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Úvod

Ve své diplomové práci se zaobírám problematikou klarinetové hry z hlediska
nasazení tónu, správného postoje a držení nástroje při hře. Jako každý nástroj,
i tento má svá specifika, ať jsou to jednotlivé části nástroje nebo mnohé jiné faktory,
které ovlivňují kvalitu hry. Mezi ty patří kvalitní nástroj, doplňky a fyziologické
předpoklady a schopnosti. Všechny společně jsou základem kvalitní klarinetové hry.
Ve své práci se snažím vystihnout specifika jednotlivých částí nástroje s praktickými
radami pro využití. Vzhledem k tomu, že se osobně věnuji hře na klarinet, mnohé
z poznatků a informací jsem čerpala ze svých vlastních zkušeností. Snažila jsem
se vyhnout příliš odborné terminologii a chtěla bych tento nástroj přiblížit amatérským
i profesionálním hráčům.
Druhou částí mé práce jsou kapitoly zabývající se finským skladatelem
B. H. Crusellem, který u nás není příliš známý, dle mého názoru ale neoprávněně.
Jeho skladby patří mezi nejlepší, jaké byly ve Finsku vytvořeny a z hlediska
klarinetové tvorby patří mezi vrcholná díla světové klarinetové literatury. Ve své práci
poukazuji na jeho kompozice pro různé dechové nástroje, komorní tvorbu a nejvíce
se zaměřuji na skladby klarinetové. Tato část diplomové práce pro mě byla
nejnáročnější, hlavně z hlediska dostupných materiálů a literatury, které jsou
ve většině případů napsány v angličtině a v naší republice není možné si je vypůjčit.
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1.1 Klarinet
Dřevěné klarinety se nejčastěji vyrábějí z grenadillového, ebenového nebo
zimostrázového dřeva. Díky materiálu, ze kterého je klarinet vyroben, má nástroj
specifický zvuk. Na druhou stranu, právě dřevo má tu nevýhodu, že při změnách
teploty mění své vlastnosti a tímto může dojít k popraskání nástroje. V dnešní době
lze při takovéto situaci nechat nástroj opravit, nástrojař jej slepí speciálním lepidlem,
ale riziko, že dojde k popraskání nástroje znovu, je velmi vysoké. Jako většina
materiálů, také dřevo tzv. „pracuje“, neustále se mění nejen jeho struktura a tím
i vlastnosti nástroje, jeho zvuk i ladění. Ebenové dřevo, ze kterého je nástroj
nejčastěji vyráběn, se užívá z důvodu, že není tak náchylné ke změnám teplot, jako
dřeva ostatní.
V současnosti se vyrábí i nástroje z plastových materiálů hlavní výhodou
těchto nástrojů je jejich nižší cena, naopak nevýhodou je nepříliš kvalitní zvuk
nástroje, který je způsoben tím, z čeho je nástroj vyroben. Třetí skupinu materiálů
tvoří železo, které ale moc rozšířené není, kvůli „kovovému“ zvuku nástroje.
Klarinet,

který

se

řadí

do

skupiny

dechových

nástrojů

dřevěných,

jednoplátkových, je odlišný od většiny ostatních dřevěných dechových nástrojů,
protože na rozdíl od nich, tzv. „přefukuje“ do intervalu duodecimy. To je způsobeno
tzv. „přefukovací“ klapkou, která je umístěna na spodní části horního dílu nástroje.
Z hlediska dynamiky je klarinet schopen zahrát v dynamice od naprostého
„pianissimo“ po nejsilnější „fortissimo“. Z tohoto důvodu je klarinet využíván
v nejrůznějších hudebních žánrech, v hudbě klasické, sólové i orchestrální, jazzové
i dechové. Vedle klasických technik tvorby tónů a stylu hraní (staccato, legato atd.),
se v dnešní době vyskytuje repertoár hlavně současných skladatelů, kteří uplatňují
moderní techniky hry, jako jsou „slappové“ tóny, „multifonika“ apod.
Délka nástroje je přibližně 66 cm (A klarinet 71 cm) a vnitřní průměr je asi
13 mm.Celkový počet klapek, pokud mluvíme o tzv. „poloklapkovém“ nástroji,
je 17 klapek a 6 „brýlových kroužků“. Nástroje „plnoklapkové“ mají 2O klapek,
7 „brýlových kroužků“, „Es zvedák“ a klapku „gis - trylek“. Klapky jsou nejčastěji
stříbrné barvy a vyrábí se z niklové mosazi, mosazi, stříbra nebo zlata.
-7-

Klarinet patří mezi nástroje, které mají značné intonační problémy. Jsou
jednak způsobeny tím, že klarinet tzv. „přefukuje“ do duodecimy a obsahuje množství
„dírek“ a klapek, které se hmatově využívají na více tónů. Pokud hovoříme
o „přefukování“ do duodecimy jedná se o to, že při stejném hmatu a při užití tzv.
„přefukovací“ klapky, která je umístěna na spodní části horního dílu nástroje, zazní
tón o duodecimu vyšší. V praxi to tedy znamená, že pokud budeme hrát hmat např.
c1 a použijeme „přefukovací klapky“, zazní tón o duodecimu vyšší, tedy bude to tón
g2. Tímto se liší od ostatních dechových nástrojů, protože většina z nich
„přefukuje“ do oktávy.

1.2 Hubička
Hubička tvoří vrchní část nástroje, jedná se o díl, ke kterému je připojena
„objímka“a „plátek“.

1

Všechny tyto části tvoří společně s mnoha dalšími faktory

kvalitní klarinetový tón. Hubička v kombinaci s plátkem a objímkou výrazně ovlivňují
tvorbu a nasazení tónu. Hubičky se liší nejen materiály, ze kterých jsou vyrobeny, ale
také vnitřním vrtáním hubičky, vnitřní komorou, délkou „dráhy hubičky“ a také
odklonem plátku, který je připevněn k hubičce.
Termín „dráha hubičky“ je délka, která je od tzv. „mrtvého bodu“ hubičky
až po špičku hubičky (tedy konec hubičky). Mrtvým bodem jsou místa, kde začíná
zaoblení dráhy, poslední místo, kde se dotýká plocha plátku a hubičky (cit.
ŘEZNÍČEK J, 2003 Vliv hubičky, plátku a ligatury na charakteristiku klarinetového
tónu). Její délka se uvádí v milimetrech a je v průměru od 17 do 27 mm. Z hlediska
tvrdosti plátků, které jsou vhodné při různých délkách drah hubiček, všeobecně platí
to pravidlo, že čím je delší dráha hubičky, tím tvrdší plátek budeme potřebovat.
Z hlediska délky drah hubiček se rozlišují tři základní typy hubiček“: (cit. ŘEZNÍČEK
J, 2003 Vliv hubičky, plátku a ligatury na charakteristiku klarinetového tónu) :
1. Hubičky s dlouhou dráhou – 23 – 26 mm
2. Hubičky se střední dráhou – 20,5 – 22,5 mm – nejčastěji používané
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3. Hubičky s krátkou dráhou – 18 – 20,5 mm
Druhým pojmem, který se spojuje s hubičkou, je odklon hubičky. To je vzdálenost
plátku od horního okraje hubičky a označuje se v 1/100 mm, v průměru se jedná
o odklon 1,003 mm. Při výběru vhodného plátku musí hráč brát ohled na to, jaký
odklon daná hubička má, čím větší odklon je, tím měkčí plátek je nutno použít. Pokud
chceme docílit temnějšího zvuku, používá se plátků tvrdších, naopak pro hodně
jasný zvuk zase plátků měkčích.
Jak jsem uvedla rozdělení hubiček z hlediska délky jejích drah, je tomu stejně tak
i v případě odklonu hubičky a rozdělení je následující:
1. Hubičky s menším odklonem – 1,0 – 1,14 mm – doporučeny začátečníkům,
také pro sólové hraní, komorní hraní; užívají se plátky tvrdosti 2 – 4
2. Hubičky se středním odklonem – 1,14 – 1,27 mm – vhodné pro vyspělé hráče;
užívají se plátky střední tvrdosti 2 – 3.5
3. Hubičky s velkým odklonem – nad 1,27 mm – vhodné pro interpretaci jazzové
hudby; doporučená tvrdost plátku je 1 – 2
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K hubičce je tzv. ligaturou (strojkem) připevněn plátek. Bývá vyrobena buď z kovu,
nebo kůže a je důležitá tím, že:
1. zabraňuje plátku, aby se při hraní pohyboval do stran
2. usměrňuje vibrace plátku, které při hře vznikají a tím se přenáší na povrch
hubičky
3. umožní připevnění plátku celou svou částí k hubičce
Na každé ligatuře vidíme, který z materiálů je použit a také na které straně ligatury
je umístěn stahovací šroubek. Stejně jako je mnoho značek nástrojů a jejich součástí,
je tomu tak u ligatur a každá firma má šroubky na ligatuře jinde. Firma Amati
a Selmer je mají na spodní straně, firma Vandoren zase na straně horní. Strana,
na které jsou šrouby umístěny nemají zásadní vliv, důležitější je tlak a způsob, jakým
ligatura plátek přidržuje na hubičce.
Při výběru hubičky není žádné pravidlo, které by bylo jednotné a společné pro
všechny hráče. Každý je individuální osobnost, která má své specifické fyziologické
znaky a každému vyhovuje něco zcela jiného, ať hovoříme o výběru hubičky, plátků,
nebo celého nástroje. Při koupi nové hubičky je nejlépe hrát na svůj vlastní nástroj
na který je hráč zvyklý, neužívat zcela nové plátky, nejlépe tzv. „rozehrané
a vyzkoušet si celou dynamickou škálu, jaké je nástroj i hubička schopen, stejně tak
jako vyzkoušet nasazení a tvorbu tónu v odlišných dynamikách.
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1.3 Plátek
Mnoho klarinetistů tvrdí, že nejdůležitější částí nástroje je plátek. Naneštěstí
je to pravda. Používám termín naneštěstí, protože plátek je opravdu důležitý, velice
ovlivňuje celkový zvuk nástroje, stejně jako „vnitřní pohodu“ hráče. Principielně je tón
klarinetu tvořen právě plátkem, protože je umístěn na hubičce, připevněn objímkou.
Tím, že se vzduch z bránice hráče dostává do nástroje, rozechvívá vzduchový
sloupec plátku a vibrace tvoří tón. V kombinaci s užitím klapek a „brýlí“ se mění délka
vzduchového sloupce a tím se mění výška tónů.
Pokud hovoříme o plátku, jedná se o plátek dřeva, ve většině případů
bambusu, který je opracován a seřezán tak, že jeho horní část je tenčí, což
umožňuje chvění plátku. Pokud se podíváme proti světlu, lze plátek rozpoznat zda
je silný nebo slabší a jak se bude ozývat (pozná oko zkušenějšího hráče). Pokud
je horní strana plátku málo průsvitná, bude se většinou jednat o plátek tzv. „tvrdší“,
který bude stát více námahy jej tzv. „rozehrát“ tak, aby byl schopen hrát ve všech
dynamických škálách. Naopak, je-li horní část plátku výrazně slabší, bude
se s největší pravděpodobností jednat o plátek tzv. „měkký“, který nebude mít příliš
kvalitní tón. O „měkkých“ plátcích hovoříme také tehdy, když užíváme plátek delší
dobu.
Trvanlivost plátku závisí na tom, jak moc se na něj hraje. Protože je vyroben
z přírodního materiálu, jeho životnost je omezena. Na nový plátek se doporučuje hrát
pozvolna, aby se dřevo zformovalo a přivyklo na „agresivitu“ slin. Nejlepším plátkem
je tzv. „rozehraný“ plátek, který má ty nejlepší kvality, tedy tón se na něj tvoří bez
větších potíží a také z hlediska dynamiky je schopen zahrát všechny škály. Společně
s tímto ale také souvisí celková „forma“ hráče, hlavně posazení hubičky v ústech
a práce lícních svalů, které se nazývají „nátisk“. Průměrná délka životnosti plátku,
která se posuzuje podle toho, zda je nástroj schopen vytvořit kvalitní tón v různých
dynamikách, je při denním 4 hodinovém hraní na nástroj kolem 4 až 5 – ti dnů.
Pokud hovoříme o umístění plátku na hubičku, je připevněn částí zvaná
ligatura (strojek nebo objímka). Kromě té funkce, že drží plátek k hubičce, také
koriguje zvuk nástroje. K hubičce je plátek připevněn ze spodní strany, tzn., že se při
- 11 -

hraní dotýká spodního rtu hráče plátku. Pro tvorbu tónu je také důležité umístění
plátku s okrajem hubičky, neměl by ani převyšovat ani být příliš pod jejím okrajem.
Mezi nejoblíbenější značky plátků patří výrobky francouzské firmy Vandoren,
které používají hlavně profesionální hráči. Z dalších značek jmenujme alespoň firmu
Ricco, nebo českou Amati. V současnosti se kromě klasických třtinových plátků
vyrábí také plátky plastové, ty mají ale odlišný zvuk, kterého se využívá hlavně
v jazzové hudbě. Jejich obrovskou výhodou je hlavně jejich trvanlivost, která
je v porovnání s dřevěnými plátky až desetinásobná. Pokud hovoříme o ceně
pohybuje se okolo 80,- Kč za kus, značka Vandoren, plastové plátky jsou v cenových
relacích 500,- Kč za kus. Výhodné je kupovat celou krabičku plátků, protože
ve většině případů nejsou všechny plátky vhodné k užití a tak je lépe si vybrat
z většího množství, který plátek nejlépe hráči vyhovuje svými kvalitami.
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Abychom zajistili ochranu plátku před poškozením, zakrývá se hubička krytem
zvaný „klobouček“, který může být kovový i plastový.

