tomto tvůrčím období také vznikla vůbec nejrozměrnější 

Feldova skladba oratorium-kantáta Cosmae Chronica Boemorum s originálními 

latinskými texty a česky mluvícím vypravěčem, kterou sám Feld hodnotil jako své 

vrcholné dílo. Z premiérového provedení v Rudolfinu 26. října 1993 byla pořízena 

také nahrávka, jež vyšla v roce 200499. 

Vrátíme-li se ke skladbám s účastí flétny, můžeme říci, že toto období dalo 

vznik skladbám různého stupně umělecké hodnoty, což bylo dáno také okolnostmi 

                                            
97 podrobnou analýzu této skladby podává Lana K. Johns ve své práci; Johns, Lana Kay: Jindrich Feld (1925 - ): 
Biography and Analysis of  Selected Solo and Chamber Works For Flute, dis. práce, The Florida University, 
1991, s. 121 - 134 
98 Dohnalová, Denisa: Poznámky k dodekafonii v díle Jindřicha Felda a Arnolda Schönberga (Analýza Sonáty 
pro klavír J. Felda ve srovnání se Suitou pro klavír A. Schönberga), seminární práce, FFUK, 2007 
99 srv. Reittererová, Vlasta: Jindřich Feld Cosmae Chronica Boemorum (recenze), in: Muzikus, 6. 10. 2005, 
www.muzikus.cz 
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politickými a existenčními, rozhodně však nebyl tento obor zanedbán. Stejně jako 

Koncertantní fantazie reprezentuje zralý kompoziční styl skladatele v oblasti 

orchestrální, je Sonatina pro flétnu a harfu důstojným zástupcem v oblasti komorní.    
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5.4 Nocturno pro flétnu, housle, violu a violoncello (2002), Billaudot, cca 10´ 

 Skladba vznikla na objednávku hudebního uskupení Ensemble Hélios, které 

požádalo skladatele Jindřicha Felda o napsání „kvartetu pro flétnu a smyčce 

založeném na tématech jeho flétnové sonáty a koncertu pro flétnu jako hold 

flétnistovi Jeanu-Pierru Rampalovi“100. Ten jako první pojal do svého repertoáru 

Feldův flétnový koncert a proslavil jej v různých koutech světa a také podnítil vznik 

dalších skladeb jako právě Sonáty pro flétnu a klavír. Oba hudebníky pojilo 

dlouholeté tvůrčí přátelství až do Rampalovy smrti v roce 2000 (20. května). Nocturno 

s citacemi zmíněných skladeb a inspirované osobními vzpomínkami Jindřicha Felda 

na světoznámého flétnistu vzniklo v roce 2002. 

 Nástrojové obsazení nové skladby bylo dáno složením kvarteta Ensemble 

Hélios (Christel Rayneau – flétna, Suzanne Marie – housle, Fabienne Stadelmann – 

viola, Claire Oppert – violoncello). Tomuto souboru na míru ušitá jednovětá skladba 

je jakousi mozaikou různých motivů často velmi kontrastních a odrážejících odlišné 

kompoziční přístupy. Je to dáno tím, že skladatel zde konzervuje téměř v původním 

znění témata (nebo jejich úryvky), která složil před více něž čtyřiceti lety. V některých 

případech jen pozměňuje jejich sónickou složku. 

 Zdánlivě roztříštěná hudební struktura je uspořádána na základě sonátové 

formy se zrcadlovou reprízou. Expozice obsahuje hudbu zcela novou, velmi členité 

provedení evolučně rozvíjí materiál z expozice a rovněž pracuje s výše zmíněnými 

citacemi starších skladeb. To jej činí do značné míry nejednotné až rozdrobené na 

několik velmi odlišných oddílů. Repríza exponuje hlavní a vedlejší téma v opačném 

pořadí a je ještě obohacena o jednu krátkou citaci. Hlavní téma tedy rámuje celou 

skladbu a jeho krátká připomínka se objevuje ještě v závěru kody.  

 

  E   P   R          k 
  42   84   53         20 

 OH    s     OV     ZT     OV    ZT     mP    OH 

 16     6       14      6    11      4    7+13    18         

 

  

                                            
100 Verroust, Denis (Association Jean-Pierre Rampal):Jindřich Feld, text bookletu k CD Concerto – Nocturne – 
Musique Concertante, vyd. Association J.–P. Rampal, 2006 
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Expozice obsahuje dvě tématické oblasti, které se liší svým charakterem, ale 

jejich melodická složka vychází ze stejného tónového materiálu, resp. ze stejné 

dvanáctitónové řady. V obou případech je řada užita ve tvarech P0 – I0 – R0 – RI0 

vždy horizontálně v jednom ze čtyř hlasů, přičemž první tři varianty najdeme ve 

vyšších nástrojových hlasech, čtvrtý tvar řady pak v partu violoncella.  

 

  P0: cis   d   g   es   c   f   e   h   ais   fis   gis   a 
                 1    5   4     3   5   1   5   1     4     2      1 

neutrální tvar řady: 

 
Zvolená řada není vnitřně dále členěna, obsahuje širší škálu intervalů od 

nejmenších až po velkou sextu. Jejich relativně rovnoměrné střídání zabraňuje 

výskytu rozložených terciových souzvuků.  

 

matrix 
 I0  I6    I3    I7   

P0 Cis D G Es C F  E  H Ais Fis Gis A R0 

 C  Fis    Dis    G   

P6 G Gis Cis A Fis H B F E C D Dis R6 

 H  Eis    D    Fis   

 D  Gis    F    A   

 A  Dis    C    E   

 B  E    Cis    F   

 Es  A    Fis    B   

 E  B    G    H   

P7 Gis A D B G C H Fis Eis Cis Dis E R7 

 Fis  C    A    Cis   

 F  H    Gis    C   

 RI0  RI6    RI3    RI7   

 

 Oblast hlavního tématu má překvapivě strukturu dvojperiody se symetrickými 

články (4+4+4+4). Hlavní téma otvírá výrazná hlava tématu, kterou tvoří čtyři 

trojhlasé souzvuky smyčců obsahující všech dvanáct tónů sestavených vertikálně 
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odspodu z chromatické stupnice c až cis. Vrchní dva hlasy (zde housle a viola) jsou 

vedeny sestupně, violoncello stoupá v protipohybu. 

 

 
Následuje sólové uvedení základní formy dvanáctitónového tématu ve flétně. 

Druhé čtyřtaktí má stejnou strukturu, ovšem hlava tématu obrací směr melodie všech 

tří hlasů (nyní housle a viola stoupají a violoncello klesá) a flétna mění formu 

dodekafonického tématu na I0, tedy inverzi základního tvaru. Druhá perioda dále 

rozvíjí téma ve tvarech R0 (ve flétně, takt 9) a RI0 (ve violoncellu, takt 12) za 

doprovodných figurací houslí a violy vytvořených ze čtyřtónových skupinek tónů řady. 

Oblast hlavního tématu uzavírá drobná spojka, která vychází z první verze hlavy 

hlavního tématu, ale záhy kompletně přetrhá vazby z předchozím děním. Po dvou 

taktech napjatého tremola ve smyčcích vybíhá flétna přes volný výběr dvanácti tónů 

až k tříčárkovanému b, které zvýrazňuje frulato s následným efektním glissandem 

k nejnižšímu flétnovému tónu c1. Smyčce přispívají k zvukově zajímavé a vypjaté 

pasáži trojnásobným glissandem v tremolu až do extrémně vysoké polohy blíže 

nespecifikované skladatelem. 

 
takty 20 – 23 (spojka mezi HT a VT): 

 
 Převážná část oblasti vedlejšího tématu má homofonní charakter. Zpěvné 

téma ve formě řady P0 a I0 je posazeno nejprve do partu flétny, smyčcové nástroje 

jej monotónně doprovází kvartovými akordy hranými v pizzicatu na každou dobu. 

Předjímají tak později citovaná lyrická témata z flétnového koncertu či sonáty, která 

jsou v originále rovněž v ¾ taktu a mají podobnou homofonní sazbu. 

 

P0 
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takty 24 – 29 (začátek VT): 

 
 

 Od taktu 31 dochází postupně k zahušťování doprovodných hlasů jak v rovině 

rytmu tak i melodie a tónový materiál řady se postupně přesouvá i do dalších hlasů 

(od taktu 33 začíná v partu houslí řada ve formě R0, od taktu 34 pak v partu 

violoncella jako RI0). Oblast vedlejšího tématu končí oktávovým souzvukem tónu cis 

na poslední době taktu 36. 

 Závěrečný oddíl nepracuje s tónovým materiálem řady a má zcela odlišný 

charakter. Je postaven na rychlém šestnáctinovém pohybu jak melodické linky, tak 

doprovodného bitonálního pásma (tóniny jsou vždy vzdálené o tritón) a na výrazném 

rytmickém prvku acceleranda. Zrychlení probíhá na ploše čtyř taktů, po nichž 

nastupuje úsek s přípisem Con moto a v rychlém tempu pak pokračuje celý první 

oddíl provedení. Přechod mezi závěrečným oddílem a provedením je plynulý, konec 

expozice kladu na první osminu taktu 43 (poslední takt notové ukázky), kde se 

vyskytuje drobný melodický předěl. 

 
takty 35 – 43 (od taktu 37 ZT, od taktu 43 provedení):   

 

 

P0 
I0 
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 Provedení Nocturna je mozaikou různých kratších či delších úseků často 

velmi zřetelně od sebe oddělených, které jsou jednak citacemi témat starších děl 

nebo jejich novodobými komentáři. Autor dále rozvíjí dvanáctitónové téma v různých 

transpozicích, ale vždy pouze horizontálně v jednom hlase nebo po skupinkách ve 

více hlasech ovšem v rámci jednohlasu. 

Hned v prvních osmi taktech nalezneme čtyři formy transpozice P6 (tedy P6 

(vno) – I6 (vcl)– R6 (fl)– RI6 (fl)). Celý tento první úsek provedení vychází motivicky 

ze závěrečného tématu, probíhá ve stálém šestnáctinovém pohybu, při gradaci i 

v pohybu sextolovém, a spěje k mohutnému vrcholu v taktech 55 až 57. Poté 

následuje dlouhé diminuendo na ploše devíti taktů, jež je navíc ozvláštněno 

extrémními polohami nástrojových rejstříků. Zatímco flétna spočívá na svém 

nejhlubším tónu c, smyčcové nástroje se pohybují v maximálních výškách (konkrétní 

tóny opět nejsou specifikovány, notováno pouze s označením „co možná nejvýše“). 

Nosným tématem druhého úseku provedení je hlavní téma druhé věty Feldovy 

Sonáty pro flétnu a klavír z roku 1957. Hlavní melodie i harmonický průběh tohoto 

tématu jsou zachovány v originální podobě včetně tóniny celých 21 taktů (od taktu 76 

do taktu 96 partitury Nocturna)101, pouze v posledních třech taktech dochází 

k osamostatnění všech hlasů a jejich vymanění z homofonní sazby. Skladatel zde ale 

pracuje v rovině sónické – v doprovodných hlasech užívá tremola sul ponticello či 

flažolety.  

