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O / Uvod: Vymezení problematiky 

„Osudem muzikálu - stejně jako celého „divadla které mluví, zpívá a tančí" - je, že vznikl 

jako žánr na periférii umění, žánr okrajový. Nejen to - je to zároveň žánr hraniční , mezní. 

Leží mnohonásobně na hranici - nejen na hranici mezi uměním a zábavou, ale i na dělící čáře 

mezi hudbou a divadlem a na třístoličním předělu mezi činohrou, operou a baletem. Je 

územím nikoho, ač může být silný jenom tím, pokud se stane (nebo stal) společným územím 

všech. Je ovšem územím zcela autonomním, s vlastními specifickými zákonitostmi. Zaslouží 

tedy i vlastní kritéria, podle nichž by měl být posuzován. Bohužel území nikoho se přečasto 

stává doménou samozvaných soudců ze sousedních teritorií, ignorujících takové podružnosti, 

jako je autonomnost a specifičnost. " 

Ivo Osolsobě 

Cílem mé práce je představit muzikál jako formu hudebního divadla a přiblížit práci 

muzikálového sbormistra, která bývá velice často podceňována, stejně jako žánr samotný. 

Bohužel musím konstatovat, že některými jedinci je vnímán jako určitá forma nic neříkajícího 

„bulvárního" divadla. Většinou tyto „definice" pramení z neznalosti a nedostatku informací. 

Díky totalitnímu režimu, který v naší republice vládl po dobu čtyřiceti let, byl muzikál 

vnímán jako pokleslé umění kapitalistického světa. Za první „muzikálový" počin v Čechách 

se dá považovat předválečná Vest Pocket Revue Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Premiéra 

se konala 19. 4. 1927 ve dvoraně Umělecké besedy na Malé Straně pod patronátem 

absolventského klubu dijonského lycea, které navštěvoval Jiří Voskovec v letech 1921-24. 

Premiéra měla být zároveň i derniérou, jenomže pro úspěch u publika a části kritiky se těch 

představení uskutečnilo celkem 208 (některé prameny uvádějí až 245 repríz). Pod hlavičkou 

Osvobozeného divadla se revue hrála poprvé 28. 5. 1927. Devatenáct obrazů revue se střídavě 

odehrává na scéně a na předscéně, aby se mezitím mohly vyměnit kulisy. Tady je počátek 

pověstných forbín, které se pak v představeních V+W objevovaly pravidelně. Jednotlivé 

obrazy tvořily uzavřené celky, které mohly obstát i samostatně. Navzájem je spojovala pouze 

jednoduchá dějová linie. 
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Prvním americkým muzikálem u nás a na evropském kontinentě vůbec byl Divotvorný 

hrnec (1948) opět autorské dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich. Slavný začátek, ale na 

dlouhou dobu také neslavný konec muzikálového divadla v Čechách. Nastalo zhruba 

desetileté období muzikálového a jazzového ticha. Poté o sobě opět dalo vědět Osvobozené 

divadlo, tentokráte s novou dvojicí autorů a hlavních představitelů Janem Werichem a 

Miroslavem Horníčkem. V roce 1955 se objevuje ne scéně Limonádový Joe. Mnohé muzikály 

přicházející k nám z USA byly zakazovány vedením a dramaturgy divadel pro svou domnělou 

politickou a morální závadnost. 

Motivačním aspektem mé práce je jakýsi profesní boj a obhajoba muzikálu. V praxi se 

velice často setkávám s kolegy, kteří se domnívají, že muzikálové sbormistrovství je 

záležitost víceméně triviální. Vede j e k tomu pravděpodobně setrvačnost estetických kritérií, 

v nichž měl muzikál nejnižší postavení mezi uměleckými žánry. Muzikál jako žánr 

pocházející z vyspělé demokratické země sám v sobě tuto demokratičnost obsahoval. A to 

bylo pro komunistický režim nebezpečné. Setrvačnost však zůstala, stejně jako závislost 

masového publika na skutečné pokleslosti, kýči a prázdném umění. Proto tu dnes nemáme 

v muzikálové tvorbě žádnou West Side Story, Kabaret nebo All That Jazz. Publikum by totiž 

ani nebylo schopno ocenit jejich vynikající kvality. 

Čtyřicet let trvající totalitní režim nepodkopal jen základy politické kultury, ale 

projevil se negativně i na poli estetiky. Některá masmédia nám neustále představují nové a 

nové umělce, hvězdy seriálů, šoubyznysu, modelingu. Manipulují s námi a přesvědčují nás, že 

my všichni se můžeme stát hvězdou, každý z nás může dosáhnout onoho vrcholu. 

Zmanipulovaní jedinci se považují za chytré, nevzdělanci za vzdělance a co je nejhorší, mladí 

a nezkušení podlehnou pocitu, že oni jsou těmi vyvolenými. Věří, že se všichni jednoho dne 

stanou úspěšnými, bohatými, slavnými. A tak se i naprosto nekultivovaní mohou považovat 

za kulturní osoby. Proto jsou dnes největšími hvězdami českého muzikálu bývalé popové 

hvězdy nebo dokonce představitelé koketující ve své tvorbě s neonacismem. Škodlivost těchto 

jevů nemusí být hned při prvním pohledu zjevná. Při důkladnějším rozboru je však jasné, že 

toto „umění" deformuje vkus a brání porozumět těm kulturním podnětům, které mají svou 

uměleckou hodnotu a mohly by být přínosem pro mladou generaci. 

Bude třeba ještě hodně let k tomu, aby se estetické cítění masového diváka dostalo 

alespoň tam, kde bylo v dobách první republiky. Tehdy publikum milovalo své Osvobozené 

divadlo a chodilo na odvážné inscenace E. F. Buriana, Jiřího Frejky a Jindřicha Honzla. 
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Přesto se tu a tam objevují ostrůvky naděje, které se mohou stát příslibem do budoucnosti. 

Objevují se mladí autoři, režiséři, scénáristé, libretisté i producenti. Ale k tomu, aby mohl být 

muzikál ve své nepokleslé a umělecky vytříbené formě znovu stvořen, je potřeba mít 

především kvalitní zázemí poučených odborníků pro jednotlivé specifické muzikálové 

profese. Stejně tak jako je muzikálová režie v podstatě specializovaným oborem (stejně jako 

režie operní), v návaznosti na to se musí profilovat nové divadelní profese s odbornou znalostí 

muzikálové problematiky. A to tím spíše, že i přes všechny své problémy je to žánr stále na 

vzestupu. Statisíce diváků, kteří ročně navštíví muzikálové inscenace v mnoha městech celé 

republiky, to jasně dokazují. 

PRÁCE MUZIKÁLOVÉHO SBORMISTRA je jednou z užších specializací tohoto 

zvláštního oboru a práce by měla dát nahlédnout do centra této oblasti. Bude se snažit ukázat 

a vysvětlit rozdíly, kterými se může výrazně odlišovat od oborů zdánlivě příbuzných (jako 

jsou například sbormistři opery nebo koncertních sborů) a současně ukázat, že je to disciplína 

stejně obtížná jako výše zmiňované. Že je to disciplína, která vyžaduje hlubší znalosti žánru 

od jeho teorie až k mnohovrstevnaté praxi. Že je to obor, který má své vlastní zákony, 

umělecká a estetická specifika, svůj vnitřní řád i dynamiku a nelze jej začít na vysoké úrovni 

provozovat bez předchozí praxe alespoň muzikálového zpěváka, sboristy nebo muzikálového 

herce. Jednou z možností je působení jako odborný asistent ve službách muzikálového 

odborníka, který si svého žáka pro tento žánr vychová. Je zvláštní, že české umělecké školy 

(až na některé výjimky) věnují maximální péči především těm druhům umění, které mají 

mnohé vrcholy za sebou. Patří to bezesporu k povinnostem každé vyspělé civilizace a jde o 

udržování kulturní kontinuity a identity národa. Na rozdíl od mnoha univerzit v západních 

zemích je tu však stále výrazně podceňována umělecká práce pro současná média. Vezměme 

si za příklad Akademii múzických umění v Praze, která - kromě klasických oborů - nabízí ve 

svých učebních plánech předměty jako „Scénická a filmová hudba". Myslím si tedy, že by 

bylo vhodné, aby se i studenti sbormistrovství mohli setkávat se všemi současným formami a 

hudebními žánry. Myslím, že i v oblasti nonartificiální hudby je potřeba odborníků, kteří 

budou mít možnost vzdělávat se v oboru, kterému se chtějí v budoucnu věnovat Ne každý 

bude dirigovat koncertní sbor a ne každý chce zasvětit svůj život výhradně duchovní a 

soudobé vážné hudbě. Koneckonců obor sborového zpěvu by si i dnes zasloužil větší 

popularitu, než jaká se mu na masové úrovni dostává. Možná právě i v oblasti nonartificiální 

hudby. 
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I přesto, že moderní soudobé muzikálové divadlo je v české kotlině stále na samém 

počátku, byla a je tu řada osobností, které se nebály pracovat ve službách vysmívaného žánru 

i v dobách nejtěžších. Svou profesi uměly udržet na vysoké estetické úrovni a zasloužily se 

také o to, že po nich nastupuje nová, komunistickou ideologií nezasažená generace. Protože 

jsem měla tu čest s některými z nich spolupracovat, ráda bych jim vyjádřila na těchto 

stránkách velké a upřímné poděkování. Patří k nim Václav Zahradník, dirigent orchestru ČST, 

Arnošt Moulík, šéfdirigent Hudebního divadla v Karlině, Irena Pluháčková, sbormistr 

Hudebního divadla v Karlině a Národního divadla v Brně. Můj dík patří také interpretům, 

s nimiž jsem měla tu čest buď stát na jednom jevišti a nebo vést jejich práci jako sbormistr a 

interpretační poradce. Byli to například Jiřina Jirásková, Jana Hlaváčová, Marcela Březinová, 

Věra Špinarová, Daniela Šinkorová, Jitka Čvančarová, Daniel Bambas, Filip Blažek, Jiří 

Dvořák a další. 

Spolupráce s nimi mě přivedla k myšlence věnovat se problematice muzikálového 

sbormistrovství a interpretace hlouběji. Díky nim jsem poznala jemné nuance mezi hereckým 

dialogem a přechodem k písni. Z jejich popudu jsem začala přemýšlet o tom, jakým 

způsobem vyjádřit ve zpěvu humor, nadsázku. Jak pracovat s herci, aby jejich zpěv působil 

sebevědomě a sugestivně a současně jak docílit toho, aby herecká interpretace zpěváků nebyla 

trapná. Díky studiu hudebně dramatického žánru jsem poznala, jak široká je škála žánrových 

odlišností mezi muzikálovými díly, protože jak říká Leonard Bernstein ve své knize Joy of 

music: „V americkém hudebním divadle lze za muzikál označit všechno od kabaretu až po 

vážnou operu!" 
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2.0 / Stručné dějiny muzikálového divadla 

Estetika muzikálového žánru je ze všech divadelně-estetických disciplin nejmladší, 

přestože samy charakteristické rysy, tedy: zpěv, hudba a tanec jsou přítomny v divadelním 

projevu už od samých počátků a jsou tedy registrovány už v nejstarší teoretické reflexi. Přesto 

nebo právě proto uvědomění žánrové odlišnosti hudebně-dramatických žánrů je výsledek 

vývoje posledních sto padesáti let. K soustavnějšímu historickému sebepoznání žánrů dochází 

teprve v průběhu minulého století. 

2.1 / Základní definiční aparát 

„Pojem muzikálového (nebo chcete-li zábavně-hudebního) divadla vznikl zúžením 

pojmu hudebního divadla, který sám vznikl z potřeby zúžení pojmu divadla a odlišení žánrů 

hudebních (opera, opereta, balet) od žánrů nehudebních jako je činohra. "} Hudebně 

dramatickými žánry budeme tedy rozumět především muzikál, revue, případně i vaudeville, 

frašku se zpěvy a nověji i žánr tzv. „soap opery", kam spadají například díla Andrew Lloyd 

Webera. 