1.4 Soudek
Částí klarinetu pod hubičkou, nazývanou soudek, je možné pohybovat
směrem nahoru, tím vzniká mezera mezi soudkem a horním dílem. Ta má vliv
na ladění nástroje, hlavně při hře s dalšími nástroji. Existují dvě různé velikosti
soudku, jeden tzv. kratší a jeden delší, které se užívají podle toho, jak
se potřebujeme doladit. V případě, že nám ani soudek není při ladění nápomocen,
mohou se povytáhnout i jednotlivé části klarinetu, hubička, nebo korpus. To je ale
na doladění velice choulostivé, protože se tím ovlivní celková délka vzduchového
sloupce nástroje a mnohé tóny jsou pak falešné.
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1.5 Horní a spodní díl
Na horním a dolním dílu klarinetu jsou umístěny klapky a tzv. „brýle“, které
umožňují měnit výšku tónu. „Brýle“ jsou mechanizmem spojující klapky, které
zakrývají dírky a tak nemusí být složitě obsluhována každá klapka jednotlivými prsty.
Vedle tzv. „brýlí“, jsou na horním dílu také tzv. „trylkovaní klapky“ pro snazší
trylkování jednotlivých tónů.
Na horním dílu ze spodní strany je umístěna tzv. „přefukovací klapka“. Při
zakrytí dírek společně se zmáčknutím klapek nástroj hraje určitou výšku tónu
a pokud užijeme tuto „přefukovací klapku“, zazní tón o duodecimu vyšší. Můžeme říci,
že „přefukovací klapka“ umožňuje hrát tón vyšších rejstříků.
Spodní díl je stejně jako horní složen z klapek a „brýlí“. Kromě nich jsou zde
i tzv. „malíkové klapky“, díky kterým hráč může užít malíčků obou rukou střídavě
podle toho, jak mu nejlépe vyhovuje. U mnoha nástrojů se v dnešní době na spodní
díl také upevňuje nadstavec pro lyru, většinou ve spoji horního a spodního dílu. Pro
klarinetisty, kteří mají zdravotní problémy se šlachami rukou nebo pro menší děti
výrobci upevňují na spodní části spodního dílu závěsný kroužek na popruh.

1.6 Ozvučník
Většinou známý pod názvem korpus je nejspodnější částí klarinetu a má vliv
na kvalitu tónu, hlavně hlubších rejstříků.
Velice důležitou částí nástroje jsou tzv. „podlepky“, jsou to polštářky, které jsou
přilepeny ze spodní strany klapek a zakrývají dírky nástroje. Jsou vyrobeny
z buničiny. V současnosti se také využívají moderní materiály, které jsou značně
odolné vodě, což zvyšuje jejich životnost a trvanlivost.
Jednotlivé díly jsou ve spojích pokryty korkem, který se maže kvůli snadné
manipulaci a sestavení nástroje. Existují i speciální oleje na dřevo, při jejich aplikaci
ale musíme dát pozor, aby nebyly zasaženy klapky, podlepky, nebo šroubky. Lepší
variantou je přenechat tuto péči odborníkovi. Hráč také nesmí zapomínat
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na pravidelné seřízení a opravy klarinetu u nástrojaře. Doporučenou dobou
na pravidelnou revizi nástroje jsou každé dva roky.

1.7 Klarinetový tón
Klarinet je nástroj, který je známý svým krásným, sametovým tónem. Není ale
zcela jednoduché takovýto tón vytvořit. Ovlivňuje jej mnoho faktorů, nejen kvalita
nástroje, ale také vhodný výběr hubičky a plátku, technika nasazení a dechu a tzv.
„nátisk“. Problematice hubičky a plátku jsem se již věnovala výše, nyní se zaměřím
na techniku nasazení ve spojení s nátiskem.
Pokud hovoříme o nátisku, jde o postavení a udržení mimických svalů tváře
spolu s propnutím brady, postavení jazyka v ústech a rtů kolem hubičky. Nátisk
má vliv nejen na intonaci, ale také na kvalitu tónu ve všech dynamických škálách.
Hlavní funkcí klarinetového nátisku je to, že umožňuje plátku na hubičce vibrovat
v takovém tempu jak je potřebné a přitom tyto vibrace kontroluje a usměrňuje. Právě
v tomto okamžiku se jedná hlavně o práci mimických svalů, nikoliv jen čelistí, kterými
nástroj v ústech držíme. Pokud je nátisk unavený, nebo přetažený, kvalita tónu i jeho
intonace se značně změní. Kvalita nátisku je získaná, tedy musí se cvičit
a zdokonalovat. Pokud hráč nehraje jeden den, je to na jeho nátisku znát.
Tvorba tónu není jen záležitostí nástroje a nátisku, ale souvisí také
s bráničním dýcháním, kterému se budu věnovat v jedné z následujících kapitol.

1.8 Držení nástroje
Klarinet by měl svírat s bradou úhel 30 stupňů. Správného úhlu také docílíme,
pokud si klarinet vložíme do úst blíže k tělu a pokud se nám snadno ozve tón, měla
by být tato pozice vhodná.
Velikost úhlu mezi nástrojem a tělem je kolem 90 stupňů. Nejlepším
způsobem jak tuto vzdálenost zjistit je si to individuálně vyzkoušet. Při hře na nástroj
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pohybujeme klarinetem směrem k tělu a od něj a tam, kde tón nejlépe zní a proudí,
je ta nejlepší vzdálenost nástroje k tělu.
Pozice nástroje v ústech velmi ovlivňuje kvalitu a intonaci tónu. Snažíme
se o umístění nástroje doprostřed rtů. Spodní ret je mírně otočen přes spodní zuby
tak, aby se plátek nedotýkal zubů, ale zase ne příliš otočen do úst. Při vkládání
nástroje do úst musíme dbát na to, aby plátek nebyl poškozen. S tím souvisí
i upevnění plátku na hubičku, aby nepřesahoval přes okraj hubičky.
Horní zuby jsou přiloženy na vrchní části hubičky, v ústech by měla být její
třetina. Samozřejmě ale každému může vyhovovat něco jiného a každý hráč si musí
sám vyzkoušet, jak se mu tón nejlépe tvoří. Nástroj je v této chvíli držen právě jen
nátiskem, tedy mimickými svaly, nikoliv jen opřený o zuby. Tzv. „propnutá
brada“

je důležitá z hlediska mimických svalů, protože jen tehdy jsou správně

zapojeny a lze vytvořit kvalitní klarinetový tón. Celý nátisk, tedy zapojení mimických
svalů nikoliv jen síla čelistí, je kolem hubičky. Společně s jazykem, který nasazuje,
proudem vzduchu a vibrací plátku se vytváří tón.

1.9 Nasazení tónu
Souvisí s nátiskem, průchodnosti vzduchu krkem a vhodnou dechovou oporou.
Jazyk je u všech hráčů na dechové nástroje nejdůležitějším „nástrojem“ pro nasazení.
Každý z hráčů si musí sám vyzkoušet, jakým způsobem se mu nejlépe nasazuje,
kvalita nasazení ale nesmí být ovlivněna. Nápomocná při tom může být slabika „ty“.
Nejlepší je si nejprve nacvičit tuto slabiku v rychlých sledech za sebou, potom
si to vyzkoušet s hubičkou a plátkem a nakonec i s nástrojem. Nasazení je stejně
jako nátisk dlouhodobý proces, který lze jako většinu ostatních technik stále
zdokonalovat.
Nasazení tedy spočívá ve spojení tří elementů. Je to nasazení jazykem, proud
vzduchu vycházející z bránice a nátisk. Jazyk se dotýká plátku jen velice jemně, jen
jeho okraje, jako kdyby stále nasazoval slabiku „ty“.
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Pokud hráč nasazuje tón po legatové frázi, musí ukončit poslední legatovou
notu o něco dříve (jedná se o půl sekundy) tak, aby se během této doby jazyk
přemístil blíže k plátku. Jazyk se pohybuje v přesné rychlosti a síle tak, aby bylo
nasazení co nejjemnější.
Hrát staccato je samozřejmě podobné klasickému nasazení, jde o sled více
nasazení za sebou. Při nácviku této techniky je vhodné užívat slabiky „ty“, nebo „tyty“.
Pokud si shrneme všechny tyto informace do nějakého postupu nasazení tónu
na klarinet, bude to takto:
1. nastavit si nátisk – propnutí brady, zapojení mimických svalů
2. vložení hubičky s plátkem do úst
3. nastavit nátisk kolem hubičky a plátku
4. jazyk přiblížit k okraji hubičky, tak aby byl připravený na nasazení
5. nadechnout se do plic a bránice
6. při výdechu se dotknout jazykem plátku – tón je nasazen

Nátisk by měl zůstat ve stejné pozici u všech tónů, tedy i když měníme výšku
tónu, nebo jeho dynamiku. Nepohybujeme ani bradou, ani mimickými svaly.
Je to z důvodu toho, aby se neměnila kvalita tónu ani jeho intonace. Vliv na kvalitu
tónu mají i fyziologické zvláštnosti hráčů, např.„nerovné zuby“. V každém případě
se musí hráč učit všechna tato základní pravidla hry na klarinet již od začátku jeho
hraní, špatné návyky se později velice složitě odstraňují.

Vzdálenost nástroje k tělu hráči jsem zmínila v předchozí kapitole, stejně jako
úhel mezi hubičkou a hlavou. Z hlediska celkového postoje při hře na klarinet
musíme na něj dbát již od začátku studia hry. Nohy jsou mírně rozkročeny tak, aby
v nich měl hráč oporu, jedna noha je mírně vykročena dopředu, záda rovná, celé tělo
v mírném předklonu. Ramena držena volně, při hře a změně melodie se ramena
nepohybují. Palec pravé ruky podpírá klarinet.
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1.10 Brániční dýchání
Jedním ze základních fyziologických jevů lidského organismu je dýchání, tedy
přijímání kyslíku do lidského organismu, který se spotřebovává pro látkovou výměnu
a při výdechu se tělo zbavuje škodlivých látek. Existují dva základní druhy dýchání
a jsou to vnější a vnitřní. Vnější dýchání zajišťuje výměnu vzduchu v plicích a vnitřní,
neboli tkáňové,

které zajišťuje výměnu vzduchu v tkáních (cit. DIKOV, B. A;

O dýchání při hře na dechové nástroje, str. 5; Moskva 1953). Z hlediska hry
na dechový nástroj je podstatné dýchání vnější, neboli plicní, mnohdy nazývané jako
brániční.
První fází, která se při dýchání uskuteční, je vdech vzduchu. Lidské tělo tak
přijímá kyslík, který se dostává do plic a pak krevním oběhem do celého těla.
Opačnou fází vdechu je výdech, při kterém se lidský organismus zbavuje škodlivých
látek a kysličníku uhličitého. Vnitřní dýchání, při kterém se vzduch dostává do celého
organismu, se rozděluje na malý (plicní) a velký krevní oběh.
Z hlediska hry na dechový nástroj vzduch prochází celým dechovým aparátem.
Při vdechu je prvním orgánem dýchání dutina nosní, kde se pohlcuje prach a drobné
částice. V tomto orgánu se také vzduch zahřívá, než dojde do plic. Druhou částí
je nosohltan, poté hrtan, kde jsou umístěny hlasivky, které umožňují vytvářet hlas.
Vzduch z hrtanu postupuje do průdušnice, která se dělí na průdušky v oblasti orgánu
plic. Každá z nich vede do pravého a levého laloku plicního a tam dále postupuje
do průdušinek, což jsou vlásečnice, kterými jsou protkány plíce. Cílovým orgánem
proudu vzduchu jsou plicní sklípky, kde probíhá výměna vzduchu a krve, což
je podstatou dýchání.
Počet plicních sklípků je kolem 2 milionů. Plicní tkáň je pokryta elastickými
vlákny, která umožňují a zajišťují pružnost plic. Ta je velice důležitá hlavně při
výdechu. Plicní laloky jsou rozděleny takto: pravý lalok na 3 části, levý na 2 části.
Mezi nimi je nejdůležitější orgán lidského těla - srdce. Plicní laloky jsou pokryty
svalem, který se nazývá pohrudnice. Dýchací ústrojí je umístěno v horní části těla,
v dutině hrudní a je chráněno hrudním košem. Kromě hrudního koše je zde umístěna
i bránice, která je jedním z nejdůležitějších orgánů pro dech, hlavně z hlediska
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bráničního dýchání. Tlak vytvořený při dýchání působí jen z vnitřní části plic, které
se přitisknou k vnitřní straně hrudního koše a tímto s ním „spolupracují“ během všech
pohybů při dýchání. Tedy při nadechnutí a vdechnutí vzduchu se plíce rozšíří,
naopak při výdechu se smrští. Z tohoto důvodu mají dýchací svaly a svalstvo
důležitější funkci než plíce samotné.