                                            
101 V partituře Sonáty pro flétnu a klavír (Alphonse Leduc, Paříž, 1960) nalezneme toto téma na začátku druhé 
věty Grave. Melodie je téměř beze změn ponechána flétně (poslední dva takty první fráze jsou v Nocturnu 
zkráceny v jeden, takty 5 a 6), harmonický doprovod je převzat z klavírní mezihry v taktech 11 až 29. Takty 30 
až 32 jsou v Nocturnu již zpracovány nově. 

P6 
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takty 82 – 87 (od taktu 84 začátek druhé melodické fráze citovaného tématu): 

 
Přejaté téma předchází krátký dodekafonický úvod (z řady P7 a I7) 

parafrázující hlavní téma z expozice a čtyřtaktovou spojku připravující nástup něčeho 

důležitého, která je jakousi zkratkou motivického materiálu předehry první věty 

Koncertu pro flétnu a orchestr stejného autora (z roku 1954). Vychází hlavně z její 

rytmické a dynamické gradace, včetně následného nástupu tématu v subito 

pianissimu.  
takty 72 – 76 (spojka před nástupem citovaného tématu): 

 
 

Citované téma z flétnové sonáty plynule přechází v autorův novodobý 

komentář, který je od taktu 98 realizován na způsob fugata, v němž jednotlivé hlasy 

nastupují po sobě v oktávě (druhý a čtvrtý hlas) nebo v septimě (třetí hlas), a navíc   

dva  spodní hlasy se pohybují v melodické inverzi. 

 
takty 94 – 101 (fugatový nástup hlasů): 
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Krátká cesura odděluje nástup třetí části provedení, ve které dominuje téma 

z druhé věty flétnového koncertu. Nastupuje přímo a jeho harmonicko-melodický 

průběh je v plných 12 taktech identický s originálním zněním, poté dochází k volné 

diminuci jeho melodické linky, která je v Nocturnu exponována ve formě krátké 

kadence (Piu agitato e rubato). V instrumentační rovině dochází k drobným výměnám 

ve spodních hlasech – part harfy je přenesen do pizzicata houslí, part druhých houslí 

do violy a part violy do pizzicata violoncella. Po kadenci opět přichází novodobá 

konfrontace, ve které skladatel pracuje s transpozicí řady I3 a P3 (vertikálně, ale 

v rámci jednohlasu, takty 120 a 121), a výrazně zde využívá zvukových možností 

jednotlivých nástrojů (od pizzicata a frulata, tremola, glissanda, způsob hry col 

legno102, až po údery na tělo  smyčcových nástrojů či údery na klapky flétny. Takto 

zvukově extrémně vyhrocený závěr provedení je vystřídán návratem melodického 

vedlejšího tématu, které, jak se domnívám, zahajuje reprízu.  

 
takty 127 – 131 (začátek zrcadlové reprízy, nástup VT): 

 
 

Stěžejními momenty závěrečného hudebního bloku je uvedení dvou hlavních 

témat expozice vytvořených ze základních čtyř forem řady a také závěrečný oddíl 

s charakteristickým prvkem acceleranda. Vedlejší téma zaznívá v taktech 127 až 

138, po něm, stejně jako v expozici, následuje motiv závěrečného oddílu, který je zde 

rozšířen a obohacen další citací drobného motivu hlavního tématu třetí věty 

                                            
102 Col legno, tedy hra prutem smyčce 

P0 
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flétnového koncertu, a konečně repríza hlavního tématu přichází v taktech 162 až 

178. Obě částečně dodekafonicky tvořená témata jsou lehce obměněna, ale dodržují 

sled forem řady P0 – I0 – R0 – RI0 stejný jako v expozici. Přestože jsou tato témata 

proložena ještě dalšími úseky hudby již známé jako je motiv závěrečného tématu či 

dalším již zmíněným rozverným citátem motivu ze třetí věty flétnového koncertu, 

můžeme tento závěrečný hudební blok chápat jako zrcadlovou reprízu. 

Místo kody tradičně uzavírající skladbu pomocí hudebního materiálu 

předcházejících částí zde skladatel užil opět citované téma a zachoval jej v téměř 

originálním tvaru. Hudební materiál maximálně kontrastuje s celým dosavadním 

děním svým tonálním zakotvením v tónině A dur, ještě prohloubeným stále 

zaznívajícím tónem a v basovém hlase.  

 
Jde o citaci jednoho z nejlyričtějších skladatelových témat z konce druhé věty 

flétnového koncertu, jehož 17 taktů (v partituře koncertu od taktu 159 do taktu 175)103 

je přetaveno do 16 taktů kvarteta – čili kromě vynechání jednoho taktu je úryvek 

nezměněn. Pohlazení jako z jiného světa je na chvilku opět přerušeno atonálním 

motivem ze začátku skladby, a poté celé Nocturno končí oktávově zdvojeným     

tónem a.  

 

Při celkovém pohledu na popisovanou skladbu, jež se vyznačuje širokou 

škálou výrazových prostředků, různorodým hudebním materiálem a bohatým 

členěním, se nabízí otázka, jakým způsobem tato desetiminutová skladba vlastně 

drží pohromadě. Jedním ze soudržných prvků je určitě výrazné hlavní téma, 

specielně hlava tohoto tématu, jež je vytvořena čtyřmi disonantními souzvuky z tónů 

chromatické stupnice a která je snadno rozpoznatelná při každé další své expozici. 

Zaznívá celkem sedmkrát, z toho čtyřikrát s plným tvarem hlavního tématu a třikrát 

pouze samostatně (jednou lehce zdeformovaně). 

                                            
103 Kapesní partitura Koncertu pro flétnu a orchestr z roku 1954, vydalo SNKHU Praha, 1960 
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Dalším významným pojítkem je společný „jmenovatel“ tří stěžejních citovaných 

témat, jímž je pomalý ¾ takt s převažující homofonní fakturou. Tyto tři citace 

pocházejí vždy z pomalých vět starších skladeb, které mají jistým způsobem 

podobný charakter. Je to dáno také tím, že flétnovou sonátu Jindřich Feld 

komponoval na Rampalovu objednávku, jenž byla podnícena velkým úspěchem při 

provádění Koncertu. Flétnista tehdy vznesl přání, aby sonáta přímo vycházela 

z charakteru tohoto koncertu. 

Vzhledem k tomu, že i hlavní a vedlejší téma expozice plynou v pomalém 

třídobém taktu, vedlejší téma má navíc velmi podobnou sazbu jako tři výše zmíněná 

témata, linie pomalého hudebního proudu s pravidelnou třídobou pulzací tedy 

prochází celou skladbou a je prokládána kontrastními prováděcími úseky či 

mezivětami, které jednotlivé nástroje rozpohybují až k virtuozitě. Rytmus a metrum 

zde mají tedy přímo strukturální význam. 

Z hlediska užití tónového materiálu nacházíme úseky racionálně zpracované 

pomocí dodekafonické řady (vždy horizontálně, popř. napříč hlasy v rámci jednohlasu 

(HT, VT)) či úseky rozšířeně tonální (citace) v rovině podobně koncipované expoziční 

hudby, v úsecích prováděcích pak nacházíme práci s transponovanou řadou či volně 

atonálně zpracované hudební bloky. Výjimkou je zhuštěný motiv koncertní předehry 

v taktech 72 až 75, který je jakýmsi rozvitým zdvihem a pouze připravuje nástup 

citovaného tématu, a rovněž závěrečný oddíl, který díky své stavbě a charakteru stojí 

na hranici obou linií. Feld tedy v této skladbě kombinuje různé slohové koncepce, 

které se navzájem ovlivňují nebo naopak stojí ostře proti sobě. 

Nocturno – jedna z posledních Feldových skladeb s flétnou – je odvážnou 

syntézou skladatelova zralého kompozičního slohu s hudbou jeho raného období.      

I přes velmi rozdílné výrazové prostředky a vzdálené skladebné techniky užité vedle 

sebe v této skladbě je zde patrná určitá souvislost, dávný odkaz, jenž je tlumočen 

moderním jazykem. 

 

 V dosud nejobsažnější práci o Feldově životě a díle americké flétnistky a 

muzikoložky Lany K. Johns z roku 1991 se dočteme o třech tvůrčích obdobích a 

právě třetí období je charakterizováno těmito dvěma větami: „Feld´s third 

compositional period began in the seventies and continues to the present. Works 

from this phase are a synthesis of the composer’s creative focus typified by a 
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continued strengthening of both expression and content.“104  Nyní o sedmnáct let 

později a rok po smrti skladatele Jindřicha Felda můžeme doplnit toto tvrzení a 

označit posledních přibližně deset či dvanáct let skladatelova života za čtvrté tvůrčí 

období. Není to doba nějakých radikálních změn či zvratů, ale projevují se zde dva 

výrazné rysy týkající se inspiračních zdrojů a formálního řešení. 

 Výraznými skladbami tohoto pozdního období je Symfonie č. 3 „Fins de siècle“ 

pro symfonický orchestr (1998) a Sinfonietta „Pour les temps d´harmonie“ (2001), 

vytvořená na objednávku francouzského rozhlasu. Z flétnových skladeb sem náleží 

např. Quintetto capriccioso pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu (1995), 

Americká sonatina pro flétnu a klavír (1995), Flautarchia – Hudba pro flétnu a 

smyčcový kvartet (2000), Vzpomínka na Mozarta pro kouzelnou flétnu sólo (2001), 

Fantazijní variace na téma Leonarda de Lorenzo (2002) či zde analyzované 

Nocturno (2002).  

 Již z názvů některých těchto skladeb je patrný zdroj inspirace – hudba 

minulosti. Ať již konkrétní hudební témata (středověká píseň v Quintettu capricciosu, 

Mozartův pochod z Kouzelné flétny, úryvky vlastních raných skladeb v Nocturnu) či 

pouze tonálně založené některé z témat (ve skladbě Flautarchia) přitahují v této době 

Feldovu pozornost. Pravdou je, že některé z těchto skladeb vznikly na základě 

konkrétní objednávky (Vzpomínka na Mozarta či Nocturno), ale způsob, jakým Feld 

dané téma zpracuje, již zůstalo zcela na něm. A on zvolil citace. Úryvky v originálním 

znění začlenil do svých skladeb a opatřil vlastním novodobým komentářem. Tato 

konfrontace minulosti se současností je typická pro většinu skladeb z pozdního 

období. 

 Druhým charakteristickým rysem projevujícím se během posledního desetiletí 

Feldovy tvorby a mající kořeny již v době dřívější je sklon k zrcadlové formě. 

