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ABSTRAKT

Tématem diplomové práce jsou proměny opery Jakobín Antonína Dvořáka, 

přičemž hlavní důraz je kladen na libreto Marie Červinkové-Riegrové. Vývoj libreta je 

zkoumán a zpracováván ze „Zápisků“ Marie Červinkové-Riegrové a z její 

korespondence s Františkem Ladislavem Riegrem a Antonínem Dvořákem. Zvláštní 

pozornost je věnována rukopisným verzím libreta, jež jsou přepsány, porovnány a dle 

vývoje seřazeny. Součástí práce je rovněž kapitola o hudebním zpracování opery a 

revizi Karla Kovařovice. Hlavním přínosem práce jsou nové poznatky o vývoji libreta 

opery Jakobín a přepisy rukopisných pramenů, včetně prvotních verzí libreta.

Klíčová slova: 

Jakobín, libreto, rukopis, Marie Červinková-Riegrová, Antonín Dvořák

ABSTRACT

This thesis deals with revisions of Antonín Dvořák's opera ‘The Jacobin’ with 

the emphasis on libretto written by Marie Červinková-Riegrová. The creation of the 

libretto is examined using Červinková-Riegrová’s “Notes” and her correspondence with 

František Ladislav Rieger and Antonín Dvořák. A special attention is given to the 

manuscripts of the libretto. The manuscripts are transcribed, compared and arranged 

into a chronological order. A chapter on the musical composition of the opera and the 

revision of the opera by Karel Kovařovic is included. The main contribution of the 

thesis is that it provides new findings on the development of The Jacobin opera libretto 

and the transcripted manuscripts including the initial versions of the libretto. 
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Jacobin, libretto, manuscript, Marie Červinková-Riegrová, Antonín Dvořák



OBSAH

Úvod ............................................................................................................................6

Ediční poznámka ..........................................................................................................8

Seznam zkratek ............................................................................................................9

1.  Marie Červinková-Riegrová (9. srpna 1854 – 19. ledna 1895) ...........................10

1.1  Biografie. Marie Červinková-Riegrová........................................................10

1.2  Marie Červinková-Riegrová. Libretistka. ....................................................14

1.3  Marie Červinková-Riegrová. Ostatní tvorba. ...............................................15

1.4  Deníky / Zápisky Marie Červinkové-Riegrové. ...........................................19

2.  Marie Červinková-Riegrová a Antonín Dvořák .................................................20

2.1  Počátek vzájemné spolupráce. .....................................................................20

2.2  Postupný vývoj opery Jakobín v „Zápiscích MČR“ a korespondenci. ..........24

3.  Libreto a jeho proměny. ......................................................................................99

3.1  Obsah opery................................................................................................99

3.2  Přepisy rukopisných verzí prvního jednání opery Jakobín a jejich výklad. .101

4.  Jakobín – hudební zpracování ..........................................................................267

4.1  Vývoj kompozice. .....................................................................................267

4.2  Proměny opery Jakobín – revize Karla Kovařovice. ..................................268

4.3  Tabulky – analýza revize Karla Kovařovice. .............................................270

5.  Pražská provedení opery Jakobín mezi léty 1889 – 2000. Ohlasy v tisku........277

5.1  Inscenace Jakobína v Národním divadle mezi léty 1889 – 2000.................277

5.2  Soupis materiálu k opeře Jakobín – Ústřední archiv ND v Praze................279

Závěr ........................................................................................................................287

Prameny a literatura..................................................................................................288

Přílohy......................................................................................................................292



6

ÚVOD

Tématem práce je opera Jakobín významného českého hudebního skladatele 

Antonína Dvořáka a české libretistky Marie Červinkové-Riegrové, přičemž hlavní 

zřetel je věnován postupnému vývoji a proměnám libreta opery, jež se utvářelo spolu 

s hudební kompozicí dlouhých třináct let. 

Hlavním zdrojem byly výhradně rukopisné prameny, převážně „Zápisky“ Marie 

Červinkové-Riegrové z let, kdy trvala její spolupráce s Antonínem Dvořákem, dále 

korespondence s otcem Františkem Ladislavem Riegrem a Antonínem Dvořákem. 

