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1. Úvod 

 

Opera Dalibor od Bedřicha Smetany byla poprvé uvedena 16. května roku 1868, v den 

položení základního kamene Národního divadla. Ze Smetanových osmi operních děl je 

tím, které po premiéře vyvolalo nejvíce diskuzí, novinových útoků a doslova slovních 

bojů. V Daliborovi je spousta národní hrdosti i vzpurnosti, a tak na sebe v dobách 

českého útlaku bral jinotajné poslání vzdoru a neposlušnosti. I když je Dalibor 

samozřejmě také operou o lásce, pojednává především o svobodě.  

 

V době vzniku Dalibora přinášela opera svému tvůrci zlobu a nepřátelství. Smetana byl 

obviněn z napodobování reformního díla Richarda Wagnera, což nakonec vedlo ke 

stažení první inscenace Dalibora po šesti reprízách z repertoáru divadel. I přes to, že 

Smetana sám byl kapelníkem Prozatímního divadla, nepodařilo se mu operu obhájit 

tváří v tvář nelichotivým kritikám. Teprve po obnovené premiéře opery Dalibor  roku 

1886 v Národním divadle si tato opera získala všeobecnou přízeň a natrvalo zakotvila 

v repertoáru divadel.    

 

Současný úspěch Dalibora nejen v tuzemsku, ale i v cizině, by skladateli jistě přinesly 

dostatečné zadostiučinění. Je to bezesporu dáno nejen opojnou hudbou, ale také 

skvělými pěveckými příležitostmi, které tato opera interpretům nabízí. Ti, co Dalibora 

s nadšením přijímají a vyhledávají, většinou o „podobnostech“ s Wagnerovými díly ani 

neuvažují.  

 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila zachytit důležité kritiky, které následovaly po 

jednotlivých provedeních opery Dalibor, tedy mezi premiérou roku 1868 a obnovenou 

premiérou roku 1886. Snažila jsem se zmapovat jak osoby kritiků, tedy kdo a v jakých 

periodikách je psal, tak rovněž obsah jednotlivých kritik, jejich důvod a společensko-

kulturní kontext. Cílem práce by mělo být srovnání premiéry opery Dalibor 

v Novoměstském divadle roku 1868 a její obnovené premiéry v Národním divadle roku 

1886 právě podle zmíněných aspektů dobových kritik. 
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2. Opera Dalibor v datech 

 

Bedřich Smetana začal psát svou třetí a jedinou tragickou operu Dalibor 15. dubna 

1865. Dalibor, který po stránce dramatického výrazu znamená tak nesporný vzestup a 

pokrok proti oběma předchozím operám, vzniká v době, kdy autor dosud neměl 

možnost ověřit si z živého provedení jevištní působivost své dramatické koncepce. 

Základní motivický materiál, ze kterého je opera hudebně koncipována, sahá svým 

vznikem do doby mnohem dřívější. Data ukončení instrumentace jednotlivých jednání 

uvádí partitura: první dokončeno 15. září 1866, druhé 24. října 1867 a třetí 29. prosince 

1867.  

 

Smetana komponoval na text Josefa Wenziga, v českém překladu Ervína Špindlera. 

Avšak skutečnosti, že zde byl původní německý originál Wenzigova textu, hodlal 

Smetana od počátku využít k tomu, aby podložil zpěvní hlasy také tímto německým 

textem, počítaje s tím, že opera bude provedena i v cizině.  

 

Dalibor byl záhy po dokončení určen k prvnímu provedení na slavnostním představení 

při příležitosti položení základního kamene Národního divadla 16. května 1868. Dílo 

nastudoval sám skladatel v režii Josefa Jiřího Kollára, roli Vladislava zpíval Josef Lev, 

Dalibora J. L. Lukes, Budivoje Vojtěch Šebesta, Beneše Josef Paleček, Vítka Antonín 

Barcal, Miladu Emilie Benevicová-Miková, Jitku Eleonora z Ehrenbergů.  

 

Obecenstvo slyšelo nové Smetanovo dílo již dva dny před premiérou na veřejně 

přístupné generální zkoušce 14. května 1868 v Novoměstském divadle. Vlastní 

premiéra díla měla skutečně všechny znaky mimořádně slavnostního představení, jak to 

Smetana očekával. 16. květen 1868 je jistě pro historii českého divadla jedním 

z nejvýznamnějších dnů. Slavnost kladení základního kamene Národního divadla, která 

se v ten den dopoledne konala a jíž se Smetana zúčastnil jako představitel českého 

hudebního umění, se rozvinula ve velkolepou manifestaci již obrozeného národa. 

Slavnostní nálada se přenesla i na účastníky večerního představení v Novoměstském 

divadle, které bylo zahájeno Smetanovou Slavnostní předehrou a Kollárovou básní 

Věštba Libušina. 
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V příkrém nepoměru se slavnostním rámcem premiéry byl vlastní úspěch Dalibora. Je 

obecně známo, s jakým neporozuměním byla opera zprvu přijímána hlavně ze strany 

kritiky a jak se toto neporozumění záhy stalo východiskem k otevřenému boji proti 

Smetanovi. Vlažný, ne-li odmítavý tón kritiky vykonal svůj vliv i na obecenstvo. První 

repríza díla 29. května 1868 měla velmi malou návštěvnost, a tak po dalších třech 

reprízách v říjnu téhož roku zmizel Dalibor ze scény.  

 

K novému uvedení díla došlo až 2. prosince 1870, kdy si Smetana zvolil Dalibora ke 

své benefici. Pro historii opery je toto nastudování důležité tím, že k němu Smetana dílo 

částečně přepracoval. Vedle škrtů v druhém jednání zcela přepracoval závěr díla, nyní 

změněný i textově. Nový závěr uvádí Dalibora na scénu i v poslední proměně, což 

v původním znění nebylo. Touto novou úpravou čelil Smetana výtce kritiky, že 

Daliborovi je přidělena v opeře příliš pasivní úloha. Nicméně ani při uvedení v roce 

1870 nemělo dílo větší úspěch - bylo provedeno celkem pětkrát. Patrně z druhé 

poloviny 70. let jsou poslední Smetanovy zásahy do znění díla. Změny se týkají jen 

menších úprav deklamačních a Smetana je provedl patrně k novému uvedení opery, 

kterou tentokrát nastudoval a 7. října 1879 poprvé v Novém českém divadle provedl 

Adolf Čech. Přes poměrně dobrý úspěch obnovené premiéry se toto nastudování setkalo 

s ještě menším ohlasem. Toto celkem patnácté provedení Dalibora bylo také posledním 

za života Bedřicha Smetany.  

 

Neúspěch opery Dalibor byl jednou z největších bolestí Smetanova života, protože 

skladatel byl přesvědčen o „svědomitosti a pravdě“ své práce a věděl, jak neoprávněné a 

nedoložené jsou výtky wagneriánství, kterými především bylo proti Daliborovi 

bojováno. Věřil, že také pro tuto operu přijde „čas poznání“. Nadešel však až po jeho 

smrti, od doby, kdy byl Dalibor 5. prosince 1886 poprvé hrán na scéně Národního 

divadla. Velkou zásluhu o úspěch díla, které od té doby zůstalo již trvale na repertoáru, 

měla Tereza Arkelová, vynikající představitelka Milady. Tehdy však již Dalibor nebyl 

hrán v podobě, jak jej Smetana napsal. Byl přepracován po stránce textové V. J. 

Novotným a další podstatná změna byla ještě učiněna na návrh Emanuela Chvály 

vypuštěním druhé žalářní scény v první proměně třetího jednání. S většími či menšími 

úpravami byl pak Dalibor prováděn  – také v cizině – až do roku 100. výročí Smetanova 

narození, kdy jej Otakar Ostrčil 9. ledna 1924 uvedl na scéně Národního divadla 

v definitivním znění Smetanově, bez veškerých pozdějších cizích textových a 
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hudebních úprav. Tehdy se také ukázalo, že již není třeba zásahů upravovatelů, aby 

k nám dílo promluvilo bezprostředně a podmanivě ryzí silou velkorysého pathosu a 

geniální, úderné dramatičnosti. 

 

V níže uvedené tabulce jsou uvedena jednotlivá provedení opery Dalibor mezi její 

premiérou roku 1868 v Novoměstském divadle, včetně veřejně přístupné generální 

zkoušky, a obnovenou premiérou roku 1886 v Národním divadle.1  

 

Datum Místo 
14. května 1868 Novoměstské divadlo 
16. května 1868 Novoměstské divadlo 
29. května 1868 Novoměstské divadlo 
11. října 1868 Prozatímní divadlo 
14. října 1868 Prozatímní divadlo 
25. října 1868 Prozatímní divadlo 
20. prosince 1868 Prozatímní divadlo 
2. prosince 1870 Prozatímní divadlo 
4. prosince 1870 Prozatímní divadlo 
12. prosince 1870 Prozatímní divadlo 
21. ledna 1871 Prozatímní divadlo 
27. března 1871 Prozatímní divadlo 
7. října 1879 Nové české divadlo 
12. října 1879 Nové české divadlo 
11. listopadu 1879 Prozatímní divadlo 
5. prosince 1886 Národní divadlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ŠTĚPÁN, V., TRÁVNÍČKOVÁ, M. Prozatímní divadlo: 1862 - 1883, díl I. Praha: Academia, 2006 
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3. Definice klíčových pojmů 

 

Některé odborné výrazy či pojmy jsou pro tuto práci velmi důležité a vyskytují se v ní 

velmi často. Proto je nutné, abychom si je pro lepší pochopení definovali. 

 

3.1 Hudební kritika 

„Hudební kritikou označujeme umělecko-kritické projevy, jež se tematicky orientují na 

hudbu a hudební život. Druhotně se hudební kritikou míní i formy a prostředky hudebně 

kritické reflexe, výraz hudební kritik pak označuje nositele této reflexe.  

 

Přesná definice hudební kritiky dosud nebyla podána. Mnohdy se hudební kritika 

jednostranně chápe jako obor či aplikační vyústění muzikologie, jindy bývá 

zaměňována za jiné typy hudební publicistiky. Při výkladu dějin hudební kritiky se 

nedostatečně rozlišují hudební kritika jako rezort umělecké kritiky a posuzování hudby 

z pozic společenské kritiky. V zásadě lze ovšem hudební kritiku vyložit jako novodobý, 

zhruba od 18. století se rozvíjející jev, který vystupuje jako relativně svébytná aktivita. 

Hudební kritika provádí totiž zvláštní, od muzikologie odlišnou poznávací a hodnotící 

reflexi hudebních jevů, přičemž normativní úkoly zde často převládají nad účely 

kognitivními. Kritická aktivita se projevuje písemnými (výjimečně i mluvenými)  typy 

výpovědi (recenze, referát, glosa, bilance apod.), jimiž se hudební kritik obrací na 

vědomí recipientů hudby (na producenty, výkonné hudebníky a zprostředkovatele, 

jejichž činnost je podrobována kritice, působí hudební kritika tím, že apeluje na 

společenské vědomí reprezentované recipienty – jakmile by bylo toto společenské 

vědomí z komunikace kritizujícího s kritizovaným vypojeno, stala by se kritika prostě 

formou oponentury).  

 

Předmětem hudební kritiky jsou hudební produkty či jejich složky, aspekty a kvality 

(dílo, kompozičně technické řešení, tvůrčí záměr, obsahové fenomény), umělecké 

aktivity (zvl. interpretační výkony), jevy hudebního života typu hudebního provozu, 

institucí, osobnosti umělce apod. a konečně i názory na hudbu a normativní pozadí 

tvorby i všech hudebně zaměřených činností. Kritizovaný předmět je poměřován 

normami, jež obhajuje či probojovává kritizující činitel.“2 

                                                 
2 KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 317 
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3.2 Hudební drama 

„Hudební drama je výraz vzniklý specifikací slova drama, jenž v muzikologii a 

teatrologii jako termín označuje buď jen reformovanou operu 2. poloviny 19. století (s 

kvalitativně novým uspořádáním vzájemných vztahů dramatického básnictví, hudby, 

scénického obrazu a herectví) nebo každé operní dílo, v němž se hudba úzce a záměrně 

připíná k dramatu jako textu s implicitní scéničností. Dalším rozšířením významu 

v hudební a divadelní publicistice se výraz stává málo precizovaným synonymem 

výrazu hudební divadlo. Alternativa hudbodrama se nevžila.“3 

 

3.3 Wagnerianismus 

„Wagnerianismus je výraz, jímž se označovaly  hudebně vývojové tendence vycházející 

z reformy i teoretických názorů Richarda Wagnera. Výraz byl používán v pozitivně 

konstatujícím, ale i pejorativním významu. Významově méně vyjasněnou variantou 

tohoto výrazu bylo označení  wagnerismus.  

 

V německé hudební publicistice se výraz wagnerianismus uplatňoval jen zcela 

okrajově, zatímco v českém prostředí nabyl významné funkce v úvahách o Wagnerově 

vlivu na českou tvorbu, o hudebním dramatu, o národních a „protinárodních“ 

tendencích v české národní tvorbě apod. S výrazem wagnerianismus se poprvé 

setkáváme v kritikách, statích a polemikách týkajících se Smetanovy opery Dalibor. 

Skladatelovi odpůrci v čele s Františkem Pivodou pokládali hudebně dramatický typ a 

styl díla za projev podlehnutí Wagnerovu vzoru, Otakar Hostinský naproti tomu 

Smetanův wagnerianismus spatřoval v dílčím a specifickém uplatnění zásad Wagnerovy 

reformy. Negativní i pozitivní výměry pojmu wagnerianismus měly v podstatě na 

zřeteli vývojové ambice hudebního dramatu, přičemž Hostinský viděl ve 

wagnerianismu hlavní vývojeschopný princip současné opery. V 70. letech, kdy vrcholí 

boje o Smetanu, se stává téma wagnerianismu předmětem četných úvah v časopise 

Dalibor (od roku 1873), který byl tribunou Hostinského a jeho okruhu, jakož i 

v Hudebních listech (od prosince 1872 časopis Pivody a jeho stoupenců). U generace 

Hostinského žáků je již termín - pojem wagnerianismus reflektován spíše s historickým 

odstupem (mj. na základě plně prosazeného vědomí o zásadní kvalitativní odlišnosti 

tvorby Wagnerovy a Smetanovy). 

                                                                                                                                               
 
3 KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 298 
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Slovní varianta wagnerismus se vynořila ve Smetanových polemikách s Pivodou (roku 

1870; Smetana v Národních listech a Pivoda v Pokroku). U Pivody došlo k záměně 

výrazu wagnerismus – wagnerianismus, ale i u Smetany znamená slovo wagnerismus 

„wagnerovský směr“. Později se slovem wagnerismus mínilo nekritické či epigonské 

přejímání Wagnerových postupů.“4 

 

3.4 Smetanismus 

„Termín smetanismus je dobovou alternativou výrazů wagnerianismus či wagnerismus, 

která zdůrazňovala stylovou svébytnost díla (zvláště oper) Bedřicha Smetany. Výraz 

smetanismus i alternativa sloh smetanovský se objevují ve Smetanově korespondenci 

(dopisy A. Čechovi ze 4. VII. a 4. XII. 1882); Smetana tu spatřoval podstatu svého 

slohu v promyšlené integrovanosti hudebně strukturních složek (melodie, harmonie, 

formy), textu a dramatického záměru. Do hudebně publicistického a muzikologického 

kontextu pronikl výraz smetanismus až po roce 1900 v souvislosti s diskuzemi o povaze 

Smetanova individuálního stylu, přičemž klíčovou úlohu sehrála přednáška K. Steckra 

O. Hostinský a jeho význam ve tvorbě B. Smetany (1910) a navazující polemikou Helfert 

– Stecker v časopisech Smetana a Hudební revue. Stecker stavěl smetanismus do 

protikladu k wagnerianismu, jeho znaky spatřoval ve Smetanově zpěvnosti či 

v pozůstatcích předwagnerovské opery (hlavně ve Dvou vdovách, Tajemství a Čertově 

stěně) a většinu Smetanových oper pokládal především za hudbu, nikoliv za drama. 