Neoklasické formální modely jako rondo či sonátová forma se již v jeho skladbách 

vyskytují zřídka, a pokud se objeví, jako např. v Nocturnu, tak ve tvaru sonátové 

formy se zrcadlovou reprízou. Převažují však formy vícedílné, ne zcela pravidelně 

členěné, se zrcadlovým návratem hlavních dílů. Dalo by se říci, že zde Feld vychází 

ze své nejoblíbenější formy vůbec – formy třídílné ABA a pouze ji rozšiřuje o další 

hudební oddíly.  
                                            
104 Johns, Lana Kay: Jindřich Feld (1925 - ): Biography and Analysis of Selected Solo and Chamber Works for 
Flute, disertace The Florida State University, 1991, s. 120 
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 Tyto zmíněné specifické rysy nelze samozřejmě paušálně hledat ve všech 

hudebních kusech z tohoto pozdního období, např. ve skladbách typu sonatiny 

(Americká sonatina nebo Sonatina pro pikolu a klavír) či v některých obsahově 

odlehčených skladbách. Projevují se však ve skladbách závažných, jež jsou plodem 

neochabující vyzrálé energie zkušeného skladatele. 

 Mezi takováto díla patří také poslední orchestrální skladba s flétnou 

Koncertantní hudba pro flétnu, violu, harfu a smyčce z roku 2005, napsaná na 

objednávku lucemburského velvyslance pro Bohemia Luxembourg Trio (Carlo Jans – 

flétna, Jitka Hosprová – viola a Kateřina Englichová – harfa). Do této skladby, jež 

svým nástrojovým obsazením jistým způsobem navazuje na Debussyho Sonátu pro 

flétnu, violu a harfu (1915), Feld zakomponoval dvě přejatá témata. Uprostřed druhé 

pomalé věty zní nápěv z balady Guillauma de Machault „Ma chiere dame, a vous 

mon cuer envoy“, který upomíná na působení velkého frankofonního skladatele na 

dvoře Jana Lucemburského, a ve třetí větě cyklu je užita melodie drobné populární 

lucemburské písně „Marche de la procession dansante d´Echternach“. 

Skladatelovým úmyslem bylo „oslavit česko-lucemburské přátelské vztahy 

prostřednictvím veselé a zábavné hudby, která dává interpretům příležitost uplatnit 

hudební kvality a virtuozitu“. To jsou slova Jindřicha Felda z komentáře k nahrávce 

této skladby105, jež předcházela veřejnou premiéru díla v Rudolfinu 31. března 2007. 

  

Tvorbu posledních let skladatele Jindřicha Felda také výstižně charakterizuje 

text napsaný v souvislosti s vůbec první Feldovou skladbou z 21. století Sinfoniettou 

„Pour les temps d´harmonie“ (Sinfonietta „Pro časy harmonie“)106 z roku 2001, kde se 

sám autor vyjadřuje o svém díle takto: „Má první skladba v novém století má tedy být 

dílem optimistickým s reálnými nadějemi do budoucna, i když nejistého, přece jen 

fascinujícího. Má být hudbou pro novou dobu, šťastnou, radostnou a pokud možno – 

harmonickou! Její hudební poselství má jasnou formu a převažující výraz aktivního 

optimismu i víru ve vše, co je positivní, živé a krásné. Je tedy přirozené, že 

především rytmus a melodie zde mají základní význam, aniž by však byl opominut i 

                                            
105 CD Feld – Kalabis – Lukáš Concertos (Trio Jans, Hosprová, Englichová a Pražský komorní orchestr), The 
Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg ve spolupráci s ArcoDiva, 2006 
106 skladba vznikla jako „pokračování předcházející 3. symfonie (s podtitulem „Fin de siecle“), která je určitou 
bilancí uplynulého století i výhledem dopředu. Ten je ovšem nejasný, neurčitý.“ píše Jindřich Feld, „ A 
otevřenou otázkou také symfonie končí. Sinfonietta se snaží dát odpověď, kterou Symfonie zůstala dlužna: má 
být skladbou optimistickou, dávat naději“, citace viz pozn. č. 20 
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význam stránky zvukové, instrumentační. A hlavně bych si přál, aby hudba přinášela 

potěšení a radost jak posluchačům, tak interpretům.“107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
107 komentář Jindřicha Felda k pražské (světové) premiéře své skladby Sinfonietta „Pour les temps d´harmonie“, 
in: Katalog Pražské Premiéry 2006, http://2007.prazskepremiery.cz/download/KatalogPP06.doc 
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6 Skladby Jindřicha Felda v kontextu flétnové tvorby 20. století 

 Uplatnění flétny v komorní hudbě má dlouhou tradici. V době baroka to byly 

hlavně sólové či triové sonáty, v nichž vynikly jak flétny zobcové tak později i příčné, 

v období klasicismu pak skladatelé navázali hlavně na koncertantní tvorbu Antonia 

Vivaldiho  či Georga Phillipa Telemanna a rozšířili flétnový repertoár v oblasti 

sólových koncertů pro flétnu. Největší klenoty flétnové literatury z této doby – tři 

Mozartovy flétnové koncerty – pocházejí paradoxně od skladatele, jenž se o flétně 

vyjadřoval jako o nástroji málo průrazném a často intonačně nečistém. Mimo jiné v 

koncertu C dur pro flétnu, harfu a orchestr, K 299 (297c) Mozart také předjímá 

později vysoce oblíbené spojení flétny a harfy, jež bylo často využíváno v komorních 

skladbách impresionistických a poté v průběhu celého 20. století.  V komorní hudbě 

klasicistní se flétna dostává i do větších komorních uskupení, jako jsou například 

kvarteta s flétnou (Mozart) či dechová kvarteta (Stamitz). 

 Po obrovském nárůstu klasicistní flétnové literatury přišel zlom v době 

romantismu. Flétna se stala hlavně nástrojem orchestrálním, v oblasti komorní i 

koncertantní hudby byla zcela odsunuta nástroji smyčcovými, klavírem, z dechových 

nástrojů pak byl upřednostňován spíše klarinet či lesní roh. Mezi několika málo 

romantickými skladbami vynikají Variace e moll pro flétnu a klavír Franze Schuberta 

(1824), Sonáta pro flétnu a klavír (Sonata Undine), Op. 167 Carla Reineckeho 

(1882), v oblasti koncertních skladeb pak Concertino D dur pro flétnu a komorní 

orchestr Cécile Chaminade (1902) či skladby českého skladatele, flétnisty a 

flétnového pedagoga Viléma Blodka (hlavně Koncert pro flétnu a orchestr D dur z 

roku 1862). 

 Nová vlna zájmu o flétnu, již konstrukčně i zvukově zdokonalenou uplatněním 

Boehmova klapkového systému108, se objevila s příchodem impresionistů, pro něž se 

stala ideální svým temnějším kulatým zvukem na rozdíl od ostrého tónu smyčců. V 

návaznosti na mistrovské orchestrální party (Debussyho Preludium k Faunovu 

odpoledni, 1894) vzniklo několik zásadních komorních skladeb: Introdukce a Allegro 

pro harfu, smyčcový kvartet, flétnu a klarinet Maurice Ravela (1905), Sonáta pro 

flétnu, violu a harfu Clauda Debussyho (1915), Serenáda pro flétnu, housle, violu, 

violoncello a harfu Alberta Roussela (1925). Obrovský rozmach flétnové virtuózní 

                                            
108 Theobald Boehm (1794 – 1881) roku 1832 nejprve vyvrtal dírky na těle flétny nikoli podle dosažitelnosti 
prsty, ale podle akustických měřítek, a pak je opatřil klapkami. V roce 1847 nahradil kónickou trubici válcovou 
v zájmu precizní intonace. (cit. Michels, Ulrich: Encyklopedický atlas hudby, Praha, 2002, s. 53) 
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tvorby byl v této době spjat hlavně s francouzským prostředím. Zakladatel novodobé 

francouzské flétnové školy, výborný flétnista a pedagog, Paul Taffanel (1844 – 1908) 

se zasloužil nejen o oživení staršího repertoáru (Bacha, Mozarta), ale také svým 

expresívním projevem a virtuózní hrou podnítil novodobou tvorbu pro flétnu (Philippe 

Gaubert, Georges Barrère, René de Roy či Marcel Moyse). Skladby z této doby mají 

převážně neoromantický charakter, vyznačují se líbivou francouzskou zpěvností a 

většinou kladou na interpreta vysoké technické nároky. 

 Ve dvacátých a třicátých letech pak vznikají skladby obsahově závažnější, jež 

slohově vycházejí hlavně z neoklasicismu či tzv. Nové věcnosti (Sonatina pro flétnu a 

klavír Daria Milhauda (1922), Osm kusů pro sólovou flétnu (1927) a Sonáta pro flétnu 

a klavír (1936) Paula Hindemitha, Sonáta pro flétnu a klavír Erwína Schulhoffa109 

(1927), Sonata da chiesa pro flétnu a varhany (1938) a  Balada pro flétnu a klavír 

(1939) Franka Martina, ansámblové skladby jako Sextet Francise Poulenca (1932 – 

1939), Trois pièce brèves pro dechový kvintet (1930) a Deux interludes suivi de 

Carillon pro flétnu, housle a cembalo (1946) Jacquese Ibèrta nebo koncerty pro 

flétnu a orchestr Carla Nielsena (1926) a Jacquese Ibèrta (1934)110). Stěžejními 

repertoárovými skladbami jsou pak sonáty pro flétnu a klavír Sergeje Prokofjeva 

(1943, posléze skladatelem upravena také pro housle a klavír, 1944), Bohuslava 

Martinů111 (1945), Francise Poulenca (1956 – 57) a Sonatina Henriho Dutilleuxe 

(1943). Na tyto skladby stylově navazuje Jindřich Feld ve svých raných kompozicích 

pro flétnu (Sonáta pro flétnu a klavír, 1957).  

 Přestože skladatelé II. vídeňské školy nevěnovali flétně jako sólovému nástroji 

větší pozornost, hudební expresionismus začal posléze pronikat do některých 

flétnových kompozic v letech třicátých a dále. Silně expresívní skladba s futuristickým 

názvem Density 21,5 Edgara Varèse byla napsána v roce 1936 (revidována 1946) na 

objednávku flétnisty George Barrère při příležitosti prezentace jeho platinové flétny 

(číslo 21,5 zde vyjadřuje  přibližnou hustotu platiny na kubický centimetr). Autor ve 

skladbě pracuje se dvěma melodickými liniemi, jednou modální a druhou atonální, ze 

                                            
109 Erwín Schulhoff napsal též komorní Concertino pro flétnu, violu a kontrabas (1925) či Dvojkoncert pro 
flétnu, klavír, dva lesní rohy a smyčcový orchestr, Op. 63 (1927) 
110 mezi další významné skladby tohoto období náleží sólové kusy Syrinx Clauda Debussyho, Image Eugèna 
Bozzy, Pièce Jacquese Ibèrta, Danse de la chèvre Arthura Honnegera; skladba pro flétnu a kytaru Entr´Act 
Jacquese Ibèrta  ; pro flétnu a klavír Cantabile e presto George Enescu, Fantasie Gabriela Faurého  
111 Bohuslav Martinů napsal též několik trií s flétnou: Sonáta pro flétnu, housle a klavír (1937), Promenády pro 
flétnu, housle a cembalo (1939), Madrigalová sonáta pro flétnu, housle a klavír (1942), Trio pro flétnu, 
violoncello a klavír (1944); také Nonet (1959) a Koncert pro flétnu, housle a orchestr G dur (1936)  
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kterých je generován veškerý další materiál. Varèse umně využívá nové možnosti 

prostoru a času a pomocí registračních změn dosahuje efektu polyfonie. 

