
Nejvědečtější z kvartetů – Quatuor scientifique Antonína Rejchy

Antonín Rejcha je znám svými hudebně-teoretickými spisy, které uplatňoval během výuky na
čerstvě  fungující  pařížské  konzervatoři,  nelze  však  opomíjet  ani  jeho  skladebný  odkaz.
Všeobecnou známost mu přineslo vytvoření a kodifikace dechového kvintetu jako hudebního
žánru.  Jeho  skladebně  novátorské  postupy,  které  reflektoval  ve  svých  spisech,  se  však
projevily i v další tvorbě. Zájem o zmodernizování typické barokní hudební formy – fugy –
nalezneme v Rejchově tvorbě pro klávesové nástroje, ale i v jeho smyčcových kvartetech, a
to zejména v období jeho vídeňského působení. Do této doby spadá i kompozice obsáhlého
kvartetu s názvem Quatuor scientifique, tedy vědecký kvartet.

Antonín Rejcha se narodil v Praze jako syn pekaře a byl pokřtěn 27. února 1770. Protože mu
v necelém roce života zemřel otec, musel se v dětství o sebe starat dosti samostatně. V touze
po  vzdělání  utekl  v jedenácti  letech  za  dědečkem z otcovy  strany  do Klatov  a  odtud  byl
poslán  k otcovu  bratru,  Josefu  Rejchovi  do  švábského  Wallensteinu.  Zde  se  mu  dostalo
hudebního vzdělání a po přesunu strýce do Bonnu, kde se stal kapelníkem kurfiřtské kapely,
se Antonín zapsal i na bonnskou univerzitu. Od této doby se mladý Rejcha znal a přátelil se
svým vrstevníkem Ludwigem van Beethovenem. V Bonnu také dostali oba nabídku od Josefa
Haydna studovat u něj ve Vídni. Beethoven ji využil obratem, Rejcha se naproti tomu uchýlil
před  postupem  francouzské  armády  do  Hamburku,  kde  již  definitivně  zanechal  dráhy
aktivního hudebníka a plně se věnoval  výuce a komponování.  Po pěti  letech se vydal  do
Paříže, zrovna v době Napoleonova převzetí absolutní vlády. Neklidná politická i společenská
situace v Paříži přiměla Rejchu uchýlit se na pařížský venkov, po roce se však rozhodl pro
přesun do Vídně.  Přijel  tam na podzim  1801,  tedy  necelých  deset  let  po  Beethovenovi.
Přestože Josef Haydn již hodiny nedával a Rejcha je ostatně ani nepotřeboval, stal se jeho
blízkým společníkem a  díky svým jazykovým  znalostem fungoval  také  jako  tlumočník  při
francouzsky mluvících návštěvách. Rejchův pobyt ve Vídni trval  do podzimu 1808, kdy se
před další  připravovanou  francouzsko-rakouskou válkou  rozhodl  odejít  do  Paříže,  kde  se
natrvalo usadil, jak profesně, tak v soukromém životě. V lednu 1818 byl dokonce jmenován
profesorem pařížské konzervatoře, později získal francouzské občanství a řád Čestné legie.
Všeobecného uznání zde požíval až do své náhlé smrti 28. května 1836. Přestože Rejchovo
hlavní pedagogické i skladatelské působení spadá do jeho dlouholetého pařížského pobytu,
jeho návštěva Vídně měla velký vliv na formování jeho skladatelské osobnosti.

Quatuor  scientifique,  tedy  Vědecký  kvartet,  vznikl  z velké  části  právě  během  Rejchova
vídeňského pobytu a dosud nebyl nikdy vydán, tím unikal i pozornosti interpretů. Dochoval
se  v rukopisné  podobě  ve fondu  Hudebního  oddělení  Národní  knihovny  v Paříži  pod
signaturou  MS 12020.  Rukopis  obsahuje  celkem čtyři  úhledně  napsané  party  neznámou
rukou, na titulním listě partu prvních houslí je celý název uveden jako Quatuor scientifique,
consistant en XII morceaux de musique pour deux violons, alto et violoncelle, tedy Vědecký
kvartet, sestávající z dvanácti hudebních kusů pro dvoje housle, violu a violoncello. Rukopis
nenese  žádné  datum,  předpokládá  se  však,  že  dílo  vzniklo  během  Rejchova  vídeňského
působení, přesněji po vydání jeho nyní asi nejznámějšího klavírního díla  36 fugues pour le