Helfert naproti tomu (v podstatě ve shodě se Smetanovým názorem) prohlásil Smetanu 

za vědomého stoupence „deklamatorního stylu“ i hudebního dramatu a smetanismus 

chápal jako tvůrčí aplikaci Wagnerových principů. Ke studiu Smetanovy stylové 

specifičnosti přispěli zvláště Z. Nejedlý, O. Zich a V. Helfert, vážná stanoviska k této 

problematice však zaujímaly i osobnosti typu F. X. Šaldy a F. Pujmana. Výraz 

smetanismus však nenabyl povahy termínu a fungoval nadále hlavně jako doklad 

Smetanova sebeuvědomění.“5 

 

 

 

 

                                                 
4 KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 1014 
5 KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 849 
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4. Společensko-kulturní kontext 

 

Při bádání po kritikách týkajících se opery Dalibor musíme brát v úvahu společensko-

kulturní kontext dané doby. 

 

4.1 Historická situace 

Šedesátá léta 19. století byla skutečně mezníkem, jehož závažnost si uvědomovali již 

současníci. Pod vlivem nadějeplného politického ovzduší, které nastalo po vyhlášení 

Říjnového diplomu v roce 1860, se daly do mocného pohybu nové společenské síly, 

dosud brzděné absolutistickým režimem habsburské monarchie. Česká buržoazie, která 

už předtím začala pod praporem nacionální ideologie dobývat někdejší německé 

ekonomické a politické pozice, zesílila národnostně-emancipační tlak a přešla do 

kulturního útoku. Končila etapa národního obrozování a začala etapa praktického 

uskutečňování české kulturní politiky.  

 

Od přelomu 18. a 19. století se těžiště domácího hudebního vývoje přesunovalo 

z rezidenčních sídel šlechty a z církevní půdy do měst a v měšťanském prostředí se 

výrazně demokratizovalo a nacionalizovalo. Ještě v 1. polovině 19. století však narážela 

rodící se česká hudební kultura na zřetelný strop svých možností. Projevoval se 

nedostatek hmotných prostředků potřebných k pěstování vyšších hudebních útvarů, 

politické okolnosti bránily vzniku hudebních spolků, které byly nezbytné jako páky 

hudebního provozu. Nejen tato omezení utvářela podobu drobné měšťanské hudebnosti, 

která závisela na slabé niti vlastenecké horlivosti, musela počítat s podporou 

sympatizující části domácí šlechty a na umělecky prvořadém operním a koncertním poli 

se mohla jen domáhat většího zastoupení v rámci česko-německého nebo čistě 

německého provozu. Od 60. let se však tato nerovnováha zásadně změnila. „V českém 

prostředí se postupně rozplývaly zbytky feudální hudební kultury, byl překonán mezityp 

hudebnosti měšťanské a také se utvářel historicky nový, novodobý hudebně kulturní 

typ, charakterizovaný především hustou sítí stálých veřejných institucí, schopných 

zabezpečit cyklické uvádění všech hudebních druhů na profesionální úrovni. Hudební 

život českých Němců byl z dlouhodobého hlediska zatlačován do defenzívy, stával se 
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stále závislejší na praktickém a duchovním sepětí s kulturou okolních zemí a stále 

výrazněji pociťoval nedostatečnost domácího zázemí.“ 6 

 

4.2 Národnost a modernost 

Nejvýznamnějším plodem ofenzivní české kulturní politiky bylo získání nacionálního 

sebevědomí, kterému už nestačilo skromné těšení se z českosti jako zvláštní hodnoty a 

kvality. Tento prvotní pocit se teď prohluboval do ctižádosti mít české umění 

rovnocenné s uměním velkých kulturních národů. Záhy přišla ke slovu i snaha využít 

českého umění k nacionálně-politické propagaci v rámci monarchie i  do ostatních zemí. 

Snaha po konfrontaci a navázání styků v nejširším evropském rámci, touha po 

evropském horizontu korigujícím „malé české poměry“ byla důležitým momentem. 

Nepochybně totiž souvisela se skutečností, že rozhodující fáze nacionálně-kulturní 

emancipace se u nás odehrála ve stejném čase, kdy se začaly projevovat pronikavé a 

všeobsáhlé důsledky průmyslové revoluce - příznaky moderní doby. Především liberální 

česká buržoazie převzala slovo „moderní“ do svého slovníku jako zaklínadlo 

společenského pokroku v oblasti ekonomických vztahů, politickém a veřejném dění, ve 

vědeckém myšlení, v technických vymoženostech a zprostředkovaně i v umění. Ve 

všech těchto oblastech toto slovo manifestovalo nové skutečnosti na rozdíl od starých, 

všude nastolovalo ideu, normu a dogma nepřetržitého pokroku a zanášelo dilema 

„vzestup či úpadek“, přičemž konkrétní významy těchto polarit byly znovu a znovu 

zkoumány v bouřlivých názorových střetnutích. Nemalý podíl na velebení „modernosti“ 

mělo lavinovité rozšíření Darwinovy teorie vývoje biologických druhů, která se 

navzdory různým protitlakům již od 60. let stávala inspirací ve všech oblastech vědecké 

a  kulturní činnosti a propůjčovala iluzi, že všechno nové je nevyhnutelně lepší a 

odolnější. Do ideologické výbavy české společnosti se tak vedle nacionalismu vsunula 

složka, která označovala další podstatné stránky novodobého sociálně ekonomického a 

kulturně politického procesu. 

 

Je také důležité zdůraznit, že i pro hudební kulturu v českých zemích byla dialektika 

národnosti a modernosti typická a přímo určující. Ve starší literatuře se pojem „česká 

národní hudba“ často situoval do 19. století, připnul se tam k jistým hodnotám a zjevům 

ve smyslu závazného vzoru, zatímco „česká moderní hudba“ k tomu tvořil rozpačitý 

                                                 
6 ČERNÝ, J. a kol. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. Praha: Editio Supraphon, 
1989, s. 341 
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doplněk, časově situovaný do 20. století a vykládaný převážně jako ve smyslu reakcí 

české hudby na cizí. Národní charakter hudby byl glorifikován jako jedinečné 

specifikum české nebo slovanské, zatímco modernost se chápala jako záležitost 

novodobého dovozu. Toto pojetí mělo svou historii - bylo oporou všech 

konzervativních názorů o povaze české hudby, ale bylo přítomno i v kulturně 

politických koncepcích 50. let a občas přežívá dodnes. Ve své době mu důrazně 

oponoval Otakar Hostinský, později Vladimír Helfert a jiní. „Modernost a národnost 

měly podstatnou vývojově dynamizující funkci a oba tyto faktory se dostávaly do 

dobově různých vztahů. Moment národnosti – jako moment stabilizační – ponese 

většinou významy kolektivnosti, sourodnosti a dostředivosti, a  moment modernosti – 

jako moment destabilizační – naopak významy individuálnosti, rozrůzněnosti a 

odstředivosti. Na jedné straně českou hudbu protínaly národně mobilizační tendence, 

neboť dlouhodobě výbušná národnostní situace českých zemí činila existenci českého 

národa trvale nesamozřejmou. Na druhé straně se již od 60. let 19. století objevovaly 

první známky pokleslosti českého nacionalismu a s nimi související umělecké 

deziluze.“7 Vznikaly spory mezi umělcem a přítomně vládnoucí společenskou třídou a 

postupně vedly ke společensky distančním až rozvratným tvůrčím projevům a hnutím.  

 

4.3 Hudební kritika v 19. století 

Kritika se stala během 19. století výrazem a nástrojem veřejného mínění. Éra velkých 

skladatelských a interpretačních individualit byla také obdobím vlivných 

publicistických osobností, které byly schopné estetické, historické a teoretické reflexe. 

Většina z nich se také ve svém národním prostředí stala zakládajícími osobnostmi 

muzikologie jakožto nového vědního oboru. „V té době se zrodily bohaté formy 

hudební publicistiky, kvetlo hudební časopisectví, vznikaly různé řady rozprav o hudbě, 

zrodil se typ hudebních analýz a průvodců a hudební referáty v denním tisku nabyly 

rozsahu a váhy, která později už nebyla předstižena.“8 Naše dnešní vědomí slavných 

hudebních osobností a událostí 19. století je z velké části dědictvím po aktivitě hudební 

publicistiky, která vtiskla hudebnímu dění své doby heroický ráz a své tvůrčí 

protagonisty oslavovala jako hrdiny. Později se i v této oblasti prosadila specializace, 

prvotní vědomí kulturních souvislostí bylo narušeno a v hudební publicistice se stále 

                                                 
7 ČERNÝ, J. a kol. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. Praha: Editio Supraphon, 
1989, s. 342 
8 ČERNÝ, J. a kol. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. Praha: Editio Supraphon, 
1989, s. 395 
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více prosazoval typ odborníka, posuzujícího určité hudební dění pod určitým úhlem. 

Vznikla dodnes platná základní typologie: kritika – popularizace – věda a v samotné 

oblasti hudební kritiky se prosadil profesionální typ hudebního referenta. 

 

V českých zemích byl vývoj publicistiky oproti Německu, Francii a Itálii trochu 

opožděn, mimo jiné i v důsledku dlouhodobého tlumení českého tisku. Česká hudební 

kritika se dočkala soustavného rozvoje až od 60. let 19. století, i když  hudební 

časopisectví se rodilo jen obtížně. Časopis Dalibor byl založen roku 1858, ale 

několikrát zanikl, byl znovu obnovován a teprve od roku 1879 vycházel v delších 

sériích (do 1913, poté 1919 - 1927), jen krátkodobě se udržely časopisy Slavoj (1862 - 

1865) a Hudební listy (1870 – 1875). Hudební žurnalistika si nejdříve kladla za cíl 

informovat o celém rozsahu českého hudebního života. Přibližně do 90. let 19. století je 

možné z dobového tisku sestavit podrobný obraz hudebního dění desítek míst včetně 

malých lokalit. Později se prosadila výběrová tendence a do popředí se dostával stále 

menší počet kulturních center. „Podobně jako v jiných zemích, také u nás se v první 

řadě objevila všestranně vzdělaná osobnost Otakara Hostinského, jehož základním 

oborem byla estetika a jehož aktivita obsáhla obdivuhodné rozpětí oborů, zájmů a forem 

publicistiky. Ještě Zdeněk Nejedlý jako Hostinského žák, původním školením 

univerzitní historik, si dokázal podržet tuto univerzálnost zájmů a veřejného působení.“9 

Problém české hudby a hudební kultury byl pociťován a zveřejňován jako věc 

prvořadého veřejného zájmu, tón hudební publicistiky měl dramatický ráz a přední 

umělecké osobnosti byly v neustálém ohnisku kritiky, která operovala s nejširšími 

kulturně-politickými kritérii.  

 

4.4 Smetana a politika 

Je všeobecně známo, jak neblahou úlohu hrála v boji proti Smetanovi politika, jakmile 

Pivoda učinil ze své věci věc staročechů a Smetanovi vestigmatizoval tehdy hrozné 

podezření z mladočešství. To byl důvod, pro který staročeský tisk - v čele s německou 

Politik - dovedl provést věci, nad jejichž nemorálností dnes prostě trneme. Podle 

Hostinského se Smetana politikou nezabýval, ale na mladočeské straně měl zastánce 

jako byli J. Neruda a L. Procházka. Není novinkou, jakým odpůrcem Smetany byl F. L. 

Rieger, který u nás po dlouhou dobu představoval hudební reakci v jejím největším 

                                                 
9 ČERNÝ, J. a kol. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. Praha: Editio Supraphon, 
1989, s. 395-396 
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rozmachu. Jisté je, že například Palacký byl ve svém mladším věku jedním z našich 

nejuvědomělejších hudebníků, o době pozdější však už nejsme informováni. Nevíme 

proto, jak se právě Palacký díval na boj své strany proti Smetanovi. Rieger však 

vystupoval v hudebních otázkách s nerozvážlivostí a přitom tvrdošíjností diletanta, pro 

kterou se právě velmi záhy srazil se Smetanou, zejména v otázce „padělání“ (jak říkal 

Smetana) lidové písně v naší hudbě umělé. Rieger si však i oficiálně hrál na hlavního 

podporovatele českého divadla, přičemž byl ale často hlavním zastáncem prostřednosti. 

Rieger například chtěl Prozatímní divadlo, ve kterém Smetana viděl oddálenou stavbu 

velkého divadla. Rieger chránil kapelníka Maýra, v němž Smetana viděl právem více 

řemeslníka-kapelníka než umělce. Nestrannému pozorovateli nemohlo být ovšem už ani 

tehdy tajné, jak Smetana přečnívá nad všechny naše tehdejší hudebníky, proto 

mladočeši ve svém boji o divadlo učinili jméno Smetany svým heslem a dr. Čížek se 

stal hlavním ochráncem Smetanovy divadelní kariéry. To ovšem bylo heslo, které se 

zdálo opravňovat staročeský tisk k nejhorším zbraním proti Smetanovi, jichž také bylo 

v nejplnější míře a s největší nešetrností užito. 

 

Smetana však netrpěl jen pro tyto osobní poměry. V dopise z roku 1874, psaném 

Charlottě Valentinové do Göteborgu, se Smetana přímo přiznává k mladočechům a to 

způsobem ne nevýznamným: pro něho jsou u nás tehdy jen dvě strany, jednak 

„feudálně-klerikální“ staročeši, jednak „svobodomyslní“ mladočeši. První mají prý více 

peněz a jmění vůbec, kdežto k druhým se více hlásí literáti, umělci, žurnalisté atd. 

Smetana prý z přesvědčení náleží k mladočechům, neboť ve staročeské straně je 

z umělců jen několik „polotalentů, škrabáků, komponistů-závistníků“, v jejichž čele 

stojí Pivoda. Smetana se zde však nedotýká detailních politických otázek, pro něj 

existuje jen jeden znak obou stran: zpátečnictví (třídní i osvětové!) a pokrokovost, mezi 

nimiž pro něj ovšem není žádného rozpaku, kam se má sám přihlásit. Smetana byl tedy 

nejen v umění, ale i v celkovém politickém názoru pokrokový člověk, protišlechtický a 

protiklerikální. Zdá se, že Smetana byl opravdu mladočech, tj. pokrokový člověk ze 

začátku 70. let.  