Jak jsem uvedla v předchozím odstavci, jedním z nejdůležitějších orgánů
dýchacího systému je dýchací svalstvo. Sem patří sval zvaný bránice. Jedná
se o plochý, nahoře vypouklý sval, který má tvar klenby. Uprostřed má tvar dvou
oblouků, pravý je větší, než ten levý. Uprostřed bránice je uloženo v prohlubni srdce.
V bránici se rozlišují tři části: hrudní, žeberní a pásová. Tyto části mohou fungovat
jednak samostatně, ale I současně, což záleží na různých typech dýchání. (cit
DIKOV, B. A; O dýchání při hře na dechové nástroje, str. 14; Moskva 1953).
Vdechové svaly, hlavně mezižeberní a zdvihače žeber rozšiřují dutinu hrudní
všemi směry. Svaly výdechové jsou především ty, které jsou upevněny k nižším
žebrům a ke spodní části páteře. Tyto přitahují břišní stěnu k páteři, vnitřní orgány
zvedají oblouk bránice a tímto se smršťují plíce při výdechu. (cit. DIKOV, B. A;
O dýchání při hře na dechové nástroje, str. 15; Moskva 1953).
Celkem známe 3 typy dýchání. Každý z těchto druhů je nějakým způsobem
zvláštní. Hrudní, někdy nazývané jako žeberní dýchání, je pravděpodobně
nejrozšířenějším typem. Probíhá převážně ve střední části hrudního koše, kdy při
vdechu není vynaloženo přílišné napětí, ale tím také objem vzduchu není maximální.
Hlavním problémem je malá „účast“ bránice, která zůstává téměř nehybná.
Druhým typem dýchání je brániční. V tomto případě se jedná o nejaktivnější
využití bránice, kdy se při vdechu stlačuje dolů a při výdechu se zvedá. Tímto
se značně rozšiřuje spodní část hrudního koše a protože je tato část velice elastická,
děje se tak bez většího napětí. Nejen velké rozšíření hrudního koše, ale také rychlost
a lehkost při vdechnutí, jsou kladnými stránkami tohoto typu dýchání. Naopak
negativní stránkou je, že horní část hrudního koše není využita, tedy není přijato tak
velké množství vzduchu do plic.
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Posledním druhem dýchání je smíšené, které se odlišuje od dvou předchozích
aktivním využitím bránice a svalů dýchacího ústrojí. Díky volnému rozpětí hrudního
koše je zajištěno maximálních rozměrů, které pomáhají důkladné výměně plynů
v plicích. Tehdy také dochází k přísunu velkého množství vzduchu do plic.
Podle vědeckých výzkumů je nejlepším typem dýchání smíšené a to u obou pohlaví.
Následující tabulka vyjadřuje v procentech typ dýchání, s jakým se setkáváme
u zdravých jedinců.

Typ dýchání

Muži

Ženy

Hrudní

83%

59%

Brániční

15%

40%

Smíšené

2%

1%

(cit. DIKOV, B. A; O dýchání při hře na dechové nástroje, str. 22; Moskva 1953)

1.11 Dýchání při hře na nástroj
Hra na dechový nástroj vyžaduje jistá specifika, hlavně z hlediska dýchání pro
vznik tónu. Jsou zde jisté rozdíly mezi dýcháním za normálních podmínek a mezi
dýcháním při hře na dechový nástroj.
První odlišností je poměr doby vdechu a výdechu, protože při normálním
dýchání je tento poměr stejný, ale při hře na nástroj je delším úsekem výdech.
Druhým rozdílem je doba, ve které se dýchání pravidelně opakuje. Při běžném
dýchání se tomu děje v pravidelných intervalech, ale při hře na nástroj se obě části
dýchání, tedy vdech i výdech dějí v nepravidelných intervalech. Myslíme tím nádechy,
když začíná skladba, nebo nějaká fráze během skladby a z hlediska výdechu
se jedná o mnohem delší časový úsek. Hráč musí vydržet určitou dobu jen
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vydechovat bez nádechu, většinou podle délky hudební fráze, čímž je tento jev
nepřirozený a musí se vycvičit.
Také objem plic a množství vdechovaného vzduchu se liší. Při běžném
dýchání v klidu se jedná o přísun vzduchu kolem 500 ml vzduchu. Zcela něco jiného
se ale děje při hře na nástroj. Hráč se musí v krátkém časovém úseku hodně
nadechnout, využívá maximálního rozpětí plic .
Výdech je přirozeným dějem během běžného dýchání, naopak u hraní probíhá
výdech pod tlakem, a protože musí být plynulý, jedná se o jev nepřirozený. Společně
s tímto také souvisí to, že vydechovaný vzduch neproudí přímo z ústí dutiny, ale
v ústní dutině se „setkává“ s nástrojem.
Posledním zásadním rozdílem mezi těmito dvěma druhy dýchání je to, že při
normálním dýchání vydechujeme i nosem, ale při hře na dechový nástroj to není tak
moc možné. Hráč tedy vydechuje většinu vzduchu pouze ústy, zároveň musí
korigovat proud vzduchu a vydechovat pod nepřetržitým tlakem. Všechny tyto faktory
samozřejmě způsobují značný tlak na lidský organismus, především na orgán plic
a srdce.

Z hlediska techniky dýchání hráče vycházíme z rychlosti a lehkosti nádechu
a výdechu každého hráče při hře na nástroj. Dýchání ovlivňuje řadu dalších faktorů,
které mají vliv na kvalitní hru na klarinet. Při nádechu je nejdůležitější vdechnout
vzduch co nejrychleji tak, aby hráče „nebrzdilo“ ve hře a metru, především v rychlých
technických pasážích.
Při výdechu jeho intenzita a délka značně ovlivňují kvalitu tónu a hry. Čím
delší a souvislý výdech je, tím lépe zní nástroj a hráči se lépe hrají některé pasáže
nebo tóny.
Všechny tyto faktory jsou pro běžného posluchače slyšitelné při reprodukci
díla a to hlavně z hlediska tvorby a konzistentnosti frází. Samozřejmě, prvním
krokem ke kvalitnímu provedení frází je to, že si hráč předem promyslí, jak by daná
hudební linie měla vypadat a potom ji za podpory dechu zrealizuje. S tím souvisí ale
schopnost ovládat svůj dech a pracovat s dechem tak, jak je potřeba. Mám na mysli
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ukončení fráze, změny dynamiky a výšky tónů, kontinuita jednotlivých pasáží, pomlky
apod.
Dech má vliv nejen na fráze, ale především na kvalitní tón, což se projevuje
ve zvuku nástroje a dynamických škálách. Hráč musí umět pracovat s dechem tak,
aby tón zněl kvalitně ve všech „dynamikách“, stejně jako při „staccatu“, „legatu“,
prstové technice apod. Kvalitní prstová technika, uvolněné nátiskové a jazykové
svaly jsou v přímém spojení s volností dechu a technikou dýchání.
Důležité je správně se nadechnout, na rozdíl od běžného dýchání probíhá
tento typ dýchání odspoda směrem nahoru, tedy nejprve se nadechujeme nosem
a dutinou ústní a to tzv. „do břicha“, odkud pak vzduch proudí nahoru, tedy ven z těla
ústní dutinou. Musíme dbát na to, aby se při nádechu nezvedala ramena, protože
způsobují křečovitost při držení nástroje a to samozřejmě ovlivňuje hru na klarinet.
U začátečníků se velice často stává, že se jim při nádechu a při hře „nafukují“ tváře.
Je to způsobeno tím, že jejich nátiskové svaly nejsou schopny odporovat tak
velkému množství vzduchu, který se hromadí v ústní dutině. Proto se tento vzduch
hromadí v ústech a tváře se „nafukují“. Jediným způsobem, jak tento zlozvyk
odstranit, je vycvičit nátiskové svaly tak, aby byly schopny čelit hromaděnému
vzduchu.
S dechem úzce souvisí také technika nasazení, které je tvořeno jazykem.
Jazyk se skládá z mnoha svalů, ale pro hru na dechový nástroj je nejdůležitější ten,
který umožňuje pohyb zezadu dopředu. Spojením s dechem, vycvičeným pohybem
jazyka a kvalitním plátkem a hubičkou dosáhneme správného klarinetového
nasazení a tónu. Existuje celá řada různých pomůcek, jak se naučit nasazení tónu.
Mezi nejrozšířenější formu patří užití slabik: tu, ta, da apod. Při nasazení se tedy
v jednom okamžiku musí sejít tři různé jevy ve stejný okamžik. Dech, nátisk
a vyslovení některé ze slabik (nejčastěji ta-ta). Opět zde neplatí nic jiného, než
že všechno vyžaduje cvik a praxi.
Snad ještě větší vliv na tón než nádech má výdech. Při výdechu je důležitá
jeho délka, síla a šířka, které ovlivňují kvalitu zvuku. Čím plnější a širší proud
vydechovaného vzduchu je, tím je plnější a zvučnější zvuk nástroje. Hráč musí dbát
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také na souvislý výdech, tedy jistý proud bez chvění a nárazu, zároveň musí mít
určitou sílu, aby rozechvěl plátek připevněný na hubičce. Je také důležitý při
dynamických změnách melodie. Pro začínající hráče na dechové nástroje patří
technika dýchání mezi jednu z nejobtížnějších stránek hry na nástroj, ale je důležité
ji zvládnout, protože je základem kvalitní hry na nástroj.

Jak se tedy cvičit v tom, abychom správně využívali dech. Základním
principem cvičení dechové techniky je ten poznatek, že výdech je mnohem delší než
nádech, což je prvním problematickým jevem. Dechová cvičení se zaměřují
na volnost vdechu a na rovnoměrný a dlouhý výdech. Hlavním přínosem dechových
cvičení je upevnění dýchacích svalů, vyvinutí hrudního koše,lepší činnosti krevního
oběhu a má pozitivní vliv na celkový stav organismu. Nejprve je vhodné zkusit
si jednotlivé cviky tzv. „na sucho“, tedy bez nástroje.
Základními cviky jsou ty, které obsahují série nádechů a výdechů, které
pomáhají hráči si uvědomit princip smíšeného dýchání. Dbáme na to, aby se při
nádechu hrudní koš rozšířil do všech stran, břišní stěna se mírně vypne, což
je hlavním znakem toho, že bránice pracuje tak, jak má. Opačné jevy se dějí při
výdechu, tedy se hrudní koš i bránice vrací do původní pozice.
Vhodnými cviky, které podporují aktivní činnost bránice jsou cviky gymnastické
na zpevnění partií břišních svalů. Musí být ale prováděny správně, tedy dávat pozor
na správné dýchání. Neměli bychom se ani vyhýbat zdánlivě jednoduchému cviku,
při kterém nadechujeme zároveň nosem a koutky úst, pak zadržíme dech a snažíme
se o souvislý výdech. Není také na škodu si délku výdechu stopovat a snažit
se o postupné prodlužování vydechování.
Pro mladší děti, začínající hrát na dechový nástroj je vhodné přirovnání dechu
k principu nafouknutého létajícího balónku, který se zvětší, když do něj foukneme
a který se při vypouštění vzduchu zmenšuje. Dobrým cvikem je také využití knížky,
kterou si vleže dáme na břicho a dýcháme. Při nádechu se bude knížka zvedat
směrem nahoru, při výdechu zase půjde zpátky. Snažíme se o to, aby knížka při
výdechu nespadla ani se nekymácela.
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Při cvičení dechu s nástrojem se musíme zaměřit na několik aspektů. Jednak
se jedná o nátisk, správný postoj a držení nástroje a také o dodržení všech jevů
a technik, které jsme využívali při dechových cvičeních. Aby všechny tyto aspekty
byly dodrženy, vyžaduje to od hráče velkou disciplínu, trpělivost a píli. Nejlepším
způsobem, jak se ujistit, zda všechny výše zmíněné jevy jsou dodrženy, je hra
tzv. dlouhých, neboli vydržovaných tónů. Jedná se o hru dlouhých tónů na 8 a více
dob, při kterých si každý hráč může v klidu kontrolovat nátisk i dech, protože
se nemusí soustředit na technicky náročné pasáže. Nejlépe hrát tyto dlouhé tóny
v různých dynamikách, z piana do forte až fortissima a zase zpět do piana. Na tomto
lze nejlépe nacvičit všechny jevy a také vidět postup v ovládnutí dýchacích technik
a způsobů.
Bohužel, mezi hráči jakéhokoliv dechového nástroje tyto dlouhé tóny moc
oblíbené nejsou, přestože každý hráč ví, jak moc jsou užitečné. Pokud se jim
vyhýbáme, je možným náhradním řešením hrát delší hudební fráze, nejlépe ty, které
jsou napsány v pomalých tempech. Zde platí to stejné, opět klademe důraz
na všechny správné aspekty hry.

Pozice krku, který musí být uvolněný natolik, aby nic nebránilo volnému
a bezproblémového průchodu vzduchu, je jakýmsi propojením dutiny ústní a břišní
části dýchacího ústrojí. Je-li krk mírně přivřený, tedy průchodnost vzduchu je nějak
omezena, okamžitě se to projeví na kvalitě a zvuku tónu, stejně tak jako na nasazení.
V tomto případě můžeme říci, že uvolněný krk je velice důležitý a může vše
nepříznivě ovlivnit.
Jak tedy zajistíme uvolněnou pozici krku? Pouze tehdy, pokud jsou svaly
uvolněny natolik, že nic nebrání volnému proudu vzduchu. Můžou nám být při tom
nápomocny slabiky „ah“, „oh“, nebo při zavřené dutině ústní se jedná o slabiku „ee“.
Existuje také řada znaků, které nás upozorní na to, že je krk tzv. „v křeči“.
Jsou to tyto: problémy s nasazením tónu, hlavně z hlediska „ozevu“ tónu, tedy málo
dechu ve spojení s plátkem, pomalý („lenivý“) jazyk, nepříliš jasný a slabý tón
a problémy s intonací jednotlivých tónů. Z hlediska zvuku jsou to problémy
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v „přechodech“ do vyšších rejstříků, máme na mysli tóny g‘‘‘ a výše a s tímto tedy
souvisí užití tzv. „přefukovací“ klapky, jejíž funkce je založena na výrazné podpoře
dechu.
Naopak hráče s uvolněným krkem poznáme tak, že řadu z výše zmíněných
problémů nemá, základním rozdílem je silná a jasná barva tónu, rychlejší technika
hry na klarinet a méně intonačních problémů. A samozřejmě, nasazení a komplikace
s plátky jsou nesrovnatelně menší.
Pro ty hráče, kterým se nedaří ani přes různá dechová cvičení dosáhnout
stanovených cílů, lze doporučit trpělivost a soustředěnost při nácviku. Užitečným
může být vyslovování slabik „ee“ plynule přecházející do slabiky „ah“, při kterém
se krk dostává do cílové pozice. Jakmile hráč dosáhne správné pozice krku,
je nejlépe začít hrát nejen dlouhé tóny, ale také delší úseky frází skladeb, ze začátku
těch ne-technicky zaměřených.
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2.1 Historie klarinetu
Klarinet je téměř 300 let starý nástroj, snad i starší a má předchůdce tisíce let
zpátky. Není překvapující, že historici nesouhlasí v mnoha bodech jeho vývoje. První
předchůdci klarinetu pochází ze starověkého Egypta, kde hráli na nástroj zvaný
„memet“ v roce 3000 př.n.l. Tento nástroj měl plátek odřezaný k násadě, ke které byl
plátek připevněn jen z jedné strany. Je známý jako idioglitický.
Klarinet měl plno následovníků, z těch prvních jmenujme řecký aulos, čínský
cuenkan, starověký arabský arghul, nebo velšský pibgorn. Šalmaj byl dalším
jednoplátkovým nástrojem, který patří do skupiny předchůdců klarinetu. Podle
některých expertů se na šalmaj (chalemaux) hrálo již před 200 lety, někteří zase tvrdí,
že se používal už ve středověku. Díky „přefukovací klapce“ bylo nástroji umožněno
hrát i ve vyšších polohách, čímž připomínal zvuk vysoké trubky zvané „clarina“ a tak
mu byl přidělen název klarinet.