Rukopisný materiál mně byl pro tyto potřeby poskytnut Archivem Národního muzea 

v Praze, kde je uložen ve fondu „Marie Červinková-Riegrová“ a ve fondu „František 

Ladislav Rieger“. Vzhledem k tomu, že se jedná ve velké míře o práci s rukopisy, 

předkládám ediční poznámku pro osvětlení přepisů a jejich publikaci.

Opera Jakobín je tématem, jímž se v minulosti zabývalo několik autorů. Mezi 

stěžejní práce, které mapují vývoj libreta, patří dvě vědecké stati Milana Kuny, které 

byly publikovány v Hudební vědě v letech 19821 a 19842. V první z nich, „Ke zrodu 

Dvořákova Jakobína“ se autor věnuje zrodu libreta a mapuje jeho počáteční vývoj 

v letech 1881 a 1882, přičemž užívá citace z korespondence Marie Červinkové-

Riegrové s Františkem Ladislavem Riegrem a Antonínem Dvořákem. Druhá studie 

Milana Kuny „Od Matčiny písně k Jakobínu“ sleduje další vývoj libreta. Autor pracuje 

se „Zápisky“ Červinkové a s rukopisnými verzemi libreta, jež jsou uloženy v Archivu 

Národního muzea v Praze ve fondu „Marie Červinková-Riegrová“, karton č. 33.3 Svůj 

rozbor končí v roce 1887. Obě studie obsahují podrobný pohled na vývoj libreta opery 

v tomto období a jsou opatřeny přepisy částí rukopisů libret, které jsou porovnány. 

Ve své diplomové práci „Ke genezi Dvořákovy opery Jakobín“4 se vývojem 

tohoto díla zabývá Mikuláš Bek, jenž se zaměřuje především na operu jako celek          

a hlavní zřetel klade na hudebně-historiografický vývoj opery a její místo v českém 

prostředí. V části, která pojednává o libretu, vychází ze zmíněných studií Milana Kuny.

Diplomová práce „Marie Červinková-Riegrová a proměny Dvořákovy opery 

Jakobín“ je rozdělena do pěti obsáhlých kapitol. První z nich je věnována autorce 

                                               
1 KUNA, Milan. Ke zrodu Dvořákova Jakobína. Hudební věda, 1982, roč. 19, č. 3, s. 245-268.
2 KUNA, Milan. Od Matčiny písně k Jakobínu. Hudební věda, 1984, roč. 21, č. 1, s. 32-69.
3 Milan Kuna ve své stati „Od Matčiny písně k Jakobínu“ chybně uvádí uložení archiválií. Rukopisná 
verze libreta „Píseň matčina“ je uložena ve fondu MČR, karton č. 33, nikoliv č. 32.
4 BEK, Mikuláš. Ke genezi Dvořákovy opery Jakobín. Brno, 1986. Diplomová práce na FF UJEP.
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libreta Marii Červinkové-Riegrové, obsahuje životopisná data, důležité životní mezníky 

Červinkové a údaje o její tvůrčí činnosti. Druhá kapitola „Marie Červinková-Riegrová 

a Antonín Dvořák“, která je pro tuto práci stěžejní, mapuje spolupráci Marie 

Červinkové-Riegrové s Antonínem Dvořákem a vývoj libreta opery Jakobín od 

počáteční myšlenky k finální verzi. Součástí jsou četné citace z rukopisných pramenů –

„Zápisků“ Marie Červinkové-Riegrové a z korespondence, jež mezi sebou vedli 

Červinková s otcem, Františkem Ladislavem Riegrem a s Antonínem Dvořákem. 

Zachycuje vývoj libreta a práci Červinkové téměř den po dni od roku 1881 až po rok 

1889, kdy se konala premiéra první verze opery. Následně je zmíněna revize libreta 

v roce 1894. 

Hlavním obsahem třetí kapitoly „Libreto a jeho proměny“ jsou přepisy prvního 

jednání původních rukopisných verzí libreta, které jsou opatřeny výkladem a 

poznámkami. 

Hudebnímu zpracování díla se věnuje čtvrtá kapitola, jejíž důležitou součástí je 

významná revize opery provedená v roce 1910 Karlem Kovařovicem a její následná 

analýza. 