 

Tím se nám může zdát staročeský boj proti Smetanovi věcnější alespoň z politické 

stránky. Ovšem nemůže se nám ani takto zdát mravnější. Například boje německé 

Politik, předstihující všechnu politiku leckterých dnešních „divadelních žurnálů“, 

pochopíme pak Nerudovo hluboké rozhořčení, jaké vane z jeho uveřejněných statí. 
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V Nerudovi měl Smetana vždy horlivého zastánce, už pro jejich stejný kulturní a 

umělecký princip, tím více pak pro to utrpení, jímž musel Smetana vykoupit obrození 

naší hudby.  

 

4.5 Město Praha za života Smetany 

Od prvních dob národního hnutí si divadelní život v Praze podržoval tradičně silné 

postavení. Pravidelná česká představení ve Stavovském divadle pod vedením Jana 

Nepomuka Štěpánka byla zahájena v roce Smetanova narození, tedy 6. května 1824. Pro 

česká představení byly vyhrazeny dvě hodiny ve svátek a v neděli odpoledne, hrály se 

hlavně Klicperovy a Štěpánkovy hry a překlady veseloher a frašek. Původní česká opera 

Dráteník, složená Františkem Škroupem na libreto Josefa Krasoslava Chmelenského, 

měla premiéru v únoru 1826; v prosinci 1834 měla svou premiéru ve Stavovském 

divadle Tylova hra Fidlovačka. Vedle „vysokého“ divadla fungovala sféra lidového 

divadla a slavností: pouťových artistických nebo pantomimických vystoupení, zábav, 

jako byla právě ševcovská Fidlovačka. 

 

Téměř symbolickou osou kulturního života „Smetanovy Prahy“ bylo usilování a 

konečné naplnění snah o Národní divadlo jako symbol národní emancipace. Jeho idea se 

vynořila již ve 40. letech, ale ústředním divadelním stánkem zůstávalo ještě dlouho 

Stavovské divadlo. V 50. letech tu byly úspěšně inscenovány opery Richarda Wagnera 

Tannhäuser, Lohengrin a Bludný Holanďan, hrála se tu například aktuální dramata 

Hebbelova. Dalším významným fenoménem od poloviny století byl rozvoj dřevěných, 

často jen sezónních scén, tzv. arén. První byla zřízena roku 1849 v Pštrosově zahradě, 

při hradbách za Koňskou branou pak byla roku 1859 otevřena další nová scéna 

v podobě arény - Novoměstské divadlo. Další arény na hradbách a v oblasti Vinohrad 

vznikly v 60. letech. Větším úspěchem na cestě k českému reprezentačnímu divadlu 

ovšem bylo zahájení provozu v Prozatímním divadle v listopadu 1862.  

 

Své největší vlastenecké slavnosti zažívala Praha v poslední dekádě Smetanova života. 

Na položení základního kamene Národního divadla 16. května 1868 vzpomínalo město 

ještě po desetiletích a všechny slavnosti konce století byly poměřovány jen s touto 

událostí. Takové ceremoniály zažilo město, když byl roku 1873 odhalen první 

sochařský pomník jednoho z „buditelů“, Jungmannova socha od Ludvíka Šimka; jinou 

národní manifestaci viděla Praha, když měsíc po dokončení svých Dějin zemřel roku 
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1876 František Palacký. Odchod starého a počátky nového věku s už jinou národní 

kulturou - pluralitní v ohledu ideovém i stylovém - symbolizuje v celé své 

ambivalentnosti národní slavnost, naplňující sen „Smetanovy generace“ a otvírající 

zároveň prostor novým kulturním možnostem: 18. listopadu 1883 bylo po nešťastném 

požáru roku 1881 konečně otevřeno Národní divadlo.  

 

4.6 Česká opera a Richard Wagner 

V 60. letech začínala operní tvorba téměř od nuly. Žádné ze starších děl nesplňovalo 

nové nároky, a proto se netrpělivě čekalo na novinky. Ohlásily se Skuherského operou 

Vladimír, bohů zvolenec (první provedení 27. 9. 1863), následovaly Šeborovi Templáři 

na Moravě (19. 10. 1865) a první dvě Smetanovy opery, Braniboři v Čechách (5. 1. 

1866)  a Prodaná nevěsta (první verze 30. 5. 1866). Nejdříve byl vlídně vítán každý 

nový titul, ale už koncem 60. let se v operním prostředí objevovaly protichůdné názory.  

 

„Jádrem sporu se stala otázka, má-li česká opera vycházet z typu operní kultury 

románské nebo německé, resp. wagnerovské. Ukazatelem tohoto sporu bylo ostře 

protichůdné hodnocení Dalibora (první provedení 16. 5. 1868), jehož „wagnerismus“ 

byl zatracován i glorifikován.“10 Názory na cestu, kterou se má ubírat česká národní 

opera, se rozešly ve všech podstatných bodech. První stanovisko bylo pragmatické: 

mělo na očích neobvyklý způsob „dělání opery“ zejména v ohledu pěvců a opíralo se o 

fakt domácí obliby italské a francouzské opery, ať už to byla starší vrstva děl Rossiniho, 

Belliniho, Donizettiho a tzv. velké opery meyerbeerovské, či tehdy současná vlna žánru 

opéra lyrique a Verdi. Mělo se za to, že pro český repertoár i pro českou („slovanskou“) 

národní tvorbu je optimální typ belcantové opery s jednoduchou strukturou uzavřených 

čísel a s doprovodnou funkcí orchestru. Kladl se důraz na bohatou zpěvnost pramenící 

z „ducha národního“, na národní ráz námětů a na scénickou „živost“ ve smyslu 

sborových a tanečních scén. Wagner byl odmítán jednak z estetických důvodů pro 

údajné přepínání všech prostředků a přílišné rozumářství, jednak z důvodů kulturně-

politických: byl považován za nebezpečného rozvratníka nastolujícího „rok 1789 na 

Parnasu“. Hlasateli těchto názorů byli především operní praktici v čele s Františkem 

Pivodou, který byl pěveckým pedagogem a majitelem nejvlivnější pěvecké školy. 

Druhé stanovisko lze nazvat reformátorským. Zamítlo celou romantickou operu včetně 

                                                 
10 ČERNÝ, J. a kol. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. Praha: Editio Supraphon, 
1989, s. 401 
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Verdiho jako úpadkovou, rezervovaně se vyslovovalo o tvorbě ruské (Glinka), polské 

(Moniuszko), jihoslovanské (Zajc) a důrazně navrhovalo, aby česká opera vzala za své 

Wagnerovy kompoziční zásady, které znamenají naplnění Gluckových reformních 

ideálů a jsou nositeli kulturního pokroku. Mluvčím byl Otakar Hostinský, který své 

názory uceleně vyjádřil statí Wagnerianismus a česká národní opera (Hudební listy, 

1870). Zde jsou formulovány dvě hlavní myšlenky: 1. Wagnerovo hudební drama skýtá 

všestranné poučení svou moderností - překonává operní napodobování s jeho 

zastaralým dualismem árie a recitativu, nadměrným preferováním vokální virtuozity a 

zanedbáváním možností orchestrálního aparátu, 2. deklamační sloh jako stěžejní 

vlastnost wagnerovského hudebního dramatu skýtá obecné řešení národnostního 

aspektu opery a hudby vůbec, protože melodika se zde váže na básnický text, vyrůstá 

z povahy rodné řeči a řeč je hlavním znakem národa. Zejména tuto myšlenku Hostinský 

podrobně sledoval a jeho stati věnované české hudební deklamaci domyslely a 

usoustavnily názory a návrhy, v nichž různí autoři kritizovali špatnou deklamaci 

v českých skladbách i jazykovou primitivnost překladů a žádali těsnější spolupráci 

skladatele s literátem (Krásnohorská, Kolešovský, Šmilovský). 

 

„Atmosféra byla tedy plna Wagnera, jehož jméno ostatně hýbalo celou kulturní 

Evropou. Český boj o Wagnera měl své zvláštnosti, především se odehrával za situace, 

kdy Wagnerovy opery byly hrány pražským divadlem německým, zatímco v českém 

prostředí nikdo na jejich uvedení nepomýšlel; teprve Národní divadlo učinilo první krok 

nastudováním Lohengrina v roce 1885. Wagner nicméně plnil stránky časopisů a jeho 

jméno stálo v pozadí při hodnocení každé významnější české novinky. Pocítil to 

především Smetana.“11 Tzv. pivodovci považovali Smetanu za autora, který po Prodané 

nevěstě propadl wagnerovskému bludu. Negativní posudky Dalibora, Dvou vdov aj. 

byly pravděpodobně motivovány přáním po „návratu ztraceného syna“ a jejich 

přiostření vyplývalo z okolnosti, že Smetana se významně podílel na mocenských 

bojích o vládu nad českým divadlem jako první kapelník a načas i jako umělecký 

správce opery. Komplikované motivace však nalezneme i v táboře Smetanových 

stoupenců. Byli mezi nimi například ohniví propagátoři slovanství (zejména Ludevít 

Procházka), jejichž chladný vztah k Wagnerovi byl zřetelně tlumen povinností držet 

frontu. Pokud se týče Hostinského jako hlavního ideologa, právem se zdůrazňuje jeho 

                                                 
11 ČERNÝ, J. a kol. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. Praha: Editio Supraphon, 
1989, s. 402 
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neustálý obdiv ke Smetanovi, i to, že jeho osobnost intelektuálně vysoce převyšovala 

okolí. Musíme ale zároveň připustit, že jeho wagnerovská interpretace Smetany byla 

jednostranná. V bojích o českou národní operu je také třeba rozlišovat přání a 

skutečnost, názory a tvorbu - dobové polemiky totiž vždy něco vysvětlují i zkreslují. 

Pokud byl Smetana v 70. letech považován za wagnerovce v kladném i záporném 

smyslu, stejně extrémní byla pozdější hodnocení, která Smetanu považovala za ideální 

Wagnerův protipól.  
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5. Periodika 

 

Při bádání po kritikách, týkajících se opery Dalibor, jsem se soustředila výhradně na 

periodika - denní tisk a časopisy - vydávané v Praze. Z deníků se jednalo o Národní 

listy, Národní pokrok, Pokrok a Bohemia. Z hudebních časopisů pak časopisy Dalibor a 

Hudební listy. Z dalších časopisů jsem prostudovala časopisy Osvěta, Světozor, Ruch, 

Květy a Lumír.  

 

Snažila jsem se vysledovat kritiky či referáty uveřejněné po jednotlivých provedeních 

opery Dalibor, jednalo se tedy o roky 1868, 1870, 1871, 1879 a 1886. Z hudebních 

časopisů jsem prostudovala všechny ročníky časopisu Hudební listy z let 1870 – 1875, 

veškeré ročníky časopisu Dalibor z let 1873 – 1875 a 1879 – 1886.  

  

5.1 Významné hudební časopisy 

Ke stěžejním odborným hudebním časopisům patřily právě časopisy Dalibor a Hudební 

listy, a proto je důležité detailněji popsat, kdy vycházely a kdo je redigoval a do nich 

přispíval. Navíc je důležité si uvědomit, že časopis Hudební listy byly v letech 1870 - 72 

redigovány Smetanovým přívržencem Ludevítem Procházkou. Od konce roku 1872 

však redakci převzal Rozkošný a Pivoda, čímž se naprosto změnil tón kritik. Smetanovi 

stoupenci si tedy hned na počátku roku 1873 založili časopis nový s příznačným 

názvem Dalibor. 

 

5.1.1 Dalibor 

Dalibor (1), „časopis pro hudbu, divadlo a umění vůbec“, vycházel v Praze od  října 

roku 1858 do března 1864 třikrát měsíčně. Obnoven byl až v červenci 1896. Založil ho, 

redigoval a obnovil Emanuel A. Meliš, nakladatelem a vydavatelem byl L. Fleischer. 

Takřka veškerý obsah byl věnovaný hudbě. Meliš v něm ve svých mnohých článcích 

spojoval věcnou znalost a široký rozhled se šťastnou formou a uplatňuje ve výběru látky 

uvědomělé hledisko české (roku 1863 zde vyšel první Smetanův životopis) a slovanské. 

V VII. ročníku z roku 1896 v něm vyšel článek O. Hostinského Umění a národnost i 

jeho operní a koncertní referáty.  
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Dalibor (2), „časopis věnovaný zájmům světské i církevní hudby a zpěváckých spolků 

českoslovanských, zároveň pak orgán Matice hudební“, vycházel v Praze jako týdeník 

v letech 1873 – 1875. Byl založen místo Melišova Dalibora jako tribuna Smetanova 

tábora a nazván podle onoho Smetanova díla, na které se tehdy útočilo nejprudčeji. 

Redaktory byli L. Procházka (1874 a 1875) a V. J. Novotný (1875), ideovým vůdcem 

byl O. Hostinský, který tu otiskl mj. památný rozbor Smetanova Dalibora (1874) a vedl 

po věcné stránce polemiku s protismetanovským táborem. Mezi přispěvateli se za 

Novotného objevují V. V. Zelený a L. Dolanský (pod pseudonymem L. Horský).  

 

Dalibor (3), český hudební časopis, vycházel v Praze v letech 1879 – 1913 a po 

obnovení 1919 – 1927. V prvních letech byla jeho úroveň velmi dobrá za redakce V. J. 

Novotného (1879 a 1880), za F. Urbánka i redakčního mezivládí (1882 – 1884). 

Hlavními spolupracovníky byli O. Hostinský, V. V. Zelený a E. Chvála, vedle nich 

zvláště J. Malát, J. Srb-Debrnov, K. Hůlka, Z. Fibich, J. B. Foerster, K. Knittl, H. Palla, 

L. Procházka a K. Teige. Tato úroveň se ještě zlepšila za redakce K. Teigeho (od č. 9 

roku 1885) a V. V. Zeleného (od č. 41 roku 1886 do č. 29. roku 1887), kdy přistoupili 

L. Dolanský, K. Stecker aj. List prosazoval Liszta a Wagnera, hlavně však sloužil 

velkým osobnostem nové české hudby, především Smetanovi, ale i Dvořákovi a 

Fibichovi, opomíjel však Janáčka. Posiloval národní sebevědomí a použil každé 

příležitosti k hlásání slovanské vzájemnosti a zejména česko-ruského přátelství.  

 

5.1.2 Hudební listy 

Hudební listy (1), „orgán Ústřední jednoty zpěváckých spolků českoslovanských“, byly 

vydávány v Praze jako týdeník v letech 1870 – 1875. Redaktoři byli L. Procházka (1870 

– 72), J. R. Rozkošný (1873) a F. Pivoda (1874 - 75). Za Procházkovy redakce určovala 

jejich vysokou hodnotu spolupráce s Otakarem Hostinským, jenž se sem zapsal zejména 

statěmi Wagnerianismus a česká národní opera (1870) a Richard Wagner (1871), a s 

Eliškou Krásnohorskou - pojednání O české deklamaci hudební (1871). Linie listu se 

naprosto změnila za Rozkošného a Pivody. Hudební listy se totiž staly tribunou zavilých 

odpůrců Smetany, v zásadních článcích upadly do romantických bludů (příspěvky F. S. 