Základním konstituujícím rysem muzikálového divadla, rysem v termínu samém 

nezachyceném, je syntetický, případně smíšený, „bastardní" charakter tohoto divadla, 

založeného na střídání mluvených, zpívaných a tančených scén. Tuto stránku naopak 

zachycují termíny „syntetické divadlo", běžný spíš jako jistý dnes již historický směr a heslo, 

nebo pojem „totální divadlo", případně - nejpodrobněji a nejjednoznačněji - termín „divadlo, 

které mluví, zpívá a tančí" (což je i název jedné z vynikajících knih o muzikálu, jejímž 

autorem je prof. Ivo Osolsobě). „Střídání mluvených, zpívaných a tančených scén ovšem 

znamená, že muzikálové divadlo nese napolo neprávem označení „hudební", a že tedy do 

kategorie hudebního divadla napůl patří a napůl nepatří, jelikož má kromě scén hudebních i 

scény čistě nehudební a je tedy, paradoxně, divadelním žánrem hudebně-nehudebním. Je 

nesmírně důležité uvědomit si tuto jeho stránku, jakkoli se jeví paradoxní, protože právě ona 

tvoří vysoce důležitý rys žánru a protože i ona je konstituujícím estetickým požadavkem. "2 

c 

1 (Teória dramatických umění, Tatran Bratislava 1979, str. 367) 
2 

(Teória dramatických umění, Tatran Bratislava 1979, str. 367) 
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Specifičnost muzikálového žánru se však často přeceňuje. Ve skutečnosti všechny obecné 

zákonitosti umění či divadla platí i zde. Rovněž i všechny estetické požadavky, kladené na 

umění a divadlo jako celek, je nutno uplatňovat ve stejném rozsahu. Obě krajnosti, tedy 

přeceňování i nedoceňování plynou především z neznalosti muzikálového divadla, jeho 

historie a jeho nejrozličnějších podob a z neschopnosti pochopit jeho identickou podstatu. 

Specifičnost muzikálového divadla můžeme tedy spatřovat: 

oproti ostatním formám hudebního divadla v zábavnosti jeho hudby 

- oproti zábavné hudbě samé ve specificky divadelním a dramatickém fungování této 

hudby ve vyšším, hudebně-nehudebním celku 

oproti čistým divadelním žánrům (opeře, činohře, baletu) v střídání scén jakoby 
r r r 3 

činoherních, jakoby operních a jakoby baletních. 

Pomiňme nyní různé historické teorie hudebně zábavného a muzikálového divadla a 

zastavme se pouze u jedné z posledních, z mého pohledu nejpřesvědčivější. Je to názor 

vycházející ze starších i novějších teorií lidské komunikace. 

Každé dramatické dílo zobrazuje lidskou komunikaci. Ale právě hudební divadlo 

(Poznámka autora: budeme-li od této chvíle používat slovní spojení hudební divadlo budou 

vždy míněny všechny tři základní žánry této formy, tedy opera, opereta i muzikál) pak tím má 

ve svém zpěvním čísle vysoce účinný prostředek zobrazení mnoha žánrů a forem lidské 

komunikace. Právě hudba a zejména zábavná hudba (hudba s lehce uchopitelnou, snadno 

zapamatovatelnou, a tím přehlednou stavbou) umožňuje tyto žánry a formy nejen v celkové 

tkáni díla vyzdvihnout, izolovat a konturovat, ale i přehledně vnitřně rozčlenit a tím 

markantně vyznačit vnitřní cykličnost, symetrii či komplementaritu. Tyto vlastnosti lidské 

komunikace, objevené teprve nejnovějšími teoriemi této oblasti znalo - dík hudebnímu číslu -

hudební divadlo už dávno. Ale nejen je znalo. Právě jimi - a na nich definovanými 

komunikačními chvaty a manévry4 - své publikum poutalo a bavilo. Všichni jsme odborníky 

na lidskou komunikaci, setkáváme se s ní neustále, jsme jejími aktéry, protagonisty i 

(Teória dramatických umění, Tatran Bratislava 1979, str. 368) 
4 Komunikační „chvaty" a „manévry" jsou pojmy převzaté ze slovníku činoherních režisérů a 

dramaturgů. Do sféry těchto „manévrů" lze zahrnout širokou škálu slovního jednání, jejímž cílem je zisk nějaké 
sociální či psychologické výhody. Komunikačním manévrem je stejně tak Kecalovo „ukecávání" Jeníka jako 
potměšilost Jaga vůči Othellovi. V muzikálovém žánru je typickým psychologickým manévrem efektní hudební 
číslo falešného profesora Harolda Hilla Seventy Six Trombones (Music Man), který slibuje obyvatelům městečka 
založení chlapeckého orchestru. 
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aktivními svědky. A nic nás tedy nepobaví víc, než když někdo někoho pouhou komunikací 

položí na lopatky. Nic na divadle neoceníme tak vysoko, jako když vidíme přehlídku zvlášť 

povedených exemplářů lidské komunikace. Při této příležitosti mohu vyzdvihnout v tomto 

směru muzikály WEST SIDE STORY nebo THE FULL MONTY, kde je typologie 

dramatických postav vyvedena v obzvláště povedených konturách. Komunikační teorie 

muzikálového divadla docházejí k zajímavým poznatkům o muzikálovém žánru. Zjišťují 

například, že ve své snaze po zajímavosti a originalitě hudebního čísla vytvářely hudebně-

dramatické žánry bezděčně jakousi typologii forem a žánrů lidské komunikace a plnily tak 

bezděky úkol teoreticky vymezený a postulovaný teprve v průběhu XX. století. Ale jaký je 

tedy poznávací klíč k estetice muzikálového divadla? 

2.2 / Typické znaky muzikálového divadla 

„Estetika muzikálového divadla je estetika bohatství, nikoli chudoby, estetika hojnosti, 

nikoli nedostatku. Vtom má mezi speciálními estetikami poněkud zvláštní postavení. Většina 

speciálních estetik (a v podstatě i estetika obecná) jsou spíše estetikami chudoby, estetikami 

nedostatku a různých omezení - materiálových, kombinačních, stylových. Ještě více to platí o 

poetice a technice různých disciplin: vždyť právě v omezení se pozná mistr a největší umění je 

vždycky vyjít z daných podmínek a dokázat udělat z nouze ctnost,"5 

Muzikálové divadlo naproti tomu nesvazuje - v mezích divadelního projevu - žádné 

omezení, žádné tabu, jaké donedávna - od počátku syntetického a totálního divadla -

omezovalo činohru, jaké do značné míry omezuje operu a ještě více balet. 

Muzikál je divadlo, které disponuje - alespoň potencionálně - všemi prostředky a které 

může užít specifických prostředků činohry, opery i baletu, aniž je vázáno jejich specifickými 

omezeními. A i když se zřekne vnějších projevů divadelního bohatství, výpravných efektů, 

velkých baletních čísel, sboru či dokonce i orchestru a rozhodne se pracovat s minimem 

omezeným třeba na dva herce a klavír (jako v muzikálu Big Beng!), je to stále ještě bohaté 

divadlo, protože má to, bez čeho by nebylo muzikálovým divadlem: má hudbu, má zpěv, má 

písně, má tanec, má příběh. 

5 (Teória dramatických umění, Tatran Bratislava 1979, str. 373) 
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Teorie komunikační 

Profesor Ivo Osolsobě však objevil ještě jednu podstatnou stránku hudebně-dramatického 

divadla a vytvořil tak jednu z odvážných teorií, která na estetiku muzikálového divadla nahlíží 

skrze teorie o komunikaci. Citujme krátce z jedné jeho studie: „Člověk je živočich 

komunikující, dokonce živočich, který právě způsoby vzájemného komunikování přivedl 

komunikaci k nebývale prudkému a bohatému rozvoji i sám sebe. Je to však, a navíc jediný 

mezi živočichy, živočich metakomunikující, tj. živočich komunikující o své komunikaci, tedy 

komunikující vědomě a uvědoměle, živočich velice se zajímající o svou vlastní komunikaci. "6 

A divadlo je přece jeden z projevů tohoto zájmu. Divadlo může předvádět i všelicos jiného, 

může - jako cirkus - svému diváku předvádět nadnormality, divy a zázraky a může - jako 

panoptikum - být divadlem podnormalit, kuriozit a zrůd. Největší úspěch má však všude a 

vždycky s předváděním té nejnormálnější normality - totiž lidské komunikace. To, čemu 

říkáme divadelní hra, divadlo v nej běžnějších slova smyslu, není nic jiného než předvádění, 

zobrazování či (jak píše Osolsobě) „modelování" lidské komunikace a interakce. A protože 

samo předvádění je komunikace - komunikace tvůrců s diváky - můžeme stručně říct, že 

divadlo je komunikace komunikací o komunikaci. Tato definice je současně nádhernou slovní 

hříčkou, kterou si Osolsobě vymyslel. 

Naproti tomu, že v běžné, čistě mluvené činohře se veškerá lidská komunikace mapuje 

v měřítku 1 : 1 , hudební divadlo objevilo, že svůj specifický předmět - tedy onu stále 

omílanou lidskou komunikaci - může zobrazovat jiným způsobem, než strohým, 

naturalistickým způsobem mluveného divadla. Opravdu: neomezuje-li se hudba na pouhou 

hudební stylizaci mluveného projevu, jíž je zpěv (jako je to např. v některých operách Leoše 

Janáčka nebo Bohuslava Martinů) a stejně tak, byť v menší míře, i deklamaci či recitaci, a 

pracuje-li s přehlednými a uzavřenými hudebními formami, zejména se snadno uchopitelnými 

a zapamatovatelnými formami hudby, má možnost právě těmito formami zachytit a zobrazit 

obdobně uzavřené útvary a žánry lidské komunikace. 

A tak můžeme říci - a mohli bychom to i nesčetnými příklady doložit (ale stačí k tomu 

vzít kteroukoliv vynikající operu, operetu či muzikál a kterékoli její hudební číslo), že 

hudební, potažmo muzikálové, divadlo objevilo nej důležitější principy lidské komunikace 

dávno před teoriemi komunikace či sémiotikou. To, co ony objevují, vědělo muzikálové 

6 (Teória dramatických umění, Tatran Bratislava 1979, str. 375) 
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divadlo už dávno. Dá se dokonce říci, že není jediné zákonitosti základních aspektů lidské 

komunikace a interakce, pro kterou by se nenašel výstižný příklad v některém čísle hudebně-

dramatického divadla. Přičemž hudebně-dramatickým divadlem je tu míněno divadlo, které 

mluví, zpívá a tančí. Typickým příkladem takové situace je například úvodní scéna 

z muzikálu Šumař na střeše7 (Fiddler on the Roof) výstižně nazvaná „Tradice", která 

geniálním způsobem střídá mluvené, pěvecké a taneční pasáže a vyjadřuje různé způsoby, 

úrovně a charakteristické znaky mezilidské komunikace. A to jak na úrovni kolektivní, tak 

individuální. 

Ivo Osolsobě tak dospívá ve svých úvahách až na samý práh filozofie, když píše: 

„Skutečnost, že hudební divadlo objevilo některé zákony lidské komunikace dávno před 

teoriemi, jimž tyto objevy dnes připisujeme, staví nás před závažný problém: jak nazvat toto 

neuvědomělé vědění, při němž vím, ale nevím, že vím? Mluví se někdy v této souvislosti o 

kolektivní moudrosti skryté v jazyce, ale stejně dobře by se mohlo a mělo mluvit i o moudrosti 
o 

jiných komunikačních nástrojů, muzikálové a hudební divadlo v to počítaje. " 

Muzikál jako estetika objevů 

Předchozí teoretické úvahy nám umožňují jednu důležitou estetickou otázku. Totiž tázání se 

po estetických hodnotách zpěvního čísla a muzikálového divadla jako celku. Jde o otázku, 

kterou můžeme uchopit zcela prakticky: totiž - jaké je dobré (tj. krásné) zpěvní číslo, jaký je 

dobrý muzikál, popřípadě dobrá opereta? Aniž bychom se chtěli dopustit tápání v bludném 

kruhu, v němž bychom dobré číslo definovali prostě dobrým muzikálem (nezapomeňme při 

tom i na eventualitu, že v dobrém muzikálu se může vyskytnout i číslo horší), konstatujme 

především, že dobré číslo je takové, které si vybralo dobrý celek, dobrý kontext z něhož 

vyrůstá (tedy zejména scénu, která mu předchází, případně scénu, kterou předznamenává), 

což v praxi často znamená především dobrou předlohu. 