 Od neoromantického a neoklasického zvuku se ve čtyřicátých a padesátých 

letech odpoutávají skladby André Joliveta (Cinq incantations, 1936, Koncert pro 

flétnu a smyčce, 1950, později též Koncert pro flétnu a bicí, 1965), který flétnu 

využívá i v zajímavých komorních uskupeních (Pastorales de Noël pro flétnu, fagot a 

harfu, 1943 či Chant de Linos pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu, 1944 – 

takovéto komorní obsazení najdeme též v Quintettu capricciosu Jindřicha Felda z 

roku 1995). Oblíbené ptačí motivy, jenž se objevují např. již u A. Vivaldiho (Koncert 

pro flétnu a orchestr „Il gardelino“), rozvíjí v modálním slohu Olivier Messiaen (Le 

merle noir, 1952). 

 V českém prostředí 50. let se objevuje několik skladeb vycházejících z 

tradičních kompozičních postupů, které navazují na starší tradici (Jan Rychlík: Čtyři 

partity pro sólovou flétnu, 1954), čerpají z lidové písně (Miloslav Kabeláč: 

Improvizace Op. 29 pro sólovou flétnu, 1956) nebo rozvíjejí odkaz neoklasicismu (Ilja 

Hurník: Sonata da camera pro flétnu, housle violoncello a klavír, 1957). K nim náleží 

také Čtyři kusy pro sólovou flétnu Jindřicha Felda z roku 1954, promlouvající 

tonálním hudebním jazykem v rámci čtyřdílného klasického cyklu a hlásící se k 

odkazu Bély Bartóka. 

 Naopak 50. léta ve světovém kontextu jsou ve znamení hudebních 

experimentů, k nimž byla často využívána. Meditativní a improvizační charakter se 

objevuje např. ve skladbě PWYLL (1954) italského skladatele Giacinta Scelsiho 

(1905 - 1988), atonální sloh s uplatněním rozšířené flétnové techniky rozvíjí Luciano 

Berio ve skladbě Sequenza I (první ze 14 sekvencí věnovaných různým nástrojům), 

skladba Musica su due dimensioni pro flétnu a magnetofonový pás Bruna Maderny 

již vzniká ve Studiu di Fonologia Musicale. V této dvanáctiminutové kompozici 

dochází k propojení reálného jednohlasého flétnového partu se zvukově 

mnohovrstevným elektronickým zvukem, jež se pohybuje převážně za hranicemi 

tónů. Tato skladba a některé další obdobně experimentální kusy jsou komponovány 

v atonálním, atematickém slohu, bez pevného metra, jsou mozaikou technických a 

zvukových možností zúčastněných nástrojů.  

Japonský skladatel Kazuo Fukushima (*1930) v originální skladbě pro sólovou 

flétnu s názvem Requiem (1956) kombinuje dodekafonickou technikou s bohatou 

melismatickou dikcí napodobující ptačí zpěv. Přestože tématický materiál skladby 



 150 

vyrůstá z dodekafonické řady (třikrát základní tvar, dvakrát inverze řady, jedenkrát 

račí postup a jednou inverze raka), narušuje pravidla dodekafonie upřednostňováním 

terciových intervalů a konsonancí (např. spojení es – c - g), častějším opakováním 

tónů a intervalů a centralizováním některých tónů (zejména d a as, které jsou 

krajními tóny řady). Takovýmto způsobem postupuje také Jindřich Feld v některých 

svých skladbách z 60. let, jako např. v Duu pro flétnu a basklarinet či fagot z roku 

1962. 

 Dalšími českými či slovenskými autory, kteří byli v šedesátých letech ovlivněni 

novodobými kompozičními metodami pronikajícími ze zahraničí, byl například Jan 

Klusák, který ve skladbě pro sólovou flétnu s názvem 1-4-3-2-5-6-7-10-9-8-11 z roku 

1965 pracuje s dvanáctitónovou řadou (též volněji v Invenzionettě pro flétnu z roku 

1971). Jan Kapr využívá ve skladbě Dialogy pro flétnu a harfu (1966) atonální 

hudební řeči, mikrointervalový systém a rozšířenou flétnovou techniku. Vlastní 

kompoziční metodu i poetiku si vytvořil Feldův vrstevník, brněnský skladatel Alois 

Piňos, jehož skladby s flétnou z šedesátých let (Karikatury pro flétnu, basklarinet 

(fagot) a klavír, 1962 a Konflikty II pro flétnu, basklarinet, kontrabas, klavír a bicí, 

1964) spadají ještě do doby, než se začal věnovat elektroakustické hudbě (od roku 

1964). Ze slovenské flétnové tvorby šedesátých let bych zmínila dvě sólové skladby 

nedávno zesnulého skladatele Ivana Paríka (1936 – 2005). Jednak Sonátu z roku 

1962, pod jejímž názvem se skrývá tří a půlminutová jednovětá atonální skladba s 

hlubokým emocionálním nábojem, a také Hudbu k vernisáži z roku 1967, rovněž pro 

sólovou flétnu, která je abstraktnější a expresivnější, využívá též mikrointervalů a 

rozšířené flétnové techniky (frullata, dechové tóny). Autor tuto skladbu později použil 

jako podklad pro první slovenskou elektroakustickou kompozici Hudba k vernisáži II 

(1970). 

 V sedmdesátých letech se v českém prostředí objevují skladby širšího 

slohového zaměření od tradičněji pojatých (Dialogy pro flétnu a klavír Jiřího 

Dvořáčka, 1973), přes určitou syntézu tradice s prvky novými v díle Jana Hanuše 

Sonata quasi una serenata (1971), tvorbu ve slohu modálním s návazností na 

moravskou lidovou píseň ve Třech rondech pro flétnu, violoncello a klavír Zdeňka 

Lukáše (1974) či kompozici volně atonální (Viktor Kalabis Tři kusy pro sólovou flétnu, 

1973). Z druhé poloviny sedmdesátých let pak jmenujme například skladbu Lukáše 

Matouška Barvy a myšlenky, na slova malířů a básníků o umění pro mezzosoprán, 

flétnu, klarinet, violu a cembalo (1976) s prvky minimalismu, četnými paralelismy a 
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recitativním charakterem, či skladbu Jana Grossmanna Natalis Solis Invicti (Zrození 

nepřemoženého slunce) pro flétnu a klavír (1977), mimo jiné inspirovanou magickým 

číslem „tři“, jež je do skladby vetkáno v několika podobách – např. druhá věta 

třídílného cyklu s názvem Etuda slunečního světla je třívrstevnou studií pro sólovou 

flétnu. V emigraci (toho času v Itálii) také tvořil český skladatel Jan Novák112, jehož 

idylická zcela tonální kompozice Choreae Vernales (Jarní tance) pro flétnu a klavír 

(původní verze pro flétnu a kytaru), opěvující krásy italské přírody, „kde kvetou růže i 

v zimě“113, zcela vybočuje z hlavních slohových linií 2. poloviny 20. století. Obdobné 

rysy nalezneme též ve velmi oblíbené skladbě Otmara Máchy Variace na vlastní 

téma pro flétnu a klavír (1977), které jsou přirovnávány k francouzským „Morceaux 

de concours“, tedy skladbám původně psaným pro pařížskou konzervatoř, ve kterých 

se měl student-flétnista pořádně „ukázat“114. Volné variace na tonální téma se 

pohybují v tonálním slohu s občasnými modálními úseky, charakteristické je zde 

využití moravských modulací. 

 Na světové scéně v letech sedmdesátých a osmdesátých se objevují některé 

extremistické hudební počiny jako skladby anglického skladatele Bryana 

Ferneyhough (Unity Capsule, 1976 či Carceri d´Invenzione II/b, 1982, obě pro 

sólovou flétnu). V těchto skladbách se autor snaží vymanit nástroj z jeho vlastních 

zvukových limitů daných rozsahem či materiálem. Své hudební pohnutky vysvětluje 

sám skladatel v programovém komentáři na webových stránkách Elision 

Ansamble115, kde uvádí tři důvody poznání a začlenění těchto „nadbytečných“ 

zvukových efektů. O třetím z nich píše: „...the composer can, by means of a suitably 

organised formal disposition of these newly-released heterogeneous elements, act as 

a doorway through which the amorphous, infinitely malleable material may flow 

reified and refreshed back into the positive perceptual world.“ 

 Podobně experimentálními kusy jsou dvě skladby opět pro sólovou flétnu 

Salvatore Sciarriniho Come vengono prodotti gli incantesimi? (1985) a Canzona di 

ringraziamento (1985), které ovšem na rozdíl od skladeb Bryana Ferneyhough 

nepostrádají určitý vnitřní hudební vývoj. Prvně jmenovaná skladba, jejíž zvukový 

                                            
112 Jan Novák (1921 – 1984) věnoval flétně více skladeb, mimo jiné také z popudu dcery Clary Novákové, 
významné současné flétnistky: Sonatina pro flétnu a klavír, 1974; Preludio e fuga in Do, Preludio e fuga in La  
pro sólovou flétnu, 1979; Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany, 1981, Sonata tribus pro flétnu, housle a klavír, 
1982 a další 
113 z komentáře Clary Novákové k nahrávce 20th Century Czech Music for Flute, LH Promotion, 2006 
114 Clara Nováková v komentáři k nahrávce, viz pozn. 113 
115 http://www.elision.org.au/repertoire/notes/15300.html 
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materiál se pečlivě vyhýbá přirozenému flétnovému tónu (pracuje s ozvěnami klapek, 

s dechovými tóny, silnými přefuky), je založena silně gradačně, přičemž dynamický 

vrchol je umístěn podle pravidla zlatého řezu. Velmi umně vystavěný gradační oblouk 

v této skladbě připomíná jakousi katarzi, po níž je původní hudební myšlenka zcela 

proměněna. 

 Výsledkem zajímavé fúze barokní hudby a moderního swingu s prvky 

javánské a irské hudby je trio Suita pro flétnu a jazzové piano (a bicí) francouzského 

jazzového pianisty Clauda Bollinga, jež vznikla spoluprací s flétnistou Jeanem-

Pierrem Rampalem. Tato skladba se stala prodejním hitem na několik let a obzvláštní 

oblibu si získala ve Spojených Státech, kde ještě dva roky po svém vydání okupovala 

přední příčky hitparád. Z hlediska hudebního jazyka jde o skladbu tonální, pohybující 

se v běžných kadenčních harmoniích. 

 Z roku 1982 pochází skladba Luigiho Nona Das Atmende Klarsein pro 

basovou flétnu a magnetofonový pás, věnovaná flétnistovi Robertu Fabriccianimu, 

který také její patnáctiminutový fragment nahrál na kompaktní disk116. V této široce v 

čase rozprostřené skladbě, opět zvukově extrémně vyhrocené, autor zmnožuje 

zvukovou škálu basové flétny pomocí magnetofonového pásu, jenž zesiluje pouze 

zvuky stejných kvalit, tedy zvuky basové flétny. Kromě všech výše uvedených 

zvukových efektů, které lze vyloudit z nástroje samotného, zde Nono využívá efekt 

dvojhlasosti pomocí „pískajících“ dechových tónů a velmi detailně propracovává 

dlouhé plochy v extrémně tiché dynamice na hranici slyšitelnosti. 