V závěrečné páté kapitole „Pražská provedení opery Jakobín mezi léty 1889-

2000. Ohlasy v tisku.“ předkládám soupis inscenací opery Jakobín v Národním divadle 

mezi léty 1889 – 2000 a připojuji soupis všech materiálů k opeře Jakobín, který se 

nachází v Ústředním archivu Národního divadla v Praze a jehož součástí jsou také 

ohlasy v dobovém tisku.

Cílem předkládané práce je ozřejmit pomocí výhradně rukopisných pramenů 

otázky týkající se vývoje libreta opery Jakobín, předložit kompletní přepisy prvního 

jednání dosud neuveřejněných rukopisných verzí libreta a analyzovat revizi opery 

provedenou v roce 1910 Karlem Kovařovicem.
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EDIČNÍ POZNÁMKA

V textu práce jsou ve velké míře užívány citace z rukopisných pramenů. Jedná 

se především o citace z dobové korespondence a „Zápisků“ Marie Červinkové-

Riegrové. Přestože se jedná o textový materiál z 2. poloviny 19. století, je zachován 

pravopis a slovosled ve větách. Vzhledem k přehlednosti a správnosti sdělení je však 

v textu doplněna interpunkce, která je sjednocena dle dnešní normy. 

Záměrně vynechané úseky citovaných rukopisných materiálů jsou vyznačeny 

hranatými závorkami se třemi tečkami uprostřed: […].

Škrtnutý text je zachován na původním místě a je přeškrtnut: škrt.

Původní rukopisné ohraničení textu kulatými závorkami zůstává nezměněno: (závorka)

Citovaný text je psán kurzivou: citace.

V kapitole „Libreto a jeho proměny.“, která obsahuje přepisy rukopisných 

pramenů – původních verzí libreta, jsou při přepisu užita označení, která upozorňují na 

změny, jež byly v rukopise vyznačeny:

Dodatečné vpisky Marie Červinkové-Riegrové jsou vyznačeny  kurzívou: vpisky.

Škrtnutý text je zachován na původním místě a je přeškrtnut: škrt.

Původně podtržená slova zůstávají podtržena: podtrženo.

Poznámky Františka Jeřábka jsou označeny lomenými závorkami: <poznámka 

František Jeřábek>

Mé autorské poznámky jsou označeny rovnými závorkami: //poznámka Hana 

Dohnálková//
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SEZNAM ZKRATEK

ANM Archiv Národního muzea

atd. a tak dále

č. číslo

inv. č. inventární číslo

k. karton

kol. kolektiv

MČR Marie Červinková-Riegrová

např. například

ND Národní divadlo

PD Prozatímní divadlo

pozn. poznámka

r. rok

rkp. rukopis

roč. ročník

s. strana

str. strana

tzn. to znamená
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1. Marie Červinková-Riegrová (9. srpna 1854 – 19. ledna 1895)5

1.1  Biografie. Marie Červinková-Riegrová.

Marie Červinková-Riegrová (dále také MČR) se narodila 9. srpna 1854 na 

Novém Městě pražském (dnešní Palackého ulice v Praze), v domě, kde žilo již několik 

významných generací rodiny Palackých. Vnučka přední osobnosti českých dějin –

Františka Palackého, dcera Františka Ladislava Riegra a Marie Riegrové, rozené 

Palacké, která měla ještě dva mladší sourozence – bratra Bohuslava Riegra (1857 –

1907) a sestru Libuši Bráfovou, rozenou Riegrovou (1860 – 1930), se od dětství 

projevovala jako velmi vnímavé dítě. Z období roku 1865 pocházejí její první deníkové 

zápisy6, které si od té doby Červinková vedla velmi pečlivě po celý život, až do své 

předčasné smrti v roce 1895. 