Jinými slovy (a to přímo Bernsteinovými), dobré číslo je především číslo integrované 

do příběhu. To znamená, že dobré číslo psané na dnešním vývojovém stupni žánru by se 

7 FIDDLER ON THE ROOF, autoři libreta Jerry Bock a Sheldon Harnick, autor hudby Joseph Stein, 
podle povídek Šoloma Alejchema, režie a choreografie Jerome Robbins 

g 
Teória dramatických umění, Tatran Bratislava 1979, str. 377 
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nemělo vracet někam na počátek muzikálové historie nebo až do její revuální případně 

operetní prehistorie, kdy se jakékoliv číslo mohlo octnout v jakémkoliv celku, protože se 

v čemkoli mohlo zpívat o čemkoli. Stačila jen jedna či dvě věty „oslího můstku" a v dialogu 

byla vytvořena dostatečná motivace. Taková praxe byla typická zejména pro pokleslejší 

operety. Naproti tomu integrované zpěvní číslo - zejména jeho počáteční téma - musí 

nějakým podstatným způsobem korespondovat s předchozím dialogem, tak aby přechod od 

mluvy ke zpěvu, který je sám o sobě vždycky něco jako skok z jedné stylizace do druhé, 

nepůsobil násilně, ale naopak přirozeně tak, aby číslo k předchozímu dialogu nejen patřilo, ale 

aby jej pointovalo nebo alespoň gradovalo. Jedním z příkladů může být scéna z muzikálu 

West Side Story9 kulminující do hudebního čísla „Jet song" (Píseň Tryskáčů). Písni Tryskáčů 

předchází situace, ve které se dva pouliční newyorské gangy snaží uhájit „svoje" teritorium 

v rámci několika ulic západní čtvrti (Prologue). Když jejich souboj vyzní nakonec 

nerozhodně, svolá si šéf party Tryskáčů jménem Riff svoje hochy a začne jim představovat 

svůj plán. Píseň je vystavěna jako rafinovaná hudební kompozice v níž se střídají party sólové 

se sborovými, doplňovány ještě navíc vhodně integrovanými recitativy. Riff zazpívá své téma 

a nechá partu, aby ho to po něm opakovala. A protože jsme v muzikálu, chlapecká bojůvka 

svoje pěvecké party doplňuje náročnou dynamickou choreografií, v níž se imitací rvačky 

vyrovnává se znepřátelenou partou Žraloků. Číslo je vystavěné jako dokonalá manipulace 

Riffa s davem. Tato hudební kompozice (inspirovaná cool jazzem) je přitom nesmírně 

rytmicky náročná, takže propojení interpretačních složek - tj. hereckého projevu, zpěvu a 

tance klade na interprety mimořádně vysoké požadavky. 

Kvalitní muzikálové divadlo je tedy divadlem objevů. Nejsou to - ty objevy jeho 

hrdinů - objevy nijak světoborné. Jsou to však objevy z rodu „objev sebe samého", tj. svou 

vlastní komunikaci, sebe a ty nejbližší, a tedy objevy koneckonců pro každého z nás ty 

nej důležitější. 

Hudební divadlo předvede obvykle nejprve určitou situaci a předvede ji „ tak jak je", 

tj. v měřítku 1:1 zobrazujíc dialog dvou bytostí dialogem dvou bytostí (tak, jak se to odehrává 

v životě). Tento dialog zpravidla končí nějakým markantním neúspěchem či úspěchem a tento 

triumf či tato pohroma vedou hrdinu k nějakému objevu - skutečnému či domnělému - o jeho 

partnerovi, jejich vzájemném vztahu, o životě, světu či o něm samém. A tento objev, tato auto 

9 WEST SIDE STORY, autor hudby Leonard Bernstein, libreto Artur Laurents, texty písní Stephen 
Sondheim, režie a choreografie Jerome Robbins 
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reflexe hrdiny je obvykle vyslovena formou písně. (např. píseň Bubulíny „Měj mě rád" 

v muzikálu Zorba10). Ale nemusí být pochopitelně píseň jenom sólová a nemusí to být 

samomluva. Naopak, objev může být sdělen a nemusí být sdílen, může narazit na opozici a 

podnítit repliku nebo komentář. Tak se může vytvořit dialog, ale také duet nebo ansámbl 

(např. píseň „Anatěvka" v muzikálu Šumař na střeše"). Ve svém konečném důsledku se dá 

tedy říci, že muzikálové divadlo je divadlem dvou základních rovin, principů či dvou „kódů" 

(kde činoherní situace přestavují jeden z kódů a situace hudební představují druhý z kódů). 

Pro muzikál je typické právě ono přepojování nebo přeskakování mezi těmito dvěma principy 

či kódy. A je tedy divadlem bohatým, které se díky tomuto báječnému instrumentu může 

pohybovat ve dvou estetických rovinách. Kdybychom byli ve světě živočichů, pak bychom 

muzikál mohli beze vší pochybnosti nazvat obojživelníkem. 

Shrnutí 

Muzikálové divadlo jsme tedy charakterizovali jako estetiku bohatství, nikoli 
12 j ' v • • 

chudoby . A snad právě zde je příčina malé vážnosti, které se tomuto žánru dostává. Estetika 

téměř všech ostatních žánrů a forem je totiž estetikou chudoby a nikoli bohatství, estetikou 

omezení a ne estetikou marnotratnosti (vzpomeňme v této souvislosti bonmot, který rád 

používal německý génius J. W. Goethe: že, „právě v omezení se pozná mistr..."). Toto 

asketické vidění promítáme i do estetického hodnocení historických stylů, které zdaleka 

nebyly tak asketické jako je dnes vidíme my (například jednobarevné, „bílé" vidění antické 

architektury, která byla ve skutečnosti a ve své době velmi bujaře barevná). Jedině v askezi 

jsme ochotni vidět styl, vycházejíce zřejmě z přesvědčení, že „chudoba stylu netratí". To je 

sice pravda, jenže vytvořit styl z chudoby a v chudobě není zdaleka tak těžké jako vytvořit 

styl z bohatství a v bohatství. 

Samozřejmě nechceme nijak tvrdit, že „lehkonohá múza" (jak se často hanlivě 

muzikálu a operetě říká) si právě z těchto otázek vždycky dělala těžkou hlavu. Bohatství 

1 0 ZORBA, podle románu Nikose Kazantzakise, libreto Joseph Stein, texty písní Fred Ebb, hudba John 
Kander 

11 FIDDLER ON THE ROOF, autoři libreta Jerry Bock a Sheldon Harnick, autor hudby Joseph Stein, 
podle povídek Šoloma Alejchema, režie a choreografie Jerome Robbins 

12 

Tuto formulaci používá často ve svých teoretických statích prof. Ivo Osolsobě. Princip bohatosti 
jevištních prostředků považuje zajeden ze základních znaků muzikálového divadla. 
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prostředků má své svody a zábavně hudební divadlo jim vždy rádo podléhalo. Bohatstvím se 

dají zalepit oči a zakrýt mnohé nectnosti a muzikálové divadlo vydatně hřešilo a hřeší i na 

tuto možnost (vzpomeňme jen v českých podmínkách se často vyskytující kýčovité výpravné 

muzikály se špatnou hudbou postavené na účasti popových hvězd). Zlí jazykové, závistivci, 

pomlouvači - i mravně rozhořčení principiální odpůrci - pohotově využívají nectností 

muzikálového divadla a patřičně je zveličují. Činí tak ostatně podle svého nejlepšího svědomí 

a s nejčistšími úmysly napravit křivdy, které hudební divadlo napáchalo již svou pouhou 

existencí. Historie však ukazuje, že nebyli a nejsou tak docela v právu. Jak ostatně píše již 

tolikrát citovaný I. Osolsobě: „Jak málo například přežilo z francouzské činohry či opery 

doby Offenbachovy. Jak neživotná a nepravdivá nám připadá většina vážných děl z té doby -

a jak životné a chytré, pravdivé a moudré se nám po sto třiceti letech zdají Offenbachovy 

operety13!" 

2.3 / Vývoj žánru v průběhu XX. století 

Muzikál (anglicky musical, původně musical comedy nebo musical play), je současná 

vývojová podoba mluveného, zpívaného a tančeného divadla, jehož minulou vývojovou fázi 

lze vidět v operetě. Předminulou fázi pak reprezentují singspiel, opéra comique, ballad opera 

apod. všechny tyto historické typy hudebního divadla charakterizuje spojení prostředků 

činohry, opery a baletu v hudebně dramatický útvar s jednotným příběhem, kde písně a tance 

fungují nejen jako protiváha mluvených scén, ale i jako hudebně konturovaný obraz 

mezilidských interakcí a situací. V americké literatuře se termínu muzikál užívá i v širším 

významu, pokrývajícím celé hudební divadlo mimo operu a balet, tj. žánry jako opereta, revue 

atp. Přestože směřování k muzikálu lze dobře sledovat i v Evropě (Brechtova a Weillova 

Dreigroschenoper v Německu, Osvobozené divadlo u nás), vznik muzikálu je spjat s hudebně 

dramatickou kulturou USA, přesněji řečeno New Yorku a jeho Broadwaye. Kvalitativní 

odlišnost muzikálu proti operetě (svým neskutečným romantismem pojednou nemoderní) i 

proti revue (postrádající logický průběžný příběh) začala být pociťována v průběhu 30. let. 

Kořeny muzikálu sahají však až k domácím formám divadelní zábavy (minstrel show, 

burlesque, extravaganza, revue) a k domácí produkci operety (Victor Herbert, Sigmund 

Romberg, Rudolf Friml), původně považované za ryze evropský exotický import. 

13 
Teória dramatických umění, Tatran Bratislava 1979, str. 385 
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V protikladu k „evropské" operetě vznikají první programově americké hudební komedie 

Georgie M. Dojena (Fořty Five Minuté from Broadway, 1906), formálním odmítnutím velké 

operety jsou miniaturní hudební veselohry Jeroma Kerna s librety P. G. Wodehouse a Guy 

Boltona na sklonku let desátých. 20. léta jsou ve znamení spektakulární revue a později i tzv. 

smart revue, jejímž evropským protějškem jsou revue Osvobozeného divadla. Revue byla 

počátkem ryze amerického hudebního slohu. S příchodem krize ve třicátých letech končí 

opojení Ameriky představou vlastního bohatství, nastává vystřízlivění a oproštění divadelního 

slohu, příklon k sociální realitě a jejím konfliktům. Vedlejším produktem tohoto směřování 

hudebního divadla ke společenské realitě je muzikál. 

První vývojová etapa tohoto žánru, je ohraničená léty 1927 (premiéra Kernova a 

Hammersteinova Show Boat - Lodi komediantů - vZiegfeldově divadle) a 1943 (první 

uvedení Rodgersova a Hammersteinova muzikálu Oklahoma! V produkci Theater Gild v St. 

James Theater, vše v New Yorku). Programovými díly této etapy jsou například ironické 

politické pohádky George Gershwina Strike Up the Band (1930), Of Thee I Sing (1931) a 

Leť Em Eat Cake (1933) na libreta George S. Kaufmana a Morrie Ryskinda s texty Iry 

Gershwina. Vývoj však spoluurčují i dvojice Richard Rogers a Lorenz Hart s díly On Your 

Toes (1936) a The Boys from Syracuse (1938), jakož i polorevuální komedie Cole Portera The 

Gay Divorce (1932), Anything Goes (1940) a Irvinga Berlina As Thousands Cheer (1933). 

Vyvrcholením celého období jsou pak antifašistické muzikály Kurta Weilla Johny Johnson 

(1936) a Knickerbocker Holiday (1938), 

Druhé období předznamenává již zmíněná Oklahoma!, první společné dílo Richarda 

Rodgerse a Oskara Hammersteina II. a je zhruba ukončeno jejich posledním společným dílem 

The Sound of Music (1959). Pod vlivem Oklahomy a dalších děl se muzikál vyvíjí směrem 

k muzikálové zpěvohře, jejíž vývojové možnosti naznačil už Gershwin svou operou Porgy a 

Bess (1935) a znovu pak připomněl Hammerstein svou adaptací Meilhacova a Halévyho 

libreta Bizetovy Carmen v Carmen Jones (1943). Velmi zdravou a progresivní jazzovou 

orientaci představují v tomto období díla Harolda Arlena a Leonarda Bernsteina (např. On the 

Town, 1944, Wonderful Town, 1953, Candide, 1956 a West Side Story, 1957). Zatímco na 

počátku tohoto období byl muzikál ryze domácí záležitostí (československý úspěch 

Divotvorného hrnce - Finian's Rainbow, 1947, premiéra v Divadle V + W 6. 3. 1948 - byl 

ojedinělou výjimkou), na konci téhož období jsme svědky počínajícího světového ohlasu My 

Fair Lady (text Alan Jay Lerner podle Shawova Pygmalionu, hudba Frederick Loewe, 1956) a 

již zmíněné West Side Story (idea a choreografie Jerome Robbins, libreto Artur Laurents, 

texty Stephen Sondheim, hudba Leonard Bernstein, 1957). 
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K dalším vynikajícím úspěchům druhého období muzikálu nutno přičíst Gentleman 

Prefer Blondes (libreto Anita Loosová a Joseph Fields, texty Leo Robin, hudba Jule Styne), 

Guys and Dolls (libreto Jo Swerling a Abe Burrows podle povídek Damona Runyona, texty a 

hudba Frank Loesser), The Music Man (libret i hudba Meredith Wilson) a The Most Happy 

Fella (vše Frank Loesser, podle hry Sidneye Howarda). 