2.2 Denner a synové
Není přesně jasné, kdo vynalezl „přefukovací klapku“, ale většina zdrojů
ukazuje na to, že to byl J. Ch. Denner. Poprvé byl klarinet zmíněn v roce 1710.
V roce 1812 klarinetista I. Müller přidal k tehdejšímu nástroji 13 klapek a tím umožnil
nástroji hrát i v jiných tóninách, nejen v základních dur a moll. Kromě toho použil
i metalovou ligaturu a byl jeden z prvních, kdo otočil hubičku směrem nahoru tak,
že plátek byl umístěn na spodním rtu, nikoliv na horním, jak tomu bylo dříve.
O půl století později Bärmann přidal dalších 5 až 6 klapek k Müllerovu
klarinetu a po dalších 50-ti letech O. Oehler použil Bärmannův návrh a vytvořil tím
vlastní typ klarinetu zvaný „německý typ“, který dodnes používá řada německých
hráčů. V Belgii E. Albert vylepšil Müllerovu práci a podle něj je systém nazván
„Albertovský“. Další osobností, která měla vliv na vývoj klarinetu, byl A. Sax, který
okolo roku 1840 vynalezl saxofon.
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A. Buffet a Francouz H. Klosé převzali nápady T. Böehma, který byl
vynálezcem moderní příčné flétny a tyto použili na další rozvoj klarinetu. Böehm sice
neměl s přímým vývojem klarinetu nic společného, ale nový systém byl pojmenován
podle něj – „Böehmův systém“. Od té doby se na nástroji neudály výraznější změny
a v dnešní době jsou ve světě rozšířené dva systémy: „francouzský“ a „německý“.

2.3 Příbuzné nástroje
Nejrozšířenějším druhem klarinetu je klarinet v ladění in B. Jeho příbuznými
nástroji jsou klarinety v ladění in Es, in C, in A, in E a in As. Posledních dvou
se užívá hlavně ve vojenských a dechových orchestrech. Basový klarinet v ladění
in A patří do skupiny klarinetů nižších znění.
Basetový roh, ladění in F, je přirovnáván k altovému klarinetu. Německý typ
má basetové klapky, které se obsluhují pravým palcem zespodu nástroje, zatímco
na francouzském typu mají klapku nahoře.
Kontraaltový, kontrabasový a sub-kontrabasový klarinet patří do skupiny
nástrojů, které zní o oktávu níže než altový klarinet, nebo o oktávu níže než basový
klarinet (kontrabasový) a sub-kontrabasový, který zní o oktávu níže než
kontrabasový. Vyrábí se kratší, aby na ně bylo možné hrát v sedě.

2.4 Firmy
Na trhu se nevyskytuje mnoho firem, které by se věnovaly výrobě klarinetů.
Nejvýznamnějšími jsou společnosti hlavně ve Francii, Buffet Crampon, Leblanc, nebo
Henri Selmer, jehož klarinety jsou nejprodávanějšími na trhu.
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„Buffet Crampon“
Tato firma byla založena Jean Louisem Buffetem, jehož otec dělal klarinety již
dříve. V roce 1836 se oženil se Zoe Crampon, jejíž jméno si vzal ke svému. Kromě
výroby klarinetů firma vyrábí i hoboje a saxofony.

„Leblanc“
Je nejvýznamnější společností, která vlastní i značky Lito, Noblet a Holton.
Později se Léon Leblanc (syn G. Leblanca) s Američanem V. Pascuccim vytvořili
samostatné nové firmy a jeho klarinety jsou dodnes prodávány pod značkou Leblanc,
Vito a Molton, který vyrábí klarinety plastové.

„Selmer“
Henri Selmer, sóloklarinetista „Pařížské komické opery“, začal podnikat v roce
1885. Vyráběl klarinety všech velikostí, profesionální i polo – profesionální i pro
amatéry. Selmer je také největší značkou výrobců saxofonů, ale se svým americkým
jmenovatelem, který se zabývá výrobou plastových klarinetů nemá nic společného.
Z dalších firem, které se věnují výrobě nástrojů jmenujme britské výrobce
„Eaton and Howarth“, italskou společnost „Patricola“, nebo chilskou firmu „Rossi“.
V České republice je přední nástrojařskou firmou „Amati“. Většina německým firem
vyrábí klarinety s tzv. „Oehlerovým systémem“ zvaný „německý systém“. Jedná
se o firmy „Bernd Moosman“, „Püchner“, nebo „Hammerschmidt“. Nejznámějším
německým výrobcem je ale firma „Herbert Wurlitzer“. Některé orchestry dokonce
vyžadují po svých hráčích, aby vlastnili a hráli na nástroje této značky, jinak jim
nebude dovoleno v těchto orchestrech působit.
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3.1 Finsko – Dějiny národa
Prapůvodní předkové Finů přišli na Finský poloostrov již v prehistorických
dobách. Řídké osídlení získalo během tisíciletí novou krev ze západu, jihu i východu.
První osadníci se účastnili bojů mezi východem a západem o moc církevní i světskou.
Švédsko si podrobilo Novgorod a rozšířilo svou moc až do Karélie. Tím se dostalo
do područí katolické církve.
V

50.

letech

16.

století

Finsko

vstoupilo

jako

součást

Švédska

do dlouhotrvajících válek. Nejprve se válčilo na východě, pak v Pobaltí a nakonec
ve střední Evropě. Švédsko, které se stalo velmocí, obnovilo svou vládu: byl rozvíjen
systém úřadů, provincionálních vlád, školství a obchodu, byla zakládána nová města.
Období míru, následující po dlouhých válkách, skončilo krutým hladomorem
a severskou válkou, v níž Švédsko ztratilo své mocenské postavení. Rusko posunulo
hranici s Finskem na západ od Vyborgu a po krátké válce v roce 1743 připojilo
ke svému území celé jihovýchodní Finsko.
Po dalších válkách nastalo období autonomie, kdy došlo k velkému rozvoji
finské společnosti. V důsledku válek se stalo Finsko velkovévodstvím Ruské říše
a odpor k ní se zvedl v 19. století. To mělo za následek, že roku 1918 se Finsko
osamostatnilo. Během 2. světové války se znovu postavilo Rusku a museli se vzdát
části Laponska. Po 2. světové válce si vztahy se státy Evropy získaly důvěru, což
potvrzuje i fakt, že Helsinky byly vybrány jako nejvhodnější místo pro podepsání
Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v srpnu 1975.

3.2 Příroda Finska
Finsko je po Islandu druhou nejsevernější zemí světa. Tím, že leží na rozhraní
východní a západní Evropy a na hranici dvou různých kulturních sfér a sociálních
systémů, má výborné předpoklady sloužit jako most mezi nimi. Pro finskou krajinu
jsou charakteristické její ráz, vodstvo, klima a vegetace. Tyto typické rysy a velká
vzdálenost od severu k jihu jsou určující pro rozmanitost finské krajiny. Finsko
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je jednou z nejjezernatějších zemí světa, neboť je jich v zemi asi 180 000. Většinou
jde o jezera menší rozlohy. Podnebí je mírnější a ovlivněno Baltským mořem
a golfským proudem. Vedle vodních ploch dominují finské krajině lesy a mokřiny.
Z celkové plochy je asi 75% pokryto produktivními lesy, čímž je Finsko relativně
nejlesnatější zemí Evropy. Podíl bažin na rozloze je mnohem vyšší než v kterékoli
jiné zemi.

3.3 Pevnost Suomenlinna
Nachází se v provincii Uusimaa a leží na šesti ostrovech přímo naproti
Helsinek. Je to unikátní a dobře zachovaná pevnost s hradbami a sérií opevnění.
Suomenlinna je vzácným příkladem vojenské architektury. Zdi jsou stavěny z granitu
a celkem 190 budov je z cihel. Pevnost se původně jmenovala Sveaborg (Švédská
pevnost) a práce na ní začaly rozkazem švédského parlamentu v roce 1748.
V té době to byla největší stavba v celém Švédsku a pracovalo na ní najednou i více
než 6500 dělníků. Pevnost byla vybudována, aby bránila vstup do Helsinek
a poskytovala lodím chráněné zimní kotviště. Když Finsko získalo v roce 1918 svou
nezávislost, jméno pevnosti chránící helsinský přístav se změnilo na Suomenlinna,
tj. Finská pevnost.

3.4 Finská hudba
Finsko a jeho hudba patří ke Skandinávii neodmyslitelně. První zmínky a zápisy
o finské hudbě jsou 2000 let staré, pochází z karelo-finského eposu „Kalevala“, který
pro veřejnost objevil Elias Lönnrot, finský sběratel, lékař a vlastenec. Jezdil
po Karélii, Finsku a Estonsku a zapisoval zpěvy a projevy lidí. Tyto zpěvy byly
doprovázeny na primitivní drnkací nástroje-kantele. Všechny tyto „poklady“ ležely
po staletí bez povšimnutí hlavně proto, že se zde objevovaly pohanské prvky. Finsko
totiž po křížové výpravě přijalo křesťanství. Až ve 12. století bylo bráno jako součást
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Švédska. Po roce 1500 se objevují v lidových písních pozdní ohlasy německého
minnesangu a vůbec prvním vzdělancem mluvícím o velkém finském hudebním
pokladu je až Daniel Juslenius (18. století).
„Kalevala“ se stává živnou půdou všemu finskému umění. Politická závislost
ještě stále nedovoluje vytvořit žádné středisko vyšší kultury. Nelze se tedy divit,
že se lidem 2. poloviny 19. století zdá, že finská hudba doposud neexistovala,
alespoň ne v liturgii, opeře či v koncertním oboru. I tak jsou ale nalezeny latinské
liturgické zpěvy, sám zpěv je ve škole důležitým předmětem. Po vítězství reformace
se objevují luteránské chorály z Německa a Švédska.
V roce 1640 je v Turku založena universita, brzy se zde objevují i práce
s hudební tématikou. Lepší časy nastávají v 18. století. Roku 1770 je založena
společnost „Aurora“ s programem národního obrození a v roce 1790 je v Turku
založena ryze hudební společnost, kde se pořádají koncerty, je zde hudební
knihovna, první orchestr žáků a nadšenců.
Objevují se i první skladby E. Tulindberga, B. H. Crusella, který však odchází
do Švédska. V roce 1808 dochází k další švédsko-ruské válce. Tím je vytvořeno
zvláštní finské knížectví. Přichází období romantismu, kde je největším skladatelem
Jean Sibelius. Finské umění má též vynikající interprety : B. H. Crusell-klarinet,
M. Torenbergerová-housle. Ozdobou Finska jsou sbory: např. Akademický pěvecký
spolek. U pultů řady orchestrů se vystřídali též výborní dirigenti: Robert Kajanuszakladatel prvního finského profesionálního orchestru, či G. Schéevogit–ten vedl
Městský symfonický orchestr v Helsinkách.
Z komorních ansámblů to jsou Crusellův dechový kvintet, Sibeliovo kvarteto,
Helsinský komorní orchestr. Hlavní hudební výchovnou institucí je Sibeliova
akademie a ústřední operním insitutem je Finská národní opera.
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3.5 Dechové orchestry v historii švédské hudby
První pokusy o vojenskou hudbu byly již v 16. století, ale vlastní organizace
nebyla až do let 1680-1720. Toto období bylo známé jako „Velká silná doba“, kdy
pěchota a dragounské regimenty byly rozděleny do malých 4, 6-ti a 8-mi členných
skupin muzikantů, známých jako „hobojisté“. Nálezy z vraků ukazují, že zde působili
i trumpetisté a bubeníci. Ti zaujímali výjimečná postavení jak za doby války, tak
i v době míru. Jednou z typických skladeb té doby je „Narva March“ (pochod Narva)
od Anderse von Diibensona, oslavující vítězství Karla XII. nad Ruskem v roce 1700.
Po roce 1720 existuje pouze několik kapel pod vojenskou záštitou, hodně muzikantů
hraje pro radost a z vlastní kapsy.
Za francouzské revoluce v roce 1789 vznikají nové orchestry, jež jsou hlavně
představovány při slavnostních příležitostech, což ale vyžaduje rozmanitost nástrojů,
tedy i větší počet členů. Z doby serenádních orchestrů zůstávají dřevěné dechové
nástroje, kde dominantní úlohu hoboje nahrazuje klarinet. Dechovky, stále ještě
v počátcích vývoje, mají repertoár sice ještě ohraničený, ale již rozmanitější. Zlom
nastává při experimentech s trubkami a nově vynalezenými polnicemi (rok 1810). Pro
tyto nástroje (malý dechový orchestr) píše B. H. Crusell „Adagio a Polonaise“.
Každé léto od roku 1818 Crusell diriguje vojenský orchestr v Linköpingu. Zaranžoval
též Weberovu předehru k „Oberonovi“, jež byla hrána ještě několik let po svém
prvním uvedení. Jako skladatel je srovnáván s Luisem Spohrem a Carl Maria von
Weberem. Z dalších skladeb pro dechový orchestr je to například „Fantasie
na Švédskou národní píseň“, „Korunovační pochod“ a přepisy jeho klarinetových
koncertů.