Kuhače a M. Konopáska 1873 – 75) i naprosté zmatenosti (F. Pazdírek 1873). Za 

Pivodovy redakce přinášely Hudební listy i hudební přílohy, téměř vesměs písně a 
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skladby klavírní. Hudební listy přestaly vycházet 52. číslem  v roce 1875 a byly pak 

ještě obnoveny Pivodovou redakcí v lednu 1889 a uzavřeny 36. číslem  v lednu 1890.  
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6. Opera Dalibor z hlediska dobových kritik 
 

S Branibory v Čechách udělal Smetana velmi šťastný krok na české jeviště, jímž se stal 

uznávaným hudebním dramatikem, i když ne bezvýhradně. Prodanou nevěstou si pak 

získal i mnohé z okruhu svých odpůrců, neboť v ní byla od počátku spatřována národní 

opera anebo nejlepší náběh k ní.  

 

S velkou zvědavostí tedy všichni čekali, jaká bude příští Smetanova zpěvohra. 

Vytvoření další opery rázu a zaměření Prodané nevěsty by bylo bývalo pro Smetanu 

nejpohodlnější a také nejprospěšnější, neboť by tím byl získal přízeň oficiálních, tzv. 

odborných hudebních kruhů. Takový pohodlný a prospěchářský způsob byl však pro 

Smetanu nemožný. Pro svou operní tvorbu měl pevný plán, umělecká poctivost a 

nezměnitelné založení moderního a sebevědomého umělce mu velelo naplňovat jej 

podle nejlepších sil a svědomí. Za všech okolností nadřazoval umělecké ideje osobnímu 

prospěchu a blahu. Nemohl tedy jednat jinak ani v tomto případě. Chtěl, aby každá jeho 

zpěvohra byla novou hodnotou, nikoli jen prostým rozmnožením hodnot už stávajících.  

 

Smetana si však stále uvědomoval, že dosud málo vyspělé obecenstvo musí být 

pozvolna vychováváno k chápání pokrokového umění. Pokud byly Braniboři v Čechách 

a Prodaná nevěsta jen jakési předstupně k dílům budovaným už bez omezení na 

nejmodernějších základech, měl být i Dalibor, tedy další Smetanova opera, jen 

spojovacím článkem k vytvoření moderního českého hudebního dramatu. Právě na 

Daliborovi se pak ukázalo, jak málo bylo tehdejší publikum připraveno na přijímání 

moderního uměleckého díla. Smetana v tvorbě vysoce převyšoval své okolí a příliš 

předbíhal svou dobu. Tak se tedy stalo, že i dílem, v němž se domněle přibližoval 

úrovni soudobých posluchačů, narazil na odpor tak silný, že bylo podnětem k silnému 

protismetanovskému boji. Smetana jím prý dokazoval službu cizáctví a byl pro ně 

dokonce vylučován z národa.  

 

Valná část kompozice Dalibora spadá už do období, kdy byl Smetana kapelníkem 

českého divadla. Byla to jedna z nejšťastnějších dob Smetanova života. Stál na místě 

nejvlastnějším svému uměleckému založení i záměrům, budoval český divadelní i 

hudební život podle svých představ, byl šťastný ve své rodině a byl uspokojován i svou 

tvůrčí činností. Zvláště významné pro Smetanu bylo, že si i ve své kapelnické hodnosti 
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získal naprostou důvěru, úctu a lásku celého divadelního souboru, který si plně 

uvědomoval, jakého má ve Smetanovi vůdce. Otázka uvedení Dalibora na scénu tedy 

nebyla tak svízelná jako dříve, mnohá z dřívějších překážek odpadla sama sebou novým 

Smetanovým postavením. Smetana mohl volně rozhodnout o nejpříhodnějším okamžiku 

pro premiéru opery, obsadit vedoucí role zcela podle svých představ a soustředit na 

nastudování opery veškerou pozornost. Nastudování díla se přirozeně ujal sám.  

 

Vnější okolnosti premiéry Dalibora byly obzvláště příznivé - 16. květen 1868 byl totiž 

dnem položení základního kamene Národního divadla. Byl to významný den v nových 

dějinách českého národa, skutečný vrchol celého snažení let šedesátých. Památná 

událost byla zdůrazněna velkolepými oslavami, k nimž se v Praze shromáždili zástupci 

celého národa a mnoho hostů ze zahraničí, hlavně ze zemí slovanských. Přeplněná 

Praha se proměnila v jeden jediný nadšený dav.  

 

Historický význam chvíle byl náležitě vyzvednut  v novinářských článcích a projevech. 

Národní listy, které byly oficiálním mluvčím iniciátorů slavnosti položení základního 

kamene, přinesly v památný den úvodník s názvem „Pán připravil nám den veliký“. 

Slavnostní řeč tehdy proslovil dr. Karel Sladkovský, představitel mladých sil národního 

úsilí. Po jeho řeči přistupovali k základnímu kameni zástupci českého života a během 

poklepávání pronášeli své projevy. Za české hudebníky pronesl Bedřich Smetana své 

památné: „V hudbě život Čechů“. Celonárodní slavnost byla významným okamžikem 

pro Smetanovo upřímné národní zaujetí, ale byla pro něj významnou chvílí i jinak – 

tehdy totiž představoval vedoucí hlavu českých hudebníků a za ně všechny promluvil.  

 

Na zakončení slavnostního dne byl proveden Dalibor v Novoměstském divadle. Zájem 

o operu byl ještě zvýšen skutečností, že Sladkovský se ve své řeči výslovně zmínil, 

ačkoliv nejmenoval, i o Smetanovi a označil ho za představitele českého soudobého 

hudebního umění a zakladatele jeho příštího vývoje. Premiéře Dalibora ještě 

předcházela veřejně přístupná zkouška, která se uskutečnila 14. května 1868. Tato 

generální zkouška byla v tehdejších poměrech něčím zcela novým, jak se ukázalo, až 

pobuřujícím. Pro Smetanu byla do jisté míry barometrem příštího ohlasu premiéry, 

který však neukazoval zrovna nejpříznivěji.  
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Na Dalibora bylo obecenstvo připraveno tedy jednak již zmíněnou generální zkouškou, 

jednak novinářskými zprávami – zejména rozsáhlým fejetonem Národních listů z  

12. května 1868, v němž referent Ludevít Procházka uvedl základní hodnoty nové 

Smetanovy opery. Pokud se podíváme na tento fejeton z hlediska událostí, které 

premiéře Dalibora následovaly, uvědomíme si, že byl pro malověrné čtenáře spíše 

výstrahou než přípravou. Konzervativce totiž muselo zarazit zjištění fejetonu, že 

Dalibor je  „vítězným pokrokem v naši zpěvohře, neboť uvádí novověké zásady o 

nutnosti a pravdivosti dramatického výrazu v hudbě skvělým způsobem na jeviště a 

poráží na hlavu všechen duchaprázdný formalismus a planý směr tak zvané absolutní 

hudby. Tím duchem zplozené dílo umělecké, jako jest „Dalibor“, jedině jest s to vzbuditi 

v obecenstvu vřelé účastenství v ději a povznášeti ducha i srdce“. 

 

Pro staromilce znamenala tato slova vlastně upozornění, že tu přichází něco nového, co 

je třeba přijmout s jistou opatrností, ne-li dokonce s nedůvěrou. A následné referáty o 

premiéře tento pocit jen zesílily. Pokud si z nich přečteme alespoň ty nejpřednější, 

cítíme z nich jisté rozpaky. Bylo totiž zřejmé, že se Smetana vydal na cestu novou a 

nezvyklou, a proto nebylo snadné zaujmout k ní stanovisko za poměrů obvyklých 

v tehdejším hudebním světě. Na jedné straně bylo pociťováno, že Smetanova „moderní“ 

cesta je v podstatě správná, ale na druhé straně si zase byla uvědomována 

konzervativnost obecenstva a revoluce, kterou v něm opera může vzbudit.  

 

6.1 Kritiky Smetanova stoupence 

Pro toto rozpolcení názorů je příznačný referát Ludevíta Procházky v Národních listech. 

Procházka patřil k předním bojovníkům za Smetanovu ideu, znal Smetanovy záměry a 

jistě měl příležitost se s operou seznámit už dříve. Přesto ani u něj nenalezl Dalibor 

bezvýhradného ocenění, ba naopak setkal se s mnoha výtkami, v nichž  se Procházka 

citelně přibližoval Smetanovým odpůrcům. 

 

Národní listy, ročník VIII, číslo 137., 18. května 1868 

Literatura a umění. 

Dalibor. Zpěvohrou touto vystupuje Smetana v řadu nejvýtečnějších našich umélcův, 

neb podává tímto dílem umění našemu vzácný plod dospělého a v sobě ustáleného 

ducha. Předeslavším již v překladu stručném hlavní obsah děje a všeobecný ráz skladby 

samé nezbývá nám než podrobněji o hudební části se pronesti. Ve všech skladbách 
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Smetanových jeví se živý, snadno až k dramatickému efektu se nesoucí cit a vřelá mysl 

pro karakteristiku podrobnou. Vlastnosti tyto nalezaji však v dramatických jeho pracích 

výrazu tak mocného, že z nich uzavříti lze na pravé povolání jeho i v dějepisu naší 

zpěvohry zaujmouti místo nejpřednější. Nalézámeť v „Daliboru“ opět mnohý valný 

pokrok a pevnější sledování dramatického cíle. Karaktery jednotlivé provedeny jsou již 

s větší důsledností, výraz dramatický jest mohútnější a vynáší se místy až k náruživosti, 

rušící arci často krásné rysy celku; jedním, nepřetrženým krokem žene se proud hudební 

brzo v rychle postupujícím slohu deklamatorním, brzo v jemných lyrických výlevech citů 

milostných, brzo v náruživých akcentech vášně rozhárané, a vše splývá v jeden 

mohútný, jednotným duchem proniknutý celek. Dlouhé, často symfonické rozpřádání 

motivů, jichž skladatel dle příkladu Wagnerova několik základních ku karakterisování 

jednotlivých osobností použil a které se objevují v celém díle co spojovací nit červená, 

jest dramatickému účinku často na újmu, taktéž nemají velkolepě založené gradace 

orkestrální toho účinku, jakéhož as skladatel očekával, jelikož jim neodpovídá nutné 

v takových případech mohútné rozvinování sil na jevišti. Litovati jest, že považoval 

skladatel za nevyhnutelnou konsekvencí principu dramatického, vyhnouti se všem 

ensemblům, dle mínění našeho bylo by právě k živosti a dramatičnosti celku velice 

přispělo, kdyby vedle konfliktů čistě osobních ještě byl postavil masy, v děj mohútně 

zasahující. Pospolných zpěvů skoro nenalezáme a sboru, nejúčinnějšímu to faktoru 

právě u naší zpěvohry, vykázáno jest nepatrné místo. Zde arci nese libretista také část 

viny, jakož se vůbec objevují větší ohledy k správnému spracování dramatickému, než 

k uspořádání operisickému. Dlouhé rozpravy a široké rozvádění momentů jsou na škodu 

a unaví při nejdůkladnějším spracování hudebním posluchače. Kdyby výraz hudební, 

jakého Smetana vždy užívá, nebyl tak ušlechtilý a poetický, trpěti by musely mnohé 

scény rozvláčností svou nemálo. Jak jsme již předeslali, koncentruje se hlavní interes 

dramatický v osobnosti „Dalibora“ a „Milady“, milostný jich poměr a tragické jich 

skonání vylíčil skladatel spůsobem na nejvýše dojemným, zvláště vyniká v tomto ohledu 

druhé jednání. Taktéž nalézá poměr „Dalibora“ k usmrcenému jeho příteli „Jankovi“ 

výrazu velice básnického, místy však nadšení se povznéšejícího. Zde však položil 

skladatel celou svou snahu v část instrumentální, působící v místech zvláště 

povznešených dojmem okouzlujícím. V celku však se upříti nedá, že jest příliš hlučná a 

zpěváku málo svědčící přečasté užívání piccola a basstuby a nezdá se nám odpovídati 

ušlechtilému směru celku. Jak v instrumentální, taktéž vyniká „Dalibor“ v části 

harmonické, v níž se všude objevuje důkladnost a nevšední umění skladatele. Taktéž 
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v ohledu rhytmickém čítá zpěvohra tato přemnohé krásy, často svou smělostí a 

vášnivostí překvapující. Ponechávajíce sobě podrobnější ještě úvahu až po 

následujících představeních, podotknouti ještě chceme, že hlavní scéna žalářní v 2. 

jednání, jakož i úvodní sbor mužský k tomuto jednání bouřlivé pochvaly vzbudily. 

Oučinkujícím přísluší vesměs největší chvála, provedli všichni úlohy své s nejkrásnější 

snahou uměleckou a s pravým zanícením. Zejmena přiložili paní Miková (Milada), 

slečna z Ehrenbergu (Jitka) a p. Lukes (Dalibor) nový vínek k četným svým zásluhám o 

naše divadlo. Taktéž pp. Paleček (Beneš), Lev (Vladislav) a Barcal (Vítek) došly hojné 

pochvaly. Skladatel, byv již při generální zkoušce, která se dne 14. t. m. za velikého 

účastenství odbývala, co nejhlučněji vyznamenán, byl pravým oslavencem toho večera, 

ze všech stran kynuly mu radostné zraky a nelíčená blahopřání. Sboru i orkestru 

přísluší neobmezená chvála. Nelze taktéž opominouti, o režii a skvělé úpravě s největší 

pochvalou se vysloviti. 

P. (Jan Ludevít Procházka)     

 

Vcelku tedy Procházkův posudek vyzněl z hlediska Smetanových protivníků spíše 

záporně než kladně a zajisté zapůsobil na širší obecenstvo, které v něm mohlo do jisté 

míry vidět doklad, že se i všeobecně známý stoupenec Smetanových idejí názorově blíží 

tvrzením Smetanových odpůrců. Procházkův referát o první repríze Dalibora, která byla 

Smetanovou beneficí, také publiku nepřinesl jasnější představu o tom, jaké stanovisko 

k opeře zaujmout.  

 

Národní listy, ročník VIII, číslo 150., 31. května 1868 

Literatura a umění. 