60. léta, jimiž muzikál vstoupil do své nejnovější vývojové etapy, znamenají počátek 

muzikálu jako formy univerzální, světové, která rychle zdomácní v divadelní kultuře mnoha 

národů. Vznikají muzikály velkých humánních aspirací a všelidsky srozumitelných témat, 

jako Fiddler on the Roof (libreto Joseph Stein podle Šoloma Alejchema, texty Sheldon 

Harnick, hudba Jerry Bock, 1964), Man of La Mancha (libreto Dále Wasserman, texty Joe 

Darion, hudba Mitch Leigh, 1965), Zorba (libreto Joseph Stein podle Nikose Kazantzakise, 

texty Fred Ebb, hudba John Kander, 1968). Vedle tradičního muzikálu začíná komorní a 

experimentální produkce off-Broadwaye. Nejreprizovanější muzikál vůbec - The Fantasticks 

(1960, u nás hraný pod názvem Snílci, libreto podle Rostanda Tom Jones, hudba Harvey 

Schmidt) vznikl a dodnes se hraje právě zde. Rovněž You Are a Good Man, Charlie Brown 

(1967, podle comicsů Charlese M. Schulze Peanuts, hudba a text Clast Gessner) a rocková 

adaptace Shakespearova Večera tříkrálového Your Own Thing (1968, libreto Donald Driver, 

hudba a text Hal Hester a Dany Apolinář) patří k závratným komerčním úspěchům 

nekomerční Broadwaye. Naproti tomu experimentální linii přenáší přímo na Broadway 

muzikály v produkci a režii Harolda Prince, většinou komponované a textované Stephenem 

Sondheimem (oba se sešli již ve spolupráci na West Side Story). Sem patří zejména Copany 

(1970) a Little Night Music (1973, podle Bergmanova filmu Úsměvy letní noci.) 

Sondheimova hudba, spíše racionální než emotivní, představuje jeden pól současného 

muzikálu, rockové muzikály (Hair, 1968, libreto Jerome Ragni a James Rado, hudba Galt 

MacDermot, Two Gentleman of Verona, hudba Galt MacDermot a Your Own Thing - oba 

poslední jsou adaptace Shakespeara) pól druhý. Naproti tomu úspěch Hello, Dolly (1964, 

texty Michael Stewart, hudba Jerry Herman) ukazuje potřebu tradičního populárního 

muzikálu a předzanemnává velkou vlnu operetního revivalismu na Brodwayi na přelomu 60. a 

70. let. Návrat operety je nepochybně reakcí na přeintelektualizování muzikálu i jeho hudby, 

když původní příběh je dnes naprostou výjimkou a původní melodický nápad vzácností, a kde 

kromě návratům k osvědčeným dílům minulosti se poznenáhlu začalo i s návraty k dílům, 

která v minulosti neuspěla (např. Bernsteinův Candide obnovený v roce 1974 Haroldem 
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Princem). Poslední příklad svědčí spíše o vyzrávání amerického hudebního divadla; 

symptomy krize lze spatřovat víc v oblasti ekonomické (enormní nárůst nákladů a finanční 

rizika spojená s uvedením novinky na Broadwayi) a ideové. Například muzikál Wicked 

z roku 2007 přišel americké producenty na miliardu dollarů. Ale i v českých podmínkách 

může jít o výjimečné náklady. Chystaný český muzikál Baron Prášil by měl v Divadle 

Hybernia přijít zhruba na 50 miliónů korun. 

Léta 60. přinášejí také vítězný návrat muzikálu do filmu, ať už jde o zfilmované verze 

nejúspěšnějších muzikálů nebo o původní muzikály filmové, i to je jeden z projevů proměny 

muzikálu z formy newyorsky lokální a lokálně americké ve formu přesahující místní určení. 

Jiným dokladem je vznik muzikálových produkcí mimo Ameriku, nejřív v Anglii, kde 

zaznamenaly výrazné úspěchy muzikál Lionela Barta Oliver (1960) či Jesus Christ Superstar 

(1970, libreto Tom Rice, hudba Andrew Lloyd Weber). Slušelo by se také zmínit, že velmi 

silnou původní muzikálovou tradici si vypěstovala Itálie, zejména v dílech librestické dvojice 

Garinei - Giovannini (u nás nej známější jejich Un paio ďali, hudba Gorni Kamer, 1956, pod 

názvem Když je v Římě neděle). Podobnou tradici francouzskou, ke které by jistě mohla 

patřit díla jako Les Miserablés, Miss Saigon, Zvoník od Matky Boží, Romeo a Julie však do 

našeho výčtu již zahrnout nemůžeme. Jejich žánrová povaha totiž opouští formu klasického 

muzikálu a stává se jakousi novodobou pop operou, neboť veškeré party jsou tu zpívány a 

dialogická forma zde již vlastně neexistuje. 
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3.0 / Klíčová role sbormistra jako tvůrce interpretace 

3.1 / Kdo je muzikálový sbormistr? 

Sbormistr v muzikálovém žánru musí být mimořádně flexibilní osobností. Kompaktní sbor 

má nejvíce k dispozici v první fázi zkoušek. Ve chvíli, kdy dochází k propojování všech 

jevištních složek do inscenačního tvaru, bývá už téměř nemožné získat sbor pouze pro 

pěveckou zkoušku. Je dobře, když má vliv na přijímání adeptů do company'4. Je ještě lépe, 

když je zároveň hlasový pedagog a schopný klavírista. Mezi velmi ceněné schopnosti 

muzikálového sbormistra však patří cit pro jevištní pohyb. Přičemž jevištním pohybem zde 

míníme všechny formy jakéhokoli hnutí na scéně - chůzí či dramatickými gesty počínaje a 

konče až u složitějších choreografických útvarů. Co je tím myšleno konkrétně? Pokusíme se 

uvést několik příkladů. Muzikálový sbormistr musí být vybaven již od samého počátku 

aranžovacích zkoušek zvýšeným smyslem pro rovnovážnost pěvecké a taneční akce. Pokud je 

totiž choreografie (zejména v delších hudebních celcích) příliš fyzicky namáhavá, může ve 

svém výsledku negativně ovlivnit úroveň kvality pěveckých částí. Nejčastějším a 

nejtypičtějším problémem, který je sbormistr nucen řešit, je práce s dechem. Měl by být 

schopen odborně vést své svěřence k tomu, aby svoje pěvecké party zvládali v koordinaci 

s hereckou i taneční složkou. Současně by se však měl stát rovnocenným partnerem režiséra či 

choreografa a nebát se korigovat přemrštěné nároky na interprety v některých částech 

hudebního čísla. K tomu je však nezbytná notná dávka erudice. Kromě fyzického zahlcení se 

jako zásadní chyba objevuje špatné choreografické frázování pěveckého partu, kde se 

jednotlivé hudební, textové a pohybové akcenty dostávají do tak velikého vzájemného 

rozporu, že je pak obtížné tyto provést ve vzájemné koordinaci. Kvalitní muzikálový 

sbormistr by měl být schopen tyto nedostatky rozpoznat, na místě je analyzovat a případně 

navrhnout lepší řešení. K analýze těchto nedostatků lze použít metodu „tanečních korepeticí", 

kde je sbormistr schopen zpívat a tančit jednotlivé části muzikálové scény společně 

14 Výraz „company" přešel do divadelního slovníku v podstatě ze dvou různých pramenů. Na jedné 
straně jde o logickou návaznost na divadelní soubor jako takový, připomeňme si například slavnou Royal 
Shakespeare Company. Na druhé straně však šlo v USA také o souvislost s příslušností k určité firmě. 
Vzpomeňme tu i u nás v první republice užívaný termín, který se dostal i do názvu hry V + W Don Juan and 
comp. Příslušnost k muzikálové company má pak v produkci dvojí význam. Za prvé jde o interprety, kteří nikdy 
nejsou hvězdami muzikálu, jsou to vždy až ti druzí, ti „stojící" v pozadí, bezejmenní, často se ztrácející v davu. 
Druhý význam slova „company" je důležitý proto, protože odlišuje interprety muzikálového sboru od sborů a 
baletů v operách či operetách. Člen company je totiž současně herec (často hrající v jedné inscenaci i několik rolí 
současně), zpěvák i tanečník. 
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s company. V americkém muzikálovém divadle se sbormistři často rekrutují z původních 

muzikálových herců, takže tuto úlohu zvládají lehce a s bravurou. V podmínkách českého 

muzikálového divadla však můžeme zatím hovořit jen o vzácných výjimkách. Vyžaduje to 

totiž, aby takový sbormistr měl kromě vzdělání hudebního také průpravu taneční a musí být 

schopen se pohybovat mezi těmito složkami jako ryba ve vodě. Právě zde lze spatřovat zcela 

zásadní rozdíl mezi sbormistrem muzikálové inscenace a mezi sbormistrem opery, operety 

nebo koncertního sboru. Typickým příkladem vysoce náročné práce sbormistrovské je 

muzikál Cats15 (Kočky), ve kterém na jevišti současně zpívá a tančí dvacet pět muzikálových 

interpretů. Vzhledem k tomu, že nejméně dvě třetiny muzikálu jsou současně pěveckou i 

taneční akcí, je koordinace mezi zpěvem a pohybem nezbytnou a důležitou složkou 

budoucího úspěchu či neúspěchu díla. Ale ani tady úloha muzikálového sbormistra nekončí. 

V běžné divadelní praxi nemají většinou režisér ani choreograf dostatek času k detailní 

herecké (interpretační) práci s company. Režie se převážně věnuje sólistům - ti jsou z jeho 

pohledu na jevišti nejvíce vidět. Interpretační práce na ansámblových scénách tak většinou 

zůstává na bedrech choreografů (ti se však věnují jen pohybu) nebo asistentů režie. Většinou 

však vedení muzikálové company zůstává na bedrech kvalitního sbormistra. Na něj se také 

většinou obrací režisér po absolvované zkoušce s poznámkou: "Pěvecký sbor si připomínkuje 

sbormistr." A režisér tím většinou nemyslí jen připomínky týkající se intonace a rytmu. 

Naopak, očekává od muzikálového sbormistra, že bude schopen vést company v poetice a 

stylu nastaveném režijním pojetím. 

Ale vraťme se na začátek celého procesu. Už při konkurzech může narazit sbormistr 

na problém, že režisér a choreograf vybírají své adepty na role podle zcela odlišných kritérií 

než má on sám. Přesto je první a hlavní povinností sbormistra učinit vše, co je v jeho silách, 

aby potenciální pěvecký ansámbl byl sestaven z co nej lepšího hlasového materiálu. Poté 

dohlíží nad kvalitou pěveckých partů, které mají (zejména u tanečníků a činoherců) často 

tendenci sklouzávat do jiných hlasů, odchylovat se od vytyčených melodií a podobně. Jeho 

práce je úmorná. Po dobu zkoušek musí být permanentně k dispozici všem účinkujícím. 

Někteří z nich nemají buď dostatek talentu nebo neznají noty. Sbormistr je však musí jejich 

party co nejlépe naučit, aby výsledek odpovídal původním představám. Úloha sbormistra 

v hudebně dramatickém či muzikálovém žánru v České republice je prozatím na nepříliš 

vysoké úrovni. Muzikálové herectví jako specifický divadelní žánr v socialistickém bloku 

15 CATS, autor libreta Thomas S. Eliot, autor hudby Andrew Lloyd Webber 
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vlastně neexistovalo. Tím byla na dlouhých čtyřicet let úplně přerušena tradice, kterou se 

snažili vytvořit předváleční autoři a interpreti. Katedra muzikálového herectví byla založena 

až v roce 1990, a tak základna talentovaných interpretů není tak široká, aby se dalo bez 

problémů vybírat. Nároky kladené na muzikálového herce jsou enormní. Talentové 

předpoklady v sobě musí spojovat talent k herectví, zpěvu i tanečnímu pohybu. Proto bývá 

běžným zvykem, že se například ze tří stovek adeptů vybere do jednoho ročníku pouze osm 

studentů. Z těchto osmi studentů přijatých do prvního ročníku je schopno dokončit náročné 

studium většinou jen 70 až 80%, ale z těchto zbylých osobností se jen několik výjimečně 

talentovaných jedinců dokáže prosadit v muzikálovém žánru na skutečně vysoké úrovni. 