pianoforte, composées d’après un nouveau système,  tedy 36 fug pro klavír podle nového
systému, které vyšly ve Vídni poprvé roku 1803 (druhé vydání z roku 1805 bylo doplněno
Rejchovým  vysvětlujícím  pojednáním:  Über  das  neue  Fugensystem).  Celkem  tři  z oněch
dvanácti vět kvartetu totiž vycházejí z klavírních fug této sbírky. Další zpřesnění datace vzniku
Quatuor  scientifique nabízí  způsob jeho dochování.  Pod stejnou signaturou  se  v pařížské
Národní  knihovně nalézá ještě jeden rukopis,  tentokrát  napsaný vlastnoručně Antonínem
Rejchou.  Jedná  se  o  partituru  jednověté  fantazie  pro  dvoje  housle,  violu  a  violoncello,
nazvané La Pantomime, Fantaisie pour deux violons, alto et violoncelle. Ani tato skladba se
dosud nedočkala žádného vydání ani nahrávky. Sám autor na ni zapsal datum a místo vzniku,
a to ve Vídni, 24. dubna 1806. Uložení obou rukopisů pod jednou signaturou zřejmě vedlo
k závěru, že i  Quatuor scientifique pochází ze stejné doby, protože tuto informaci můžeme
nalézt jak v katalogu knihovny, tak v dosud publikovaných pracích o tomto Rejchově díle:
v obsáhlé Rejchově monografii obsahující i katalog jeho děl od Olgy Šotolové,1 ale i ve studii
zaměřené přímo na  Quatuor scientifique od Marie Teresy Arfini.2 Stejnou dataci  Quatuor
scientifique navrhuje i Louise Bernard de Raymond.3 Je otázkou, zda uložení obou rukopisů,
tedy  La Pantomime a  Quatuor scientifique pod jednou signaturou je skutečně důkazem o
jejich časové či jiné provázanosti. K takovému utřídění poměrně početné sbírky Rejchových
děl v této knihovně totiž mohlo dojít i omylem při katalogizaci. Příčinu můžeme hledat ve
shodě názvů: již zmíněná partitura La Pantomime mohla být mylně považována za partituru
první věty Quatuor scientifique, dochovaného pouze v hlasech. Tato první věta kvartetu totiž
také nese název  La Pantomime – Introduction, zde je zajímavé podotknout, že dochované
rukopisné party  mají  tento  název  zřetelně dopsán dodatečně a  to  odlišným rukopisem i
inkoustem, písmo však nemá charakteristiky Rejchova rukopisu. I když společné uložení obou
rukopisů  může  být  náhodné,  skladebný  charakter  Quatuor  scientifique odkazuje  spíše
k Rejchovu vídeňskému období a je tedy pravděpodobné, že skutečně vznikl v letech 1803-
1808. 

Nejen časovou, ale i obsahovou spojitost obou děl navrhuje Maria Teresa Arfini. Rozsáhlejší
La Pantomime dle ní mohla být původně zamýšlena jako úvod kvartetu, nakonec však byla
„nahrazena“ kratší a formálně jednodušší variační větou ve stejné tónině,  La Pantomime –
Introduction.  Co  tedy  v sobě  skrývá  tato  záhadná  fantazie  pro  smyčcové  kvarteto?  I  zde
ukazuje titulní strana díla k postupnému vývoji názvu – pod původní  La Pantomime je totiž
Fantaisie dopsána Rejchovou rukou dodatečně tmavším inkoustem. Tato jednovětá skladba
o  271  taktech  obsahuje  několik  úseků,  střídajících  homofonní  kvartetní  sazbu  s úseky
s exponovaným partem prvních houslí,  u  nichž ostatní  nástroje  mají  pouze doprovodnou
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funkci. Většina těchto virtuosních úseků, v nichž můžeme vidět odraz v té době ve Francii
populární  formy  quatuor brillant,  která posunula rané smyčcové kvartety od skladeb pro
amatéry směrem k virtuositě profesionálních interpretů, je však výjimečná i v další rovině, a
to zcela ojedinělé na svoji dobu: mají totiž po většině podložen německý text, jehož význam
hudba vyjadřuje. Jedná se tedy o jistou formu programního smyčcového kvartetu, v čemž
Rejcha naprosto předbíhá svoji dobu. Jednotlivé homofonní kvartetní úseky jsou téměř vždy
zakončeny  krátkým  čtyřtaktovým  motivem,  který  tak  dostává  úlohu  ritornellu,  po  němž
následuje  úsek  s programním  obsahem.  První  takový  úsek  přichází  po  krátkém  úvodu  a
znázorňuje příchod „Génia“,  který „hledá, ale nikoho nenachází“ (Der Genius tritt auf, er
sucht, findet Niemand), „jde do hájku a přichází s bohyní nesmrtelnosti“.4 „Bohyně stoupá po
schodech; nesmrtelnost osvěcuje obětní oltář“. Následné  Tempo di marcia ilustruje Génia
přivádějícího  boha  Marta.  Návrat  k původnímu  tempu  a  vzestupné  a  sestupné  stupnice
v prvních  houslích  dokreslují  Génia  přivádějícího  Lásku.  Následuje  „všeobecný  údiv“  a
„všichni  pokleknou“.  Génius  přivádí  čtyři  další  postavy.  Pak  přichází  „slavnostní  ticho“.
Následné tremollo v Allegru představuje blížící se hrom. Po hřmění „se objeví tři sudičky“ se
slavnostním pochodovým tečkovaným motivem, pak zažehne „na vrcholu plamen“; na stejný
motiv „odlétají sudičky“. Celou skladbu zakončuje návrat úvodního tématu.

