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MANUEL  DE  FALLA     23. 11. 1876 – 14. 11. 1946 
 

 

Manuel de Falla byl bezesporu největším mistrem mladé španělské hudby. Stal se tvůrcem 

moderní španělské národní hudby nejen zřejmě vyšší mírou talentu, ale i důsledným a umělecky 

odpovědným přístupem k tvorbě.  

Jako skladatel byl Falla perfekcionista a ve svém osobním životě nebyl nikterak méně 

puntičkářský. Jídlo se muselo podávat včas, šaty musel mít dokonale vyžehlené, boty nablýskané. 

Nevíme, po kom z rodičů tuto charakterovou zvláštnost zdědil, ale jeho otec byl obchodníkem 

z Valencie a matka Maria del Carmen, od níž získal své první poznatky o hudbě, pocházela 

z Katalánska. Fallova díla jsou dokonale vyvážená a vybroušená jako diamant. Jeho třpyt sice 

nezahřeje, ale přesto se nám tají dech nad jeho krásou. Komponoval od dětství, záhy se vážně zabýval 

hudební teorií. Nebyl zázračným dítětem a po nějakou dobu se nemohl rozhodnout, zda se stane 

spisovatelem nebo skladatelem. Ale hudba nakonec zvítězila a překvapivě to byl Griegův příklad, 

který jej naplnil touhou vytvořit podobně národní styl a způsob vyjadřování pro hudbu jeho rodného 

Španělska.  

Manuel Falla studoval klavír a skladbu na konzervatoři v Madridu. Roku 1905 zvítězil 

v tamější klavírní a kompoziční soutěži. Vítěznou skladbou byla opera Krátký život, spojující folklórní 

prvky (temperamentní taneční čísla) s vyspělou romantickou orchestrální stylizací. Označení opera je 

snad příliš. Je to příběh malé Salud, opuštěné milencem a umírající žalem, když si její milý bere za 

ženu jinou. Falla musel dlouho bojovat, než bylo dílo konečně uvedeno v Nizze. Vinou slabého libreta 

nemá skladba divadelní životnost a je prováděna koncertně.  

Falla domyslel význam folklóru a namísto povrchního zájmu o lidový hudební projev začal 

folklórní umění své vlasti studovat vědecky. Nejen hudbu, ale i lidové divadlo, pro Španělsko tak 

typické. Založil soubor, který znovu uváděl v život pozapomenuté lidové hry se zpěvy a tanci – 

zarzuelas, které sám nalezl, oprášil a nově „restauroval“. Libozvučný název zarzuela vznikl ze slova 

zarza, ostružiní, po němž se jmenoval palác La Zarzuela nedaleko Madridu. V něm král Filip IV. 

pořádal honosná divadelní představení. Říkalo se jim fiestas de la Zarzuela – zarzuelské slavnosti. Tak 

vznikl název pro španělskou národní operu, která proslavila právě i Manuela de Fallu.  

Jako klavírista a vedoucí divadelní skupiny cestoval Falla po Francii, Švýcarsku a Belgii. Roku 

1907 přichází do Paříže. „Strávil jsem tady nezapomenutelných sedm let. Debussy, Ravel, Schmitt 

a Dukas byli mými nejlepšími přáteli, zvláště Dukas. On mě povzbuzoval ke komponování, on také 

seznámil Paříž s mým dílem. V Paříži jsem napsal své Noci ve Španělských zahradách. Byl jsem tak 

daleko od Španělska, že jsem je snad viděl ještě krásnější než jsou ve skutečnosti. Díky Paříži!“ pravil 

jednou Falla. Právě tito lidé se postarali o to, aby Fallovo jméno vešlo v Paříži ve známost. Na 
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vzdělaného a vnímavého Španěla hluboce zapůsobilo setkání s novou evropskou hudbou ve chvíli, kdy 

snahy francouzských impresionistů určovaly její soudobou tvář. Symbióza španělského folklóru 

a francouzského impresionismu dává jeho hudbě originální podobu, charakteristickou právě pro tohoto 

skladatele. Stává se jedním z vrcholných zjevů evropského impresionismu a neoklasicismu. Falla 

čerpal především z andaluského folklóru a hudby španělských cikánů. Vytvořil tak obrazy univerzální 

a zároveň čistě španělské především ve svých baletech Čarodějná láska a Třírohý klobouk. Motivy 

Čarodějné lásky jsou založeny na strašidelném příběhu cikánské žárlivosti. Je to příběh staré legendy 

z Andalusie, tajuplně romantické a přesto vřele opravdové – její dějotvornou součástí je vůně krajiny 

a atmosféra zvyků země. Hudba baletu je plynulá, výstupy jsou spojeny krátkými sekvencemi, jeho 

hlavními součástmi jsou Tanec hrůzy a Ohňový tanec. Falla vychází úzce z flamenca a andaluského 

jonda, zajímá se o španělskou lidovou píseň a přitahuje ho zvláště jejich rytmická stránka. Barvu 

klavíru dokázal ve svých dílech skvěle přizpůsobit charakteru kytary, která spolu s kastanětami je 

neodmyslitelnou součástí jihošpanělské hudby. Používá zde typickou cikánskou praktiku zpěvu 

doprovázeného kytarou. Kastanětových a kytarových rytmů užívá jako organické složky svých 

skladeb, ale nejen to, přenáší oba tyto národní španělské nástroje do svého symfonického orchestru 

jako nástroje stálé a píše pro ně vážné sólové skladby. 