Leckteří z nich totiž „zběhnou" k žánrům jednodušším, ke koncertní činnosti, k choreografii 

nebo k činohernímu herectví. Proto může trvat i několik desítek let, než se vytvoří širší 

platforma odborníků pro výuku i jevištní praxi. 

Každý tvůrce muzikálu sní o konkurzu, na který přijde interpret a bude zvládat 

všechny tři disciplíny muzikálového herectví. Bude hrát, zpívat a tančit. Zatím je tomu tak jen 

v několika málo případech. Tato divadelní disciplína totiž klade na interpreta tak vysoké 

nároky, že jen málokterý adept tyto nároky zvládne. V muzikálové praxi v České republice se 

to pak řeší permanentními ústupky. Klade se důraz na jednu ze složek a druhá se upozadí. Je-

li interpret schopný, ovládá slušně dvě složky. Nejhorší variantou pro sbormistra je 

samozřejmě model upozadění pěveckých dovedností. Občas se takové variantě říká 

v psychologicky změkčující frazeologii tzv. „herecké zpívání". Je to však jen jiný -

změkčující - výraz pro téměř amatérský vokální projev. Pak tedy nastává práce s herci, kteří 

neznají noty a pamatují si mnohem pomaleji než hudebně vzdělaní jedinci. Na obranu 

takovýchto interpretů však nutno podotknout, že jsou mnohem vstřícnější, nejsou svázáni 

zažitými pěveckými návyky a stereotypy a jejich projev je mnohem přirozenější a hlubší. 

Muzikálový sbormistr se nemůže soustředit pouze na nastudování pěveckých 

sborových, mnohdy i sólových partů. Musí perfektně znát děj díla, jeho dramaturgii, musí 

úzce spolupracovat s režisérem a choreografem, aby dobře porozuměl podstatě díla. 

V muzikálové inscenaci je totiž jedna velice důležitá složka, a to srozumitelnost textu. Jde o 

precizní, pregnantní výslovnost. Sbor v muzikálových inscenacích má často roli komentující, 

vypravěčskou, vysvětlující nebo dokonce didaktickou. Proto musí divák porozumět každému 

zpívanému slovu. Komplexně řečeno a jak jsme se snažili ukázat, má práce muzikálového 

sbormistra mnohem širší hloubku záběru, než by se mohlo na první pohled zdát. 
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3.2 / Postavení sbormistra v přípravě muzikálové inscenace 

V okamžiku, kdy hudební dílo vyjde z rukou autora, je pouze mrtvou literou. Jen 

opravdoví odborníci si ji mohou „přečíst". Pro ostatní zůstává pouhým notovým zápisem, 

plným různých znamének a značek, která jsou jakýmsi návodem na provedení skladby. Mohlo 

by se tedy zdát, že přivést skladbu k životu, zazpívat ji, je úloha nesnadná jen potud, pokud 

jde o technické zvládnutí partu. I ten nejpodrobněji napsaný part, plný různých hudebních 

značek, zazpívá každý interpret jinak! Cítění každého zpěváka je zcela odlišné, stejně jako 

temperament každého z nich. Dirigent Václav Talich vysvětloval podstatu interpretace takto : 

„Hudba nejsou jednotlivé tóny, hudba je to, co se odehrává mezi dvěma tóny. Myslete si tón 

ci a tón ej. Mohu je zahrát vázaně, spojit je a zahrát je oba stejně silně. Mohu však prvý nebo 

druhý akcentovat. Mohu obě noty zahrát odděleně a krátce nebo odděleně a dlouze. Mohu 

zahrát prvou notu dlouze a druhou krátce nebo naopak. Mohu zkrátka uplatnit bezpočet 

způsobů a odstínů při hraní těchto dvou tónů. V jejich vzájemném vztahu je ukryta hudba, 

napětí, výraz, obsah!"16 

Dříve býval hlavním interpretem svých skladeb hlavně sám autor. Bach, Mozart, 

Haydn, Dvořák svá díla hráli nebo dirigovali. Význam účasti skladatele při provádění jeho 

skladeb byl v každé době jiný. Například v baroku zápis skladby předpokládal skladatelovu 

přítomnost při nastudování. Partitury totiž nebyly vypracovány do všech detailů, ale pouze 

v obrysech vrchního a spodního hlasu a harmonii (někdy i vnitřní hlasy) bylo nutno dotvářet 

až při provedení. Účast autora tedy měla zásadní význam. V dobách klasicismu byla nutná 

přítomnost skladatele už jenom proto, že při rozsahu produkce a při okamžitém uvádění 

autorových skladeb nebylo mnoho času na rozmnožování partů, na pořizování opisů, z nichž 

by mohl někdo jiný skladbu nejprve sám nastudovat a pak ji naučit interprety. Dokonce 

některá díla psali autoři přímo pro sebe a provádění jejich skladeb někým jiným bylo 

nemyslitelné. Romantická symfonická hudba a operní hudba byly do té míry nové, odlišné ve 

srovnání s hudbou předcházejících epoch, že účast skladatele měla pro jejich přesvědčivé 

provedení rozhodující význam. Šlo především o novinky, k nimž existovala jedna partitura či 

jeden sborový part. Bylo nutné skladbu nastudovat z tohoto materiálu, a to v nepoměrně kratší 

16 Řeč tónů, Ladislav Šíp, Horizont Praha 1985 
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době, než bývá k dispozici dnes. Účast skladatele při nastudování skladeb není vždy výhodou. 

Dobrý skladatel nemusí být zároveň dobrým dirigentem, sbormistrem. Dokonalá představa 

autora o díle může být dokonce nevýhodou. Výhodou však může být, že jeho pouhá 

přítomnost soustředí pozornost sboru, vytvoří napětí, které zpěváky inspiruje 

k přesvědčivějším výkonům. 

Historický vývoj skladatele stále více vzdaloval od interpretace vlastních skladeb, a to 

v souvislosti se vzrůstem interpretační úrovně a rozšiřující se specializací skladatelů a 

interpretů. Vliv na tento trend má samozřejmě doba. Jestliže se v předchozích staletích těšili 

ve světě umělecké hudby největší vážnosti skladatelé, dnes jejich místo zaujaly hvězdy 

operních a koncertních pódií. Podstatný význam pro úroveň interpretace má také hudební 

pedagogika. Čerpá ze zkušeností generací, využívá poznatků psychologie a řady vědních 

disciplín. Obrovský vliv na rozvoj a úroveň umělecké hudby má také zvukový záznam. 

Interpreti tak mají možnost studovat a poznat špičková provedení díla, seznámit se s různými 

pojetími a tak dojít k vlastnímu pochopení a interpretaci skladby. Interpret se tak stává 

skladatelovým pomocníkem a propagátorem jeho díla. Je nesporné, že mnoho děl zažívá 

úspěchy právě zásluhou vynikajícího nastudování a strhujícího provedení. 

A zde se dostáváme ke klíčové roli sbormistra jako tvůrce interpretace. Studium 

sborové partitury je jednou z důležitých složek přípravy sbormistra na nácvik skladby. On 

sám by měl uskutečnit podrobnou analýzu všech hudebně vyjadřovacích prostředků 

připravovaného díla a proniknout do jeho obsahu a nálady. Prvním důležitým krokem je 

samotný výběr. 

Zde je důležité přihlédnout k umělecké úrovni sboru (divadelního ansámblu nebo 

company), se kterým se pracuje, a vybírat taková díla, jejichž technická a interpretační 

náročnost odpovídá kvalitě souboru. Tato představa má však spíše teoretickou povahu, neboť 

v praxi by to znamenalo, že by se řada náročných muzikálových děl nemohla v České 

republice vůbec uvést. 

Na samotném počátku přípravy každé muzikálové inscenace stojí tzv. „explikace" 

(vysvětlení, výklad). Producent, režisér a dramaturgové na ní podávají zprávu o své umělecké 

představě díla. Současně vysvětlují kroky, které by měly vést k naplnění této - dost často 

velmi ambiciózní - ideje. Touto vstupní zahajovací zkouškou vytyčí režisér cíl, k němuž by se 
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měly od této chvíle ubírat všechny složky jevištní realizace. Práce na sborových 

(ansámblových) pěveckých partech je právě jedna z důležitých složek muzikálového díla. Při 

vlastním studiu muzikálových sborových čísel, by se měl sbormistr zaměřit na globální 

seznámení s jejich dramatickou podstatou. Nemělo by to být seznámení technického rázu, ale 

spíše duchovní rozbor skladby, vniknutí do kompozice po stránce emocí, nálady, děje. 

Mnohdy se stává, že dramatická situace hudebního čísla je zaměřena na prožitky, které si 

interpret nedokáže navodit. Je-li tomu tak, nemůže být skladba po stránce interpretační 

dokonalá, nemůže posluchači předat onu hloubku a sílu, se kterou byla vytvořena. Je opět na 

schopnostech sbormistra, dokázat navodit adekvátní příklad, či situaci, která je emotivně 

podobná. Má-li například sbor zpívat o tom, že matka nemá co dát jíst dětem a ty umírají 

hlady, nemůže být jejich interpretace opravdová. V dnešní době v naší republice jen málokdo 

pocítí hlad. Snaží se tedy sbormistr pomoci k navození pocitu např. jiným emotivním 

prožitkem. Každý z nás má v sobě pocity bolesti a smutku, které si prožil. Jsou uloženy 

hluboko v podvědomí a podaří-li se je vyvolat a vložit do interpretace skladby, je vyhráno. 

Posluchač najednou vnímá sílu a naléhavost celé skladby mnohem silněji, než když interpreti 

něco předstírají a nebo pouze tvoří „krásné tóny!" Vzpomeňme například na úžasnou 

interpretaci zpěváků jakými byli Edith Piaf, Ray Charles nebo Vladimír Vysockij. 

Tento první krok k seznámení se skladbou můžeme považovat za nejdůležitější. Často 

bývá bohužel podceňován a na interpretaci díla se tato chyba pak odrazí. Proniknout do 

náladové stránky díla pomůže sboru pochopit autorův záměr. Sbormistr a sbor se tak stávají 

spolutvůrcem skladby. Je důležité pochopit jak text skladby, tak i hudební řeč autora. Cílem 

této fáze je vytvořit si předběžnou představu o hudebním čísle, která pak může pokračovat 

detailním studiem jednotlivých hudebně vyjadřovacích prostředků. Vzhledem ktomu, že 

interpretace nebývá součástí skladatelova zápisu, záleží tedy hlavně na sbormistrově fantazii, 

přemýšlení a zkušenosti, jak dílo interpretačně uchopit. Hloubka citu a fantazie je v provedení 

skladby určována nejen sbormistrem, sugestivností jeho gesta a tváře, ale i schopností sboru 

pochopit a pěvecky vyjádřit jeho příkaz. Sbormistr však musí výrazové možnosti, vyjádření 

citu a tvůrčí fantazii vést v souladu se skladebnou předlohou. Něžná melodie je dána zcela 

jiným textem než melodie úsečná, konsonance odlišují disonance apod., tyto kontrasty musejí 

mít odraz i v kontrastním výrazu. Sbormistr by tedy měl být po stránce technických a 

výrazových možností dokonale vzdělán. Sbormistr by měl to, co si dovede dokonale 

představit, také nacvičit a uskutečnit. U muzikálových inscenací je tato role poněkud těžší 

v tom, že se svými představami přichází i režisér. S tím souvisí další důležitá součást práce 
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sbormistra a to jeho psychologie jednání a chování. Měl by být důsledný, přesto však 

přístupný. Měl by mít rád kolektiv a práci v něm. Měl by působit klidně, mile, povzbudivě a 

vzbuzovat sebedůvěru sboru. Uštěpačnými poznámkami ničeho nedocílí, ba naopak. Měl by 

být vzorem pro své svěřence nejen hudebním, ale i lidským. Čím je sbormistr lepší, tím bývá 

skromnější. 

3.3 / Sbormistr a vokální nastudování 

Po první fázi studia sborové skladby, či muzikálové inscenace, kterou je 

„psychologický" rozbor díla, přichází samotný nácvik. Prvním krokem bývá poslech skladby. 