Ve prospěch skladatele podruhé provedena byla Smetanova zpěvohra „Dalibor“ opět 

s úspěchem velikým. Obecenstvo nalézá se k novince této jaksi ještě v poměru takovém, 

jakoby pojednou vstoupilo v krajinu dříve neznanou, plnou půvabů a různých vděků, 

jichž však oko nemůže přehlednouti jedním pohledem a s nimiž teprv znenáhla se 

spřáteluje. Úplné skoro opouštění obvyklé dráhy hudby absolutní a úplná resignace na 

úspěch okamžitý na první pohled divně dojímá. Znenáhla však z toho mohútného rámce 

vystupují vždy určitěji jednotlivé krásy, zásady hudebního dramatu, jež mistr Gluk již 

tak vítězně zastával a o kteréž Wagner nemá zásluhy jiné, než že je opět nově v život 

uvedl, nabývají vždy lepšího porozumění a nemůže nás pak býti tajno, oč Smetanovi při 
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novém tomto díle šlo, totiž poesii a hudbu co dvě sesterská umění vedle sebe postaviti, 

v jeden ušlechtilý svazek je ssnoubiti a jedno druhým sesilovati. Mocnější vyrážení citu 

a zvýšení dramatického interesu situace byly mu hlavním cílem a s hlediště tohoto 

jedině lze rozumně a spravedlivě posouditi dílo celé. Z toho jde snaha skladatele, slovu 

postoupiti všude větší váhu, harmonickými a orkestrálními prostředky karakteristiku 

dramatickou až do podrobna prováděti a nepočíti nic, co s pravdivostí dramatickou 

není v souhlasu. Nemůžeme než s chválou a uznáním největším pohlížeti na směr takový, 

vycházející z hlubokého přesvědčení a důkladných vědomostí toho, na čem zakládá se 

pravý účinek dramatický. Smělý tento krok, jímž Smetana novou dráhu v zpěvohře naší 

nastoupil, čítáme mu zásluhu tak velikou, že stavíme jej výše ještě, než dílo samé. Nyní 

nemůže již nikdo na svůj pouze formální talent spolehati se; budoucí naše výtvory 

dramatické musejí rodit se z ducha proniknutého vznešenými zásadami pravého výrazu 

dramatického a z jasného vědomí, že v dramatickém díle nejde pouze o příjemné zpěvy, 

jichž si také v koncertech poslechnouti můžeme, ale o věrné zobrazení života vnitřního, 

o pravdivé vylíčení nesčíslných hnutí a rozmanitých bojů srdce lidského. Tímto směrem 

lze zpěvohře opět získati základ mravný a vznešený, tímto směrem zpěvohra opět stane 

se obecenstvu „divadlem“ ušlechtilým a povznášejícím ducha a srdce. Že Smetana v 

„Daliboru“ hlavně co orkestrální skladatel se objevuje, že s oblibou hlavní 

karakteristiku v část instrumentální položil a tím často jasnost a srozumitelnost 

deklamace obětoval, jakož že nehleděl ani k větší rozmanitosti děje a živosti situací, 

nechceme mu vytýkati, povděčni jsouce, že na dráze své učinil ve prospěch našeho 

umění krok rozhodný. Kdo srdce máš útlé a zachovalé, naslouchej těm vroucím, 

nejhlubší útrobu pronikajícím zpěvům v nejsladším objetí se setkavších dvou duší 

v žalářní scéně druhého jednání a poznáš, jaká síla leží v sesterském a milostném tom 

spojení poesie a hudby. Tyto zpěvy nejskvěleji svědčí o umění skladatelově. Jak prostě 

vedle těchto zní nevinný hovor Jitky a Vítka, jak vážně a důstojně hlas krále Vladislava 

a jak temně a zasmušile zpěv žalářníka. Všude nalezneš hluboký život duševní a základ 

nejušlechtilejší. Jak nadchnuti jsou i zpěváci uměleckým tímto výtvorem, lze na 

výkonech jejich, vesměs výborných, pozorovati. Že Smetana i proti tomu zlému návyku 

se opřel, že se hlučně přerušuje děj po každém učinně zakončujícím čísle, nechaje hudby 

své tok jedním proudem neustále ku předu se bráti, čím arci jen v momentech 

nejmohútnějších obecenstvo k potlesku se odvažuje: tím více bývají zpěváci po 

jednotlivých aktech vyznamenáni uznáním a pochvalou všeobecnou. Zvláštní zásluhu o 

zdařilý účinek celku mají v hlavních dvou úlohách zaměstnaní umělcové paní Benevic-
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Miková (Milada) a p. Lukes (Dalibor), oba provádí těžké své úlohy mistrovsky a 

zápalem uměleckým, zvláště pak v scéně žalářní jest výraz jich zpěvu unášející. Rovněž 

musíme oceniti chvalnou snahu ostatních zpěváků v plné míře. Nové dekorace, 

shotovené p. Macourkem účinkují velmi krásně a svědčí o dovednosti jeho chvalně. Pan 

beneficiant byl hned při vstupu hlučně přivítán a po každém jednání bouřlivě volán. Od 

jeho ctitelův podán mu byl skvostný věnec s trikolorou. 

P. (Jan Ludevít Procházka) 

 

Méně zasvěcený čtenář, nebo ten, který byl sveden našeptáváním odpůrců o Smetanově 

snaze zavléci české umění do Wagnerova vlivu, o Smetanově odporu proti krásnému 

zpěvu v opeře, o jeho nadřazování stránky orchestrální složce zpěvní a o jeho odklonu 

od národní hudby, musel být tímto Procházkovým referátem velmi zmaten. Mohl v něm 

dokonce nalézt jakési potvrzení toho, že Smetana se skutečně Daliborem vydal na cestu 

wagnerovskou a odcizil se českému umění. 

 

Pro srovnání uvádím i kritiku, týkající se premiéry Dalibora, která byla otištěna 

v obrázkovém týdeníku Květy. Vzhledem k tomu, že redaktorem Květů byl Smetanův 

stoupenec Vítězslav Hálek, kritika vyznívá velmi pozitivně.  

 

Květy, ročník III, číslo 21., 22. května 1868 

Ze světa divadelního a hudebního. 

České divadlo. Veškerou, nerozdělenou pozornost těchto dnů upjalo se na věčně 

památné položení základního kamene k divadlu národnímu, které se dálo dne 16. května 

při jásotu veškerého národa českého a světa slovanského, při slávě nevídané a s leskem 

a nadšením vše oslňujícím a vše uchvacujícím. – Nová opera „Dalibor“ od výtečného 

Bedřicha Smetany vyniká neobyčejnou lahodou a poesií, takže v těchto stránkách každý 

s radostí vidí v Smetanovi znamenitého poetu hudebního; na ujmu práci té co kusu 

divadelnímu jest malá poměrně živost a rozmanitost, čehož jakási jednotvárnost jest 

následkem. 

 

 

 

 



 30 

6.2 Kritika Smetanova odpůrce 

Naproti nepříliš taktickým kritikám Smetanova stoupence Procházky byla jiná důležitá 

kritika v deníku Národní Pokrok psána přes vnější objektivitu se zjevnou tendencí. 

Tento referát, podepsaný pseudonymem „Ces.“, spojuje zvláštním způsobem pravdu 

s omyly, někdy podvědomými, jindy zřejmě chtěnými. Autor s podivuhodným 

důmyslem svazuje chválu s hanou v nedělitelný celek.  

 

Národní pokrok, ročník I, číslo 150., 19. května 1868 

Feuilleton. 

Dalibor. Romantická opera ve třech dějstvích od Jos. Wenziga. Hudbu složil Bedřich 

Smetana. 

Ještě tanou nám na mysli mocné zvuky zajímavé novinky, kterou jsme předešlou sobotu 

slyšeli. Již zevnější formou dalo ředitelství najevo, že mu na této zpěvohře velmi mnoho 

záleží, sledujíc příklad operních představení v Paříži, kde se odbývá, jak známo, 

generální zkouška každé opery, ku kteréž jenom sezvaní hosté přístupu mají, než se podá 

dílo samé velkému obecenstvu. Zařízení toto zasluhuje všeho uznání; přáli bychom, aby 

se vždy na jevo dalo veřejnosti, s jakou pílí a péčí zpěvohry v českém divadle se studují. 

Obecenstvo povšimnuvší si tohoto pokynu, shromáždilo se nad míru četně; ano 

pozorovali jme nejen nejen pražské navštěvovatele, nýbrž i mnoho hostův. Pražské 

obecenstvo, které již častokráte příležitost mělo, oceniti krásné vlohy skladatele a 

upřímné jeho snažení o zvelebení ústavu české národní opery, uchystalo p. kapelníkovi 

zalsouženou slávu; přivítalo jej hlučným potleskem, při čemž obdařen jest velkým 

vavřinovým věncem ozdobeným slovanskou trikolorou. Za představení pan skladatel po 

každém jednání buď sám, buď se solisty volán byl. Zajisté tohoto vyznamenání si 

zasloužil, neb novou svou … (část textu chybí) …hudebnímu umění vůbec. Zaujal totiž 

co skladatel stanovisko, jež v moderní době za nevyšší uznáváme, vyvoliv sobě při 

skládání sloh, jejž posud žádný z českých skladatelů nepěstoval a jehož a jehož se drží 

jen nejzdatnější skladatelé cizí, ač nikoliv se stejným úspěchem. Smetanova snaha 

ověnčena však zvláštním výsledkem, ačkoliv jeho počínání považovati slušno za velmi 

odvážné; neb kde původce tohoto slohu přestal, tam Smetana započal. Víme, že v 

„Braniborech“ vlní se nadobyčejně mocný proud dramatické živosti, proud to, s nímž se 

potkáváme však i v skladbách zdatných komponistů cizích, jakož na p. v „Němé“ od 

Aubera, v „Židovce“ od Halevyho a v „Tellu“ od Rossiniho. Ve všech těch operách 
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vidíme hudebně velmi charakteristicky vylíčený život národní, ať to již rázu vlašského, 

francouzského neb německého. Smetanovi „Braniboři“ vřaditi se mohou mezi tato díla 

mistrovská, neboť proudí se v nich opravdová živost. Rozdíl jest toliko ten, že se 

Smetanovi poštěstilo oživiti skladbu svou živlem slovanským, národním. Můžeme s toho 

stanoviska směle nazvati Branibory historicko-národní operou. V komické zpěvohře 

„Prodaná nevěsta“ sestoupil Smetana dokonce do utěšených kruhů venkovského lidu 

českého, ozdobiv svou hudbu takřka naskrze zvuky, jimiž honosí se české národní písně, 

okouzlující posluchače živým a ostře neznačeným svým rytmem. Neostýcháme se tvrditi, 

že Smetana „Prodanou nevěstou“ nám podal velevítané dramatické dílo prostonárodní. 

 

Jinak počínal sobě při sepsání opery „Dalibor“. Jak umění vůbec o sobě celkem jest a 

přece vždy v rozmanitosti se jeví, tak Smetana v „Daliboru“ dokázal, že s to jest, aby se 

objevil v nové formě nejen v jednotlivostech, nýbrž i ve slohu samém, na němž se vůbec 

zakládá možnost dramatických skladeb hudebních. Poukázavše na směr vanoucí v jeho 

dřívějších dvou operách, musíme nejnovější jeho skladbu … (část textu chybí) … vati. 

Skladatel, který dříve jaksi s výše k obecenstvu sestoupil, hledí tenkráte obecenstvo 

k sobě povznesti. Za svou ideou kráčeje odříkává se v Daliboru naprosto všech 

zevnějších, pouze divadelních efektů, vyznačiv si za zásadu sledovati libreto v každé 

myšlence, by v samém výrazu jejím nejenom jednotlivou řádkou, ale takřka každým 

slovem. 

 

Nehleděl ani k tomu, aby myšlénka hudební, vzbuzená myšlenkou textu, také řádně 

v hudebních formách, jež se zakládají na posud platných zákonech, též řádně provedena 

byla. Tomuto směru obětuje skladatel všechny formy, v kterých provedeny bývají posud 

hudební myšlenky, odřikaje se takřka asceticky všeho účinku působícího na velké 

posluchačstvo. Tento nový směr v „Daliboru“ tak přísně proveden jest, že skladatel u 

sledování libreta vzdává se takřka s pravou obětavostí i těch nejoblíbenějších soustav, 

jaké činily základ ba i okrasu všech dosavadních oper; tak nenalézáme v „Daliboru“ 

ani jedno finale, skoro ani ensemblu, ba i forma kvarteta a terceta odstraněna jest, tak 

že potkáváme se v opeře  toliko s dvojzpěvy, a to sice v takové formě, že jich dle 

dosavadních pojmů duety nijak nazývati nemůžeme. 

 

Vidíme tedy, že v Daliboru vyvíjí se v nejskvělejším světle sloh deklamatorní v rouše 

ideální romantiky, jak jej velkolepý reformator hudební Richard Wagner započal. 
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Vidíme sloh tento povznešený na stupeň, kde Richard Wagner, prodělav svým 

„Rienzim“ periodu hudební formalnosti a dosáhnuv v „Tannhäuseru“ a „Lohengrünu“ 

nejvelkolepějšího výrazu slohu dramatického, přešel v „Tristanu a Isoldě“ k slohu 

deklamatornímu, od něhož se však nejnovějším svým výtvarem „Meister-Singer“ zase 

odvrátil. Tímto směrem Smetanovým vyplněna jest mezera, jež se jevila posaváde 

v literatuře české opery. Nemáme ovšem žádnou nouzi o nadané skladatele; žádoucno 

by však bylo, aby se nám dostalo … (část textu chybí) … něno, dokud naši libretisté 

nedovedou v libretu soustřediti děj bez velkého rozvinování co možná stručně, a dokud 

nepodají nám povahy určité. Tak potkávají se naši skladatelé s největšími překážkami 

v libretech samých. Jak dalece se těmto překážkám dovedou vyhnout, touž měrou jejich 

zásluha je větší. 

 

Nepochybovali jsme nikdy o teoretické vzdělanosti p. Smetanově. Smetana se vyhnul 

šťastným spůsobem jistým vadám jinak velmi zajímavého libreta, vyvoliv si nadřečený 

sloh, sloh to směru ideálního. Co do národní hudby prostých písní českých použil on 

původního motivu houslového, jejž přidělil Jankovi, jenž se Daliboru po zavraždění 

svém ve vidění objeví, pak použil motivu toho při několika sborech mužských, zejmena 

při sboru hostův „Ba, nejveselejší je tento svět“ do A-dur, jímžto druhé jednání se 

zahájí; dále pak při krátkém dvojzpěvu téhož jednání do F-dur Vítka a jeho nevěsty 

Jitky. Mimo to co duchaplný zjev vytkouti lze motiv mazurového rytmu, při kterémž 

vypravuje Dalibor nešťastný osud svého přítele Janka. Zdá se, jako by zde skladatel 

schválně naznačiti chtěl živel slovanský vzpírající se proti nepříznivému cizáctvu. Čím 

více skladatel s čilými motivy šetří, tím více zakládá si na užívání motivů úvodních, jež 

úlohu mají, aby naznačovali jednotlivé osoby. Aby se motivy tyto hned poznati mohly, 

obmezuje je skladatel co do objemu a dává jim skoro veskrze formu kratičkých nikoliv 

samostatných frází. Nalézáme těchto úvodních frásí velmi mnoho, které po různu 

vystupují, aby se dle potřeby v jedno spojily. Nejduchaplnější spojení takřka všech 

těchto frásí nalézáme na konci zpěvohry, když Milada umírající takřka u vidění se 

světem se loučí. Rozumí se samo sebou, že motivy tyto, ježto takřka celou operu tvoří, 

jsou též rozličného rázu.  

 

Tak proniknut jest motiv „Daliborův“ naskvze rázem … (část textu chybí) …čemuž 

motiv Jankův chová do sebe něžnou klidnosť, kdežto král Vladislav objeví se při zvucích 

pochodu, jenž se však pohybuje v tříčtvrtečných taktech, z nichžto každý má stejnou 
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úpravu harmonickou; ano, může se říci, že hlavní melodie spočívá na dvou stejně 

vystupujících frázích, opakujících se v každém taktu, jen že přiděleny jsou rozličným 

nástrojům, které v unášejícím stoupání docházejí na způsob skladeb Wagnerových 

použitím všech nástrojů nejvyššího vrchole, až pak jeden nástroj po druhém kvůli 

docílení původního klidu odpadá. Roztemilým způsobem naznačuje se příchod Milady, 

zakuklené v oděvu žebravého hocha. Zde se dělí druhé housle tím způsobem, že jedny 

vyvádějí škalu sestupující pizzicato, kdežto druhé vyvádějí v tétéž poloze motiv rytmem 

synkopickým.  