 Čeští autoři v osmdesátých letech tvoří naproti tomu spíše konzervativněji, 

flétnu užívají stále hlavně jako nástroj melodický, rozšířená flétnová technika je 

využívána pouze k obohacení tradičních zvukových možností nástroje. Zcela bez 

zvláštních zvukových efektů probíhá sólová skladba pro flétnu Disegno Svatopluka 

Havelky (1986), pohybující se v rozšířené tonalitě bez pevného metra, či skladba 

Panamody pro flétnu a klavír Sylvie Bodorové (1986), která promlouvá převážně 

tonálním hudebním jazykem. Expresivnějšího výrazu dosahuje Jiří Teml v 

Pantomimě pro flétnu a klavír (1987), ve které v rámci volné atonality uplatňuje i 

mikrointervalový systém či náznaky multifonie ve flétnové kadenci. Vlivy jazzové 

hudby jsou patrné například ve skladbě Pokušení pro flétnu, housle, violoncello, 

klavír a bicí Ivana Kurze (1988, úprava 2002). Ze slovenské tvorby konzervativnější 

                                            
116 CD Flute XX Roberto Fabricciani (Debussy, Ibèrt, Varèse, Maderna, Nono, ...), PILZ UK LTD, 1994 
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jsou sólové flétně věnovány skladby Musica rustica (1984) a Nocturno k vernisáži 

(1984) Ivana Hrušovského, Tři kusy Ilji Zeljenky (1984), novodobými skladebnými 

technikami je ovlivněna tvorba Vladimíra Bokese. Ve Variacích na téma Haydnovy 

Londýnské symfonie Op. 57 pro sólovou flétnu (1992) vychází z tonálního citátu, 

který zpracovává vlastním originálním hudebním jazykem, ovlivněným dodekafonní 

technikou s prvky punktualismu, využívá princip zlatého řezu a Fibonacciho řadu117. 

 V devadesátých letech dochází k pozvolnému propojování české a světové 

scény díky politickým změnám a značné aktivitě různých pořadatelů mezinárodních 

hudebních akcí a festivalů (Dny soudobé hudby, Třídenní plus, Maratón soudobé 

hudby nebo Expozice nové hudby v Brně). Vzniká řada nových sdružení a souborů 

propagujících soudobou hudbu a podněcující vznik nových skladeb  (obnovení 

sdružení Přítomnost, soubor Mondschein, od roku 1995, Resonance, od 1998, 

Konvergence, od 2002, atd.). Díky těmto změnám dochází k výraznému rozšíření 

škály výrazových prostředků a slohových tendencí a také k nárůstu zajímavých 

projektů, často propojujících více uměleckých oborů. 

 Domácí komorní tvorbu s flétnou reprezentují jednak autoři starší generace 

jako Alois Piňos (Serenáda pro flétnu sólo, 4 verze, 1991 – 2003, Sonnenschein pro 

komorní soubor, 1997, Stille Nacht pro flétnu a violu nebo violoncello, 1998), Petr 

Eben (In memoriam O. H. pro sólovou flétnu, 2000), Ilja Hurník (Divertimento, pro 

cembalo, flétnu, hoboj, klarinet a fagot, 1997), Zdeněk Lukáš (Quartetto con flauto, 

1992), Josef Rut (Kvartet pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot , 2000) a sem náleží také 

Jindřich Feld se svými deseti komorními kompozicemi s flétnou. Z generace střední 

jmenujme například Sylvii Bodorovou (Hélios pro flétnu, housle, violoncello a klavír, 

1994), Ivanu Loudovou (Pět písní na básně Ch. Morgensterna pro mezzosoprán a 

flétnu, 1995), Milana Slavického (Vzývání III pro flétnu sólo, 1994; Sblížení III pro 

flétnu, violu a kytaru, 2004), Jindru Nečasovou-Nardelli (Dialogy pro flétnu a trubku, 

1995), Eduarda Doušu (Črty pro flétnu, hoboj, housle, violu a cembalo, 1991;  Uno 

per quattro pro flétnu, hoboj, kytaru a violoncello, 1998) či Zbyňka Matějů (Capriccio 

pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír, 1996; Tichá posloupnost, pro 

flétnu, klarinet, violu, violoncello a klavír, 1999). 

                                            
117 Fibonacciho řada: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... následující číslo v sérii je součtem dvou předcházejících čísel 
(zahajující číslo je jedna, druhé číslo je vypočítáno z 0+1, protože neexistuje číslo před jedničkou, a je tedy opět 
1. Další číslo je 1+1, čili 2, pak 1+2, tedy 3, 2+3 je 5, 3+5 je 8 atd.  
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 Nejmladší generace je pak zastoupena jmény Marko Ivanović (Des 

Wahnsinnigen Morgeite, 2003 – uplatnění hudební koláže, témbrový charakter), 

Michal Rataj (Pětkrát totéž? Pět miniatur pro flétnu a klavír, 2000; Paralelní 

(ne)souznění pro flétnu, housle, violoncello, klavír a bicí, 2002 – s rockovou pulsací, 

témbrovými plochami, jde o „konfrontaci dvou hudebních pásem, která se prolínají, 

vzájemně na sebe narážejí a hledají společnou řeč...nakonec se ony děje protnou ve 

společném průsečíku“118; The Autumn Story pro flétnu, housle a klavír, 2008). Petra 

Oliveira Bachratá (Ontogenesis pro flétnu a varhany, 1996; Luminiscence pro flétnu 

sólo, 2001) obohacuje extenzívní flétnovou techniku i o rozměr vokální a multifonní 

(zpěv do flétny). Z dalších autorů ještě Markéta Dvořáková (Pět vět pro flétnu a 

basovou flétnu, 1999; Chvíle – Cyklus atmosfér na verše Jana Skácela pro zpěv, 

recitaci, flétnu, klarinet, violoncello, klavír a bicí, 2002) či Petra Gavlasová (Seven – 

Septet pro flétnu, housle, trubku, lesní roh, fagot, kontrabas a klavír, 2003). 

Prvky elektronické či konkrétní hudby ve spojení s flétnou se objevují v 

českém prostředí ve větší míře právě v devadesátých letech, i když průkopnická dílka 

pro obsazení komorního ansámblu s flétnou a s magnetofonovým pásem nacházíme 

již v druhé polovině let šedesátých (Arnošt Parsch Sonáta pro komorní soubor, 1966, 

Miloslav Ištvan Já, Jákob komorní oratorium, 1968). Nejčastěji je flétna začleněna do 

komorního ansámblu složeného z nástrojů dechových, smyčcových, syntezátoru, 

popř. i nástrojů bicích (Chaosmos pro komorní soubor Miroslava Pudláka, 1992; 

Moens aneb „Dvořákův problém“ Petera Grahama, 1998; Míjení času pro 7 nástrojů 

Hanuše Bartoně, 1999), někdy též ve formě dua flétny a magnetofonového pásu či 

elektroniky (Sylva Smejkalová Prosvítání pro flétnu a mg. pás, 1997; Markéta 

Dvořáková Picture I pro flétnu a elektroniku, 2003). Takovéto propojení flétny a 

elektroniky použila také významná finská skladatelka spektrální hudby Kaija Saariaho 

ve své skladbě NOANOA z roku 1992, ve které kombinuje hru na flétnu, šepot, řeč, 

křik elektronické efekty, využívá rozšířené flétnové techniky, počítačového zmnožení 

hlasů a zajímavě zachází s ozvěnami. 

Další rozměr takovéto souhry akustického nástroje (zde flétny) a 

elektronických zvuků linoucích se z počítače přináší Phillipe Manoury ve své skladbě 

Jupiter, která mimo jiné zazněla 30. července 2003 na závěrečném koncertě festivalu 

Mladé pódium v Karlových Varech v nastudování tří mladých českých flétnistek pod 

                                            
118 z autorova komentáře k nahrávce Ansámblu Martinů 
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vedením Clary Novákové. Téměř půlhodinová skladba vychází z melodického 

tématu, které prochází všemožnými proměnami (ovšem ne ve smyslu tradičního 

tématického rozvíjení) s využitím rozšířené flétnové techniky na určitých místech, 

převážně se však pohybuje v tradičních zvukových kvalitách, které jsou posléze 

dokreslovány či deformovány zvuky počítačovými, jež aktivně reagují na znějící 

melodickou linku flétny.  

Vlivy východní hudby se projevují například ve skladbě P.Y.A. duu pro 

flétnistu, hrajícího na C flétnu, altovou G flétnu a basovou flétnu, a hráče na flétnu 

shakuhachi francouzské skladatelky Christine Mennesson z roku 1991, u nás také v 

díle Vlastislava Matouška (Play 4, elektroakustická skladba pro 4 tanečníky, etnické i 

tradiční nástroje), kde dochází ještě k propojení hudby s tancem. K experimentálním 

projevům patří také skladba Petera Grahama Poslední večer básníka Si-Kchanga pro 

flétnu a bicí z roku 1995 inklinující k hudebně-výrazovému asketizmu. 

 Zajímavou skupinu skladeb představují také díla napsaná na objednávku 

francouzského souboru Orchestre Français de Flûte vedeného výrazným flétnistou 

Pierre-Yves Artaudem, které se často pohybují na hranici komorní a orchestrální 

tvorby. Pro tento soubor vznikla například skladba ruské skladatelky Goubaidouliny 

Quatuor (1976), která se vyznačuje velmi originálním hudebním zvukem s využitím 

hlubších fléten, prvky témbrové hudby a punktualismu se projevují v rámci převážně 

recitativního hudebního proudu s občasnými kontrastními rytmicky pregnantními 

plochami. Japonská hudební tradice se promítla do originální skladby autora 

Yoshihisa Taira Flautissimo (1988) pro flétnový orchestr, na způsob devítiminutového 

clusteru je komponována skladba Pyanissimo (1990) francouzské skladatelky 

Christine Mennesson pro orchestr čtyřiceti fléten. Na objednávku  souboru l´OFF 

zkomponoval také Jindřich Feld svou skladbu Koncertní hudba pro 24 fléten z roku 

2000, která je koncipována pro 12 zdvojených hlasů od pikol až po basové flétny.     

S využitím rozšířené flétnové techniky, pyramidového efektu, barevných ploch na 

způsob clusteru a dodekafonicky budovaných témat Feld vytvořil originální čtyřvětou, 

přibližně dvacetiminutovou skladbu, jež se svým charakterem blíží symfonii.   

 Několik novodobých komorních skladeb s flétnou také odráží vlivy hudby 

jazzové či rockové a navazují tak na obdobné tendence  meziválečné či poválečné 

(Schulhoff, Martinů). Kromě výše zmíněné skladby Ivana Kurze Pokušení jsou to 

skladby Fusion Music Lukáše Hurníka pro flétnu, housle, violoncello, klavír a bicí 

(1990), Variace a parafráze na West Side Story Leonarda Bernsteina pro flétnu, 
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housle, violoncello a klavír Alexeje Frieda (2001) či některé díla nejmladších 

skladatelů (Rataj, Ivanovič). 