První školní léta byla vyučována svojí matkou, později k Riegrovým docházeli 

gymnazijní profesoři.7 Jedním z nich byl prof. Dr. Josef Kalousek – historik a rodinný 

přítel, spolupracovník na edici projevů F. L. Riegra, jemuž také v roce 1885 ukázala 

svoje „Zápisky“ a na jehož popud v jejich psaní pokračovala. Kalousek MČR radil, aby 

do deníků zaznamenávala svoje podněty, dojmy a osobní poznámky k jednotlivým 

událostem.8 V této době mezi její největší záliby patřila hudba a malba – hudební 

vzdělání čerpala MČR v Ústavu Petra Maydla, kam docházela na hodiny klavíru;

kreslení a akvarelovou malbu pak studovala u Amalie Mánesové (sestry Josefa 

Mánesa).9

Pražské prostředí v roce 1867, kdy Červinková nastoupila na Vyšší dívčí školu 

(byla přijata přímo do třetího, nejvyššího ročníku), vybízelo aktivní jedince ke 

                                               
5 Životopisné údaje viz
AUGUSTINOVÁ, Božena. M. Červinková-Riegrová. Životopisný nástin, Praha 1897. 112 s.
LUDVOVÁ, Jitka a kolektiv. Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století. Vyd. 1. Praha: 
Divadelní ústav: Academia, 2006. 700 s.
VOJÁČEK, Milan a kolektiv. Marie Červinková-Riegrová. Zápisky I (1880-1884). Vyd. 1. Praha: 
Národní archiv, Scriptorium, 2009. 712 s.
6 Nejdříve dívčí deník psán od roku 1865; 1.ročník „Deníků“ založen 9. srpna 1866; viz Archiv 
Národního Muzea (dále jen ANM), fond Marie Červinková-Riegrová (dále jen MČR), karton č. 10, inv. 
č. 270; dříve dívčí „Deník“ později přešel v historicky velmi cenné „Zápisky“, které mapovaly veškeré 
dění doby (viz dále).
7 AUGUSTINOVÁ, Božena. M. Červinková-Riegrová. Životopisný nástin, Praha 1897, s. 11.
8 VOJÁČEK, Milan. Marie Červinková-Riegrová. Zápisky I (1880-1884). Vyd. 1. Praha: Národní archiv, 
Scriptorium, 2009, s. 11.
9 Nadšení a vlohy pro kresbu uplatňovala MČR po celý život, často jsou její rkp. záznamy doprovázeny 
právě jejími malbami.



11

sdružování se ve spolky. Sdružení inspirovaná přednáškami Vojtěcha Náprstka, jež 

hlásala práva žen na vyšší vzdělání a samostatné postavení ve společnosti, nadchla 

tehdy teprve dvanáctiletou MČR k založení vlastního „Spolku mladých dívek“. Hlavní 

zájmy, jimiž se spolek MČR zabýval, vedly především k podpoře chudých dívek, jejich 

vzdělávání a boji proti mužům. Červinková vypracovala stanovy spolku a působila jako 

redaktorka spolkového časopisu „Vlasta“.10  V redakci spolku též působila Anna 

Mikschová-Lauermannová11, v níž našla Červinková svoji pozdější důvěrnici a 

celoživotní přítelkyni.

31. července 1868 úspěšně ukončila studium v Městské vyšší dívčí škole a léto 

strávila s otcem a dědečkem na Malečském statku u Chotěboře. Panství Maleč koupil F. 

L. Rieger za tři sta tisíc zlatých ještě spolu s Modletínem a Rušínovem v roce 1862, kdy 

kandidoval do říšského sněmu a musel prokázat vlastnictví panství zapsaného 

v zemských deskách, a tedy svoji finanční nezávislost.12  

V následujících letech MČR strávila většinu času právě na Malči a do Prahy za 

rodiči jen dojížděla. Po návratu z Malče na podzim 1868 pokračovala Červinková ve 

studiu hudby a malby, a začala se také více zaměřovat na studium cizích jazyků. V této 

době ovládala již dobře francouzský jazyk, ale chtěla svoje znalosti rozšířit ještě o 

jazyk ruský, anglický a německý. Riegrovi byli rozhodnuti, že pošlou dceru na studia 

do zahraničí – MČR tedy strávila následující čtyři měsíce v Německu, aby se 

zdokonalila v německém jazyce.13 Po návratu z Německa se Riegrovi usadili na Malči, 

avšak nesetrvali zde dlouho, protože matka MČR – Marie Riegrová i dědeček František 
                                               