 

V harmonii čini Smetana pravé divy; málo kdy zanáší se modulací do dominanty; 

nejvíce sstoupá o jeden interval, buď že již v celý neb v poloviční, buď dolů neb nahoru; 

častěji ale vede motivy opakováním jich v terci dále, kteréžto opakování tak přísně 

provádí že se nehrozí ani nejpříkrejších dissonancí, zejmena hned v prvním sboru lidu 

v jedn. I. kde soprány stýkají se na Cis s pozauny přinášejícími D. Ještě příkřejí zní 

dissonance v „ariosu“ do B-dur solové sceny Daliborovy v proměně druhé jednání 

druhého, kde naproti lesnímu rohu, jenž imitatorně provádí kantielnu Dalibora, stoupá 

klarinet do výše, kde se potká s lesním rohem na zvýšené oktavě. Podobných příkrostí 

nalézá se v opeře té velmi mnoho. 

 

Ačkoliv v hudbě skladatel sleduje myšlénku textu, tož přece, kde to situace dovoluje, 

rozprádá hlavní ideu způsobem takřka symfonickým, a rozděluje myšlenku na nejmenší 

části. Pozorovati to lze na př. v duetu milostném do As- … (část textu chybí) …-nách, 

kde skladatel nucen jest epické vypsání příběhu hudebně ilustrovati, užívá formy, 

kterouž instrumentálními větami již napřed vždy naznačuje to, co později zpěvák 

vypravuje. Tak se děje v prvním jednání, kde jsou tří takové výjevy po sobě. Vypravuje 

zde totiž napřed Vladislav, co Dalibor spáchal a proč on (Vladislav) jej uvězniti dal; 

hned na to Milada, jak bratr její od Dalibora zavražděn byl, načež předvedený Dalibor 

tímtéž způsobem vykládá, že vykonal na bratru Miladině jen pomstu. Nedá se však upřít, 

že tyto tři obrazy po sobě následující vyvolávají jakousi jednotvárnosť, které se mohlo 

vyhnouti cestou hudební. Toho také Smetana částečně docílil. Připravuje v skutku 

podivuhodným způsobem krásný moment melodiesní, jenž jest podporován vzdechy 

Milady. Moment tento, ač krátký, posluchače okouzluje. Vřaďujeme jej mezi nejlepší 

celé opery. 
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Kde skladatel poukázán jest k tomu, aby pouhou melodií oučinkoval, jako u p. 

v dvojzpěvu prvního jednání mezi Miladou a Jitkou, aneb v solové sceně „Dalibora“ 

v třetím jednání, tu nezdá se býti původně nadšeným. Zvláštním zjevem jest také spojení 

velmi četných proměn hudbou melodramatickou. Ačkoliv toto spojení vyvinuje se 

z principu deklamatorního, jejž Smetana pěstuje, přece neosvědčuje se pro divadlo 

praktickým, jelikož obecenstvo zvyklé, aby sdařilé sceny po jejich ukončení potleskem 

vyznamenalo na toto spojení nedbá, a tudíž krásný dojem umělecký, jenž tímto spojením 

docíliti se má, mimovolně se ruší. Pročež upozorňujeme obecenstvo, které tuto operu 

svou návštěvou poctí, aby se mimo obyčej mezi jednáním potlesku zdrželo, jelikož každé 

jednání o sobě tvoří jeden celek, jeden takřka výjev hudební. 

Ces. (pseudonym se dosud nepodařilo rozluštit) 

 

Celkově vyzněl tento referát přes mnohé domnělé chvály ve velmi nebezpečné zjištění: 

Smetana se dal Daliborem do služeb wagnerianismu, neomezil se však jen na přijetí 

jeho zásad, ale šel ještě nad Wagnera v jeho nejsmělejších dílech, takže vlastně 

pokračuje tam, kde Wagner přestal. Je tedy jasné, že v širším obecenstvu, které bylo 

soustavně zpracováváno ke strachu z wagnerianismu, takové zjištění Daliborovi 

sympatie získat nemohlo.  

 

6.3 Mlčení Františka Pivody v deníku Politik 

Pokud už kritiky v nejpřednějších a nejvlivnějších denních listech vzbudily u 

obecenstva jistou rozpačitost a namířily je spíše proti opeře, tím více zapůsobilo 

chování referenta deníku Politik Františka Pivody. Politik se totiž zejména ve 

staročeských kruzích velmi hodně četla, pro mnohé byla směrodatnou a Pivodovo 

stanovisko hodně znamenalo. Pivoda, který ještě Prodané nevěstě vzdával velkou 

chválu, se tentokráte projevil způsobem za dané situace nejkřiklavějším – mlčením, což 

bylo horší, než každý referát. Politik sice po premiéře přinesla zprávu, ale ta se omezila 

jen na vylíčení skvělého zevnějšího úspěchu opery, o opeře samotné se však nezmínila, 

pouze odkázala na zprávu pozdější. Oné pozdější zprávy se však čtenáři nedočkali. 

Pivoda nepromluvil, či lépe řečeno promluvil veřejně až mnohem později – a to přímo 

ostrým útokem na Smetanu. K tomuto útoku, který byl jen zahájením celé série, si 

připravoval půdu nejrůznějším našeptáváním, jehož hlavní myšlenkou bylo to, že 
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Smetana Daliborem vybočil z cesty hudby národní a vkročil do oblastí české národní 

hudbě naprosto cizích.  

 

Spor mezi Pivodou a Smetanou začal 22. února 1870 prostřednictvím deníku Pokrok. 

Svědčí o tom totiž pateticky nadsazený tón, jehož Pivoda ve svém článku užívá. Pivoda 

jakoby nemluvil pouze za sebe, ale jménem celé české veřejnosti. Hned úvodní slova na 

to poukazují. 

 

Pokrok, ročník II, číslo 52, 22. února 1870 

Divadlo, literatura a umění. 

Opera. Není bludnějšího mínění nad ono, které upírá umění národnost. Kdo ponejprv 

vyřknul, že „umění nezná žádné národnosti“, sotva si asi pomyslil, jak lichý, ba hloupý 

výklad jeho slovům bude podkládati. My jsme se teď toho již dočkali, že v tupém 

papouškování hesla: „umění nezná vlasti a národnosti“, octli jsme se v politování 

hodném postavení, že naše národnost a naše vlast skutečně nemají umění, leč kterého se 

jim dostane od jiných národností a z jiných vlastí, kde jest právě domovem, jejž zdobí a 

národ hrdým vědomím naplňuje. Toto umění, jak se vyvinulo v cizích vlastech, 

vypěstováno cizími národy, dochází k nám. My proti tomu nejsme. I my uznáváme 

výrok: „umění nezná žádné národnosti“, avšak jen v tom smyslu, že vyvinutému umění 

jest a má býti otevřen celý svět a přístupna každá národnost, nikoliv ale v tom jiném, že 

vlastní národnost naše, nasycena uměním cizím, nepotřebuje přihlížeti k tomu, aby 

samostatným pěstováním, t. j. vlastní tvůrčí svou činností krásnému umění vtiskla 

známky své povahy, povahy své vlasti v nejrozsáhlejším slova smyslu. Tak jak my 

přijímáme ochotně umění, ať se nám již objevuje ve tvarech povahy francouzské, vlašské 

nebo německé, tak by se mu bezpochyby podobně otevřel celý svět a stala přístupnou 

každá národnost, když by se jím ve tvaru povahy české objevilo co možná nejvýš 

vypěstované. Majíce půdu pro hudební umění úrodnější nežli kterákoliv jiná národnost, 

stojíme s ním tam, kde Turci stojí s průmyslem. Jako oni necítí potřebu vyráběti sami, 

čeho se jim dostane za peníze z Anglie neb od jinud, třeba měli k nespočtění schopných 

k dílu sil, tak my v umění. Dosud neučinili jsme ničeho, což by vedlo ku šťastnému u nás 

zdomácnění umění. Od pravěkých časů vlídní hostitelé přijímáme a častujeme i v umění 

povahy cizí, a jsme jich návštěvami tak oblaženi, že ani nevidíme, jak neprominutelně 

těžce hřešíme, zameškávajíce pořád ještě vzdělání pole vlastního, na němž, vyjma 

hojnost nejrozmanitějších planě rostlých kvítek polních, svědčících právě o kyprosti a 
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dobrotě půdy, nevidíme stopy, která by nasvědčovala, že „umělé zahradnictví“ o krok 

postoupilo výše nežli k nějakým pokusným začátkům. Máme-li se dostati dále, jest na 

nejvýš zapotřebí, aby tyto pokusné začátky překonány byvše pracemi pokročilejšími, 

ustouply pak v zapomenutí; to však nemůže v našich poměrech jinou jíti cestou, nežli 

mravní podporou přičinlivých talentů, kteří zase se své strany nesmějí neviděti slabosti 

a nedostatky vlastního díla a musejí je chtíti korrigovati, zvláště když na ně bývají 

upozorněni. Nuž s tou mravní podporou našich talentů vyhlíží to velmi bledě. Vyjma 

pana Smetanu, který si v cestě nestojí, předváděje co první kapelník zpěvohry mimo 

svou „Prodanou nevěstu“, nejlepší to pokus jeho, za časté také své „Branibory 

v Čechách“, odstrčeni jsou nejčelnější komponisté domácí tak, že by se skorem o nich 

již ani nevědělo, kdyby se mnohostranným dotazům, co se s nimi a jejich skladbami 

vlastně děje, nebylo veřejného dalo výrazu. Co se týče bystrozrakosti starších i mladších 

operistických komponistů našich, ta se nedá upírati, pokud se jedná o zpozorování vad a 

nedostatků cizích. Mají-li však i pro své vlastní slabosti jakého poznání, schází jim 

zajisté dobrá vůle, aby je vylepšili. Tomu dalo by se však snadno odpomoci; všeobecné 

zdání najde vždycky výrazu, a tak spozdilým nebude i ten nejzarytější sebemilovník, aby 

tomu na dlouho odporoval. Jinak mají se věci s monopolem uměleckým; proti tomu 

musí se všeobecné mínění již rázněji vysloviti, jinak se nedopěstujeme dlouho vlastních 

tvarů, a naše opera nevykročí ze stadia pohostitelky cizoty, která pojednou převezme i 

zde úlohu domácího pána, jestli se tak již nestalo. – Tak a podobně rozjímá se 

v obecenstvu o stavu naší opery, a my považujeme za svou povinnost, sloužiti co tlumočí 

všem úvahám, jichžto povšimnutí na patřičném místě rozhodně k lepšímu vésti musí. Jak 

se v kompetentních kruzích o tom soudí, co vlastně v první řadě jest úlohou našeho 

divadla vůbec a opery zvlášť, vyslovíme snad někdy jindy, jestli do té doby na patřičném 

místě neobjeví se té věci jasné poznání samo od sebe. 

(František Pivoda) 

 

Ať už  byly důvody, proč Pivoda útočil na Smetanu, jakékoli (od obviňování 

z neschopnosti až po tvrzení, že Smetana zanedbává všechny české opery kromě svých 

vlastních), jeho postoj byl zřejmě rozjitřován osobním nepřátelstvím a Smetanovým 

chladným přístupem k Pivodově pěvecké škole. V pozadí protismetanovské kampaně 

stojí především politický rozkol v české společnosti mezi staročechy a mladočechy. 

Smetana byl mladočech, zatímco Pivoda, Rieger a většina divadelního vedení byli 

staročeši.  
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6.4 Malý zájem o další reprízy Dalibora 

Smetana již při premiéře Dalibora cítil to, co potom k dílu prokázaly kritiky a i postoj 

obecenstva. Skvělý průběh premiéry nebyl totiž výsledkem uchvácení dílem, ale jen 

pokračováním všeobecného nadšení slavného dne, které Daliborem vyvrcholilo. Zájem 

o Dalibora byl velmi malý, a proto reprízy následovaly jen velmi zvolna. První repríza 

se uskutečnila teprve 29. května 1868, tedy po poměrně dost dlouhé přestávce, a to si ji 

navíc Smetana musel vzít za svoji benefici. Roku 1868 proběhly další reprízy Dalibora 

již v Prozatímním divadle, konkrétně 11., 14., 25. října a poslední 20. prosince. O opeře 

opět referoval v Národních novinách (t. č. místo Národních listů) Ludevít Procházka.  

    

Národní noviny, číslo 90., 16. října 1868 

Divadlo. V posledních dvou představeních zpěvoherních slyšeli jsme opět po delší 

přestávce Smetanova „Dalibora“. Čím více dílo toto se provozuje, tím více zdá se, že 

v obecenstvu roste poznání a pravé ocenění vysokých intencí skladatelových, jenž všude 

směřuje jen k ušlechtilému a pravdivému výrazu. Arci že bychom z druhé strany skladbě 

jeho přáli vzácnějšího života dramatického a větší zpěvnosti. Leží-li těžiště hlavně 

v části instrumentální, nalézá se pak arci zpěv, o kterýž při zpěvohře přec především jíti 

musí, v jakémsi poměru podřízeném. Jsme přesvědčeni, že by „Dalibor“ při 

nepopíratelné své ceně hudební účinkovati musel mnohem větší měrou, kdyby hlavním 

úlohám byl uštědřil více melodického živlu, který přes všecky theorie přec v první řadě 

rozhoduje. Píle a horlivost, jakouž naši zpěváci při každé nové zpěvohře domácí 

obzvláště osvědčují, jest zajisté chvalného uznání hodna, značíť se v ní zajisté také 

krásná snaha vlastenecká. Zejmena přísluší tenkráte paní Benevic-Mikové (Milada) a 

panu Lukesovi (Dalibor) neobmezená chvála za výtečné provedení namahavých svých 

úloh. Vrchol výkonů obou ležel opět v scéně žalářní vyznamenávající se povznešeným a 

pathetickým svým výrazem nad vše ostatní. Taktéž přičinili se i ostatní spoluúčinkující 

k zdařilému provedení spůsobem nejchvalnějším. Co se týče orkestru, byli bychom sobě 

často přáli větší delikátnosti při doprovázení zpěvu. Skladatel byl opět hlučně volán. 

P. (Jan Ludevít Procházka)  

 

6.5 Nové nastudování Dalibora roku 1870 

Během roku 1869 se Dalibor nehrál vůbec, teprve v roce následujícím byl nastudován 

znovu. Obnovená „premiéra“ se konala 2. prosince 1870, a v tomto roce následovaly jen 
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2 reprízy, tedy 4. a 12. prosince. V roce 1871 byl Dalibor uváděn pouze dvakrát, a to 

21. ledna a 27. března. První představení roku 1870 bylo provedeno opět jako 

Smetanova benefice, což je opět doklad toho, jak těžko Smetana operu prosazoval a jak 

jí alespoň tímto způsobem získával pozornost. Zdálo by se, že Smetanovi příznivá 

kritika využije nového provedení Dalibora, aby zdůraznila jeho velkou cenu a 

životaschopnost. Stal se však úplný opak. V Hudebních listech, tehdy ještě orgánu 

předního zastánce Smetanových idejí Ludevíta Procházky, byla otištěna kritika od Karla 

Pippicha. Pippichova kritika byla celým svým tónem v podstatě novým potvrzením 

toho, že opera Dalibor není dokonalá. Tuto kritiku, zabývající se především libretem, 

zde neuvádím, ale lze ji dohledat v Hudebních listech ročník I, číslo 41., ze 6. prosince 

1870. Je však velmi překvapivé, že se Smetanovi stoupenci nedokázali v této kritické 

době, kdy přeci věděli, co je Daliborovi především vyčítáno, proti tomu postavit, ba 

naopak neodůvodněnou kritičností situaci ještě zhoršovali. Pro srovnání uvádím kritiku 

nového nastudování v roce 1870, která byla uveřejněna v Národních listech. 