3.6 Amatérské orchestry
Vznik amatérských souborů spadá více či méně do doby „průmyslové
revoluce“ ve Švédsku v 19. století. Předtím byl velký rozdíl mezi městem a vesnicí.
Na rozdíl od lidové hudby a folku sem začínají pronikat vlivy hudby anglické
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a kontinentální. Mnoho

„továrních kapel“ mělo jen šest členů, kteří hráli hlavně

na nově vzniklé klapkové nástroje-Es trubku, B trubku, lesní roh a tubu. Tyto nástroje
s typickým švédským designem byly v rámci vojenských kapel dochovány až do roku
1957, kdy byly nahrazeny nástroji britského stylu. Mohli bychom k nim přičíst
i skupiny nástrojů klarinetů, fléten a bicích. Vlastníci továren nakoupili většinu
nástrojů, vedle toho ale vznikalo hodně amatérských skupin, kde muzikanti měli
nástroje koupené za vlastní peníze. Ti pak byli požádáni, aby naučili členy
vojenských kapel „správně“ hrát.

Od druhé světové války Sharpshooterovo hnutí vyžadovalo moderní nástupce
v Domovské gardě, jež má nyní asi 35 kapel. Hodně z těchto kapel vystupuje
v Královském paláci ve Stockholmu jednou až dvakrát za rok - jsou populární
u

obecenstva.

Jiné

amatérské

orchestry

jsou

členy

Federace

švédských

amatérských orchestrů a Švédské federace mladých hudebníků (jichž je asi 375).
V rámci Armády spásy, spojenecké mise a „Hnutí letničkářů“ existuje kolem
100 kapel, většinou ve stylu britských skupin. Misionářské kostely mají asi 60 kapel,
s, i bez dřevěných nástrojů. Národní Misionářská společnost ve Stockholmu má
asi 30 kapel. Kolem 100 kapel je součástí hudebních škol a oficiálně známých jich
je kolem 1000. Mnoho z nich má i stoletou tradici a v minulosti se těšily velké oblibě.
V budoucích letech jistě zájem o hru na dechové nástroje upadne, to je jisté již nyní.
Je to ale pouze „dočasný problém“…?
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4.1 Sága Bernharda Henrika Crusella

„Lionel jej poznal na malém kopci před domem, když procházel kolem
a jeho pozornost byla upoutána zvuky lesních rohů a klarinetů. Lesní rohy a klarinety
hrály během jídla…“
Fanny Burney, Camilla 1796

Pro malého chlapce bylo zajisté velmi příznivé, když jej odvolali ze sněhu
do pevnosti, dali mu klarinet a požádali ho, aby zahrál. Jeho prsty zůstaly zkřehlé
zimou,

venkovská

melodie

ale

byla

duší

jeho

života.

Toto

předvedení

ve Sveaborgské pevnosti v roce 1788 umožnilo chudému synovi vazače knih
z Nystadu vstup do hudebního vojenského života, odkud pokračoval k postu prvního
klarinetisty ve Švédském dvorním orchestru. Nestal se jen obrovským klarinetovým
virtuosem, ale i skladatelem vysoké úrovně jak pro sbory, tak i pro nástroje
a je považován za jednoho z nejlepších na světě ve své době.
Bernhard Henrik Crusell se narodil ve Finsku, v zemi „Tisíce jezer“. Není
žádná zmínka o znalostech hudby u jeho předků, namísto toho jsou zmínky
o tradici rodiny – vyučení vazačem knih. Jeho děd, Hindrich Johannsson
Kruseliuas, se narodil v Bjornebourgu ve Finsku a studoval své řemeslo
v knihovnickém domě v bývalém hlavním městě Abo. Dále pak ve Stockholmu, kde
28. září 1718 bylo jeho jméno zapsáno do registru dílen jako Gustaf Nybohm.
Osvědčil se i jako novinář a změnil si jméno na Heinrich Crusell. Pak se kvalifikoval
jako starší řemeslník a vrátil se zpět domů jako mistr na „volné noze“. V roce 1739
vstoupil do knihařského cechu Guild. Oženil se celkem dvakrát, první žena
mu porodila syna Jacoba. I ten se vyučil stejnému řemeslu ve Stockholmu, Nystadu
a vrátil se jako člen cechu Guild. Oženil se s Margaret Elisabeth Messman
a 15. října 1775 se jim narodil syn Bernhard Henrik Crusell.
Láska čtyřletého chlapce k hudbě se rozžehnula, když jednoho krásného
večera uslyšel zvuk klarinetu. Přistoupil k oknu, otevřel jej a poslouchal podmanivou
směs tónů. Klarinetistou byl prodavač a když měl hotovou svou práci, cvičil. Bernhard
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ho nemohl vidět, protože okenní parapet byl příliš vysoký, každý den však u něj
sedával a poslouchal. Vesničané mu říkali, že je blázen a smáli se mu. Bylo
mu vytýkáno, že mrhá časem, ale žádný výsměch nemohl zmenšit jeho lásku
k hudbě.
Když mu bylo osm let, jeho rodiče se poprvé přestěhovali do Tavastehus
a pak do Nurmijarvi, blízko Helsink, kde se usadili. Bernt pracoval jako poslíček pro
rodinu Armfeltů, jenž vlastnili dva velké domy v oblasti Kytäjärvi, dům kapitána Karla
Armfelta, a o dvě míle dál Nummlahti, dům poručíka Er. Lorenza Armfelta. Poručík
si vzal kapitánovu dceru Hedda Sofii. Byla nadějnou klavíristkou a když zjistila,
že ji malý Bernhard často poslouchá, začala mu radit, jak hrát. Také mu půjčila sešit,
aby se naučil psát.
V blízkém městě Berthula občas poslouchal kapelu nylandského regimentu
a k jeho velké nevoli, jeden z malých hráčů, Henrik Westerbergm, měl umožněno
dostávat hodiny klarinetu od členů kapely. Jako děti se dohodli, že Bernt naučí
Henrika psát a Henrik naučí Bernta vše o klarinetu. Bernt si našel dvouklapkový
klarinet a nešlo ho zastavit, hrál vše, co slyšel, včetně klavírních kousků paní
Armfeltové. Jeho ohromný talent přitahoval pozornost poručíka Armfelta. On i jeho
tchán odešli z armády, ale dostali pozvání na pevnost. ve Sveaborgu, na ostrově
ve finském zálivu na pobřeží Helsingfors. Poručík vzal s sebou také chlapce, a tak
v lednu 1788 přijeli do pevnosti. Nechali Bernta venku poslouchat kapelu, zatímco
poručík šel za ostatními. Po hodině si jej zavolal, aby něco zahrál. Podali mu nástroj
a on s odvahou svých dvanácti let na něj mrznoucími prsty hrál, co mohl. Když dohrál,
poručíci aplaudovali a jeden z nich, major Olaf Wallenstjärna mu okamžitě navrhl,
že může přijít jako dobrovolník do kapely. Kapitán Armfelt jej uklidňoval vyhlídkou,
že to domluví s jeho matkou a major zase zařídil, že si ho vezme do vlastních
kasáren, kde s ním bude zacházeno jako se členem rodiny a bude mu poskytnuta
veškerá možná péče. Tak začala jeho kariéra armádního muzikanta.
Když v červnu roku 1788 Švédsko prohrálo válku s Ruskem, major a jeho
regiment byli převeleni na moře do Ivar Benlos. Crusell byl majorovi oddán a žadonil,
aby mu umožnili být s ním. V blízkosti ostrova Hogland proběhla velká námořní bitva,
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ale ta ještě nebyla poslední a loď se vrátila zpět do Sveaborgu. Crusell zůstal
v pevnosti tři roky, učil se povinnostem jako armádní hráč a v téže době i jazykům,
hlavně francouzštině. Finsko bylo toho času pod vládou Gustava III., švédského krále
a v roce 1791 byl major Olaf Wallenstjärna na rozkaz krále převelen do Stockholmu.
Crusell se i s regimentem smířil s osudem a řekl „Sbohem rodné zemi“, následujíce
velitele. Ve svých šestnácti letech dělal Crusell kapelníka v bohatém Stockholmu.
Pokračoval ve svém studiu jazyků a cvičil ve dne v noci, aby byl dobrým klarinetistou.
Výsledkem bylo, že Abbé Vogler, který byl dvorním dirigentem, si v roce 1793
všiml jeho talentu a určil jej prvním klarinetistou Duke-Regentské kapely. Bernt
se stal jeho žákem a učil se více teorii. Vážil si Abbého přátelství a poučných
rozhovorů. Jako sólista se poprvé představil v roce 1795 na koncertě v malém sále.
Byl nespokojen se svým výkonem a proto se snažil o souhlas k cestování. Věděl,
že potřebné zkušenosti získá v cizině a tak se v roce 1798 dostal do Berlína. Zůstal
zde sedm měsíců a intenzivně studoval u Franze Tausche, u něhož získal krásný
tón. Koncem roku byl přinucen vrátit se ke svým dvorním povinnostem a cestou
do Hamburku měl koncert s tenoristou Franzem Hurkou. Jeho hraní bylo přijato
s aplausem spolu se slovy, že je jedním z nejlepších klarinetistů své doby.
V roce 1801 uskutečnil svůj první a jediný návrat domů. Rodiči byl přivítán
na sklonku jejich života, ale není známo kde. Výlet se protáhl až do St. Petersburgu,
kam byl pozván, což později potvrdilo i věnování jeho klarinetového Koncertu f moll
op. 5 caru Alexandru I. Muzikanti cestovali zpět do Stockholmu a nechtěli se zastavit
v Helsinkách, protože to podle nich bylo jen malé město. Ale Crusell na něj měl milé
vzpomínky. Uspořádal koncert v obrovské hale Masonic Lodge jako benefici pro
obyvatele Björneborgu, kteří rok předtím zažili velký požár. Fredrik Lithander kvůli
tomu přijel až ze 100 km vzdáleného města Abo. Zde odehráli několik společných
koncertů i s tamním orchestrem, včetně toho, jenž se konal v sále Akademie.
Po posledním koncertě udělil guvernér Ernst von Willebrand synovi knihaře
z Nystadu zvláštní poctu - pozvání na slavnostní oběd. S tímto pozváním, již jako
vysoce postavený umělec, se vrátil do Švédska poctěn nabídkou stát se členem
Královské hudební akademie.
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Jak je známo, před rokem 1800 Crusell nebyl důležitým skladatelem. Stal
se jím až po návštěvě Paříže, kdy se mohl začít projevovat tak, jak chtěl on sám.
Všechny důležité skladby pro klarinet byly napsány v letech 1803-1812. V jeho
provedení a díky neobyčejné obratnosti jsou vynikající, melodie plyne hladce a vše
je založeno na zvuku. Napsal do německé firmy Peters ohledně publikace svých
skladeb. Výsledek byl uspokojivý a v roce 1811 Crusell odjel do Lipska podepsat
kontrakt s firmou Peters a uveřejnil následující práce: „Koncert Es dur op. 1“,
věnovaný Count Gustavu de Trolle-Bonde; „Grand Koncert f moll op. 5“,
věnovaný ruskému caru Alexandru I.; „Koncert B dur op. 11“ pro Oskara,
korunního prince Švédska a Norska; „Symphonie Concertante op .3“ pro klarinet ,
lesní roh a fagot; Tři kvartety op . 2, 4 a 7 pro klarinet a smyčce; tři Dueta op. 6
pro dva klarinety; „Introdukce a Variace na Švédskou národní píseň op. 12“ pro
klarinet a orchestr. Beethovenův septet aranžuje pro armádní kapelu, „Divertimento
op. 9“ pro hoboj a smyčce. Samozřejmě vše se uskutečnilo díky nakladatelství
Peters, které vydalo jeho skladby. Klarinetové práce byly velmi oblíbené u tehdejších
virtuosů a tak v letech 1816-1843 došlo okolo 17-ti provedení. Takovou poctu jakou
mělo nakladatelství Peters při vydávání Crusellových děl, sdílelo jen několik
švédských autorů té doby. Jeho vztahy s nakladateli byly vždy nejlepší, nikdy
se nenadřazoval. Když psal dueta pro Peterse, psal je tak, aby potěšila koncertní
mistry i amatéry v Německu.
Po cestě z Lipska navštívil svého prvního mecenáše, barona de Bourgoing
v Drážďanech. Ten byl již dlouho v nemilosti Napoleona, jenž mu propůjčil
vyslanectví v Sasku. Tohle setkání bylo jejich posledním, Bourgoing zemřel v roce
1811 v Karlových Varech. Bylo to pravděpodobně v době, kdy Crusell koupil osmi
klapkový klarinet od drážďanského nástrojaře Heinricha Grensera. Tento nástroj
je uchován v Severském muzeu ve Stockholmu. Je z lehkého obarveného dřeva
a je mu ponechána originální rákosová čepička.
Roky 1812-1819 skýtaly řadu zpráv o jeho sólovém vystupování, všechna
ve Stockholmu. Jeho hraní bylo vždy vychvalováno. Na repertoáru měl skladby
od Františka Vincence Kramáře, Vintera, Edouarda DuPuye a Franze Danziho.
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Zpracoval část Beethovenova kvintetu pro dechy, koncertantně „Zimu“ pro klarinet,
lesní roh a fagot a „Allegro“ od Kramáře pro 4 klarinety, 2 hoboje, 2 lesní rohy
a 2 fagoty. Složil doprovodný part k Soffiině árii z Paersova „Sargina“ a k árii
z Mozartova „Tita“. On sám napsal árii s doprovodem klarinetu, kterou předvedl na
dvou vystoupeních, ale která nebyla publikována. Po roce 1819 sólově moc
nevystupoval, ale zůstal ve dvorním orchestru až do svého odchodu v roce 1833.
Rukopis autobiografie je uschován v Královské knihovně ve Stockholmu.
Jsou zde zmínky i o jeho číslovaných a nevydaných skladbách, včetně „Koncertu
pro lesní roh“ a „Koncertu pro lesní roh a fagot“. A samozřejmě „Přípitek
na Soumrak Bohů“ pro 3 fagoty a kontrabas, vedle toho i řada skladeb pro sbor.
Svaz Norska se Švédskem byl přímým výsledkem napoleonských válek
v letech 1812-1814, ve kterých maršál Jean Bernadotte, zakladatel tehdejší
Švédské dynastie, sehrál důležitou roli. K oslavě této unie napsal Crusell pro soprán
a mužský sbor „Sláva Tobě, velká Skandinávie“, která byla provedena 12. ledna
1815. V roce 1818 se stal hudebním ředitelem Královských námořních pluků
a následně s nimi strávil pár letních měsíců v Linkopingu. Podnikl kroky, aby
uspořádal výroční koncert na získání peněžních prostředků ke zřízení pensionu
na zásoby pro vdovy a děti muzikantů. Během roku se stal členem „Stockholms
Gothic Society“, společnosti vytvořené v roce 1811 na vyvýšení literatury a názorů
ke studiu skandinávského starověku.
Několik následujících let byl Crusell sužován nemocemi a pozůstatky neduhů
z dětství, které značně snížily jeho chuť k práci. V roce 1822 se chtěl vyléčit a tak
odjel do Karlových Varů s profesorem Jonsem Berzeliem, velkým švédským
lékárníkem, který byl jeho důvěrným přítelem. Berzelius napsal, že jaro ve Varech
bylo úspěšnější, než očekával. Crusellovi se ulevilo od jeho akutních bolestí hlavy,
kterými trpěl.