Ideální je mít několik nahrávek díla a ty porovnat. Nejsou-li, je hudební představení skladby 

zcela na sbormistru a korepetitorovi. Skladba se zahraje na klavír a interpreti sledují party. 

Teprve pak se přistoupí k vokálnímu nastudování. Způsoby intonačního a vokálního nácviku 

mohou být velmi různé, často jsou dány vnějšími podmínkami, za kterých sbor nebo company 

nacvičuje. Nejideálnější způsob je ten, při němž každá hlasová skupina cvičí odděleně a 

střídají se v různých hodinách nebo dnech. Většinou postačuje rozdělení na mužské a ženské 

hlasy. Sbormistr upozorní zpěváky na místa intonačně nebo rytmicky obtížnější. Dá návod, 

jak tato místa cvičit a začne s nácvikem. Zpočátku se jedná pouze o to, aby zpěváky připravil 

jen intonačně a rytmicky. Samozřejmě ideálem je, když se zpěváci zhostí svého partu bez 

předehrávání melodie na piáno. To se však děje pouze mezi pěveckými profesionály. Přesto i 

tam se najde velmi málo pěvců, kteří dovedou svůj part zazpívat z listu. Proto se nejčastěji 

nácvik vede metodou takzvaného náslechu. Čím jsou zpěváci zkušenější a nadanější, tím 

nácvik postupuje rychleji a tím trvaleji si interpreti podrží v paměti nacvičené místo. 

Intonační nácvik provádí sbormistr často polohlasem. Jedině tak lze dosáhnout čisté intonace. 

Zpívá-li zpěvák naplno, sám sebe ohlušuje a těžko může kontrolovat svou intonační čistotu. 

Navíc neslyší ostatní zpěváky. Na zpěvu polohlasem by měl sbormistr trvat, protože lze na 

něm kdykoliv a cokoliv opravit, přetvořit. To se zvláště v muzikálových inscenacích stává 

velice často. Nácvik se zatím soustředí pouze na cítění melodické linky, nikoliv celé harmonie 

skladby. Jde hlavně o to, aby byly zachovány a přesně zazpívány intervalové kroky, aby tóny 

nebyly nedotažené či přetažené, aby opakované tóny zněly stejně. Často se totiž stává, že tón 

opakující se na několika slabikách nezůstane na stejné intonační výšce. Většinou je příčinou 

nové nasazování každé slabiky, někdy dokonce takzvané podebírání slabik. Tím vznikají 
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velké výkyvy v intonaci. Někdy je opravdu potřeba některá místa díla zcela rozpitvat, ovšem 

nácvik by neměl být unavující a nudný. 

Kromě intonačních problémů je důležité zaměřit se na tempo nácviku. Vždy volíme 

volnější, než v jakém je skladba napsána. Intonačně těžší místa dokonce nacvičujeme ve 

velmi volném tempu. Teprve máme-li jistotu dokonalého intonačního zvládnutí skladby, 

můžeme se začít přibližovat k předepsanému tempu. Někteří sbormistři používají metodu 

přezpívání nastudovaných míst jednotlivci či skupinou tří až čtyř zpěváků. Je to samozřejmě 

nejideálnější postup, jak se přesvědčit o zvládnutí díla sborem. Avšak někdy může vést ke 

stresování interpretů, dokonce k ztrapňování. Každý na zvládnutí svého partu potřebuje jiný 

čas a co některý zpěvák zvládne za jednu zkoušku, jinému trvá mnohem déle. Teprve po 

zvládnutí pěveckých partů samostatnými skupinami, dojde ke spojení celého sboru či 

company. 

K obtížným místům by se měl sbormistr stále vracet a upevňovat jejich interpretaci. 

Ideální je, mohou-li mít zpěváci celou vokální partituru díla. Vidí tak vztah svého hlasu 

k ostatním a lépe se ve skladbě orientují. Zvládne-li sbor nebo muzikálová company intonační 

nácvik, začíná fáze zkoušení buď s doprovodem piána nebo - v muzikálové inscenaci častěji 

- s half playbackem. Toto období nastudování inscenace je pro interprety zvláště „bolestivé". 

Nastává totiž velice častý jev. Při spojení zpěvu a pohybu dochází k častým výpadkům textu, 

dokonce i melodie. Mozek totiž do této doby nebyl zvyklý zpracovávat dvě tak odlišné 

informace, jakými je zpěv a pohyb. Prolnutí obou těchto složek vyvolá tedy v hlavě interpreta 

naprostý zmatek. Navíc se zde interpret dostává do situace zcela odlišné od zpěváka 

koncertního sboru. Zatímco v klasickém sboru jsou hlasové obory rozděleny do skupin a 

zpěvák tak kolem sebe slyší svou melodickou linku, v muzikálové situaci je tomu většinou 

přesně naopak. Logika dramatického jednání neumožňuje toto výhodné skupinové shlukování 

po hlasech. Důležitější jsou tu vztahy mezi postavami, které se realizují v různých 

dramatických situacích. Dochází-li tedy v muzikálu West Side Story ke rvačce mezi dvěma 

partami, stojí tu na prvním místě aranžmá tohoto souboje, kde dochází k rychlému střídání 

míst jednotlivých herců ve scénickém aranžmá. Tak vzniká nepříjemný efekt přibližování a 

vzdalování se k jednotlivým hlasovým skupinám s takovou rychlostí, že interpret musí svůj 

part ovládat natolik dokonale, aby jej tato skutečnost umocňovaná ještě civilními výkřiky, 

nevyváděla z míry nebo dokonce z hudebního konceptu. U nezkušených muzikálových herců-

začátečníků dochází v této fázi často k pocitu, že tuto situaci nelze vlastně ani provést. Ale jak 
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ukazuje praxe komplikovanějších muzikálů, muzikálové číslo lze realizovat i za mnohem 

obtížnějších okolností (například start vrtulníku v Miss Saigon). 

Zde opět přichází na řadu sbormistr, který v této části nácviku působí hlavně jako 

psycholog. Uklidňuje zpěváky a tanečníky a „nahazuje", což znamená, že během čtyř 

hodinové zkoušky zpívá skoro pořád a všechny party! Interpreti se občas připojí a tak se 

postupně doberou zdárného výsledku, kdy číslo perfektně zazpívají i zatančí. A právě zde se 

objevuje další z významných rozdílů mezi muzikálovou a koncertní praxí. A to jak z pohledu 

sbormistra, tak z pohledu interpreta. Zatímco zpěváci koncertního nebo operního sboru jsou 

povinni sledovat každé gesto dirigenta či sbormistra, v muzikálové inscenaci se tato praxe 

nejeví jako šťastná. 

Pak nastupuje režisér a začne s interprety pracovat na významové složce jejich partů. 

Režisér vysvětluje sboru jejich význam v té či oné situaci a současně způsob, jak by toho měl 

sbor dosáhnout. K tanci a zpěvu se tak přidává herecká interpretace. Zejména mimické svaly 

obličeje by neměly zůstávat nehybné. Buďto ustrnou v jedné fixní fázi jakéhosi univerzálního 

úsměvu, nebo se celý obličej zkroutí do podivné emocionální křeče, která může budit u 

diváků údiv nebo smích. Tato fáze přípravy bývá často nadlidský úkol, zvláště u tanečníků. 

Ovšem velice časté problémy se vyskytují i v divadelních souborech kamenných divadel. Zde 

je sbor zvyklý odvádět svou práci stylem - přijdu zleva, stojím, zpívám a odejdu doprava. 

Donutit takový sbor k nějaké akci bývá velmi obtížné. Povede-li se to, inscenace rázem ožije, 

z jeviště tryská energie, emoce, v divadle nastane výjimečná atmosféra, která diváka zcela 

pohltí. Na tomto příkladu lze demonstrovat rozdíl mezi přístupem divadla, které mluví, zpívá 

a tančí, a přístupem opery, jak se ustálil v opeře posledního powagnerovského století a jak 

trvá dodnes. I v celosvětovém měřítku je velmi málo operních režisérů, kteří dovedou tuto 

tradici překonat a vytvořit tak současné představení. Můžeme být hrdí na to, že mezi ně patří i 

režisér David Radok. 

3.4 Sbormistr a práce na interpretaci 

Interpretace (z lat. interpretari - vykládat, tlumočit, překládat, posuzovat) je slovo s 

poměrně širokým významem, který se v jednotlivých oborech lidské činnosti může lišit. 

Obecně znamená výklad (resp. porozumění a chápání) nějakého textu, myšlenky či jevu, 

avšak v hudbě se používá v pozměněném významu. Pojem interpretace se objevil v 
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souvislosti s výkladem náboženských textů, kdy proti sobě stálo více chápání jednoho a téhož 

textu. Pojem „interpret" se v hudební oblasti vyskytuje velmi často a označuje hudebníka, 

který provádí (interpretuje) skladbu hudebního skladatele přesně podle notového zápisu nebo 

text písně napsaný textařem, libretistou nebo básníkem. Interpretace vznikala pozvolna a 

největší vzestup nastal v 19. (a pak i v 20.) století. Existovala samozřejmě již dříve, avšak ne 

v takové míře. Při interpretaci hudebního díla má velký význam umělec (instrumentalista, 

zpěvák či dirigent), který je zprostředkovatelem mezi skladatelem a posluchačem (tzv. dává 

notovému zápisu "duši"). Podobně to platí i při hudební interpretaci textu, libreta nebo básně. 

Významnou roli hraje umělecká zralost i schopnost interpreta, jak dovede sladit skladatelův 

nebo textařův záměr se svou představou a uplatnit své pojetí díla, sílu vlastní umělecké 

osobnosti a přitom dodržet skladatelovy pokyny v notovém zápisu . Pravidla interpretace jsou 

stejná jak pro sólistu, tak pro sbor, ansámbl, company. Někdy se interpreti mylně domnívají, 

že interpretace skladby stojí hlavně na sólistech. Práce na interpretačním pojetí skladby 

sborem je však mnohem náročnější. Vyladit cítění členů sboru na jeden společný pocit, 

prožitek bývá velice náročné. Každý z nich má na interpretační pojetí skladby jiný názor. 

Závěrečnou fázi studia skladby, kterou je právě interpretační pojetí, můžeme tak považovat za 

jednu z nejtěžších a nejsložitějších. 

Zvládá-li sbor dílo po stránce intonační a rytmické, může se tedy přistoupit k práci na 

interpretaci. Čím menší pozornost musí sbor věnovat technice provedení, protože je dána 

nacvičenými dovednostmi, tím více se může věnovat výrazu, dokonalému přednesu, výběru 

výrazových prostředků a přesvědčivému vyjádření obsahu skladby. Sbor, který v reprodukci 

skladby nenašel svůj výraz, zařazuje se do určitého interpretačního klišé. Základní podmínkou 

interpretačního úspěchu je dokonalé vyvážení výrazové, melodické, rytmické a harmonické 

stránky skladby. Je nezbytné, aby sbormistr ovládal základní principy slohovosti a stylovosti, 

které mají pro určitá historická období vývoje hudby obecný charakter. Nesmí ho však 

svazovat . Nesmí se upnout na interpretační „šablony", ale chtít neustále hledat nové cesty. 

Zpěváci nějakým způsobem reagují na problém, jak interpretovat skladbu. Tím zároveň 

kladou mnoho otázek, možná představují určitou výzvu. Obecněji řečeno reagují na problém, 

jak dělat hudbu. V každém hudebním motivuje vyjádřeno strašně mnoho. 

Bývá obvyklé, že muzikálový sbormistr ke zdokonalení interpretace volí konkrétní 

„příkazová" slova. Tím předem určuje cestu, kterou by měl sbor následovat, ale současně 

brání zpěvákům vlastní iniciativě - potlačuje jejich interpretační představu. Vlastně vnucuje 
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představu svou. Není nutné orazítkovat „svůj" sbor vlastní interpretací. Otázkou zůstává, zda-

li je žádoucí, abychom polemizovali s talentovanými zpěváky, nebo není-li jednodušší volit 

příkazovou metodu. Učme se i v hudbě demokracii! 

