
CAMILLE SAINT-SAENS 9. 10. 1835 -16.12.1921

Hudební romantismus l9. století vnes| po řádu minulých sto|etí do hrrdby novou

atnrosféru, dťtraz na národní charakter hudby. zálibu v historii a předevšínr oter'ře|

všeclrny brány vo|nómu vyjádření cittt. ', Ítudbu 'je ne1ronnntičtč jší z,e l,šech uněni.

otevírú před člol,ěkem :rcPoztunou řiši tuk, uhy se oddal tonru' co 'je

nepojnenolalelné... Nové tendence se projevily vznikem a rozvojem Žánrů. bezpočct

sk|adatelÚ se podílelo na utváření rftznýc|r tendencí a srrlěrú' které se pochopitelně

během století vyvíjely a měnily jednak v prťrběhu času'jednak v ránrci rťrzných zen.rí.

Francouzská hudba nrěla svá nezanrěnitelná specifika, vedlc progranrních idcji

fiarrcouzského ronantisrrru zde byly historizrrjící tendence a pokračování v tradici

k|asické synrlbrrie. Ve druhé polovině sto|eti se stal pokračovalelcnr nejlepších tradic

|rancouzské hudby Camille Saint.Saěns. významný hudební skIadatel. klar'írista

a dirigent, váŽ'ený a lntávaný 1iŽ za svého Života.

Narodil se v PařiŤ,i 9. října l835. Jeho nlatka, která záhy ovdověla. pos|ala

nadanélro chlapcc učit se na k|avír ke sr'ó příbuzné. Chlapec dosáh| brzy miniořádných

úspěchů' uŽ před šestýnri narozeninami hrál na klavír v paříŽských salónech. takó začal

ise svými skladatelskýnri pokusy. Jeho veřejnýrn debutern byl korrcert r, Plcyelor'ě sá|c

v PaříŽi' kde přednesl s orchestrenr Mozartťtv koncert (v l l letech).

Soukronlě studova| hannonii. od roktr l848 se slal Žákenr paříŽské konzervatoře.

str.rdoval |rru na valhany a konrpozic i  u. lacquese Ha|évyho. opakovaně se zúčastniI

r'arhanní soutěŽe' vŽdy s dobýnr umístěnim. o Řínrskou cenu se však pokouše| nrarně.

neuspěl v roce l 852 ani l 854, ačkoliv jeho jrnéno bylo jiŽ v |rudebníclr kruzích znánló.

V letech l853.76 pťtsobil jako varhaník v kostele Saint-Mcrry v PaříŽi. pozdčji

v Madeleine. Své výzrranrrré postavení p|niI znarrrenitě' brzy se pros|aviIjako r'ynikající

varhaník a nristr inrprovizace' Rezignova| roku l87ó a věnoval sc výhradně skIadbě



a koncertní hře rra klavír. Začal se r,ěnovat i pedagogické činnosti. učil hru na klar'ír'

nlezi jeho Žáky patřil Gabriel Fauré.

Canri l Ic Saint-Saěns se stal  jednír l  ze zakladatelťr v l ivné Socióté Nat ionale

dc Musiquc'  která byla z.a|ožena rra podporu fI.ancorrzských skladatelů ( l87l).  odeše|

r.Šak vrocc l88íl. protoŽe ncsouhlasiI s tlázorenr. aby do koncertnich progranlťr by|i

zařazcni zahralt ični sk Iadatelé'

Jeho soukronlý Žir,ot rreby| pří|iš št'astný' roku 1875 se oŽcnil' bohuŽel oba

sr 'nol .é zenl řc] i jcštč V dčtst\ 'í.  Se ŽcI lot"t se odlouči l i  ( l88l),  a|e nikdy nebyl i  of ic iá ině

rozr'edctri. .Ielro Žena zenrřcla v Bordeaux roku l950 ve věku dcva<lcsát pět lct.

V Dippc (nrísto narození jeho otce) za|oŽil Sain.Saě|ls l-l]uzeum. kterénlu

r 'čnor 'a| čctrré urr lě lecké přednrěty ( l89l) '  Zde by|a o někol ik let pozdčji  odhalena i  jeho

soclia.