V letních měsících se vrátili zpátky přes Teplice a Drážďany, kde

navštívili Webera, který nedávno předtím získal slávu v Evropě. Odtud navštívili
Lipsko, strávili 3 týdny v Berlíně a v září se vrátili do Stockholmu.
Ačkoliv se nevyléčil ze své nemoci, cítil se Crusell lépe po cestování
a koupelích z předchozího roku. Na podzim roku 1823 jej potkalo velké neštěstí.
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Jeho nejstarší dcera, která se měla vdávat, onemocněla a krátce nato zemřela. Tato
strašlivá rána ho vyčerpala a on byl znovu psychicky podlomen a nemohl dále
působit ve dvorním orchestru. Aby přišel na jiné myšlenky, navrhlo mu divadlo, aby
pro ně něco napsal. Tento nápad uvítal a když se naskytla příležitost, přenesl svou
bolest do skladby písní a tanců „The little Bonds - woman“. Téma „Pohádek
Tisíce a jedné noci“ jej vyzývalo ke zpracování a bylo dokončeno v únoru.
Výjimečný byl obrovský úspěch v Královském divadle, kde proběhlo 38 představení.
Sága tohoto pozoruhodného muže, který byl skutečně vzdělaný a dosáhl nejvyššího
vrcholu své profese, je o to silnější když víme, jakou psychickou slabostí prošel
až k největším triumfům své kariéry.
Stále více psal balady a romance pro vokalisty a na tomto poli dosáhl maxima
v roce 1820. Crusellovy skladby jsou považovány jako významný průlom švédské
literatury na počátku 19. století. Díky „Gothic Society“ přišel do kontaktu
s nejlepšími autory tehdejších dní. Když poprvé poznal Esaiase Tegnéra, jednoho
z největších švédských spisovatelů, byl přednášejícím na univerzitě.
V roce 1825 Crusell napsal písně podle staré skandinávské legendy
„Frithiofs Saga“, která se ihned po svém vydání stala populární. Druhé vydání bylo
připraveno na stejný rok a on byl přizván, aby podle hudby složil několik písní.
Zajímal se o zařazení písní do pozoruhodnějšího prostředí, pro jeho vlastní
romantickou povahu se stala poezie sympatickou cestou, jak něco vyjádřit slovy. Měl
smysl pro muzikálnost, zaměřena na široké vrstvy obyvatelstva a jeho lehce plynulé
melodie dávaly písním jasnost. Jejich oblibě napomohla i Tegnérova pověst.
Tegnérova kniha byla brzy přeložena téměř do všech jazyků a stejně tak i Crusellovy
písně. Dánské vydání písní šlo do ciziny a v roce 1829 Peters z Lipska vydal
Dvanáct písní z „Frithios Saga“.
Crusellův zájem o jazyky mu přinesl ovoce v nesmírně úspěšném překladu
deseti nejoblíbenějších oper tehdejší doby, které psal pro Stockholmskou operu.
Byly to tyto:
Auberova „Němá z Portici“, Beethovenův „Fidelio“, Meyerbeerův „Robert ďábel“,
Mozartova „Figarova svatba“, Rossiniho „Lazebník sevillský“ a Spohrova „Zemire
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a Azor“. Tento konečný triumf rozhodl o jeho ocenění Zlatou Medailí švédské
Akademie v roce 1837. V zápisech Akademie z toho roku stálo prohlášení:
„Spojil skladatelského génia a úspěšný básnický smysl dohromady s vysokou
estetičností a tak získal nesporné

právo k ocenění Asociací, která by nemohla

odepřít něco, co přispívá k růstu švédského umění, nebo pomáhá projevu švédské
tvorby ve smyslu krásy a známky dobrého vkusu.“
Crusell se pro své poslední inspirace vracel do rodné země a vybral si básně
Fina Johana Ludwiga Runeberga. Ten byl synem námořního kapitána, vystudoval
na universitě a poté se odstěhoval do Helsinek, kde v roce 1830 přišel do universitní
rady. Crusell řekl, že hned po přečtení jeho díla měl přání na tyto texty složit písně.

Crusellova fyzická slabost se zhoršila. Zemřel ve Stockholmu 28.7.1838
a byl pohřben na hřbitově v Solně. Finsko a Švédsko si rozdělili památku na Crusella,
jeho udivující génius byl převtělen do květiny. Byla to příležitost, kdy Jean Sibelius,
největší z finských skladatelů brzy zinstrumentoval jeho nesmrtelnou „Ságu pro
klarinet.“
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4.2 Crusell učitelem
Byl nepochybně jedním z vynikajících učitelů tohoto nástroje ve Švédsku.
Z jeho třídy vyšlo několik orchestrálních hráčů, kteří byli zároveň vynikajícími sólisty :
K. Köbel, G. G. Gerlach, K. F. Böhme a nejznámější A. Addner a také bez pochyby
J. A. Fabian a K. Ehrenreich.
Není známo, jaké učební metody a technické materiály Crusell užíval. V dopise
svému vydavateli C. Petersi žádá o přepsání „Metod pro klarinet pana
Lefévra“ pro svého švagra Franze Preumayra, budoucího ředitele „Královské
Akademie“. V jiném dopise stejnému vydavateli žádá o přepis Weberových „Variací
pro klarinet a klavír op. 33“, ačkoliv tato díla jím nikdy nebyla předvedena. Možná
byly použity při jeho výuce, ale to je jen pouhá domněnka.
Crusell si myslel, že je pro něj zajímavější působit jako skladatel či hráč, než - li
jako pedagog. V roce 1830 jej Peters požádal, aby napsal metody pro klarinet
a „klarinetovou školu“, ale v tomto období své kariéry se Crusell zajímal více o tvorbu
vokální a jevištní a jeho žádost odmítl.
Byl velmi ovlivněn romantismem a poetickými ideály tehdejší doby. Byl přítelem
řady osobností společenské a kulturní elity Stockholmu, jež jej podporovali
a povzbuzovali v uměleckém úsilí. Mezi jeho přáteli byli básníci a umělci jako:
J. O. Wallin, F. Mikael Franzén, E. G. Geijer, E. Tegnér, J. G. Sandberg, jenž
namaloval portrét Crusella. Tento obraz je nyní ve vlastnictví „Královské hudební
Akademie“.

4.3 Klarinet v době B. H. Crusella
Crusell žil v době rozkvětu dechových nástrojů a jejich virtuosní éry. Popularita
dechových virtuosů dosáhla svého vrcholu v poslední dekádě 18. a v 1. polovině
19. století. Podle novinářů z Vídně bylo v tomto městě více dechových sólistů, než
houslových či klavírních. Během těchto let byl Crusell na vrcholu slávy a presentační
schopnosti. Seznam aktivních nejznámějších klarinetových virtuosů je zdánlivě
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nekonečný. Tito klarinetisté zaujímali prestižní postavení, buďto ve vojenských
kapelách, většina z nich byla členy dvorních orchestrů, ačkoliv jen někteří z nich měli
možnost cestovat do jiných zemí.

4.4 Klarinetová mechanika
Dřevěný klarinet 18. století měl často 5-6 klapek a byl dostupný a užívaný
až do dalšího století. Použití „piéces de recharge“ bylo naprosto běžným mezi
výrobci, kteří chtěli uspokojit své zákazníky od doby, kdy instrument s omezeným
počtem klapek nebyl omnitonický. Pro orchestrální hráče bylo výhodné mít tři
rozdílné nástroje, nebo „piéces de recharge“, jenž měl trojitý efekt: C klarinet sloužil
k tonalitám C, G, F; B klarinet byl užíván pro tóniny s „béčky“; A klarinet pro tóniny
s „křížky“. Pro vojenské kapely malý Es a F nástroj byly považovány za nezbytné
okolo roku 1800 až do roku 1830, kdy komponování skladeb pro tyto nástroje upadlo.
Klarinet 5-ti klapkový byl hlavním do roku 1820, kdy Müllerův mechanismus nakonec
získal oblibu i u komise pařížské konzervatoře. Klarinetisté Crusellovy doby si vybírali
nástroje se šesti „nezbytnými klapkami“ a zvolili různé kombinace nebo si zvolili šest
dodatečných klapek, které nabízela většina nástrojařů.

4.5 Rozsah klarinetu
Klarinet 18. století je omezen jak v ladění, tak i v rozsahu. Sólové práce
od Karla Stamice, Michaela Yosta a Xaviera Lefévra shrnují pojetí a stylizaci psaní
pro klarinet 18. století. Tyto práce ukazují těsnost vazby rejstříku, ponořené
do šalmajů jen pro několik „arpeggií“ nebo chorálních úryvků. S ohledem na rozsah
a ladění jsou napsány například nejznámější Mozartova díla KV. 581 a KV. 622, jež
jsou naprostou výjimkou v běžné praxi. Je nutno dodat, že jak kvintet tak i koncert
byly napsány pro nástroje, jejichž rozsahy byly i v dolním nižším rejstříku, tedy pro
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C nástroje v basovém klíči, ačkoliv záhady kolem této práce ještě nebyly plně
objasněny, neboť rukopis se ztratil.
Crusell rozšířil rozsah klarinetu a ohraničil zvuk „altissima“ jako to udělal
Mozart po tón g3. Crusellovi se především povedlo srovnání a rozšíření ladění
a to ještě dříve, než bylo běžně v jeho době užíváno. Nižší tóny rejstříku slouží jako
vyrovnávací bod, jímž může kyvadélko podpořit buď směr nahoru k „altissimu“, nebo
směr dolů klesající k rejstříku šalmajovitého znění. To neovlivnilo jen širší rozsahy,
ale i širší ladění, nový koncept, který nebyl dosud nalezen v literatuře Crusellových
současníků. Pomalé části mají všeobecně nepatrně menší rozsah než části okrajové.
„Romance kvartetu op. 2“ ukazuje typická omezení: rozsah je f-es 3, ale ladění
se zřetelně nachází mezi oktávou, je stále z „B do B“, na rozdíl od omezení ladění
pomalých pohybů, rozpětí frekventovaných tónů ve vnějších pohybech dosahují
téměř rozsahu, který je výsledkem dokonalého ladění.

4.6 Artikulace
Užívání

velkých

rozmanitostí

v

sólových

partech

a

smíšení

stylu

18. a 19. století, to vše se objevuje v dílech Crusella. Dueta a kvartety ukazují
upřednostňování staršího stylu, zatímco velká díla jsou ve stylu romantickém.
Všechna díla ukazují rozdíl v zachování taktové čáry a artikulace se objevují
na začátku každého rytmu. Při zběžném pohledu na začátek „Introdukce a Air
Suédois varié op. 12“ vidíme, že velmi rozmanité artikulační vzorky jsou vždy
na začátku každého taktu.