 V průběhu celého 20. století se objevuje několik zajímavých fenoménů 

spojených s tvorbou pro flétnu, které navazují na několikasetletou tradici. Jedním z 

nich je nápodoba ptačího zpěvu, vyplývající z charakteru flétnového zvuku, a jeho 

využití v motivickém materiálu skladeb (např. v již zmíněných skladbách Sonáta pro 

flétnu a klavír Bohuslava Martinů, Le merle noir Oliviera Messiaena či Sonata quasi 

una serenata Jana Hanuše), dalším je oblíbené spojení flétny se zpěvem (Gnómai 

pro zpěv, flétnu a harfu (1970) a Pět písní na básně Ch. Morgensterna (1995) Ivany 

Loudové či cyklus písní Zůstaň s námi, lásko pro soprán, flétnu, klarinet, violu a klavír 

Klementa Slavického (1979)) a také snaha přiblížit se polyfonnímu hudebnímu 

proudu ve skladbách pro sólovou flétnu (Density 21,5 Edgara Varèse (1936), Čtyři 

partity Jana Rychlíka (1954), Preludio e fuga Jana Nováka (1979) či Introdukce, 

toccata a fuga Jindřicha Felda (1991)).  

 Jindřich Feld vytvářel své komorní skladby s flétnou průběžně během celé 

druhé poloviny 20. století a také v prvních letech století jednadvacátého. Jeho 

hudební výraz se zřetelně proměnil s přechodem k atonální kompozici během 60. let, 

První jeho kompozice, ve kterých již využívá dodekafonní techniky, jsou stále tonálně 

zakotvené či vycházejí a navracejí se k určitému tónovému centru. Od konce 60. let 

pak komponuje ryze atonálně. V letech sedmdesátých začíná využívat malou 

aleatoriku na určitých výrazově vyhrocených místech a nenásilně ji začleňuje do 

svého již vyzrálého hudebního jazyka. Přestože byl díky svým častým pobytům v 

zahraničí v určitém kontaktu se světovým hudebním děním, nezanechalo na něm 

výrazné stopy. Stále byl věrný neoklasickému vnitřnímu strukturování, jasné 

pregnantní rytmice a melodické rozmanitosti svých děl. V 80. letech se v některých 

jeho dílech objevuje detailní práce s barvou či s clustery, v letech devadesátých pak 

začal ve větší míře využívat rozšířené flétnové techniky. V posledních dvanácti letech 

pak osobitým způsobem pracuje s koláží, přijímá do svých skladeb podněty starší 

hudby, jak své vlastní, tak cizí. Prvky hudby konkrétní či elektronické nebo stylové 

fúze s hudbou třetího proudu se u něho vůbec neobjevují. 
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7 Závěr 

 Tato práce o komorních skladbách s flétnou Jindřicha Felda je jednou z 

prvních studií nad uzavřeným dílem skladatele, který dosáhl mezinárodního věhlasu 

již během svého života. Napsal přes 170 skladeb, převážně instrumentálních, z nichž 

většina patří do okruhu skladeb komorních. Velmi oprávněně se o něm často hovoří 

jako o skladateli instrumentálním a také sám Jindřich Feld přiznával, že nástroj je mu 

často prvotní inspirací119. Ač původně houslista či violista a milovník hlavně 

smyčcového kvartetu, napsal díky okolnostem více než 40 skladeb pro flétnu, jak 

koncertantních tak komorních, a některé z těchto skladeb dokonce hrály důležitou roli 

v jeho skladatelské kariéře. 

 Komorní skladby s flétnou tvoří skupinu rozmanitou svým nástrojovým 

obsazením, obsahovou závažností i technickou náročností a odrážejí stylový vývoj 

skladatelova hudebního jazyka během padesáti let jeho tvůrčí aktivity. 

 Rané období Feldovy tvorby, tedy padesátá léta, se vyznačuje tonální hudební 

řečí navazující na tvorbu klasiků 1. poloviny 20. století. V oblasti melodiky Feld 

vychází hlavně z tvorby Sergeje Prokofjeva a Bohuslava Martinů, rytmická stránka 

pak v sobě odráží vlivy Igora Stravinského či Bély Bartóka. Studiem skladeb těchto 

autorů se Feld také mnoho přiučil v oblasti architektonické stavby a formy. Ve svých 

skladbách vychází hlavně z klasické formy sonátové a rondové v krajních částech 

cyklů, střední věty či drobné části cyklu (ve skladbě pro sólovou flétnu) mají většinou 

jednoduchou formu třídílnou. V některých skladbách jak symfonických tak komorních 

se již v této době objevují dvanáctitónová témata, ovšem rozvíjena jsou zatím volně 

bez uplatnění dodekafonických metod.  

 Z tohoto tvůrčího období pochází relativně malý počet děl s flétnou (významné 

jsou dvě komorní skladby Čtyři kusy pro sólovou flétnu, 1954 a Sonáta pro flétnu a 

klavír, 1957 a Koncert pro flétnu, 1954), ovšem právě tato díla měla zásadní vliv na 

Feldovu uměleckou dráhu. Kromě Čtyř kusů, v nichž se mimo jiné právě objevuje 

nenápadné dvanáctitónové téma, jsou tato díla spojena s osobností již v té době 

proslulého francouzského flétnisty Jeana-Pierra Rampala, který Feldův flétnový 

koncert a flétnovou sonátu přijal do svého repertoáru a proslavil je po celém světě. 

Dodnes tyto skladby patří k nejhranějším Feldovým dílům. 

                                            
119 z rozhovoru s L. Hurníkem, Musica Moderna Plus, 14. února 2000, ČRo Vltava 
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 60. léta přinesla mnoho nového v oblasti skladatelských technik, které Feld 

pečlivě studoval a některé z nich začal uplatňovat ve své tvorbě. V tomto druhém 

tvůrčím období vzniklo několik komorních skladeb rozdílné závažnosti, z nichž vyniká 

Duo pro flétnu a basklarinet či fagot, 1962 a Trio pro flétnu, housle a violoncello, 

1963). V těchto skladbách již skladatel využívá postupů dodekafonní práce, které 

uplatňuje hlavně při tvorbě a rozvíjení tématického materiálu. V rámci jedné skladby 

pracuje s více dodekafonickými řadami, které jsou sestaveny z převážně 

konsonantních intervalů a s využitím dodekafonie III. stupně pak poskytují prostor pro 

vytváření dočasných center (to se týká hlavně Dua). Dojem tonálního zakotvení budí 

též začátky a konce úseků či vět, jež jsou sjednoceny na jednom tónu či souzvuku, 

který vychází z prvního tónu řady. Zřídka se v dílech vyskytují též motivy diatonicky 

založené užité jako kontrastní prvek či bitonální pásma v doprovodných hlasech. 

Formální řešení těchto skladeb má logický neoklasický charakter a vychází převážně 

z třídílné formy, objevuje se též forma sonátová (ve 4. větě Tria) či forma variací (2. 

věta Dua).  

Z hlediska formálního tvaru a vnitřní struktury skladeb Jindřicha Felda k 

žádným radikálním změnám oproti předchozímu období nedochází. Určitý posun je 

ovšem patrný na skladatelově hudební řeči. Od diatonicky vedených melodií témat 

přechází k tématům dodekafonickým a v doprovodných pásmech nahrazuje 

zahuštěné terciové akordy souzvuky kvartovými či sekundovými. Výše zmíněná 

inklinace k tonálním závěrům v jinak atonálně koncipovaných skladbách je 

charakteristická pro tzv. hudbu centrickou. 

Třetí skladatelovo tvůrčí období zahrnuje léta sedmdesátá, osmdesátá a 

polovinu let devadesátých. Feldův vyzrálý hudební jazyk, jenž je charakteristický 

užitím dodekafonických témat v rámci atonálního proudu, je dále obohacován novými 

prvky v oblasti kompoziční techniky, metrorytmiky a barevnosti. Na rozdíl od 

dřívějšího spíše experimentálního užití aleatorní techniky mají nyní aleatorní plochy 

jasně opodstatněné místo v logickém vyústění gradačních úseků. Podle 

skladatelových vlastních slov jde v určitých případech o praktičtější metodu při 

ztvárnění složitě proorganizovaného zvukového komplexu120. Ve Feldově tvorbě tedy 

aleatorika nehraje strukturně zásadní roli, je volena čistě z důvodů praktických.  

                                            
120 Feld, Jindřich: K otázkám nových kompozičních metod, in: Hudební rozhledy 15, 1962, s. 994 
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Pregnantně vypracovaná rytmická stránka Feldových skladeb je v tomto 

období často narušována kontrastními rytmicky volnými plochami, jež mají kadenční 

charakter. Jsou vedeny buď jako kadence sólové či formou dialogu zúčastněných 

nástrojů a jsou často zvukově vyhrocené ve smyslu užití rozšířených technik 

nástrojů. Konkrétně u flétny je zvukově-barevná škála rozšířena o široké trylky (přes 

více než velkou sekundu), frullata či vícesměrná glissanda. Ve spojení s těmito 

zvukovými efekty se v tomto období rovněž projevují nepatrné vlivy témbrové hudby. 

Z většího počtu skladeb této pětadvacetileté éry, zahrnujícího rovněž značné 

množství skladeb instruktivních a některé úpravy cizích děl, vystupují do popředí 

komorní skladby Koncertantní duo pro dvě flétny (1981), Sonatina pro flétnu a harfu 

(1986) či Introdukce, toccata a fuga pro sólovou flétnu (1991) a též dvě skladby 

koncertantní.   

Posledních dvanáct let skladatelovy umělecké tvorby charakterizuji jako čtvrté 

pozdní tvůrčí období, které se vyznačuje osobitou syntézou Feldova vyzrálého 

kompozičního stylu, stále se vyrovnávajícího s novodobými vlivy, a starší hudební 

tradice, jež je v tomto období častým inspiračním zdrojem. Ve svých skladbách se 

Feld vrací k cizím či svým vlastním dříve napsaným skladbám a originálním 

způsobem jejich tématický materiál zakomponovává do svého současného 

hudebního jazyka. Velmi často využívá přímé citace konkrétního úryvku v původním 

znění či v nových zvukově-barevných souvislostech (Nocturno pro flétnu, housle, 

violu a violoncello, 2002, Quintetto capriccioso pro flétnu, housle, violu, violoncello a 

harfu, 1995), v sólových skladbách se pak s přejatými tématy vyrovnává formou 

variací. Originální tonální téma, tedy nově vytvořené, se vyskytuje například ve 

skladbě Flautarchia pro flétnu a smyčcový kvartet (2000), kde je propojeno s prvky 

mikrointervalové hudby a zajímavým barevným pozadím s využitím tremol a flažoletů 

smyčcových nástrojů. 

Zvukové možnosti flétny Feld stále rozšiřuje o nové netradiční prvky, pro které 

jsou mu inspirací nahrávky jeho přítele italského flétnisty Roberta Fabriccianiho, jenž 

interpretuje experimentální tvorbu skladatelů Luciana Beria, Luigiho Nona, Salvatora 

Sciarrina a dalších. 