Toto pravidlo se týká samozřejmě i interpretace muzikálových sborů. Například pro 

čtyřicátá léta jsou typické operní tendence, objevující se v některých dílech. Najdeme tu 

všechny atributy operní formy: recitativy, operní ansámbly, atd. Můžeme sem ale zařadit i 

jedno dílo Leonarda Bernsteina - Candide17, dílo plné náročných, takřka operních ansámblů a 

sólových partů. Padesátá léta se stávají vrcholem vyspělé formy muzikálu s dobře 

propracovanými partiturami sborových čísel. Do té doby mnozí umělci, obdařeni fantazií, 

mohli jen snít o „syntéze dramatického umění", v níž by se prvky činohry, hudby a tance 

nestavěly vedle sebe, ale prolínaly a tvořily celek. Padesátá léta v čele s Bernsteinem učinila 

tento sen skutečností. Poté se objevují muzikály rockového stylu. Pro muzikálového 

sbormistra je však nejdůležitější věcí týkající se interpretace zásada, že v muzikálu se hudební 

číslo stává integrovanou součástí příběhu, je jednoznačně dějotvorným výrazovým 

prostředkem. Interpretačně se tedy naprosto odlišuje od výrazu sborů koncertních. Ti, kteří 

vstoupí na jeviště s cílem nějak posluchače zaujmout a něco mu sdělit, musí se nějakým 

způsobem snažit najít s divákem „společný jazyk". Píseň je zde jakousi zpívanou promluvou 

dramatické postavy, modelem lidské komunikace a proměňuje se tak v zpěvní číslo. 

Interpretačně se však velice liší od koncertního či operního podání v zásadní věci. Na 
• • 18 

absolutně primárním místě je tu obsah. Když zpívá znásilněná Aldonza svůj životní příběh , 

mohou v muzikálovém pojetí některé z tónů zaniknout v jejích slzách a bolesti. Vždyť jsme 

jako diváci byli sami svědky jejího ponížení partou opilých mezkařů. Na koncertním pódiu by 

však tato vypjatá interpretace nemusela působit zcela adekvátně. Chybí tu totiž několik 

podstatných věcí. Koncertní posluchač nemusí být obeznámen z dějem muzikálu a zpěvačce 

neztéká z roztrhaných šatů krev. 

A zde se dostáváme k dalšímu a zcela zásadnímu rozdílu v interpretační práci 

sbormistra. K pochopení celé problematiky nám poslouží malý příklad. Na jeviště postavíme 

koncertní sbor a necháme jej zpívat. Jaké jsou divadelní schopnosti tohoto sboru? Minimální. 

Je samozřejmostí, že zpěváci jsou jakoby „odříznuti" od hudby. Praxe si žádá, aby zněla 

17 
CANDIDE, autor libreta Lillian Hellman, texty písní Richard Wilbur, John LaTouche, Dorothy 

Parker, autor hudby Leonard Berstein 
18 

píseň Aldonza z muzikálu MAN OF LA MANCHA, autor libreta Dále Wasserman, autor hudby 
Mitch Leigh 
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pouze hudba, čisté dílo bez nežádoucích příměsí. Koncertní provedení skladby pro sbor 

nepovoluje interpretovi, aby použil své tělo více, než kolik je ho nezbytně potřeba. Optická 

zpráva pro posluchače je tak zanedbatelná a neutrální, že může klidně zavřít oči a soustředit 

se pouze na poslech. O nic vlastně nepřijde. V muzikálové a částečně i operní praxi je tomu 

naopak. I zde jsou však rozdíly. Zatímco v opeře sólista i sbor zpívají neustále, tedy i 

v situacích, ve kterých by člověk v normálním životě nezpíval, v muzikálu je tomu naopak. 

Hudební divadlo předvádí hrou herců lidské přirozené jednání. Má-li herec zpívat, musí pro to 

mít nějaký důvod. Tento důvod musí vyplývat z toho, co herec sděluje, hraje, tedy z příběhu. 

A na tuto „hru" divadla musí přistoupit i muzikálová company. Je prací sbormistra 

vybalancovat interpretaci tak, aby působila přirozeně. Dobrým příkladem je již zmiňovaná 

West Side Story. Portorikánská děvčata se vracejí z tancovačky a vzpomínají na domov. 

"Puerto Rico, ostrove mládí, ostrove věčného léta! Na březích oranže kvetou, do vlasů holky 

šije pletou!" 

Angela zná jejich věčně stejné vzpomínání a paroduje: 

„ Puerto Rico, ostrove hadí, smetiště celého světa! Pobřeží tajfuny metou, parchanti pod nohy 

se pletou!" Bída jednou větou! 

Každá z dívek myslí něco jiného a přesto zpívají stejnou píseň. Interpretace obou 

zpěvaček a poté všech dívek, musí být naprosto odlišná. Sbormistr by měl tedy zvládnout 

nastudovat muzikálové číslo nejen po stránce hudební, ale i po stránce divadelní a 

interpretačně- dramatické. Hudební výstup je zde jakousi zprávou o vnitřní situaci postavy. 

Během své praxe může sbormistr pracovat se skladbami velmi rozdílných hudebních 
1 Q 01 

žánrů. Uveďme si tři příklady: Cikáni jdou do nebe , The Full Monty , Man of La Mancha . 

Každé z těchto děl představuje naprosto rozdílné požadavky na práci sbormistra. 

Muzikál Cikáni jdou do nebe je typickým příkladem práce s emocí ve zpěvu. Je nutné 

zcela eliminovat z company ty jedince, kteří nejsou schopni pracovat s hlasem oproštěným od 

některých pěvecko-technických klišé. Sbormistr se zde musí snažit vést zpěváky především 

19 
CIKÁNI JDOU DO NEBE, autor scénáře Emil Lotjanu, autor hudby Jevgenij Doga 

20 
THE FULL MONTY, autor libreta Terence McNally, autor hudby David Yazbek 

13 MAN OF LA MANCHA, autor libreta Dále Wasserman, autor hudby Mitch Leigh 
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ktomu, aby pochopili a prožili význam děje, který zpívají. Krása tónu zde nespočívá 

v technické dokonalosti, nýbrž v krajně vypjaté hlasové emoci, která svou nepředstíranou 

autenticitou dává divákům zcela mimořádný, ne vždy obvyklý zážitek. V této formě dostává 

zpěv zcela jinou, hlubší úroveň. Sbormistr by měl docílit toho, aby se interpreti nechali 

hudbou, která je silně citová, unášet, nechali ji proniknout do svého nitra a rezonovat v celém 

těle. Aby se nebránili projevům, které jsou například při vystoupení koncertního sboru zcela 

nemyslitelné. Například pláč nebo smích. Je třeba potlačit jakoukoli „rozumovou" reakci na 

hudbu. Nepřemýšlet o technice zpěvu, o tónině, o výšce či hloubce tónů, o intervalech.... 

Sbormistr musí dostat interprety do emotivního stavu, při kterém jsou zpěváci napojeni jeden 

na druhého. Jsou jakousi komunitou, která je schopna fungovat pouze v síle svého propojení. 

Dokonce před každým představením zpívají všichni účinkující na zvukové zkoušce společnou 

píseň. Je to jakýsi rituál, kterým je zahájeno každé představení. Vnímají jeden druhého, ve 

zpěvu si každý najde to, co mu přinese radost, uklidnění, uvolnění. 

The Full Monty je typickým příkladem současného, moderního muzikálového směru. 

Sbormistr zde pracuje s velmi rytmickou, rockovou hudbou. Technika zpěvu je zde tedy 

naprosto odlišná. Mezi velmi náročná hudební čísla patří skladba „Michael Jordán Balls". 

Interpreti zde zpívají synkopovanou melodickou linku v rychlém tempu, musí pregnantně 

vyslovovat v současně probíhající choreografii. Choreografií je myšlena hra a žonglování 

s míčem. V naprosté synchronizaci. Interpretace tohoto čísla musí být jakousi „chlapskou" 

přehlídkou. Nasazení hlasového fondu nesmí polevit, interpreti musí naprosto dokonale 

hospodařit s dechem a na zpěvu nesmí být namáhavost čísla znát. V muzikálu The Full Monty 

se objevuje ještě jedno interpretačně zajímavé číslo. Je to trio chlapců které má v překladu 

název „Koupím ti jed!" Tato scéna je postavena na interpretační nadsázce a smyslu pro černý 

humor. Dva kamarádi nabízejí potencionálnímu sebevrahovi způsob, jakým se nejlépe zabít. 

Nakonec dojdou k závěru, že když to nezvládne sám, udělají to za něj. Nemyslí to 

samozřejmě vážně, naopak mu tím naznačují, že potkal přátele, kteří mu scházeli a kteří pro 

něj udělají cokoli. Interpretace takového tria je velice náročnou záležitostí. Dostat do zpěvu 

nadsázku a humor není snadné. 

Posledním příkladem rozdílné interpretace je muzikál Man of La Mancha. Tato 

inscenace je interpretačně jakousi koexistencí dvou pěveckých stylů. Hlavní představitelé Don 

Quijote a Dulcinea zpívají klasickou pěveckou technikou. Technikou zpěvu, kterou používají 

zpěváci v opeře (na CD vydaném firmou Sony Music v roce 1996 pěvecký part Dona Quijota 



zpívá Plácido Domingo). Naproti tomu pěvecký part Sancho Panzy je čistě muzikálovým 

zpíváním, plným hereckých nuancí. 

Jak je patrné z uvedených příkladů, je interpretační „rozptyl" muzikálového sbormistra 

opravdu široký. Od klasiky až po současné trendy jakými jsou muzikály psané ve stylu RnB, 

Hip hop, Techno, Etno. 
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4.0 Závěr: Současný stav 

V současné době patří muzikál v České republice mezi nejoblíbenější žánry hudebního 

divadla. Svědčí o tom statistiky návštěvnosti jednotlivých divadel. Diváci si tento žánr velice 

oblíbili a dokonce ho od divadelních institucí vyžadují. Muzikál můžeme najít na repertoáru 

jak soukromých, tak i státních divadel. Přináší totiž divadlům značné finanční prostředky, 

které tyto instituce samozřejmě potřebují ke své existenci. Státní dotace na kulturu v České 

republice bohužel pokryjí pouze malou část provozu tak složitého mechanismu, jakým je 

divadlo! 

Nahlédněme nyní do repertoáru některých českých divadel. Mezi nejprestižnější scény 

mimopražského hudebního žánru patří Městské divadlo Brno. Toto divadlo má dva soubory -

činoherní a muzikálový. V době, kdy byla muzikálová scéna zakládána, odborníci z řad 

teatrologů a kulturních pracovníků z magistrátu projevovali nad tímto krokem značnou skepsi. 

Domnívali se totiž, že město s tři sta sedmdesáti tisíci obyvateli nebude schopno naplnit večer 

co večer divadelní sál čítající 700 míst k sezení. Jenže jak ukázal čas a praxe, všichni se 

mýlili. Na repertoárovém listu tohoto souboru je dvacet muzikálových titulů. Vedení a 

dramaturgie divadla samozřejmě vybírá taková díla, u kterých má jistotu, že přivedou diváka 

do hlediště. Čarodějky z Eastwicku, Jésus Christ Superstar, Les Misérables, Cikáni jdou do 

nebe, Evita, My Fair Lady, West Side Story to jsou tituly, které „táhnou". Na druhé straně 

nesmíme opomenout snahu prezentovat původní tituly českých autorů. V Brně patří mezi 

nejuváděnější skladatele Zdenek Merta, Petr Ulrych a Daniel Fikejz. Z jejich děl můžeme 

jmenovat například Sny svatojánských nocí, Koločavu nebo Peklo. 

Z pražské muzikálové scény nelze opomenout trojici divadel věnující se muzikálové 

dramaturgii soustavně. Jsou to městem dotované Hudební divadlo Karlín, Divadlo Broadway 

a Divadlo Hybernia. I když jistě lze mít k některým z titulů dílčí (a občas i zásadnější) 

výhrady, rozhodně tu máme co do činění s nej silnějšími hráči na muzikálovém trhu. I v době 

největší finanční krize, kdy odliv diváků pociťují téměř všechna pražská divadla, právě tyto tři 

subjekty rozhodně nestrádají. Spíše naopak. V historické souvislosti můžeme tuto situaci 

přirovnat k největší světové krizi XX. století, kterou odstartoval pád na newyorské burze a 

která pak prolínala celými 30. léty. A právě v tomto období zaznamenává největší rozkvět 

žánr americké broadwayské revue a ve filmu kulminuje svými nej lepšími výsledky hudební 

film v čele s Fredem Astairem a Ginger Rogersovou. Má to svou logiku. Lidé, mnozí 
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nezaměstnaní, chtějí alespoň na chvíli zapomenout na své osobní starosti a žánr hudebního 

divadla a filmu jim tuto službu nabízí v dokonalém balení. Je to doba, kdy své nejlepší 

hudební komedie píší Georgie Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern a další. Podobný efekt, i 

když v menší míře, lze pozorovat na dnešní divadelní mapě Prahy. Řada divadel je v dnešní 

těžké době občas nucena některá představení rušit pro malý zájem diváků. Divadla Broadway, 

Hybernia i Hudební divadlo v Karlině mají však ke konci divadelní sezóny stoprocentní 

návštěvnost. Úspěšné přestavení Carmen je však téměř plně vyprodáno také na září 2009, což 

si lze ověřit na obchodních stránkách HDK. Návštěvnost jako jedna z hlavních kritérií 

komerčního divadla tak dává jednoznačnou odpověď na otázku, jaký žánr si žádá masový 

divák. Pojďme se nyní zastavit u repertoáru všech tří divadel a zjistíme další podstatný detail. 