4.7 Klarinetový repertoár
Nejvíce užívaným a též nejvýznamnějším typem repertoáru pro klarinet
i ostatní dechové nástroje byl koncert. Je ironií osudu, že dnes nejuznávanější
koncerty, které kdy byly napsány pro určitý nástroj, například Mozartův „Koncert
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A dur pro klarinet a orchestr“ byly méně populární než koncerty Kramáře, Wintera,
Müllera či Blasiuse.
Těsným

soupeřem

v

popularitě

koncertů

,byly

variace

a

fantazie

komponované na témata z oblíbených oper a jiných děl. Když dáme dohromady
všechna díla včetně příspěvků Crusella, můžeme až na pár výjimek říci, že tento
žánr obsahuje malá hudební přičinění, ale slouží jako potřeba pro posluchače
a „posilovače ega“. Wallnöferova „Meditace“ na „Adagio“ z Beethovenovy „Měsíční
sonáty“ je skvělým příkladem tohoto druhu skladeb. Koncertní díla zkoušející
kombinovat to nejlepší ze symfonických a komorních orchestrů tvoří třetí kategorii.
Nejznámější příklady jsou práce Mozarta, Wintera, Crusella a Stamice.
Dueta byla také oblíbená u talentovaných amatérů: Cavallini, Crusell,
Devienne, Gebauer, Stadler a Vanderhagen jsou těmi, kteří přispěli do tohoto
žánru.
Sonáty a díla pro klarinet za doprovodu klavíru se dělí do dvou skupin.
Všechny sonáty nebyly psány či prováděny do konce 19. století. Ačkoliv Weberovo
„Grand Duo Concertante“ není přímo řazeno do této kategorie sonát, je nejlepší
prací tohoto žánru. Díla Boieldieua, Danziho, Devienna, Vaňhala, Léfevra,
Mendelssohna Bartholdyho, Bärmanna, Riese a Webera jsou v této formě známy
v klarinetové hudbě až po roce 1850. Skladby pro klarinet s doprovodem klavíru,
většina árií z oper a oratorií, stejně jako vstupní předehry byly většinou
přenechávány amatérským hudebníkům a studentským recitálům. Kombinace
klarinetu a smyčcového tria ve spojení s komorním orchestrem se těší velké oblibě
a popularitě. Zde je klarinet chápán jako první housle ve smyčcovém kvartetu.
Spojení klarinetu, klavíru a smyčcového tria je nejznámější u skladatelů jako
je Mozart, Beethoven, Brahms a Bartók. Kombinace nástrojů se smyčci lze nalézt
ve velké míře. Septety, oktety, nonety tohoto období jsou dnešním klarinetistům
důvěrně známé. Nejčastěji hraným je Beethovenův „Septet op. 20“, jenž měl
on sám v oblibě.
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5.1 Klarinetové kvartety
Bernhard Henrik Crusell byl více než virtuos píšící práce pro představení.
Jeho skladby jsou dnes považovány za jedny z nejlepších ze začátku 19. století.
Během jeho „rozkvětu“ v klarinetového virtuosa proběhly obrovské změny ve stylu
a chápání hudebních skladeb. Styl Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha
Haydna byl poprvé přetvořen Ludwigem van Beethovenem, což uvolnilo pouta
raného romantismu. Crusell hrál důležitou roli právě v tomto přechodu. Rané skladby
pro klarinet od Karla Stamice a virtuosů Michaela Yosta a Xaviera Lefévra jsou
někdy omezeny limitovanými schopnostmi klarinetu. V roce 1790 Franz Tausch,
velký učitel a umělec, stanovil neuvěřitelně vysoké standarty v technické obtížnosti
a škále, což se týkalo především altového tónu. Ve stejné době Mozart díky
Stadlerovi rozšířil zvuk klarinetu do rejstříku nádherných barev, jenž nikdy předtím
nebyly užívány. Na přelomu století jej Crusell následoval, ale omezil horní rejstřík,
tak jako Mozart, na „g“ v altu.

5.2 Klarinetový kvartet No. 1 Es dur op. 21
První kvartet je v čistém kompozičním stylu 18. století se silným vlivem
Mozarta. Jeho vstupní Adagio je jen pro smyčce. Tři chromatické osminové noty
přechází z dominanty do hlavního tématu e-d-c prostupujícího Allegrem, což
je použito také pro druhé téma e-f-g. Druhá věta má téma opět založeno na e-d-c.
Návrat po koruně je určen prvními třemi chromatickými tóny drženými „ad libitum“.
Crusell zachází s klarinetem spíše jako se sólovým nástrojem než jako se součástí
tělesa a tedˇ se zabývá rovnováhou a jinými „známkami“ v poloze a dynamice
společně se smyčci. Byl to kvartet, který v roce 1814 slyšel Glinka a jenž jej
inspiroval k tomu, aby se stal skladatelem.
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5.3 Klarinetový kvartet No. 2 c moll op. 45
Hudební noviny „Allgemeine“ při recenzích na druhý kvartet napsaly,
že je to dílo především pro sólistu a smyčce mají podpůrnou roli. Tento kvartet
je jednodušší než druhé dva kvartety, po technické stránce jej mohou hrát i méně
zdatní hráči. Klarinetové předtaktí napsané chromaticky spadá do závěrečné durové
části Ronda, jenž je vzpomínkou na první kvartet. Toto dílo nebylo přijato tak jako
jeho ostatní díla a v jeho domě se často nehrálo.

5.4 Klarinetový kvartet No. 3 D dur op. 79
Poslední kvartet je jediným dílem (kromě árie z „Krásných pramenů Gangy“,
napsaných asi v roce 1824), kde užívá klarinet v ladění in A. Měl svůj vlastní nástroj
a bylo to též první vystoupení po uvedení Mozartova koncertu (1802), kdy se veřejně
představil „A“ nástroj. Tento kvartet je nesporně nejkladnější a psaný v pokročilejším
skladatelském vývoji. Petersovi napsal, že Bernhard Romberg jej považuje za jeho
nejlepší skladbu. Nádherným doplňkem je vypracovaný pomalý pohyb, jenž graduje
do krásné kódy. I zde pociťujeme silný vliv Weberova klarinetového kvintetu
(uveřejněný v roce 1816), především v první části hybného tématu a ve finále
s opakovanými drženými tóny. Oba skladatelé se setkali v roce 1822 v Drážďanech
a padli si do oka.

Kvartety mají čtyři věty v klasických formách. První věta v sonátové formě,
pomalé části ve formě třídílné a finálové části opět ve formě sonátové. Menuet a Trio
v op.4 jsou spíše jako druhá věta, než-li obvyklého tanečního charakteru. Volí klíče
a tóniny subdominantní pro pomalé části-op. 2, příbuzná dur v op. 4 a dominantní pro
op. 7.
První kvartet op. 2 psaný dávno před rokem 1803, ale vydaný až v roce 1812,
je bez věnování. Kvartet op. 4 psaný kolem roku 1804 je věnován diplomatu
a poradci švédské vlády panu Genséricu Brandelovi.. Crusell byl jeho přítelem již
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před cestou do Paříže. Kvartet op. 7 vzniklý někdy kolem roku 1821 a uveřejněn
v roce 1823 byl pro diplomata a vojáka hraběte Gustafa Carla Fredrika
Loewenhielma. Ten byl odpovědný za plánování úspěšného tažení proti
Napoleonovi. V roce 1814 byl zvolen do Švédské hudební Akademie a tak byl
v kontaktu s Crusellem, který v té době působil jako ředitel dvorního divadla.
Crusellův flétnový kvartet op. 8 je znám jako op. 7 s drobnými úpravami pro flétnu.
Práce pro klarinet a smyčcové trio byly oblíbené jako večerní hudba hraná spíš doma
než na koncertním pódiu.
Crusellovy deníky z cest ukazují, že se silně zajímal a učil o kultuře zemí, jenž
navštívil. Dokázal plynule mluvit několika jazyky a zajímal se též o literaturu jiných
zemí. Vstoupil do „Sweden Gothic Society“ a posílal zhudebněné básně lidem,
s nimiž se v této společnosti setkal. S výjimkou cesty v roce 1798, byly všechny další
ve společnosti noblesních lidí a není překvapující, že se choval velmi vybraně. Jeho
patroni se k němu chovali jako k příteli a společníkovi, nikoliv jako ke sluhovi.
Crusellova věnovaná díla nejsou vždy jen zdvořilostní, ale často dána s opravdovým
přátelstvím.
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6.1 Repertoár Bernharda Henrika Crusella

Berwald

„Septet“

Ludwig van Beethoven

„Septet op.20“
„Klavírní kvintet“

Bernhard Henrik Crusell

„Duet pro lesní roh a klarinet“
„Variace“
„Adagio a Variace“
„Variace na národní melodii“
„Concerto“
„Polonaise“
„Op. 3 concertante“
„Trio“
„Triple Concerto“

Franz Danzi

„Poutpourri pro klarinet“

Edouard DuPuy

„Variace“
„Concerto“
„Adagio a Rondo“

Grenser

„Concerto“
„Adagio a Rondo“

František Vincenc Kramář

„Concerto“
„Dvojkoncert“
„Allegro pro dechy“ (4 klarinety, 2 hoboje, 2 lesní
rohy, 2 fagoty)

Lebrun

„Concerto“

Michel

„Concerto“

Wolfgang Amadeus Mozart

„Concerto“
„Sextet“
„Trio“ (K.V.498)
„Árie“ (opera Titus)
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„Klarinetový kvartet“ (kvintet)
Oxenstiern

„Prologue“ (pro housle a klarinet s orchestrem)

Righini

„Árie“ za doprovodu klarinetu a fagotu

Reichardt

„Duet“ (pro zpěvy) s doprovodem klarinetu
a fagotu

Stenborgt

„Árie“ (klarinet a fagot)

Skopelsen

„Duet pro lesní roh a klarinet“

Franz Tausch

„Concerto“
„Duet pro lesní roh a klarinet“

Winter

„Árie“ s doprovodem
„Concerto“
„Concertanto“ pro 2 housle, klarinet, lesní roh,
fagot a violoncello

V oblibě veřejnosti byly též dueta Cavalliniho, Stadlera, Devienna, Gebauera.

6.2 Seznam díla B. H. Crusella s opusovými čísly
Crusellovy skladby jsou rozděleny do tří kategorií: práce s opusovými čísly,
bez opusových čísel a nezařazené práce. Všechna díla s opusovými čísly byla
vydána za jeho života.

„Koncert Es dur op. 1“ pro klarinet a orchestr
„Kvartet Es dur op. 2“ pro klarinet, housle, violu a violoncello
„Concertante Es dur op. 3“ pro klarinet, lesní roh a fagot s doprovodem orchestru
„Kvartet c moll op. 4“ pro klarinet, housle, violu a violoncello
„Koncert f moll op. 5“ pro klarinet a orchestr
„Tři dueta pro klarinet F dur, d moll, C dur op. 6“
„Kvartet D dur op. 7“ pro klarinet A nebo flétnu, housle, violu a violoncello
Dvanáct písní z „Frithiofs Sága“ za doprovodu klavíru
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„Koncert B dur op. 11“ pro klarinet a orchestr
„Introdukce a Variace na švédskou melodii op. 12“ pro klarinet a orchestr
(vydáno i s klavírním partem )

Skladby vydané ve Stockholmu – písně

„Otrokyně“ tři aktové písně, klavírní doprovod
Dvanáct písní z „Frithiofs Saga“ s doprovodem klavíru
„The Birds of Passage“ pro čtyři hlasy s doprovodem klavíru
3 knihy písní s doprovodem klavíru
„The Mating of the Birds“ s doprovodem klavíru
„Píseň Slunci“ s doprovodem klavíru
„Hymna ke svobodě Řecka“ pro čtyři hlasy s doprovodem klavíru
„The Harp“-romance s doprovodem klavíru
„Skandinávská píseň“ pro čtyři hlasy s doprovodem klavíru

Skladby vzniklé v dílně

„Koncert pro lesní roh a orchestr“
„Concertino pro fagot a orchestr“
„Téma a Variace pro lesní roh a orchestr“
„The Goths in Olden Times“ aranžmá pro 3 fagoty a kontrabas
„Trio pro klarinet, lesní roh a fagot F dur“
„Patriotic Hymn“ pro čtyři hlasy s doprovodem orchestru
„At the Opening of Gota Canal 1832“
„The Last Warrior“
Několik příležitostných kantát a kvartetů pro zpěvy, skladby pro vojenské kapely, jako
fantasie, poutpourri, pochody a vojenské písně.
Úpravy a přepisy oper pro Švédské Královské divadlo
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Wolfgang Amadeus Mozart

„Figarova svatba“

Giaochimo Rossini

„Lazebník sevillský“

Francois Adrien Boieldieu

„Bílá paní“

Luis Spohr

„Zemire a Azor“

Ludwig van Beethoven

„Fidelio“

Daniel Francoise Esprit Auber

„Fra Diavolo“

Daniel Francoise Esprit Auber

„Němá z Portici“

A. Ch. Adam

„Alpská chalupa“

Jacques Fromental Halévy

„The Lightning“

Gustav Meyerbeer

„Robert ďábel“

Skladby bez opusových čísel

„Concertante pro dva klarinety a dechy Es dur“
„Dlouhá dueta pro klarinetisty“ (studenty)
„Rondo pro dva klarinety a smyčce“
„Adagio a Polonaise“ pro klarinet a orchestr
„Adagio a Rondo“ pro klarinet a orchestr
„Andante a Allegro“ pro klarinet a orchestr
„Andante Pastorale“ pro klarinet a orchestr
„Adagio a Variace“ na „Švédskou pijáckou píseň“ pro klarinet a orchestr
„Árie“ s doprovodem klarinetu
„Adagio a Pollacca“ pro klarinet a orchestr
„Dueto“ pro klarinet a harmonium, „Dueto“ pro lesní roh a klarinet
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6.3 Datování koncertů
Přesné data vzniku Crusellových koncertů nejsou známa. Finský expert
na život a dílo B. H. Crusella Fabian Dahlström si myslí, že práce vznikly s určitou
rezervou asi následovně:
„Koncert B dur op. 11“ pro klarinet a orchestr (první vydání v roce 1807, pozdější
vydání roku 1829)
„Sinfonia concertante B dur op. 3“ pro klarinet, lesní roh, fagot a orchestr“ (poprvé
uveden roku 1808, vydán roku 1816 )
„Koncert Es dur op. 1“ pro klarinet a orchestr (zkompletován roku 1810, vydán roku
1811 nebo 1812 )
„Koncert f moll op. 5“ pro klarinet a orchestr (premiéra r. 1815, vydán roku 1818 )
„Concertino B dur“ pro fagot a orchestr (rok 1829)
Očíslování opusů klarinetových koncertů je založeno na pořadí publikací, které
je odlišují od pravděpodobného pořadí skladeb. O Crusellovi je známo, že jeden
ze svých koncertů odehrál v roce 1807 a podle stylu se zřejmě jedná o B dur koncert
op. 11. Orchestrální partitura „Air su dois“ pro fagot a orchestr se ztratila.
Zachovala se pouze verze pro klavír a Kalevi Aho ji přepsal pro orchestr v roce 1990.
Naprosto ztracenou prací jsou „Variace pro lesní roh a orchestr“, které Crusell
vytvořil během prvního čtvrtletí 19. století.