 

Národní listy, ročník X, číslo 334., 7. prosince 1870 

Literatura a umění. 

Operní repertoir obohacen opět zpěvohrou „Dalibor“ od Smetany, text od Jos. 

Wenziga, kteráž se po dlouhé přestávce opět dne 2. t. m. ve prospěch pana skladatele, 

co prvního kapelníka české zpěvohry provozovala. Hledíce do některých prázdných loží, 

ještě nežli sedmá udeřila, měli jsme za to, že se snad později naplní a těšili jsme se, že 

budeme s to podati zprávu v ten smysl, že divadlo ve všech prostorách přeplněno bylo. 

Avšak pravému, ryzému umění nedostává se u nás až posud dostatečného uznání. Pan 

beneficiant nesedl do drošky a nezval, a lóže, aspoň z větší části zůstaly prázny. –  

 

Již při jiné příležitosti poukázali jsme na tento ošklivý zvyk a jeho následky, avšak jak 

vidno bez výsledku. Vavřínový věnec se slovanskou trikolorou (skvostný to dar od 

akademického čtenářského spolku) okrášloval pult pana beneficianta a dlouho trvající 

hlučný potlesk uvítal jej, když na svém místě se byl objevil. Provedení zpěvohry, díla to, 

o kterém svým časem na tomto místě zevrubně již pojednáno bylo, dlužno nazvati velmi 

skvělým. Banálních momentů ovšem hudba „Dalibora“ postrádá naprosto, ale děj 

zpěvohry ospravedlňuje se a odůvodňuje to úplně, ač nelze upříti, že v celku melodický, 

lyrický živel poněkud jest zanedbán. Znamenali jsme též v tom ohledu potěšitelný 

pokrok, že u kasy neobyčejný počet knížek libretních byl rozprodán, což důkazem jest, že 
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již větší část našeho obecenstva možnost porozumění opery v poznání děje samého 

hledá, neb tolik jest jisto, že kdyby zpěváci sebe zřetelněji vyslovovali, souvislost děje 

předce posluchači není tak jasna, jako když možno jest děj od slova k slovu sledovati. 

Všickni sólisté zasluhují vzhledem k nesnadným svým úlohám a přesnému jich provedení 

pochvalu. Paní Ress-Blažková (Miláda) převzala úlohu jindy paní Benevic-Mikové 

přináležející. Vážíme si těchto umělkyň v stejné míře a nemáme v úmyslu odvažovati, 

zda-li úloha Milády touto změnou získala čili nic. Paní Ress-Blažková má sice větší 

výšku, ale v dolení poloze, v tak zvaném prsovém rejstříku, není její hlas tak mohútný 

jako paní Benevic-Mikové. Úloha Milády, která neobyčejný objem hlasu vyžaduje, 

získala tedy snad v tomto směru, totiž co se vysoké polohy týče. Toť ostatně věc pana 

skladatele, od něho též očekáváme, že se postará, aby paní Benevic-Miková častěji než 

doposud mohla vystupovati. Výkon paní Ress-Blažkové byl v celku promyšlený a 

uspokojivý. I slč. Kupkova osvědčila se v úloze „ Jitky“ co nadaná a spolehlivá 

operistická síla, po dvojzpěvu „ze žaláře“ ke konci 1. jednání s paní Ress-Blažkovou 

bylo hlučné vyvolání obou zcela zaslouženo. Pan Souček (Dalibor), jehož neunavenou 

pilnost a vytrvalost každý nepředpojatý uznati musí, počínal si ve zpěvné části velmi 

obezřele, zvláště schvalujeme spoření hlasem a napnutí sil teprv v momentech vyššího 

pocitu. Místy, obzvláště při dinamickém stoupání, bývá orkestrální část polyfonickými 

figurami skoro až přeplněna a zde bylo docela na místě, že pan Souček plného afektem 

zesíleného hlasu použil. „Vladislav“ pana Lva byl výkon veskrze výborný. Pan Čech byl 

v úloze „Beneše“ zajisté ve svém živlu a dosáhl také svým vždy jen v uměleckých mezích 

se pohybujícím, významným zpěvem krásného účinku. Úloha „Vítka“, posla 

Daliborova, jest sice malá, ale v rukou pana Lukese dostalo se jí  interpretace co 

nejvhodnější. Pan Novák co „Budivoj“ vyznamenal se především dobrou intonací; zdá 

se, že i timbr jeho hlasu zejmena co se ušlechtilosti týče se zlepšil. Sbory, jakož i orkestr 

– poslednímu předkládá Smetanova hudba vděčnou sice ale velmi těžkou úlohu – držely 

se statně. Pan beneficiant byl se solisty po každém jednání bouřně volán. 

 

6.6 Dalibor aneb „propadlá“ opera 

Smetana však neměl sílu na to, aby přesvědčil své odpůrce, jak jeho opeře ubližují. 

Jejich cílem totiž nebylo Smetanu a jeho dílo pochopit, nýbrž jej pouze z českého 

hudebního světa odstranit. Dalibor se pro ně stal můstkem, jak tohoto cíle dosáhnout. 

Není tedy divu, že se Dalibor na osm let zcela ztratil z repertoáru. Smetanovi nepřátelé 

zvítězili a kritizovaná opera zapadla v divadelním archivu. Pokusy o její nové uvedení 
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na scénu byly marné. V protismetanovském boji, který se mezitím rozpoutal, byl pak 

Dalibor nejoblíbenějším dokladem Smetanova odcizení národní hudbě a jeho holdování 

cizáctví.  

 

6.7 Otakar Hostinský brání Dalibora 

Otakar Hostinský byl v  boji o Smetanu jedním z jeho nejvýznamnějších obhajovatelů. 

Tehdy pokládal za nutné vystoupit na obranu Dalibora s delším pojednáním, které bylo 

vydáno po částech v časopisu Dalibor, ročník I, v čísle 7., 8., 9., 11. a 13., během února 

a března roku 1873, pod názvem Smetanův „Dalibor“. Mezi jeho další důležitá 

pojednání patří stať s názvem Také některé myšlenky o české opeře, otištěné opět 

postupně v Hudebních listech , ročník III, v čísle 32. – 37., během srpna a září roku 

1872, která byla v podstatě reakcí na stať s názvem Některé myšlenky o české opeře, 

jejím utvoření, rozkvětu, zachování a působení od Františka Pivody, vydané v časopise 

Osvěta, ročník II, v roce 1872.  

 

6.8 Nové provedení Dalibora roku 1879 

Za Smetanova života byl Dalibor proveden ještě v roce 1879 v Novém českém divadle, 

tentokrát z popudu Spolku českých žurnalistů, který si jeho provedení vyžádal. Podle 

toho můžeme usuzovat, že za tímto vyžádáním Smetanovy opery a pokusem prosadit ji 

u obecenstva, stál pravděpodobně Smetanův věrný přítel Jan Neruda. Bohužel i toho 

provedení se po obnovené „premiéře“ 7. října dočkalo pouze dvou repríz, konkrétně 12. 

října a 11. listopadu.  

 

Dalibor, ročník I, číslo 29., 10. října 1879  

Z divadla. 

Zpěvohra. Znovu vzkřísený „Dalibor“ Smetanův, vypravený přičiněním spolku českých 

žurnalistův v úterý 7. t. m. proveden byl úspěchem velmi skvělým. Solisté, přítomný 

skladatel i kapelník pan Čech, jenž velmi pečlivě celek nastudoval, vyznamenáni byli po 

každém jednání bouřnou pochvalou a vyvolávání nebralo konce. Ze solistův zasluhují 

uznání za výtečné provedení  úloh hlavně slečny Sittova a Lauschmannova, jakož i 

pánové Vávra, Lev, Čech a Stropnický. O významu i rázu krásného tohoto díla 

Smetanova mluvíme ve větším článku, k němuž laskavého čtenáře poukazujeme. 

(O. Hostinský) 
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Další kritiku si můžeme přečíst v deníku Národní listy, ročník XIX, číslo 241., 9. října 

1879, ve které autor (pravděpodobně J. V. Novotný pod pseudonymem „–ý.“) současně 

referuje i o Gluckově opeře Orfeus.   

 

6.9 Nový život opery Dalibor 

Teprve v roce 1884, v den Smetanova pohřbu, zazněla před Prodanou nevěstou 

v Národním divadle poprvé hudba Dalibora, i když jen úvodními fanfárami. Poté musel 

Dalibor na své uvedení opět přes dva roky čekat. 

 

Především zásluhou V. V. Zeleného konečně došlo k uvedení Dalibora na 

scénu Národního divadla 5. prosince 1886. Bylo to slavné představení, do značné míry 

vlastně nová premiéra díla a počátek lepších osudů opery, která od té doby pevně 

zakotvila v repertoáru a byla poté dávána každoročně se stoupajícím úspěchem. Z kritik 

jsem vybrala ty nejdůležitější, které byly otištěny v Národních listech, kde byl v té době 

hudebním referentem J. B. Foerster, který propagoval Smetanovo dílo; dále v časopise 

Světozor, jejichž autorem byl V. V. Zelený. Další kritiku si lze přečíst v časopise 

Dalibor, ročník VII, číslo 46., 14. prosince 1886 taktéž od V. V. Zeleného. 

 

Národní listy, ročník XXVI, č. 337, 6. prosince 1886  

Dramatické umění. 

Bylo-li třeba důkazu, že Smetanův „Dalibor“ jest dílo uchvacující krásy a neobyčejné 

působivosti, pak podán byl včerejším prvním provedením této opery důkaz skvělý. 

Vřelejšího přijetí nemohlo se opeře dostati, srdečný potlesk nedostavoval se jen po 

aktech, četné vynikající momenty byly jím provázeny při otevřené scéně. Má-li 

zapomenuté, tedy téměř jako novinka působící dílo tolik síly při prvním provedení, jaké 

vítězství slaviti bude při opakování! S neobyčejnou vřelostí a zápalem čistě uměleckým 

byla opera tentokráte provedena. Největších zásluho překrásný dojem včera dobyli si: 

pí. Arklová (Milada), P. Vávra (Dalibor) a řídící kapelník p. Čech.  

–ter. (J. B. Foerster) 
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Národní listy, ročník XXVI, číslo 338., 7. prosince 1886 

Dramatické umění. 

„Dalibor“, opera od B. Smetany. 

Konečně tedy zasvítila provedení aspoň jedné polov zapomenuté opery Smetanovy 

jasnější hvězda v Národním divadle. Dnes po dlouhých osmnácti letech odčiněna jest 

křivda, jež děla se skladbě ryzího uměleckého obsahu a znamenité ceny. Ano po 

dlouhých osmnácti letech, po době, kterou sta jiných oper ani nepřežilo, dostává se 

„Daliboru“ uznání. Teprve dnes jasněji září přečetné krásy tohoto uchvacujícího díla, 

kdy tvůrce jeho již odpočívá po vykonané práci, po přestálém utrpení. 

Chceme-li pochopiti hluboký význam činnosti Smetanovy, nutno především, abychom se 

poohlédli po tom, co bylo před ním. Málo kdo as snáší paměti nepatrných počátků české 

zpěvohry. Před otevřením prozatímního divadla učiněny byly první pokusy pracemi 

Škroupovými (Dráteník, Oldřich a Božena, Libušin sňatek). Po otevření prozatímního 

divdla objevila se opera „Vladimír“ od Skuherského a Šeborovi „Templáři“ Roku 1866 

poprvé vystoupil Smetana. Již tehdy stíhalo jej nepřátelství:  první opera jeho 

„Braniboři“ došla provedení teprve tři léta po svém ukončení. Téhož roku poprvé byla 

provedena „Prodaná nevěsta“ a po nových dvou letech „Dalibor“. Rok před tím 

povstaly opery: „V studni“ od Blodka, nesouci již patrné stopy blahodárného vlivu 

Smetanova, Škroupovi „Švédové v Praze“ a Šeborova „Drahomíra“ 

 

Smetana povznesl rázem hudbu českou na vyšší stanovisko umělecké a dal ji zároveň 

národní ráz. Co jinde vystřídalo se pracovníků, napjalo sil, nežli dospělo umění hudební 

k výši, na níž stojí opery Smetanovy! Ano, co jinde generace, u nás vykonal jediný muž! 

 

Srovnáme-li práce Smetanovy i nejstarší se skladbami jeho současníků, z části i soudců 

a odsuzovatelů, nejlépe budeme moci posouditi neocenitelné zásluhy Smetanovy a 

zároveň tu ohromnou differenci mezi uměleckou výší, na níž již tehdy stál Smetana a 

chudobou těch, kteří jej odsuzovali. Byly ovšem poraněny jejich zraky slepotou, když 

uvykli jsouce tmě začátečnických, neuměleckých pokusů, měli pohleděti v jas zářícího 

slunce! 

 

Ukryli se v mrak přísné kritiky a snažili se vše drtícími blesky odsuzovatelů zničiti 

nadšeného tvůrce české hudby. Dařilo se jim, ovšem jako žábám v bájce, které blátem 

chtěly zakaliti skvoucí se zář sluneční. 
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Co tehdy překáželo úsudku těch, již byli povoláni vésti k ideálu skladatelovu 

obecenstvo, byli buď nedostatečně vzdělaní, tupost aneb zlomyslnost. Bohužel, osvědčila 

se i tu stará zkušenost, že jeden hlas kárající větší má moc než deset chválících. Hrot 

nezralých posudků zasáhnul nejen nadšené srdce skladatelovo, jenž odešel bez blaživé 

útěchy konečného ocenění svých děl ve stany věčného míru, ale spůsobil i to, že zhoubné 

símě nedůvěry ujalo se v mysli tak mnohých a v pravdě dosud nejsou zkázonosné účinky 

jeho odstraněny. Odporem tehdejším uzavřena jest Smetanovi cesta ku srdci nejednoho, 

jenž by byl dospěl, soudé bez předsudku a veden moudrou radou, k náležitému ocenění 

velikých děl Smetanových. 

 

Nedůvěra byla snad i příčinou tak dlouhého odkládání s provedením „Dalibora“ na 

jevišti Národního divadla. O nemilé té věci nebudeme šířiti slov a neradi psali jsme o 

žalostném úkazu neuznání děl Smetanových, leč za stávajících poměrů měli jsme za 

povinnost svou vůči nezměrným zásluhám Smetanovým objasniti méně zasvěceným 

pravé příčiny jeho. 