V programním obsahu tohoto kvartetu spatřuje M. T. Arfini kromě již zmíněné shodné tóniny
další vazbu ke Quatuor scientifique.  Postava Génia, čili alegorie kreativity, je zde podřízena
intelektu,  znázorněnému  v následných  fugách.  Quatuor  scientifique je  ve  své  struktuře
skutečně velmi rafinovaným dílem. Mezi standardní čtyři věty kvartetu (č. 1, 8, 10 a 12) je
totiž vloženo celkem osm fug, tedy forem, jež Rejcha sám označoval za „vědecké“. Forma
fugy se sice v různých podobách objevuje napříč Rejchovou tvorbou,  připomeňme, že na
Pařížské  konzervatoři  byl  profesorem  právě  fugy  a  kontrapunktu,  nejodvážněji  s ní  však
pracoval právě během svého vídeňského pobytu. Propracovaný kontrapunkt a forma fugy
měly  ostatně  ve  Vídni  bohatou  tradici,  a  to  nejen díky  působení  Johanna  Josepha Fuxe,
autora  celoevropsky  používané  učebnice  kontrapunktu  Gradus  ad  parnassum.  V poslední
třetině  18.  století  se  zde  zájem  o  fugu  a  další  tradiční  barokní  formy  obnovil  spolu
s objevováním  starých  mistrů,  zejména  Johanna  Sebastiana  Bacha  a  Georga  Friedricha
Händela,  díky  působení  Gottfrieda  van  Swietena.  Fugy  se  tak  staly  součástí  raných
vídeňských kvartetů, a to na místě druhé či čtvrté věty. Je tomu tak například již u Floriana
Gassmanna,  nebo později  u  Johanna  Georga Albrechtsbergera,  či  Josefa  Haydna,  tedy  u
hudebníků,  s nimiž byl  Rejcha v kontaktu.  Rejchovo pojetí  fugy však bylo v mnohém jiné,
modernější. Oproti tehdy přežívajícímu názoru na tradiční formu fugy byl Rejcha přesvědčen,
že odpovědi na téma fugy mohou být v jakékoli tónině (ne tedy pouze v dominantní, jak to
předepisují tradiční pravidla) a že za téma fugy lze použít libovolnou melodii. Pro dvě fugy
z Quatuor scientifique (č. 7 a 11) Rejcha použil témata od svých obdivovaných skladatelů – J.
Haydna a W. A. Mozarta. Obě tyto fugy, spolu s fugou č. 5 byly původně součástí již zmíněné

4 Děkuji  prof.  Herbertu  Schneiderovi  za  velmi  podnětnou  konzultaci  k problematice  tohoto  kvartetu  a  za
laskavou pomoc s dešifrováním obsahu velmi obtížně čitelného německého textu zapsaného do partitury.



sbírky 36 klavírních fug. Pro kvarteto je přepsal sám Rejcha. V aranžování klavírních fug pro
smyčcové kvarteto nebyl  ostatně Rejcha sám, ve Vídni  se aranžováním fug jiných autorů
zabývali i jeho současníci, či předchůdci: mezi všemi jmenujme alespoň Mozartova aranžmá
několika čtyřhlasých fug ze druhého dílu  Dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana
Bacha.

Rejchovo novátorství na poli fugy nebylo vždy kvitováno kladně. O jeho prvních klavírních
fugách, které byly později zařazeny do souboru 36 klavírních fug (dvanáct fug bylo vydáno již
v  Paříži  roku  1800),  vyznačujích  se  množstvím  odvážných  inovací,  například  Beethoven
napsal, že „takové fugy již žádnými fugami nejsou“ (v dopise svému nakladateli Breitkopf &
Härtelovi  z  18.  prosince  1802).  Oba  skladatelé  se  důvěrně  znali,  Rejcha  se  tedy
pravděpodobně  Beethovenův  názor  dozvěděl  i  osobně.  Ve  zkomponování  Quatuor
scientifique je tak možné spatřovat Rejchovu odpověď na tuto kritiku, jak navrhuje M. T.
Arfini.  Fugy  v tomto  kvartetu  jsou  totiž  podstatně  méně  odvážné  v zavádění  formálních
novostí,  jsou mezi  ně nicméně vloženy i tři  původně klavírní novátorské fugy.  Dochovaný
úhledný rukopis  Quatuor scientifique obsahující i  krátkou předmluvu budí dojem přípravy
pro  vydání,  toho  se  však  nikdy  nedočkal.  V rukopisné  podobě  zůstala  i  La  Pantomime,
tentokrát  však  v Rejchově rukopise  plném škrtů a  úprav,  z něhož je  přesto možné vyčíst
finální podobu díla. Obě skladby se nyní dočkávají své zcela první nahrávky.

Jana Franková