6.4 Crusellovy koncerty ovlivněné Spohrem a Weberem
Tři klarinetové koncerty jsou nejznámější Crusellova díla. Po stylové stránce
vychází zpětně z vídeňských klasiků, ale odráží se zde i vliv Luise Spohra a Carl
Maria von Webera, kteří dodali koncertům jasný vrchol. Crusell komponoval
koncerty jen pro svou vlastní potřebu a jeho sólové party jsou velmi muzikální.
Ačkoliv jeho hudba vyžaduje technickou dokonalost, nepodlehl pokušení povrchní
virtuosity. Efektně využívá zpěvné kvality klarinetu, jeho rozsahu a kapacity náhlých
střídání rejstříků.
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„Introdukce et Air su dois“
Je to práce pro klarinet a orchestr, s níž Crusell v roce 1804 ve Stockholmu
zahájil svou dráhu skladatele. Jsou to živé variace na Dahlströmovu pijáckou píseň
„Supvisa“, dobře známou stockholmským posluchačům. Popravdě, první skladbou
byla píseň „Drahý chlapče, vypij sklenici“, upravená jako variace a tutéž plánoval
jako ukázku instrumentální zručnosti.

„Sinfonia concertante B dur“
Je koncert symfonického rozsahu pro tři sólové nástroje a orchestr. Crusell
napsal party pro dechové trio, ve kterém sám účinkoval. Od své premiéry v roce
1808 až do konce jeho života byla ve Stockholmu nejhranější skladbou. Provedena
též v Lipsku a Londýně. Ve veselé úvodní části je nejdelší samostatné klarinetové
hraní. Pomalá část plná zpěvnosti má hodně krásných ozdob. Závěr končí v Rondu
s hlavní pasáží, jejíž téma variací vychází z opery Luigi Cherubiniho „Les deux
journeés“

„Concertino B dur“
Bylo zkomponováno pro jeho zetě, fagotistu Franze Preumayera jako
program na koncertní cestu po Evropě v letech 1829 a 1830. Práce je ve volné formě
se třemi částmi bez pauzy. Hlavní pohyb vychází ze dvou variací na téma
od Francoise Adriena Boieldieua. Není zde žádná pomalá část, sólový part je dosti
náročný, což řekl i sám Preumayer, jeden z předních evropských fagotistů.
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Koncert B dur op. 11
Koncert B dur op. 11 je věnován korunnímu princi Oskarovi (1799 - 1859),
synovi Carla XIV. Johana. Oskar, jež zdědil trůn v roce 1844, byl už od roku 1813
členem Královské hudební Akademie. Intenzivně se zajímal o hudbu a uměl hrát
i na klavír. Byl též skladatelem pochodů, skladeb pro mužské sbory a romancí pro
klavír. Během svých studií v Uppsale se pohyboval v kulturních kruzích kolem Malla
Silfverstolpa a Erika Gustafa Geijera. Dopis Beethovena poslaný do Vídně Carlu
XIV. Johanu dokazuje, že jeho syn byl zručným skladatelem. V něm také Beethoven
prohlašuje, že jejich následník trůnu jeví známky hudebního talentu a nabídl pomoc
při jeho rozvoji. Nic takového se ale nestalo, ani Beethoven nesložil žádnou skladbu
věnovanou „Jeho Výsosti“ a královskému princi. Nejhudebnější a nejdokonalejší
skladbou, jenž Oskar složil, snad byla hudba ke hře „Ryno“ od Bernharda von
Beskowa, hraná na dvaceti představeních v Opeře v letech 1834-1838.

Přijetí díla
Během Crusellova života byla jeho evropská pověst založena na třech
klarinetových koncertech a jeho dalších instrumentálních skladbách. Recenze
ukazují, že jeho styl začal být považován za „passé“, tedy dá se říci zastaralý,
v okamžiku, kdy se concertina a virtuózní kousky staly oblíbenými. Ve Švédsku měl
velmi silnou pozici na počátku 19. století, mezinárodně však byl brzy zapomenut.
V roce 1827 byl Crusell označen redaktorem „AmZ“ jako „nejmilovanější švédský
skladatel“. Toto až přehnané označení získal díky své „Frithiofs Saga“, skladbě
vokální. Též jeho instrumentální skladby byly často prováděny, např.: „Concertante
pro

klarinet,

lesní

roh

a

fagot“,

jenž

se

udrželo

po

dlouhou

dobu

na repertoáru .Stejně tak jeho klarinetové koncerty,které se hrály zejména díky snaze
jeho studentů, z nichž mnozí byli úspěšní klarinetisté, například A. Addner získal
místo prvního klarinetisty v Carské opeře v Petrohradě. Styl jeho skladeb zanechal
na švédské hudbě velký vliv a ten ještě zesílil s příchodem nových skladatelů Adolfa
Fredrika Lindblada a Franze Berwalda.
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Hráči, jenž provedli Crusellova díla
Malá skupina hráčů na prvních židlích v Královském orchestru a vedoucích
zpěváků z Královské opery udávali úroveň švédského hudebního života. Těmito
nejdůležitějšími byli: bratři Berwaldové, hrající na housle a violu, hobojista Braun,
hornista Hirschfeldt, fagotista Preumayr, cellista Askergen, klarinetista Crusell,
sopranista Wasselius a tenorista Karsten.
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7.1 Klarinetový koncert f moll
Nejlepším Crusellovým klarinetovým koncertem a možná i nejlepším v celé
jeho kariéře je koncert f moll op. 5 věnovaný ruskému caru Alexandru I. Mollový klíč
propůjčuje hudbě její vlastní tón. První část je zdrženlivá a postupně vrcholí
do zpěvných a virtuosních prvků. Pomalá část ukazuje Crusella v jeho poetismu
a klidu. Práce se uzavírá živým rondem, jenž se konečně dostává do F dur.

7.2 Hlavní komentář vydání koncertu f moll op. 5
Základní vydavatelské obtíže související s klarinetovým koncertem spočívají
v nedostatku základních pramenů. Crusellovy rukopisy se ztratily, nebyly nalezeny
ani ve švédské knihovně společně s publikacemi vydanými v Lipsku. Hlavními
druhotnými prameny jsou části vydané během Crusellova života v Lipsku
(ne všechny byly tehdy použity). Ačkoliv lipské kopie vykazují značné nedostatky,
jenž utváří nynější základní formu vydání, současnost nemá jinou možnost, než
vycházet z tehdejších materiálů. Nic neukazuje na to, že Crusell mohl číst korekturu,
nebo

jiným

způsobem

schválit

tento

výtisk.

S

největší

pravděpodobností

je to presentováno pouze jako interpretace rytce, často velmi nedostačující. Pouze
v případě op.1 existuje švédská kopie z 1. poloviny 19. století. To jistě poskytuje
množství doplňujících informací, které však nemusí být zcela věrohodné. V některých
detailech se odráží tradice ve Stockholmském a Dvorním orchestru, ale neexistuje
žádné svědectví, že odchylky z lipského tisku Crusell schválil. Počet okolností by měl
přispívat k vadám lipského vydání:
Crusellovo písmo je velmi často neurčité jakoby řádně nevyslovené, nejsou
dobře označeny tečky, čárky, kolmé pomlčky a jiné detaily (objevují se v rukopise
Concertina pro fagot). Originály pravděpodobně obsahují krátké notace neznámého
typu a značné zdroje dvojsmyslností. Příklady, s nimiž rytec pracoval, byly „nečisté“,
v jiném ohledu je možné, že Crusell poslal do Lipska partituru, která, jak je vidět, byla
užita ve Stockholmu a oni obdrželi rozličné korektury a dodatky.
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Dodatečné hypotézy se objevily u nynějších vydání. Je možné si představit,
že partituru nebo části, jenž poslal do Lipska, byly kompozice materiálů představující
rozdílné vývojové uvedení díla, které nebylo podřízeno světovému procesu
„normalizace“. To by mohlo vysvětlit rozdíly mezi paralelními a normálními pasážemi,
jenž získají totožnou notaci. Snad nejzřetelnějším příkladem paralelní pasáže
s odchylnou notací je v op. 5-Allegro, kdy se objevují rozdíly, které ale byly obezřetně
retušovány v této edici (jak o tom pojednává „Critical Commentary“) mezi jinými
v klarinetovém partu a v partu violoncell a kontrabasů, kde se objevilo také několik
příkladů. Z důvodu nedostatků v pramenech byl editor neustále nucen volit mezi
věrohodnými variantami, z nichž vyplývá nejistota současných pramenů. Z tohoto
důvodu bude jen stěží smysluplné najít plnou hodnotu každého odlišného detailu
mezi druhotnými zdroji a tímto vydáním. Proto se též „Critical Commentary“ zaměřuje
na problémy obtížnější, obzvláště na ty, které mohou ovlivnit především frázování.

Popis op. 5, 1. věta

Tempové označení

Allegro

Tónina

f moll

Metrum

4/4

Rozsah sólového partu

e-g´´´

Forma

sonátová forma s dvojitou expozicí

Popis op. 5., 2. věta

Tempové označení

Andante pastotale

Tónina

Des dur

Metrum

9/8

Rozsah sólového partu

f-es´´´

Forma

ABA
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Popis Opusu 5., 3. věta

Tempové označení

Rondo, Allegretto

Tónina

f moll

Metrum

2/4

Rozsah sólového partu

e-g´´´

Forma

modifikující rondo
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7.3 Rozbor koncertu f moll op. 5
1. věta Allegro

1. expozice:
práce s hlavním tématem
takt č. 1-6, unisono (Violino I.,II. ,Viola, Violoncello, Kontrabasso)

takt č. 71-74 klarinet sólo in B

2. expozice

práce s hlavním tématem
takt č. 61 klarinet in B, vedlejší téma klarinet in B takt č. 90
tónina As dur

Provedení
nové téma klarinet in B takt č. 176
tónina f moll
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orchestrální mezihra takt č. 164, vychází z hlavního tématu

Repríza
repríza hlavního tématu 1. expozice takt č. 224
repríza hlavního tématu 2. expozice klarinet in B takt č. 246
tónina f moll
vedlejší téma klarinet in B takt č. 284
tónina F dur

Kóda
Práce s hlavním tématem, orchestr takt č. 297
klarinet in B takt č. 299
tónina F dur
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Kadence
klarinet in B takt č. 317

2. věta Andante Pastorale

Expozice
práce s hlavním tématem klarinet in B takt č. 1-9
tónina Es dur

Provedení
vedlejší téma klarinet in B takt č. 18
tónina c moll

Kadence
klarinet in B takt č. 37

Repríza
repríza hlavního tématu klarinet in B takt č. 38
tónina Es dur

Kóda

Kóda tématická
orchestr takt č. 50
klarinet in B takt č. 53
tónina Es dur
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3. věta Rondo

díl A
díl a-práce s hlavním tématem klarinet in B takt č. 1-20
díl b-práce s hlavním tématem orchestr takt č. 20-30
tónina f moll
díl b-orchestrální mezihra takt č. 21-30

díl B
díl a-uvedení vedlejšího tématu klarinet in B takt č. 31-60
díl b-práce s vedlejším tématem klarinet in B takt č. 60-79
tónina As dur

mezivěta takt č. 80-100
díl a´-repríza vedlejšího tématu klarinet in B takt č. 99-118
díl A a-repríza hlavního tématu klarinet in B takt č. 119
díl b-orchestrální mezihra takt č. 142-151
díl B repríza vedlejšího tématu klarinet in B takt č. 152-156
díl C uvedení nového tématu klarinet in B takt č. 157-191
tónina f moll

mezivěta takt č.192-198, modulace do tóniny F dur
díl B b repríza práce s vedlejším tématem klarinet in B takt č. 199-212
tónina F dur
díl A´ variace na hlavní téma klarinet in B takt č. 220-271

Kóda klarinet in B takt č. 271-285
změna tempa Piú vivo
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Závěr

Ve své diplomové práci jsem se snažila vystihnout základní problematiku hry
na klarinet a to způsobem, aby byl srozumitelný pro všechny hráče na tento nástroj,
nejen profesionální, ale i amatéry. Existuje řada publikací o způsobech hry
na klarinet, mnoho z nich je ale v angličtině a mnohdy jsou napsány tak, že jim
začátečník, nebo i laik zcela neporozumí. Já jsem se snažila čerpat nejen z literatury,
ale hlavně ze svých zkušeností, protože jen léty ověřené způsoby tvorby tónu nebo
techniky hry jsou tou nejlepší radou. Tato práce může být jakýmsi základem
seznámení se s nástrojem pro každého klarinetistu, ale jen cvičením a praktickým
využitím nástroje může dosáhnout jeho hra vysoké kvality. Při psaní této diplomové
práce jsem mnohé věci konzultovala se svými kolegy, kteří mě utvrdili v mém názoru
a řešení jednotlivých problematických hledisek hry na klarinet.
Setkání s tvorbou B. H. Crusella bylo pro mě velice překvapivé, netušila jsem,
že existují taková díla vysoké kvality, hlavně kompozice pro klarinet. B. H. Crusell
není v naší republice ani v Evropě moc známý, což je dle mého názoru veliká škoda.
Jeho klarinetové skladby zatím nejsou řazeny mezi klasický repertoár klarinetistů,
snad proto, že neměli příležitost se s nimi osobně setkat. Problém je také v tom,
že jeho kompozice nejsou zcela dostupné a možná se nehrají i z důvodu jejich
obtížnosti. Doufám, že moje diplomová práce přiblíží tohoto skladatele více
do podvědomí hráčů a začne se více objevovat na koncertních pódiích.
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