10 ANM, fond MČR, karton č. 1, inv. č. 2; „Spolek mladých dívek“, stanovy, časopis Vlasta.
11 Anna Mikschová-Lauermannová měla Červinkové plnou důvěru, MČR u ní uchovávala svoje 
„Deníky“ a „Zápisky“, zejména intimní části, které měly být v případě náhlých událostí vyjmuty a 
nepředloženy ke zveřejnění.
12  „Rieger zaplatil za panství v Malči třista tisíc zlatých, za prodej mlýna v Semilech a z věna manželky 
Marie Palacké získal dle dobových záznamů v kronikách dvěstě tisíc zlatých, zbytek zůstal dlužen rodu 
knížat Augspergů, od nichž panství zakoupil. S tím se však nesmířili zámožní čeští vlastenci, kteří 
uspořádali sbírku a dlužnou částku mezi sebou vybrali. Rieger však tento dar uložil a ve své závěti, 
kterou napsal v Malči 5. června 1900, odkázal celý obnos spolku Svatobor k podpoře českých spisovatelů 
a umělců. Sám pak dluh splácel po dobu osmi let z výnosu malečského panství. Zajímavý a ušlechtilý 
doklad korektního muže, jenž každého pokládal za poctivce.“
VÁVRA, Jaroslav. Riegrovi na Malči. Semilské noviny. 28. 2. 2003, roč. 11, č. 2, s. 8.

Zajímavostí je skutečnost, že po zakoupení panství na Malči v roce 1862 zde pobýval s Riegrovými také 
František Palacký, a v jeho pracovně tu vznikala nejpodstatnější část Dějin národa českého. V dobových 
pramenech je zaznamenáno, že kolem Palackého pracovny se chodívalo po špičkách a s prstem na ústech 
se šeptalo: „Dědeček píše dějiny…“ Pracovna je pietně zachována do dnešní doby.
Další zajímavou zmínkou z Malče jsou návštěvy Antonína Dvořáka. V semilské kronice se píše: „Na 
Malči také zazněly poprvé v podání Mistra tóny Jakobína…“
O praktický chod panství se starala Marie Riegrová, jež později svěřila tuto práci svému zeti, manželovi 
MČR, Václavu Červinkovi, který pak zastával funkci hlavního správce panství na Malči.
13 ANM, fond MČR, karton č. 10, inv. č. 274; detailní popis cesty vlakem s otcem do Frankfurtu, kde 
strávila MČR čtyři měsíce studijního pobytu.
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Palacký začali být vážně nemocni, proto se rodina rozhodla odjet v listopadu 1869 do 

Nizzy k mořskému vzduchu, kde zůstali až do konce dubna 1870.

V období, kdy MČR pobývala v Německu a ve Francii, byla odtrhnuta od četby 

spisů, zejména filozofických, které ji velmi zajímaly. Po návratu do Malče tedy veškerý 

svůj zájem upnula k četbě spisů Bolzana14 a Schneidera. Pod stálým tlakem vlivů 

Bolzanovy filozofie založené na přísných mravních hodnotách, v jejímž duchu byla 

MČR svou matkou od dětství vychovávána, přemítala často o svých nedostatcích. 

V tomto období měla též Červinková jiné zájmy, než dívky jejího věku – na Malči 

založila opatrovnu pro vesnické děti a starala se o jejich pestrý program. Z tohoto 

období pocházejí jen velmi střídmé deníkové zápisy, sama Červinková si zaznamenává, 

že jí čas na psaní nezbývá. 

Po návratu do Prahy se znovu uzavírala se svými studiemi Palackého, Bolzana, 

Schneidera a dalších. Stýkala se se společností, která byla jejímu vzdělání nejblíže, 

přesto ji společenské hovory nezajímaly. Mostem, jež dokázal překlenout mezeru mezi 

světem ostatních a jejím, byla stále častěji hudba.15 Kromě klavíru začala navštěvovat 

výuku zpěvu u ředitele Prozatímního divadla Jana Nepomuka Maýra – hudba a umění 

začalo převládat nad ostatními jejími zájmy. V této době se seznámila se svým 

pozdějším manželem Václavem Červinkou. Václav Červinka se po studiích na 

gymnáziu začal věnovat odborným vědám hospodářským, které dokončil na Akademii 

Starohradské v Uhrách a v roce 1872 převzal řízení velkostatku F. L. Riegra na Malči. 