Z hlediska formového tvaru Feldových kompozic z pozdního období je 

charakteristickým rysem příklon k zrcadlové formě, často obohacované drobnějšími 

samostatně stojícími hudebními díly. 
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V komorní tvorbě s flétnou se během celého Feldova skladatelského působení 

projevují určité neměnné parametry, jež jsou charakteristické pro jeho veškeré 

hudební dílo. Prvním z nich je bohatá melodická invence, uplatňující se v široké škále 

výrazově odlišných témat od rozsahově a artikulačně vypjatých rychlých témat po 

témata intimní melodicky úsporná. Toto platí jak pro melodickou práci v raném 

období, pohybující se v oblasti rozšířené tonální harmonie, tak také pro témata 

dodekafonická, modální či volně atonální v obdobích pozdějších.  

Pregnantní rytmus je další stěžejní složkou Feldovy hudební řeči. Jasná 

rytmická struktura převažuje ve všech jeho skladbách i přes některé metrické 

nepravidelnosti či drobné aleatorní plochy (vyskytující se hlavně od 70. let) nebo v  

kombinaci s recitativními či kadenčními plochami od let devadesátých. Nejtypičtější 

formou utváření rytmického hudebního proudu je pravidelný rytmický puls s výraznou 

nepravidelnou akcentací.  

Harmonická stránka Feldovy tvorby prodělala během šedesátých let výrazný 

vývoj od rozšířeně tonální harmonie přes hudbu centrickou až k atonalitě. Od let 

sedmdesátých převažuje příkrá atonalita pracující v rovině souzvukové s dvoj- až 

mnohačetnými souzvuky sekundovými, kvartovými či septimovými, v některých 

případech se hudební pásmo blíží formě clusteru (Sonatina pro flétnu a harfu, 1986) 

nebo zcela harmonicky rozostřené barevné ploše pohybující se v mikrointervalovém 

systému (Flautarchia, 2000).    

Dalším v zásadě se neměnícím parametrem Feldových skladeb je zřetelná 

architektonická stavba vycházející z tradičních formových modelů, z nichž nejčastější 

třídílná forma je v pozdním období dále rozšiřována a obohacována o rozměr 

zrcadlový. Vnitřní struktura hudebního proudu vychází nejčastěji z neoklasického 

členění na části tématické a netematické, které jsou většinou jasně odděleny. Plochy 

aleatorní či kadenční vnitřní strukturu vět nijak nenarušují, jejich umístění je vždy 

logicky opodstatněno. 

 

Komorní skladby s flétnou jsou zajímavou a hodnotnou kapitolou v umělecké 

tvorbě Jindřicha Felda, který psal nejraději hudbu, jež mohla být provozována. Proto 

také tvořil často na objednávky interpretů či uměleckých souborů, které jej inspirovaly 

svým hudebním projevem a které pak vzniklé skladby uváděly v život. Jako český 

skladatel by si Jindřich Feld zasloužil více českých provedení svých skladeb, což je 

ovšem spojeno se zlepšením dostupnosti notového materiálu, který je v současné 
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době vydán převážně u zahraničních nakladatelství. Zahraniční aktivity v současné 

době převažují i v oblasti muzikologické a v oblasti vytváření hudebních nosičů – 

americká muzikoložka Lana K. Johns připravuje vydání Feldova tématického 

katalogu a lucemburský flétnista Carlo Jans nahrává všechny Feldovy skladby s 

flétnou, jež postupně vycházejí a budou vycházet na několika kompaktních discích v 

hudebním vydavatelství Pavanne Records (první s nich vyšlo v létě 2007). 

Byla bych ráda, kdyby tato práce přispěla k širšímu objevování zajímavého 

hudebního odkazu skladatele, jehož umělecky všestranná osobnost zaujímá 

významné místo v hudebním dění 2. poloviny 20. století a prvních let století 

jednadvacátého.  
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Riedelbauch, Kvěch, Bodorová, Pazour), Triga, 2000 
Brána naděje (světová soudobá hudba pro flétnu a varhany, např. Parík, Weaver, 
Fukushima, Martin, Bachratá, ...), Monika Štreitová-Popelářová – flétna, Marek 
Vrábel – varhany, SlovartMusic, 2004 
Luminiscence (Debussy, Bovey, Smolka, Marek, Parík, Bokes, Verèse, Bachratá a 
další), Monika Duarte Štreitová – flétna, SlovartMusic, 2006 
Ensemble Martinů Obrazy z dávna (Lukáš, Martinů, Bodorová, Hurník, Kvěch), EM-
ART, 2001 
Ensemble Martinů Jazz&Rock in Classic (Fried, Kurz, Hurník, Rataj), Radioservis, 
2004  
Lode di flauti dolci, Quartetto Giocoso (Michna, Pek, Rada, Jelínek, Feld, atd.), 
Standard Agency, 1992 
Musica per Cinque – wind quintet, Jaromír Klepáč – piano (Rejcha, Ibert, Hindemith, 
Poulenc), Solitaire – K. O. Agency, 1993 
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neoficiální nahrávky Feldových skladeb s flétnou Carla Janse k připravovanému 
kompletnímu vydání několikadílné série CD „Complete works for flute by Jindřich 
Feld“ u vydavatelství Pavene Records, archiv J. Felda 
(téměř všechny komorní skladby s flétnou kromě Pět stylistických studií, Epigramy 
pro pikolu, tubu a harfu, Capriccia pro dechový kvintet a kytaru, Sonatiny pro pikolu a 
klavír, Tria pro flétnu, klarinet a fagot) 
 
kompaktní disky zahraniční provenience s nahrávkami Feldových i dalších skladeb,  
z archivu J. Felda (Karlínské náměstí 5, Praha 8): 
 
20th Century Flute Sonatas (Martinů, Schulhoff, Feld, Prokofjev), Carlo Jans – flute, 
Daniel Blumenthal – piano, Pavane Records, 1996 
Flute XX, Roberto Fabricciani – flute (Debussy, Ibèrt, Varèse, Maderna, Berio, Nono, 
Ferneyhough, Sciarrino), Pilz UK, 1994 
Jan Novák Vol. II Sonatas, Kammer Ensemble de Paris, VDE-Gallo, 1999, CD – 938 
Cinq Quatuors pour Flûte & Cordes, Ensemble Hélios, Ensemble Hélios, 2004 
Gaubert Complete Works for Flute&Piano, Susan Milan – flute, Ian Brown – piano, 
Chandos Records Ltd., 1991, CHAN 8981/2 
Leonardo De Lorenzo Opere per flauto, Gian-Luca Petrucci – flauto, Paola Pisa – 
pianoforte, Bongiovanni Digital, GB 5060-2 
Omaggio a Leonardo De Lorenzo (Lorenzo, Doppler, Ferroud, Dutilleux), Valdom, 
2002 
Flötenmusik der Romantik (Reinecke, Schubert), Andrea Lieberknecht – flöte, Jan 
Philip Schulze – piano, De Haske Sound Services BV, 1997, DHR 197.001  
 
 
nahrávky komorních skladeb s flétnou z 2. poloviny 20. století z archivu Českého 
rozhlasu, http://www2.rozhlas.cz/archivy/ 
 
nahrávky komorních skladeb s flétnou z 2. poloviny 20. století z archivu Naxos, on-
line katalog dostupný přes bránu Národní knihovny www.nkp.cz 
 

8.4 Výběr z dalších odkazů týkajících se Jindřicha Felda 
 
Candra, Zdeněk: Symfonie Jindřicha Felda, in: Hudební rozhledy 11, 1969, s. 75 
Dehner, Jan: Tři autorské večery, in: Hudební rozhledy 39, 1968, s. 107 – 108 
Feld, Jindřich: Dopis z Austrálie, in: Hudební rozhledy 21, 1968, s. 277 – 278 
Feld, Jindřich: Medzinárodná anketa, in: Slovenská hudba 12, 1968, s. 24 
Havlík, Jaromír: Týden nové tvorby, in: Hudební rozhledy 40, 1987, s. 265 – 266 
Jiroušková, Kamila: Jean-Pierre Rampal, absolventská práce, Konzervatoř Plzeň, 
2001 
Reittererová, Vlasta: Jindřich Feld Cosmae Chronica Boemorum (recenze), in: 
Muzikus, 6. 10. 2005, www.muzikus.cz 
Stanislav, Josef: Tak trochu z jiné strany, in: Hudební rozhledy 19, 1966, s. 582 - 584   
Šolín, Vladimír: Austrálie očima Jindřicha Felda, in: Hudební rozhledy 21, 1968,       
s. 663 
 Štilec, Jiří: Novinky soudobé hudby II., VII. Jindřich Feld Koncert pro violu a orchestr 
(2003 – 2004), in: Hudební rozhledy 61, 2007, s. 50 - 51 
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8.5 Životopis Jindřicha Felda v datech 
19. února. 1925 Narozen v Praze 
1944 Maturoval na reálném gymnáziu v Praze 
1945 - 48 Studoval skladbu na pražs. Konzervatoři u Emila Hlobila 
1945 - 48 Zároveň studia na UK obor hudební věda, estetika a ffie 
1948 jeho otec Jindřich Feld (1983 – 1953) opouští post profesora houslí na pražské 

konzervatoři, kde učil od roku 1910 (donucen z politických důvodů) 
1948 - 52 Studia na HAMU u Jar. Řídkého 
 navštívil několik lekcí Aloise Háby, podle vlastních slov byl velmi zaujat… 
1951 IV. cena v soutěži Čs. Rozhlasu v Bratislavě za skladbu Furiant, již 1955 

nahráno na desky 
1952 Absolvoval HAMU skladbou Koncert pro orchestr 
1952 získal doktorát filozofie na pražské Karlově univerzitě, disertace Josef Slavík 
1952 - 54 Vojenská služba v Uměleckém vojenském souboru Praha 
1953 II. cena ve Velké jubilejní soutěži SČS za skladbu Veseloherní předehra (1953), 

též čestné uznání na Mezinár. festivalu mládeže ve Varšavě 
1954 - 68 Skladatel na volné noze (díky tomu musel psát hudbu různých žánrů - jazz, 

filmovou hudbu, skladby pro děti)  
v polovině 50.let získal granty od ČHF  

1954 Napsal Koncert pro flétnu, smyčcový orchestr, klavír, harfu a bicí nástroje, 
čestné uznání ve Velké jubil. Soutěži SČS 

1. 6. 1955 Setkání s Jeanem-Pierrem Rampalem (díky M. Munclingerovi), Feld mu ukázal 
svůj Koncert pro flétnu 

 podle Lany došlo k tomuto setkání zkraje roku 1956 
1955 Za skladbu Sonáta pro violu a klavír získal IV. Cenu ve Velké jubilejní soutěži 

SČS, poté provedena v Praze 30.1. 1956  
1955  23. 7. Oženil se s Helenou Novákovou (studovala malbu se sestrou Jindřicha Felda) 
1956   říjen Rampal nahrál Koncert pro flétnu v ČRo 
1956 Napsal své jediné scénické dílo dětskou operu „Pošťácká pohádka“ (L. Vokrová 

podle K. Čapka), poctěna ve Velké jubil. Soutěži SČS 
1957 Přepracoval svou absolventskou skladbu Koncert pro orchestr (úpravy ve smyslu 

zkrácení) 
1958  4. září narození jediné dcery Pavlíny (nyní houslistka, jejím manželem je cellista Michal 