Stal  se ot lc iá|ní osoblrostí. dostalo sc l rrLt nlnoha poct. nejcrr r 'c Franci i  (mj. by|

zr olcn do lnst i tut de France) '  a le i  r '  c iz inč. by| členenr nlnoha zahraničIrích organizací'

V roce l90(l byI poprvé v USA. byl vyslancerll |rancouzské|ro parlamentu na Pananra

-Pacific r'ýstar.ě ( l9l5 ). Ut.edl zde dí|o HaiI Coliftrnia. napsané pro tulo příležitost.

Podnikl  ccstu r lo J iŽní Ameriky ( l ,e r .čku 8l let) '  svá díla ur 'ádčl na veřejnos1i

aŽ do sr 'é sI-nrt i .  ZťlčastniI se jako dir igent a klar 'ír ista ťest ivalu V Athénách ( l920) '

.|cŠtč \ '  s lpnu l92l hrá l  na klavír své sk|adby vc svénr muzeu V Dippc. Na z inlu odjel

do AlŽírska. zde však zenrře| l(; .  prosincc l92l ve l 'ěku 8ó let '

CanriIlc Saint-Saěns si r.ydobyl r'ýznanrné nlísto mezi francouzskýrrri skladate|i'

\'vznaČor'a] sc Širokýnl obecnÝtrr i,hudebnínl r'zdělárrínr. sttverénně ovládal |onlu

a konlpozic i '  Vytr 'oř i l  přcs l50 opusor 'ých čísel nejrůznějšich |orenl.  Vytvoř iI  l  l  opcr.

3 syr l lbrr ie.5 konccrtt i  pro klar 'ír '  n lnoŽstr. i  sk ladeb pro nejrůznčjši obsazení. k lavínrí

cykly' nrše. oratoria. Z tol]oto rozsáhlóho dí|a jsou často prováděny 3. synfonie

(s vtrhanani) ' kterou r'čnor.a| památce F' Liszta. ."'irtuózní Introdukce a rondo

tapriccioso pro houslc a orclrcstr (l8(l3).3. housloyÍ koncerl (188|\, I. violoncellot,j,

koncert ( lE73). Vclnl i  pt isobivým dílcnr je opera Sarr lsor l  c DaIiIa (1877\

s dranrat ickýnl i  sbory a e|ektr iínl i  tanečninl i  Výstupy' kteráje zhudebnčnínl heroického

biblického příběhLr' v kterénl nechybi hrdinný boj pro nepřáte|ským filištínskýnr' láska'

Ženská zrada i hrdinné \,ítčZst\,í nad nepřátcli za cenu ztrátv vlastniho Života.



Pozomosti posluchačů se vŽdy těšila symfonická básei Tanec kostlivcti (Danse

macabre)' která je věcným a trochu ironickým líčením půlnočni scény na hřbitově

s divokým tancem kostlivců' jinrŽ vyhrává smrt na své skřipky. Kohout zakokrhá'

divoký tanec ustane a vŠe se rázem rozprchne.

V Praze sloŽil svůj vtipný a populámí Karneval zvířat pro dva klavíry

a komomí orchestr (l886). Skladba představí rttzná z'viÍata _ že|vy, slony ve svém

těžkopádném rytmu. ale i ,,nebohé.. klavíristy. kteří vytrvale opakují své stupnicové

škály, kostrbatě a s chybami. Nechybějí z.de nápady ani vtip. Světově proslulou se stala

krásná zpévná nrelodie Labut,, hraná violoncellem' ,,nebot, ktbut, zttzpíl,ti pou:e

.jedinkrút y žil,otě' nepředstttl,itelně nátllterně u pak untírá,,.

Camille Saint.Saéns navštívil třikrát Prahu a prováděl zde svá díla. VáŽil

si Bedřicha Smetany a ještě se s ním osobně setkal. Během života mu byl vytýkán

ek|ekt ic isrrrus '  t j .  Že s i  bere poučeni ztvorby j iných autorů. Na to odpověděl ( l885):

,J)okont'e si klatlu :tt čest, že jsen rlř'íl,e studotul Ll/ugneru a že.isen : něj Íěžil'.jak bl,lo

nÝnt prút'ent, ale tuké ntou pol,inností' dělul.jsem to s Buchem, Beellrcl,enen' Moxtrtent

u misttl. všech škol. Necítint se vázún řici o žúdnént : nich, že on .jedin! .le Bůh u 'iti.leho

prorokent' l/e skuíečnosti milt1ji unňní.,'