28. září 1874 se konal v domácí kapli v zámku na Malči sňatek Marie Riegrové 

s Václavem Červinkou. Od té doby se stal zámek Maleč trvalým domovem Marie 

Červinkové-Riegrové.

V následujícím období se zaměřila MČR především na tvorbu básnickou. 

Všechny básně, které dříve napsala (především v letech 1872 – 1874) nyní utřídila a 

upravila. V roce 1876, ovlivněna smrtí svého milovaného děda Františka Palackého, 

upnula se k přání přivést na svět potomka, který by nahradil místo v jejich rodě, avšak 

k tomuto nikdy nedošlo. „Vroucí modlitby její nebyly vyslyšeny, nekynula jí naděje, že 

by těžké ztráty v minulosti došly náhrady v budoucnosti. Také zdraví mladé paní nebylo 

zcela pevné. Jsouc od dětství uvyklá nemazliti se s pocity svými, nestěžovala si nikdy. 

Vůle její, podporovaná vrozenou energií a vyškoleně přísnými názory filozofie 

Bolzanovy, nedopouštěla toho. Pracovala, přemáhala se, nemyslela na sebe, poněvadž 

                                               
14 Bernard Bolzano (1781 – 1848). Přední český matematik a filosof.
15 AUGUSTINOVÁ, Božena. M. Červinková-Riegrová. Životopisný nástin, Praha 1897, s. 26. 
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si pokládala za povinnost pracovati, přemáhati se, nemysliti na sebe. Ani lékař 

nedovedl ji přinutiti, aby chorobě svojí věnovala více času, než kázala nevyhnutelná 

potřeba. Sotva se jí ulevilo, pomýšlela již na své úkoly, na práce. Na podzim roku 1877 

za pobytu v Praze mezi léčením shledávala si v musejní bibliotéce prameny, vypisovala 

pilně z ruských dějin a z literatury ruské a již koncem roku navrhla si celý plán k libretu 

Dimitrije.“16  

MČR byla neustále velmi činná v kulturním životě, ale při životě na Malči se 

nemohla zapojovat do čilého pražského dění, avšak především díky neustálé, téměř 

denní korespondenci s otcem, byla o všem informována. Na jaře 1878 při svém pobytu 

v Praze dospěla k přesvědčení, že je nutné zřídit spolek literátů, kteří by se pravidelně 

scházeli k předčítání literárních spisů. Mezi prvními, kdo se svými statěmi při 

shromáždění u Riegrů vystoupil, byl rodinný přítel, dramatik František Věnceslav

Jeřábek.17

V srpnu 1878 se rozhodla plně věnovat literární činnosti. Několik sbírek básní ji 

bylo záhy s ohlasem vydáno. V roce 1879 vyšla v časopise Světozor báseň „Přemysl 

Otakar a Karel IV.“ (podepsána pod pseudonymem Marie Doubravská) a v roce 1883 

v Květech již pod jejím jménem báseň „Pěvec jara“. Kvůli své skromnosti a obavám

nad kvalitou a úspěchem svých literárních počinů zůstala řada jejích básní pouze ve 

fondu rodinném. Aby načerpala nové podněty pro svou tvorbu a zdokonalila se v dosud 

získaných zkušenostech, začala při pobytu v Praze vyhledávat kontakty a přátele ve

spisovatelských kruzích. V tuto dobu ji nejvíce ovlivnil již výše zmiňovaný František 

V. Jeřábek. Byl to člověk velmi vzdělaný v oblasti světové literatury, českých i 

světových dějin. MČR mu plně důvěřovala a na jeho přání a výzvy mu předložila 

několik svých dramatických prací. Ten je podrobně prostudoval a na Červinkovou 

naléhal, aby ve své tvorbě nepolevovala. Radil jí, aby se především zaměřila na libreta 

a také tvorbu novelistickou.18

                                               
16 AUGUSTINOVÁ, Božena. M. Červinková-Riegrová. Životopisný nástin, Praha 1897, s. 31.
17 Později byl právě F. V. Jeřábek hlavním rádcem MČR při její libretní činnosti, MČR s ním 
konzultovala svoje rozepsané práce a často se řídila jeho radami.
18AUGUSTINOVÁ, Božena. M. Červinková-Riegrová. Životopisný nástin, Praha 1897, s. 35.