Ve většině případů jde totiž o původní české muzikálové inscenace. Divadlo Hybernia 

v současné době nebo v nedávné době hrálo tyto tituly: Dracula, Šach mat a Nikita, Tři 

mušketýři a Příběh ulice (slovenská hudební inscenace). Z programu Divadla Broadway 

vyčteme, že se zde hrají muzikály Kleopatra, Adéla ještě nevečeřela a Mona Lisa. Všechny 

výše uvedené tituly spojuje jeden důležitý přívlastek. Jde totiž o tituly původní, tedy napsané 

a vytvořené speciálně pro tato divadla (výjimkou je znovuuvedení Draculy). 

Hudební divadlo v Karlině reprezentuje jak tituly zahraniční jako Producenti a 

Carmen, tak tituly domácích autorů: Limonádový Joe a Noc na Karlštejně. Spočteme-li 

všechny tituly dohromady, dostaneme jenom ze tří pražských divadel číslo jedenáct. A to 

nepočítáme řadu dalších i činoherních divadel, která mají muzikály ve svém programu. 

Například Divadlo na Vinohradech, po všech stránkách typická činoherní scéna, uvádí 

americký muzikál Donaha již čtvrtou sezónu. Stejně dlouhou dobu je nasazen v repertoáru 

Divadla Bez zábradlí muzikál Cikáni jdou do nebe. Muzikály mají ve své dramaturgii také 

Divadlo na Fidlovačce, Divadlo ABC, Ta Fantastika, Divadlo Kalich, Goja Hall, Milénium, 

za komorní muzikály jsou považovány i některé inscenace Divadla Semafor, jako například 

Život je náhoda v obnošené vestě, Lysistrata, nebo Kytice a další. Podle statistiky zabývající 

se kvantem inscenací na počet obyvatel metropole je Praha na jednom z čelných míst 

s největším množstvím titulů nabízených v průběhu jednoho dne. 

Ale ani oblastní scény nezůstávají ve své nabídce muzikálových děl pozadu. 

V Divadle J. K. Tyla v Plzni lze vidět tyto inscenace: Carousel, Hledá se muž. Zn.: Bohatý!, 

Chicago, Kniha džungle, Koločava, Řek Zorba, Limonádový Joe a Zpívání v dešti. 
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Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě nabízí Hello, Dolly!, Zvonokosy, Avos a 

Juno a Čarodějky z Eastwicku. 

Východočeské divadlo Pardubice hraje muzikály: Chicago, Cikáni jdou do nebe, My 

Fair Lady a Donaha. 

Ale i divadla specializovaná na operu a balet, která mají tyto žánry vepsány přímo ve 

svém názvu, jako Divadlo v Ústí nad Labem zařazují pravidelně do svého repertoáru alespoň 

jednu muzikálovou inscenaci ročně. Za poslední dvě sezóny to byly tituly West Side Story, 

Hello, Dolly! a Divotvorný hrnec. Na rozdíl od vážnějších titulů, které se obvykle hrají jen 

pro předplatitelské skupiny, lze tato přestavení prodávat i mimo předplatné. 

Z výše uvedených příkladů je myslím dostatečně patrné, že muzikál se stává stále více 

a více oblíbenějším divadelním žánrem, který provozují divadla po celém území republiky, od 

velkých muzikálových scén až po malé oblastní soubory. A zde se opět vracíme k hlavní 

myšlence této práce. Že totiž profese muzikálového sbormistra je profesí specializovanou - a 

jak jistě ukáže budoucnost - půjde o obor, který bude vyžadovat profesionálně vzdělané 

odborníky na tuto žánrovou problematiku. Jedině zvyšování odbornosti na úrovni 

jednotlivých hudebně divadelních disciplín může v kontextu příštích let adekvátně 

pozvednout úroveň celého muzikálového divadelního odvětví jako celku. A profese 

muzikálového sbormistra zde vždy bude mít své nezastupitelné místo. 
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Režie a choreografie: Radek Balaš 

Scéna: Jozef Ciller 

Kostýmy: Jana Zbořilová 

Hudební nastudování: Ida Kelarová 

Scénická hudba: Petr Malásek 

Sbormistr: Jana Balašová Trčková 

Asistent režie: Martin Kubačák 

Pohybová spolupráce: Miloslav Šturc, Rena Milgrom 

Hudební nahrávka: ROMANO RAT 

Desiderius Dužda - kytara, zpěv 
Jan Dužda - kytara, zpěv 
Roman Horváth - harmonika 
Milan Horváth - housle 
Eugen Horváth - viola 
Jozef Holub - cimbál 
Janek Horváth - kontrabas 
Milan Cimfe - bicí 

OSOBY A OBSAZENI: 

LUJKO ZOBAR, zloděj koní: 
Daniel Bambas 

OTEC ZOBAR, stařešina: 
Stanislav Zindulka 

DANILO, vysloužilý voják, otec Rady: 
Petr Pospíchal 

BUČA, cikánský zloděj: 
Filip Čapka 

ARALAMBI, zpěvák a Zobarův kumpán: 
Tomáš Petřík / Martin Hofmann 

TALIMON, Zobarův kumpán: 
Michal Kavalčík / Ivo Hrbáč 

BUBULJA, mladý cikán: 
Petr Macháček 

ANTAL SILÁDI, poručík: 
Adrian Jastraban 
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Scénickou hudbu nahrál Pražský komorní 
studiový orchestr, dirigent: Jan Chalupecký 
Nahráno v SONO studiu a ve studiu 
FHS Praha - Smečky, únor - březen 2004 

Zvuková režie: Andy Lažo, Michal Pekárek 
Zvuková spolupráce: Jiří Obst 

m 
Vedoucí osvětlovač: David Zelinka dg&W V.:--*.--
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Vedoucí zvukař: Jiří Obst 
DVD-Audio authoring: Jiří Obst 
Vedoucí jevištní techniky: Zdeněk Jelínek 
Sarderoba: Jaroslava Kostková, Jaroslava Jelínková 

SCHWÖB, Siládiho pobočník: 
Martin Kubačák 

RADA, Danilova dcera: 
Vanda Konečná 
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divadlo Bez zábradlí je vybaveno novým systémem bezdrátových 
nikrofonů Sennheiser evolution pro muzikálový a divadelní provoz. 

0 0 S E N N H E I S E R 

J Divadle Bez zábradlí je hudbo této inscenace nahrána 
írostorovým systémem Dolby Digital no nosičích DVD-Audio, 
šestikanálový prostorový zvuk pro DVD-Audio byl vyroben na softwore 
Disc Welder CHROME od firmy Minnetonka Audio Software, Inc. 

°VP llllPOtBYl 
»Ulilo D I a I T A L 
Joifcy a dvojitý symbol - D jsou ochrannou obchodní ziočtou 
taby Loborcnories Licensing Corporation. 
)isc Welder CHROME je ochrannou značnou firmy Mimstorwo Awflo Software, Inc. 

IZERGIL, stará cikánka: 
Johanna Tesařová / Hana Gregorová 

JULIŠKA, Zobarova milenka: 
Jitka Čvančarová / Zuzana Ďurdinová 

RUSALINDA, Zobarova sestra: 
Jana Stryková 

gägS 
ms 

tA 
MARIA, cikánka: 
Jana Balašová Trčková / Athina Langoska 

ASJA, cikánská dívka: 
Kateřina Kenardžievová 

Premiéra 15. dubna 2004 v Divadle Bez zábradlí. 
K premiéře vydalo Divadlo Bez zábradlí písničky 
z muzikálu Cikáni jdou do nebe na CD. 

Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1 
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D O N A H A ! 
(The Ful l M o n t y ) 

l i b r e t o h u d b a a t e x t y p í s n í 
Terrence McNal ly David Yazbek 
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režie a choreografie 
překlad libreta a písňových textů 

dramaturgie 
scéna 

kostýmy 
vokální nastudování 

choreografická spolupráce 
hudební nahrávka 

korepetice 

spolupráce na písňových textech 

akrobacie 
basketbal 

Radek Balaš j . h . 
Pavel Dominik 
Jolana Součková 
David Marek j .h. 
Jolana Schofieldová-lzbická j .h. 
Jana Trčková 
Linda Stránská 
Petr Malásek 
Jakub Šafr 
Hanuš Bor 
Petr Páchl 
Richard Slanina ml. 
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MAT FILM » FOCUS TV « MAT CLU S 
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Muzikál uvádíme na základě zvláštní dohody s Fox Searchlight Pictures, 

Lindsay Law a Thomas Hall 

Světová premiéra v Old Globe Theatre, San Diego, Kalifornie 
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M U S I C B Y A N D R E W L L O Y D W E B B E R B A S E D O N ' O L D 
P O S S U M ' S B O O K O F P R A C T I C A L C A T S ' BY T . S . E L I O T 

PRESENTED BY CAMERON MACKINTOSH, THE REALLY 
USEFULCOMPANY LIMITED, DAVID GEFFEN AND 

THE SHUBERT ORGANIZATION 

EXECUTIVE PRODUCERS R. TYLER GATCHELL, JR., PETER 
NEUFELD, ORCHESTRATIONS BY DAVID CULLEN AND ANDREW 
LLOYD WEBBER, PRODUCTION MUSICAL DIRECTOR STANLEY 
LEBOWSKY, MUSICAL DIRECTOR RENE WIEGERT. SOUND BY 
M A R T I N LEVAN, L I G H T I N G DESIGN BY DAVID HERSEY, DE-
SIGNED BY JOHN NAPIER, ASSOCIATE DIRECTOR AND CHOR-
E O G R A P H E R G ILL IAN L Y N N E , D IRECTED BY T R E V O R N U N N . 

ORIGINAL CAST ALBUM ON GEFFEN RECORDS & TAPES 

ft WINTER GARDEN THEATRE 
50TH STREET & BROADWAY NEW YORK 

FIRST PERFORMANCE AT THE WINTER GARDEN THEATRE 7TH OCTOBER 1982 
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Universal Pictures 
The Araca Group and Jon B. Piatt 

David Stone 
present 

WiCKED 
Music and Lyrics Book 

Stephen Schwartz Winnie Holzman 
Based on the novel by G r e g o r y M a g u i r e 

Surring 

Dee Roscioli Erin Mackey 

Brad Bass Adam Fleming Heidi Kettenring William Youmans 

Nicolas Behon Justin Caster Dioni Michelle Collins Jason Davies Delandis 
Jennifer DiNoia Jeremy Duvall Peter CErmides Steve James Ewing 

Kristina Fernandez JacquiGraziano JillHayman Colleen Hieber Jeremy Kocal 
KateLoprest Vanessa McMahan MindyReid Don Richard Alexander Selma 

Ryan Weiss Emily J. Williams Dan'yelle Williamson NekaZang 
and 

Rondi Reed Gene Weygandt 
Settings Costumes Lighting Sound 

Eugene Lee Susan Hilferty Kenneth Posner TonyMeoIa 
Projections Wigs b Hair Technical Supervisor 

Elaine J. McCarthy Tom Watson Jake Bell 
Music Director Music Arrangements Dance Arrangements 

Colin Welford Alex Lacamoirefr Stephen Oremus James Lynn Abbott 
Associate Set Designer Special Effects Flying Sequences Assistant Choreographer Associate Director 

Edward Pierce Chic Silber ZFX,Inc. MarkMyars Lisa Leguillou 
Casting Production Stage Manager General Management Executive Producers 

Telsey Leigh 321 Theatrical Marcia Goldberg 
+ Company Catlett Management frNina Essman 

Orchestrations 

William David Brohn 
Music Supervisor 

Stephen Oremus 
Musical Staging by 

Wayne Cilento 
Directed by 

JoeMantello 

GRAMMY AWARD WINNING CAST RECORDING ON DECCA BROADWAY 
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