Úchvatná je například jeho Pocta Claude Debussymu (Homenaje pour le tombeau de 

Debussy), napsaná na paměť velkého francouzského skladatele pro sólovou kytaru. Máme-li hovořit 

o typických rysech Fallova impresionismu, musíme použít slovo evokace – naléhavé, důvěrné sdělení, 

zaklínání. Platí to jak pro Noci ve Španělských zahradách, neméně vděčným příkladem je již 

zmiňovaný balet Čarodějná láska. Evokace, vášnivost, magie a démonismus, to jsou vlastnosti 

Fallovy tvorby kolem roku 1915. Příklonem k lidovému umění dokázal však ještě víc. Vytrhl 

impresionistickou hudbu z nebezpečí aristokratické výlučnosti a dal jí široký společenský smysl, jak na 

to poukázal německý badatel Wörner. Falla se stal hlavním představitelem závěrečné fáze hudebního 

impresionismu, v níž se hlásí znovu ke slovu romantismus, ovšem ve zcela novém smyslu.  

V roce 1917 Ďagilev a jeho choreograf Massine slyšeli Fallovu baletní pantomimu o dvou 

částech – El Corregidor y la Molinera, napsanou podle novely Pedra Antonia de Alarcón z roku 1874. 

Přesvědčili ho k vytvoření verze vhodné pro Ďagilevův Ruský balet. Po dokončení roku 1919 tento 

nový balet, s kostýmy a výpravou od Pabla Picassa a přejmenovaný na Třírohý klobouk, vyvolal 

nadšené ohlasy v Londýně. Přesto však balet nebyl ve Španělsku po mnoho let dobře přijat. Třírohý 

klobouk je v kontextu skladatelova díla výjimkou: namísto osudového či mýtického tématu 

zpracovává fraškovitý příběh z 18. století. Nejčastěji se balet hraje na koncertních podiích v podobě 

jedné nebo dvou suit, jež jsou výběrem tanečních obrazů z prvního a druhého dílu. 

Z podnětu proslulé umělkyně Wandy Landowské složil Falla scarlattiovský Koncert pro 

cembalo. Nic však nebylo uměleckému založení skladatele tak vzdálené jako vnější okázalost a efekt, 
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a tak původní kompoziční záměr vyústil po tříletém úsilí (1923–1926) do díla zvukově komorně 

přitlumeného a výrazově cudného, v němž je pět sólově obsazených nástrojů rovnocenným partnerem 

cembala. Volná věta má mystickou hloubku a vyvolává představu proudu světla pronikajícího 

pestrobarevnou okenní mozaikou do přítmí obrovské gotické katedrály, kdežto závěrečné Vivace je 

přehlídkou impresionistických barevných kouzel a strhující evokací španělského lidového 

temperamentu.  

Falla také poznal tvrdý úděl emigranta. Madridské rozruchy ho přiměly, aby přesídlil do 

Granady, kde nalezl více klidu pro komponování. Zde se také seznámil se svou životní láskou, 

básníkem Federicem Garcíou Lorcou. Tato klidná a produktivní etapa skladatelova života byla 

přerušena vypuknutím občanské války roku 1936. Španělská občanská válka vyhnala Fallu ze země. 

Jeho přítel byl bez soudu popraven jako kolaborant. Zničený Falla odcestoval ke konci války se svou 

sestrou do Argentiny, kde dostal nabídku dirigovat koncerty v divadle Colón. Zde zůstal až do konce 

života a pracoval na rozsáhlém díle Atlantida, které však nedokončil. Zemřel v městečku Alta Gracia 

jako podivínský samotář. Jeho obydlí, které sdílel se svou sestrou, bylo nadmíru originální – všechno 

prý bylo zakryto sítěmi, aby se chránil před mouchami. Ničeho se Falla tak nebál jako průvanu. Denně 

se koupal 5 hodin a žil skoro jen z léků. Jako hypochondr skončil tento skladatel, jenž svými 

skladbami v mládí vytvořil národní styl překypující silou, styl, v němž se mísí španělská důstojnost se 

snahou zůstávat v pozadí a s úsměvným životním optimismem. Jeho tělo bylo převezeno zpět do 

Španělska a pohřbeno v cadizské katedrále. 

        (Zpracovala: Lucie Lánová) 