 

Vyjímaje „Libuši“ a dávno již všeobecné oblibě se těšící „Prodanou nevěstu“, 

nevyplynul otevřením Národního divadla žádný zisk skladbám Smetanovým. Pokusy 

učiněné s „Hubičkou“, „Dvěma vdovami“ a „Tajemstvím“ neměly žádoucího výsledku, 

zajisté ne vinou děl samých… 

 

Konečně tedy „Daliboru“ dostalo se výhodného obsazení, nastudování, žádoucí píle 

výpravě, celkem dostatečné pozornosti a opera okouzlila, uchvátila! Dramatická síla, 

citová vroucnost a typický český ráz hudby Smetanovy zvítězily! „Dalibor“ objevil se 

teprve nyní v celém lesku a s týmž nadšením, s nimž uvádí skladatel v orkestru hrdinu 

opery, uvítáno bylo překrásné jeho dílo. 

 

Nelze nám zde podati rozbor rozsáhlé skladby, avšak uvedeme některé scény, jež by 

samy dostačily postaviti geniálního tvůrce na místo nejčestnější, mezi největšími 

komponisty vůbec. Úvod a první sceny nesou již vyslovený ráz tragické opery. Čarovně 

působí pochod při vstupu knížete a soudců jakož i úvod před příchodem Miladiným. 

Vypravování Miladino jeví skladatele bohatého nadání, nade vše povznáší se vstup a 

obhajování Daliborovo, tu objevuje se Smetana v celé velikosti jako básník i hudebník. 

Štěstí čisté lásky přátelské, hrozné vzpomínky na smrt Zděnkovu, bol, jenž krutě stihl 
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srdce, vzplanutí hněvu, jak mistrně tu vše podáno! Jaká něha ve slovech: „Ha, co je mi 

život, když Zdeněk můj kles`…“, jaký bol v Miladinu srdci: „Co di?“, jež přerývá tak 

účinně Daliborovo rozjímání. A konečně po prohlášení ortele úchvatně působí 

Daliborovo: „Slyšel’s to příteli…“ 

 

Co tu skladatel vylíčil, jak zde situaci vystihnul, marně snažilo by se péro vypsati. 

Geniální jest vstup Jitčin v poslední sceně prvního aktu. Výkřik její: „Znáš lásku!“, jímž 

přerušuje Miladu (moll obrací se tu v radostné dur) je hoden Beethovena. 

 

Se stejným zalíbením a s radostí i chválou nejopravdovější mohli bychom probírati i 

veškeré další akty. Zastavíme se ještě jednou a to u sceny žalářní (akt II. proměna třetí). 

Čarokrásný instrumentální úvod líčící sen Daliborů zahajuje tuto scenu, pomiňme 

výborného užití glissanda na harfě při probuzení Daliborovu, významných recitativů jež 

následují, vroucím citem překypujícího (andante amorosa): „O Zděnku, kéž by dobrý 

Bůh to dal…“ a zastavme se teprve při vstupu Miladinu. Co následuje jest ryzí zlato, 

hudba, které odolá jen srdce kamenné. Hluboce dojímá zvláště prosba Miladina a 

konečně citem překypující dvojzpěv „O blaho neskonalé lásky…“ S jakou vroucností a 

pravdivostí citu komponoval tu skladatel. Toť hymnus lásky! Slyšte jak úchvatně znějí 

oba hlasy nad živým průvodem orkestrálním, jak jásají fléty, oboe, klarinetty i housle, 

jak stihají se bohaté imitace, k tomu vždy nové a nové obraty harmonické. Mistrně 

líčeno tu vzrušení citu vznešeného, cítíte nezdolnou moc čisté lásky, která i mezi temné 

stěny žalářní přináší zlatý svit štěstí, radosti a blaha. Spůsobem nejpoetičtějším vyznívá 

mocná tato scena. 

 

Co ještě máme říci? Popisovat jásot obecenstva jenž následoval, či znovu diviti se těm, 

kteří ani touto kouzelnou hudbou nedali se pohnouti? Nikoliv. Voláme jen: pojďte a 

slyšte! Kdo nevěříš v moc umění, zkus odolati této hudbě a budeš obrácen. 

 

Ku konci stůj zde ještě několik slov o provedení s náležitou pílí připraveném p. 

kapelníkem Čechem. Největší interes vzbuzovaly výkony pí. Arklové (Milady) a p. Vávry 

(Dalibora). 

 

Pí. Arklová nastudovala operu česky a provedla úlohu svoji s takovým nadšením, jakéh 

jen pravý umělec schopen. Kulminace výkonu jejího byla scena žalářní, ačkoliv již vstup 
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v prvním aktu prozrazoval umělkyni nevšení dovednosti a pravý dramatický talent. 

Z celé duše zpíval p. Vávra a neváháme vřaditi „Dalibora“ mezi nejlepšíjeho úlohy. 

 

O episody bylo postaráno taktéž výborně. Obsazení úlohy Jitčiny sl. Zítkovou nezdálo se 

nám vhodným, avšak slečna k veliké naší radosti osvědčila se nad nejsmělejší očekávání 

ve zpěvu i hře. S neobyčejným zápalem provedli také pp. Čech (žalářník) a Lev (král 

Vladislav) své důležité partie. Sbor i orkestr byly výborné. Zvláštní chválu zasluhuje 

koncertní mistr p. Lachner. 

 

V režii je patrna osvědčena ruka p. Kolárova, ačkoliv bylo by ještě mnoho učiniti ku 

skvělejšímu dojmu. Zejména zjevení Zdeňkovo v žaláři je prosto vší poetičnosti, tak by je 

také vypravili divadelní ochotníci. Jsou to celkem menší vady, avšak i ty zříti je bolestno 

na tak vynikajícím, nejskvělejší výpravy a přípravy hodném domácím díle, zvláště ve 

případě ve kterém nelze předpokládati nedostatek dobré vůle; mnohem důležitějším 

nedopatřením porušen byl vážný dojem poslední sceny. 

-ter. (J. B. Foerster) 

 

Národní listy, ročník XXVI, odpolední vydání k číslu 338., 7. prosince 1886 

Theatralia. 

Z Národního divadla. Velkolepý úspěch paní Arklové v „Daliboru“ přiměl četné přátele 

české opery, podati ředitelstvu žádost, aby výtečná tato umělkyně národnímu našemu 

ústavu byla zaebována i kdyby to mělo státi značných obětí. Že paní Zika-Paršová, 

kteréž jinak si vážíme, dostatečnou náhradou za paní Arklovou není, o tom v obecenstvu 

jediný hlas. 

 

Ještě něco k první reprisi „Dalibora“. Obecenstvu nápadna byla nepříliš bohatá 

výprava tohoto díla. Podivně vyjímala se též ona pestrá kostýmová směs ze všech 

možných oper a všech možných věků, jež mihala se na jevišti. Také prý za krále 

Vladislava II. nebylo ještě hromosvodů. K chudičkému zjevení se Zdeňka v druhém 

jednání, poukázal již náš hudební referent.  
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Národní listy, ročník XXVI, číslo  343., 12. prosince 1886 

Dramatické umění. 

Z národního divadla. Dnes večer se dává potřetí Smetanův „Dalibor“, jenž při obou 

dvou prvních představeních měl takřka sensační úspěch. Dnes uveden bude na scénu 

s částečnou, dílu veleprospěšnou změnou ve třetím jednání, v němž na místo tří 

dosavadních různých scén budou jen dvě… 

 

Světozor, ročník XXI, číslo 3. (1016.), 10. prosince 1886 

Zpěvohra. Po dlouhém martyriu první svit apotheosy. Tím jest vítězství Smetanova 

„Dalibora“ při prvním provedení v Národním divadle v neděli, 5. prosince. Ani 

pochopení „Prodané nevěsty“, ani oslavy „Hubičky“, ani nenáhlé, ale bezpečné 

pokroky „Libuše“ v obecném ocenění, ani jubilejní oslava „Prodané nevěsty“ – nic 

z toho všeho nerovná se svým dosahem nesmírnému dostiučinění, jehož se teprve 

zesnulému mistru nyní dostalo za muka, jež vytrpěl pro své dílo nejdražší, „Dalibora“. 

Chtěl, aby již při zakládání Národního divadla objevil se vzor české vážné opery 

národní, napsal ji tak, aby i zraky ještě nezbystřené rysy obrazu zřetelné mohly vnímati, 

a vliv do ní všechnu poesii své duše, všechnu tvůrčí sílu svou, všechnu zvonivou 

zpěvnosť českého lidu, a odpovědí bylo neuznání, pohrdavé odsuzování pocházející 

z národa, jemuž Smetana obětoval se svým uměním blahobyt a zdar v cizině, výsledkem 

bylo zaniknutí díla, jež Smetana nejen po našem soudu, ale i po vlastním výroku dle 

vážného svědectví „psal krví srdce svého“, a nevzkřísení jeho za života mistrova. On 

nedal se zmásti a po „Daliboru“ psal „Libuši“, odsuzovatelův i neúspěchů si 

nevšímaje, pravý, celý umělec, ale pokoření „Dalibora“ bylo počátkem boje, který 

zničil zdraví Smetanovo a sklátil patriarchu české hudby v předčasný hrob. 

 

Po martyriu apotheosa! „Dalibor“ nastupuje ve svá práva a zdá se, že již dosti brzo 

bude skutečným bratrem „Prodané nevěsty“, s níž má tolik společného přes základní 

rozdíl vážného a komického slohu. Nynější provedení, ne ve všem dokonalé, ale veskrz 

nadšené a na mnoze výborné, postavilo i nynější působivosť „Dalibora“ v tak jasné 

světlo, že všechny posavadní pochybnosti o jeho životní síle naprosto zmizely, vyjma 

nejposlednější výjevy, kterým třeba jiné úpravy. Hlavní zásluhu o zdar tohoto velikého 

činu mají p. kapelník Čech, jmenovitě za  vzorné nastudování kouzelného orchestru 

Smetanova, pan Vávra jako Dalibor, paní Arklová jako Milada, slečna Zítkova jako 

Jitka. Také pp. Lev, Čech a Stropnický, jako král Vladislav, žalářník Beneš a Budivoj 
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výborně podporují harmonický celkový dojem, k jehož zvýšení přispěly též nové 

dekorace, z části velmi zdařilé, i scénická úprava p. vrchního režiséra Kolára, která se 

dalšími představeními ještě může zdokonaliti. Zdá se, že českému umění v Národním 

divadle svitá post nubila Phoebus. 

V. V. Z.  (V. V. Zelený) 

 

Světozor, ročník XXI, číslo 4. (1017.), 17. prosince 1886 

Zpěvohra. Při nedělním opakování Smetanova Dalibora, s patrným účinkem upraveno 

třetí jednání, tak že do soudního výjevu přenesen posavadní závěrek druhého výjevu 

žalářního, tak že tedy třetí jednání má nyní jenom dvě proměny. Byv odsouzen k smrti 

Dalibor nyní jest přiveden ke králi, kde se mu oznamuje osud jeho, načež po jeho 

apostrofě Zdeňkově odvádějí jej zpět do žaláře, a po spadnutí opony zaznívá vážná 

mezihra s rázem smutečního pochodu, připojující poslední scénu před žalářem, která 

ovšem ještě potřebuje úpravy. Menší, ale také důležitou změnou jest vynechání zpěvu 

králova v soudním výjevu na počátku třetího jednání. Těmito dvěma zkratkami jsou 

docela odčiněny nesnáze, které posud hrozívaly úspěchu Dalibora, ačkoli mu při 

uvedení jeho na Národní divadlo neublížily.  V podrobnostech i ve scénické úpravě ještě 

mnoho díla zbude příští úpravě definitivní, jako by i zpěvní přednes i pohyby zástupů 

potřebovaly značného zdokonalení, jehož by si bylo přáti již v bližší budoucnosti; 

v podstatě však za poměrů trvajících nazvati sluší nynější  provozování Dalibora 

dobrým a ve hlavní věci, v provedení hudebním, namnoze výborným, kterému 

vysvědčení nejlepší dal výsledek: konečné vítězství nad těžkými předsudky. 

Z. (V. V. Zelený) 
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7. Závěr 
 
Během svého bádání po kritikách v dobových periodikách a četby odborných knih o 

Bedřichu Smetanovi, opeře Dalibor a jednotlivých kriticích, jsem se utvrdila v tom, co 

jsem již předtím z dosavadních znalostí a zkušeností předpokládala. Jeden z největších 

českých skladatelů totiž doplatil na svou pokrokovost a stal se „obětí“ konzervativních 

posluchačů a nepřejících kolegů. Je smutné, že téměř většina pokrokových a 

originálních umělců je během svého života nepochopena a k jakémusi prozření 

společnosti dochází až po jejich smrti.  

 

Domnívám se, že boje o Smetanu měly skutečně silný politický podtext, neboť i 

v každodenním životě se od roku 1863 střetávaly zájmy tzv. staročechů a mladočechů. 

Proto se nelze divit, že se právě ve „staročeských“ periodikách jako například 

časopisech Politik, Národní pokrok či Pokrok objevovalo tolik negativních kritik a 

referátů. Protipólem jim byly „mladočeské“ Národní listy. V hudebních časopisech se 

vedl boj především mezi Pivodovými Hudebními listy (1870 – 1875) a Daliborem (1873 

– 1875, 1879 – 1927), který byl v podstatě tribunou zastánců Smetany, přičemž 

hlavními redaktory zde byli Ludevít Procházka a Otakar Hostinský. 

 

Opera Dalibor byla při svém prvním provedení roku 1868 nejspíš skutečně velkým 

oříškem pro obecenstvo, které na novou „moderní“ formu opery nebylo do té doby 

zvyklé. Dalším důvodem pro počáteční rozpačité přijetí byl rovněž fakt, že opera 

Dalibor je žánrově tragédií, které nebyly, narozdíl od komedií, příliš rozšířené. Navíc 

tisk byl moderně řečeno velmi mocným médiem, takže čtenáři přikládali kritikám a 

článkům v odborných, ale i laických periodikách velkou váhu. Bohužel i někteří ze 

Smetanových stoupenců (např. Ludevít Procházka) se v kritice po premiéře vyjadřovali 

celkem rozpačitě, pravděpodobně Daliborovi sami příliš nerozuměli. Smetanův hlavní 

odpůrce, František Pivoda, se k premiéře nejdříve vůbec nevyjadřoval, poté Smetanu 

kritizoval především z napodobování Richarda Wagnera prostřednictvím Hudebních 

listů, Politik či Osvěty. Pro Smetanu, který byl celou svou duší pravým vlastencem, bylo 

nařčení z wagnerianismu a cizáctví velkou ranou a zklamáním. 

 

Z reakcí v novinách a časopisech po Smetanově smrti roku 1884 došlo podle mne 

k celkem znatelnému posunu – jakoby si až teď i ti ostatní uvědomili, že odešel 
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skladatel tak velkého formátu. Ke Smetanovým přívržencům se totiž přidali i ti, kteří se 

do té doby řídili spíše pragmatickým heslem: „kam vítr, tam plášť“ (např. Karel Knittl). 

Po obnovené premiéře opery Dalibor roku 1886 se Smetana, především díky usilovným 

propagátorům jeho díla, kam patří zejména Otakar Hostinský, V. V. Zelený, J. B. 

Foerster a Zdeněk Nejedlý, stal téměř českým hudebním hrdinou a jeho opery – včetně 

Dalibora - zůstaly v repertoáru divadel dodnes.  
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