
MAURICE RAVEL i, 3, 1875 - 28, 12. 1937

Na konci 19. století vstoupi l i  do unění impresionisté
- nejdříve nalíř i  a o generaci  pozděj i  hudebníci . .  Ve svých

díIech zachycoval i  prchavý okanŽik, nátradu' tón i  vůni. Za
představite].e francouzského impresionismu jsou pokládání

claude Debussy a Maurice Rave] ' .  Prot i  h luboce senzít ivnímu

Debussynu byl Ravel daleko racíoná1nější a inte1ektuálněj ší .

Jeho urně}ecký zájern byl Širší, proto nelze jej ich tvorbu
převést na jednoho společného jmenovatele.

Maurice Rave]. se narodi l  v cÍboure, malé vesničce na

baskickém pobřeŽí pod Pyrenejemi. otec byl vynikající švý-

carský ínženýr, po matce byl Bask. Rodina se brzy přestěho-

vala do PaříŽe. Dětství proŽÍ1 v k1idu, bez rnater iáIních
prob1érnů. Dostalo se nu kvalitního hudebního vzdě1ání "
v roce ]-889 vstoupi l  na paříŽskou konzervatoř,  v kompozic i
byl Žáken pečlivého a důk1adného GabrÍela Fauré. ve dvaceti

Ietech napsal své první sktadby, které vyjadřují or ig inal i tu
a nadání. Přesto se mu nepodař i1o získat prest iŽní Řírnskou
cenu' o kterou se ucháze1 čtyř ikrát.

Roce 1899 napsal skladbu Pavana za nrtvou infantku,
která zachycuje únavu a smutek konce století. Její působivý

zák1adní not iv jí zaj ist i I  trva].ou popu1aritu. V da1šírn vý-
voj i  se př ikIoní1 k impresionismu. Jeho skladby mají ve
srovnánÍ s Debusslrm pevnější rysy ve forrně, melodice i ryt-
mu. Patří sem k1avírní cykly Vodotrysky (Jeaux d Ean), Zr-
cad.Za (}íirois),  obsahující skladby Noční rnůry, smutní ptác1 ,
Bárka na oceáně, Údolí zvonů. Názvy skladeb svědčí o ínspi-
rací v rozporných rysech doby, která naplňovala úzkostí
a ved1a k útěku do íIuze a snu. Vynikaj ícírn klavÍrním dílern

)e Kašpar v noci (Gaspard de ]a Nuít) z roku 1908. zde se

fantast ické představy stýkají se surreal isrnem.

Pronikavý inte1ekt odvedl Ravela záhy k neoklasicismu.



Historickými slohy se necha]- ínspirovat jíŽ Ý sonatině pro

k7avir z r. ]'9o5 či v klavírní suitě .Le tombeau de Couperin

(19].7). skvě]-ou kompoziční technikou se vyznačují dva k1a-

vírní koncerty z ].et ] '930 a 1931. Působivý je druhý koncert

D dur pro 1evou ruku, napsaný pro rakouského pianistu Pau1a

Wittgensteina, který v první světové válce ztratiI pravou

ruku.

Španělský původ př i tahoval Ravela, stejně jako i  dalšÍ

francouzské sk1adatele, k fo].k lórní a exot ické inspiraci .  Do

této oblasti patří efektní španě7ská rapsódie pro orchestr

( 1907 ) a konická j ednoaktová opera španělská hodinka

(1907). FoIk1oristícky zabarvené jsou i  skladby komorní
- KlavirnÍ trio A dur a dvě sonáty.

'  Pro Ruský balet napsa]. Rave1 Dáf ' is a chLoé (191]') .  Jde

o. j ednoduchý příběh odvozený z antického bájesIoví podložený

hudbou zářivé pohody a podmanivého kouzla. z baletní hudby

sestaviI Ravel dvě orchestrá lní suity. V orchestrá] 'ních dí-

lech se projevuje jeho ninořádná schopnost instrumentace

a cit pro barvu. Vrcholným proj evem tohoto mistrovství je

popu]'ární Bo] 'ero (1928), .sedmnáct irninutová skladba postavená

pouze na j .nstrumentální a dynamické g|radaci .  Úaaine ie to

nejhranější sk].adba na světě vůbec, í kdyŽ její popular i ta

Ravé1a pří l iš netěŠi].a, protoŽe neoprávněně zastíni la jeho

da lší  vyn i ka j í cí  dí l a .  ve l rn i  h raný  j e  i  vaLčÍk  (La  Va l se ) ,

idea1izace vídeňského valčíku.

Své klavírní skladby Rave1 pozdějí instrumentoval.

v orchestrá lní podobě znějí dokonale '  objevují se v nich

nové zvukové nožnost i .  Dok1adem schopnost i .zacházet se zvu-

kem orchestru je také instrumentace Musorgského Kartinek,

která je znárnější neŽ původní klavírní vérze.

Pro děti svých přátel napsa1 pohádkovou klavírní suitu

Má natka ňusa (později instrumentovanou ) , pohledem do světa

dětské fantazie je i  opera DÍtě a kouzla (1,925).

Dětský svět by1 Rave1ovi blízký, i když většinu Života

ŽiI v ústraní. Byl sběrateIern drobností, vábi ly jej  přede-

všírn mechanické přístoje a hodiny. Nikdy se neoŽeni l '  chova].



éxotické kočky a pěstoval květíny. Jeho soukromí poznalo jen

několik přátel. Í,uxus a e].exance byly souěástí jelio život-
ního stylu. od roku 1933 trpě1 nervovýn onemocněnín, Pod-
stoupil i nozkovou operaci, a1e bezvtýsledně. 28. prosince

L937 za svítání zenřel uaurice Ravel v pařížské nenocnici.
celý Ravel.ův hudební odkaz není velký, zahrnuje celken

57 děI . Je origínáIní syntézou různých inspiraěních prvků,

zpracovaných s vkusem, peěIivostí a mistrovskou technikou.
Jeho skladby jsou oblíbenou součástí koncertních progranů.
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