14

1.2 Marie Červinková-Riegrová. Libretistka.19

Mezi první pokusy Marie Červinkové-Riegrové, jež ještě nemůžeme nazývat 

librety, ale které předznamenaly tuto její později velmi významnou činnost, byly její 

básně, které spolu s Václavem Červinkou zhudebňovali. Václav Červinka byl hudebně 

a kompozičně velmi zdatný, a tak vznikaly některé první jejich společné skladby, 

například „Pochod na Balkán“, určený Františku Palackému k Vánocům 1875. 

V národním slohu byl v prvních jejich společných letech komponován „Cyklus 

slovanských zpěvů“, cyklus „Blaník“. Dalšími kompozicemi byla řada drobných písní a 

duet, jež nikdy nebyly veřejně provozovány, ale byly určeny jen pro blízké přátele.

Později se začal Václav Červinka věnovat kompozici více, a na libreto 

Červinkové, jež bylo určeno pro tento účel, zkomponoval operu s názvem „Dal si 

hádat“. Ta byla nejdříve uvedena na Malči, ale později pronikla i na veřejnost – byla 

provozována v roce 1892 v Chrudimi a v roce 1894 v Praze na Královských 

Vinohradech. Především zásluhou F. L. Riegra, který si neopomněl povšimnout 

schopností své dcery i v této oblasti a začal ji povzbuzovat k další tvorbě, se 

Červinková rozhodla pro námět většího operního libreta. Prvním takovým počinem 

Marie Červinkové-Riegrové bylo libreto k opeře „Zmařená svatba“.20 Původně 

přichystala Červinková toto libreto pro Václava Červinku. Její práce se však dostala do 

rukou ředitele Prozatímního divadla Jana Nepomuka Maýra, díky němuž se kompozice 

velmi rychle ujal skladatel Karel Šebor. Již 24. února 1879 měla opera premiéru 

v Prozatímním divadle v Praze. Do svého deníku si po premiéře MČR zaznamenala své 

smíšené pocity: „Jest to zvláštní pocit, vystoupí-li člověk s první svou ač malou prací 

do veřejnosti. Nebyla jsem rozčilená, ale smutná. Hudba je pěkná, ale nebylo mi to při 

tom provozování právě volno. Činilo to na mne dojem, že se to táhne a že je málo děje. 

Nebyla jsem jaksi se svou vlastní prací spokojena. Tleskalo se dosti, Šebor byl po 

každém aktu vyvolán. Já odešla toho dne z divadla v mrzutém humoru a velmi 

nespokojena tím, že jsem tu práci dávala…“.21 Jak se později potvrdilo, byla však práce 

na „Zmařené svatbě“ velmi cennou pro další tvorbu libretistky a poskytla jí přípravu 

k velké práci na libretu k opeře „Dimitrij“.22

                                               
19 V této kapitole pojednávám o libretech jen stručně, více v kapitole „Marie Červinková-Riegrová a 
Antonín Dvořák“.
20 ANM, fond MČR, karton č. 34, inv. č. 415, inv. č. 416, inv. č. 417.
21 ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 283.
22 ANM, fond MČR, karton č. 34, inv. č. 421, inv. č. 422.
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Od roku 1877 se Červinková detailně zabývala ruskou historií, studovala 

prameny a začínala hromadit materiály pro plánované libreto k velké opeře. Ta měla 

být znovu určena Karlu Šeborovi, který však s kompozicí velmi dlouho otálel, proto si 

Červinková nakonec libreto vyžádala zpět a díky Maýrovi se jej ujal Antonín Dvořák. 