Kaňka) 
1960 Čestné uznání za Dramatickou předehru Květen 1945 
 získal pařížského nakladatele A. Leduca, v té době již měl možnost vydávat v 

Německu a v Itálii 
1963 Jeho Suita pro smyčcový komorní orchestr byla uvedena jako abstraktní balet 

v Hannoveru v choreografii Yvonne Georgi 
1965 4. smyčcový kvartet 
1966 - 67 I. symfonie (podle slov autora „dvojče“ smyčcového kvarteta č.4, obě skladby 

reprezentují syntézu Feldova tvůrčího stylu poloviny 60. let) 
1968 Dostal Státní cenu za 4. smyčcový kvartet (věnovaný Vlachovu kvartetu) 
1967  koncem roku odbržel pozvání od Univerzity v Adelaide (hlavním „strůjcem“ 

tohoto pozvání Čech Jiří Tancibudek, bývalý první hobojista ČF, který emigroval 
s manželkou po roce 1948 a usadil se v Austrálii) 

1968 a 1969 působil jako hostující profesor kompozice v Austrálii na universitě v Adelaide 
 v únoru 1968 odjel, v březnu začal učit, na Fifth Adelaide Festival of Art (7. – 23.březen 1968) již 

hráli Feldovu Rhapsodii pro housle a klavír, 5. srpna 1968 byl premiérován jeho Dechový kvintet č. 
2, inspirovaný a věnovaný místnímu kvintetu 
návrat do Prahy v říjnu 1968, také z důvodu přípravy premiéry jeho první symfonie ČFilharmonií 

1969  23. ledna premiéra 1. symfonie v Dvořákově síni, ČF za řízení Václava Neumannna 
1969 květen opět do Austrálie, učil dalších 6 měsíců, návrat rodiny do Prahy v listopadu, Feld 

se ještě „stavil“ v Kalifornii, Oregonu a N.Y., kde měl několik přednášek, do Phy 
se vrátil před vánoci 1969 

přelom 1968 - 69 Na protest proti invazi sovětských vojáků do ČSR napsal Dramatickou fantasii 
pro symf. orchestr "Srpnové dny", která měla premiéru v jihoaustralské Adelaide 
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v provedení adelaidského symfonického orchestru za řízení dirigenta Henryho 
Kripse v srpnu 1969 

1970 skladba ↑ uvedena v Praze, ale bez titulu, partitura vyd. u Pantonu, později již 
nehrána 

1971 - 1979 skladby J. Felda byly neoficiálně zakázány v rámci ČSSR 
 vyjímku získal např. Klavírní koncert (11. března 1976 v Rudolfinu s Českou 

Filharmonií za řízení Zdeňka Košlera)  
 

1972 - 1986 vyučoval jako profesor skladby na pražské konzervatoři 
1974 začal psát protestní dopisy vyšším orgánům, požadující uměleckou svobodu a 

výlučnost Svazu čs. skladatelů 
1979 konečně přijat do Svazu cs. skladatelů a byl také zrušem zákaz provozování 

jeho hudby 
přelom 1979 - 
1980 

Vznikla Koncertantní fantazie pro flétnu a smyčcový orchestr, napsaná pro 
"Mezinárodní soutěž J.P.Rampala" v Paříži 1980, Feld také seděl v porotě 
soutěže 

1980 objednávka od Eugena Rousseau na Koncert pro saxofon 
1981 a 1984 Jako host přednášel na Indiana University v Bloomingtonu v USA 
 zkomponoval saxofonový kvartet pro Daniel Deffayet Saxophone Quartet of 

Paris objednaný francouzkým rozhlasem 
1982 dokončil Koncert pro harfu, původně psaný pro harfistku Platilovou, ale premiéru 

hrála Hana Müllerová 
 Sonata pro hoboj a klavír pro Jiřího Tancibudka 
 Elegie pro sopránsaxofon a klavír na žádost přítele z N.Y. Mayer Kupferman 

(pořádal koncert z děl svých zpřátelených skladatelů) 
1983 Symfonie č. 2 
1984 referát „The Education of Young Composers in Czechoslovakia“ na setkání 

ISME in Eugene, Oregon 
1985 Laus Cantus pro soprán a smyčcový kvartet, (psáno pro čínskou zpěvačku Rao 

Lan, kterou potkal v Německu, věnováno památce J.S.Bacha,obsahuje motiv B-
A-C-H) 

1986 květen opět svobodným skladatelem 
1987 vokální díla Zoologická zahrada – Epigramy pro děts. sbor a kl. na text Vl. Šefla;  

Čínské lidové písně pro soprán a smyčc. kvartet (pro zpěvačku Rao Lan na číns. 
text) 

1988 Cosmae Chronia Boemorum, oratorium-kantáta 
1988 červenec - 
srpen 

5týdenní pobyt v Austrálii (Adelaide, Hobart) 

po 1989 v přípravném výboru nového Svazu čs. skladatelů 
1990 únor koncert Svazu čs. skladatelů (přenášen TV i Rozhlasem), kde zazněla díla 

spojená s rokem 1968 (Lubor Bárta, Jan Novák, Karel Husa – Hudba pro Prahu, 
Feldova Dramat. fantazie Srpnové dny) 

1990 – 1992 
1. prosince 

převzal funkci šéfredaktora hudebního vysílání Československého rozhlasu 

 částečně opět na pražs. konzervatoři 
1990 Partita Concertante pro violoncello (psána pro zetě Michala Kaňku) 
1991 do Japonska, učil zde na Osaka University of Arts 
1. února 1991 v Tokiu premiéra jeho Sonáty pro Altsaxofon a klavír, napsané pro Eugena 

Rousseaua 
1991 Concertino pro flétnu, klavír a orch., psáno pro Jamese Galwaye a Philipa Molla 
1998 dokončil své nejzávažnější dílo posledních let, Symfonii č. 3 “Fin de siecle“ pro 

symfonický orchestr 
2001 Sinfonietta „Pour les temps d´harmonie“, vytvořená na objednávku 

francouzského rozhlasu 
2002 Nocturne, kvartet věnovaný památce J. – P. Rampala, vznikl na objednávku 

souboru Ensemble Hélios, poprvé proveden 11. dubna na festivalu Flutes 2002 v 
Obernai 

8. července 2007 Zemřel v Praze 
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8.6 Chronologický soupis komorních skladeb s flétnou Jindřicha Felda 
 
1. Dechový kvintet č. 1 (1949), nevydáno, faksimile rkp k dispozici v Hudebním 
informačním středisku 
 
2. Koncert pro flétnu, smyčcový orchestr, harfu, klavír a bicí nástroje (1954), Editio 
Supraphon, now Editio Bärenreiter 
 
3. Čtyři kusy pro sólovou flétnu (1954), Alphonse Leduc 
 
4. Dva nezbedové pro 2 flétny a malý orchestr (1954), nevydáno, Editio Supraphon, 
Now Editio Bärenreiter 
 
5. Sonáta pro flétnu a klavír (1957), Alphonse Leduc 
 
6. Komorní suita pro nonet (1960), Alphonse Leduc 
 
7. Duo pro flétnu a basklarinet nebo fagot (1962), Alphonse Leduc 
 
8. Trio pro flétnu, housle a violoncello (1963), Panton 
 
9. Capriccio pro dechový kvartet a kytaru (1964), Panton 
 
10. Tři kusy pro hoboj, flétnu nebo klarinet a klavír (1966), Editio Supraphon, Now 
Editio Bärenreiter 
 
11. Dechový kvintet č. 2 (1968), Editio Supraphon, Now Editio Bärenreiter 
 
12. Dvě partity pro 2 nebo 3 zobcové flétny (nebo flétny či hoboje) (1971), Panton 
 
13. Trio pro housle, nebo flétnu, violoncello a klavír (1972), Editio Bärenreiter 
 
14. Kontrasty pro sólovou flétnu (1973), P. J. Tonger  
 
15. Malé divertimento pro 3 flétny (1974), Alphonse Leduc 
 
16. Malé capriccio pro flétnu a klavír (1974), Alphonse Leduc 
 
17. Pět stylistických studií pro smyčcový kvartet, flétnu a harfu (1974), nevydáno 
 
18. Dva tance pro flétnu a kytaru (1975), Alphonse Leduc 
 
19. Pět invencí pro 2 flétny (1975), Alphonse Leduc 
 
20. Epigramy pro pikolu, tubu a harfu (1977), nevydáno, faksimile rkp k dispozici       
v Hudebním informačním středisku 
 
21. „March militaire“ Franze Schuberta, Parafráze pro 4 flétny (1978), Zimmermann 
 



 170 

22. Koncertantní fantazie pro flétnu, smyčcový orchestr a bicí nástroje (1980), 
Alphonse Leduc 
 
23. Kasace pro 9 fléten (1980), Zimmermann 
 
24. Koncertantní duo pro 2 flétny (1981), Alphonse Leduc 
 
25. Quartettino pro kvartet zobcových fléten (1983), P. J. Tonger 
 
26. Sonatina pro flétnu a harfu (1986), Alphonse Leduc 
 
27. „Sedm arabesek“ Bohuslava Martinů v úpravě J. Felda pro klarinet nebo flétnu, 
klavír a bicí nástroje (1987), Salabert 
 
28. Introdukce, toccata a fuga pro sólovou flétnu (1991), Alphonse Leduc 
 
29. Concertino pro flétnu, klavír a orchestr (1991), Alphonse Leduc 
 
30. Quintetto capriccioso pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu (1995), 
Alphonse Leduc 
 
31. Americká sonatina pro flétnu a klavír (1995), Alphonse Leduc 
 
32. Divertimento pro flétnu a kytaru (1996), P. J. Tonger 
 
33. „Vivat musica!“ Kasace pro soubor zobcových fléten (1998), P. J. Tonger 
 
34. Flautarchia, Hudba pro flétnu a smyčcový kvartet (2000), Alphonse Leduc 
 
35. Koncertní hudba pro flétnový orchestr (2000), Alphonse Leduc, Notissimo 
 
36. Koncertantní fantazie na téma ze serenády Riccarda Driga pro okarínu (nebo 
pikolu a altovou flétnu) a klavír (2001), Zimmermann 
 
37. Vzpomínka na Mozarta pro kouzelnou flétnu sólo (2001), Zimmermann 
 
38. Nocturno pro flétnu, housle, violu a violoncello (2002), Billaudot 
 
39. Fantazijní variace na téma Leonarda de Lorenzo pro sólovou flétnu (2002), 
Billaudot 
 
40. Sonatina pro pikolu a klavír (2005), Alphonse Leduc 
 
41. Koncertantní hudba pro flétnu, violu, harfu a smyčce (2005), Billaudot 
 
42. Trio pro flétnu, klarinet a fagot (2006), úprava Tria pro hoboj, klarinet a fagot 
(1987), plánované vydání u Panton International 