8. října 1882 měl „Dimitrij“ na scéně Nového německého divadla slavnostní premiéru, 

opera sklidila velký úspěch. Několik týdnů se „Dimitrij“ těšil skvělým kritikám a 

ohlasům, jak z řad veřejnosti, tak z vážných odborných kruhů. Nicméně ještě na 

sklonku roku 1882 se ohlásil Červinkové Antonín Dvořák s žádostí o přepracování 

čtvrtého dějství. Na popud Eduarda Hanslicka požadoval zkrácení díla a přepracování 

jednotlivých částí. Tím nebyla autorka nadšena, hlavně z přesvědčení, že změna opery a 

zejména její zakončení (jež si Dvořák přál změnit) se bude rozporovat s jejími 

uměleckými záměry. Na jeho žádost však přistoupila a libreto přepracovala.

Ještě v období, kdy Červinková dokončovala práce na „Dimitriji“, ji žádal 

Dvořák o libreto komické. Jelikož sama nebyla komické povahy a nikdy se tímto 

směrem neubírala, byla přesvědčena, že takové libreto komponovat nemůže. Náhodná 

četba kritiky V. V. Zeleného v časopise Osvěta23 ji přiměla k myšlence zasadit příběh 

do vesnického prostředí a postavit libreto na postavách českého kantora a jeho přátel. 

To bylo první myšlenkou na komické libreto k opeře „Jakobín“, která však od prvních 

skic až do konečné podoby zaznamenala široký vývoj a značné proměny.

1.3 Marie Červinková-Riegrová. Ostatní tvorba.

V období, kdy pracovala MČR na libretu k opeře „Dimitrij“, byla oslovena 

redaktorem Osvěty Václavem Vlčkem, aby k výročí stých narozenin Bernarda Bolzana

napsala pro Osvětu jeho životopis. Do deníku si zaznamenala, že při návštěvě redakce 

časopisu Osvěta připomněla Václavu Vlčkovi významné Bolzanovo výročí a on sám, 

vědom si jejich znalostí a zájmů o tuto osobnost, navrhl Červinkové, aby studii o životě 

B. Bolzana sama napsala.24 Od té doby sbírala veškerý materiál k tomuto významnému 

počinu. V deníku pak zmiňuje 30. červenec 1881, jako datum, kdy studii o životě B. 

Bolzana dokončila. Tato práce byla v následujících měsících, kdy vycházela v Osvětě, 

velmi kladně hodnocena a MČR s ní sklidila velký úspěch i u významných osobností 

                                               
23 ZELENÝ, Václav V.. Z českého divadla. Osvěta č. 11, 1881, s. 1046 - 1052.
24 ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 285.
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v oboru. Velké uznání jí vyjádřila Karolína Světlá a vyzývala Červinkovou k další 

tvorbě.

Daleko významnější však pro MČR byla slova chvály z úst její matky. Ta také 

ráda viděla, když se Červinková angažovala v charitativní oblasti, proto byla potěšena, 

když bylo Marii nabídnuto veřejně přednášet v ústavech pro chudé dívky a ženy a 

angažovat se činně v těchto spolcích. Od 12. března 1886, kdy se konala její první 

veřejná přednáška „O ústavech pro mládež ženskou dospívající“, se začala této činnosti 

naplno věnovat a vytrvala až do své smrti.

MČR je autorkou několika významných prací v tomto oboru, její spis „Ochrana 

chudé a opuštěné mládeže“25 z roku 1887 vzbudil velký zájem nejen v českém 

prostředí, ale i za hranicemi. Byl následně přeložen do několika jazyků a oceněn řadou

kladných kritik v zahraničním tisku. Právě v tomto období se u Červinkové začaly

objevovat zdravotní problémy. Veřejně se o nich nikdy nezmiňovala, avšak ve svých 

zápiscích detailně popisuje silné bolesti v rukou, velkou únavu a nestále se opakující 

celkovou slabost. K jejímu spisu „Ochrana chudé a opuštěné mládeže“ vzhlížely 

společenské spolky z Prahy, ale i venkova. Často jí zvaly na pohostinné přednášky a 

Červinková se jich téměř vždy bez výjimky účastnila.

V září 1879 doprovázela otce F. L. Riegra na cestě do Rožnova, kde probíhala 

slavnost na počest odhalení pomníku Františka Palackého.26 V rámci zdejších slavností 

vystoupila Červinková na večerní akademii a zazpívala za klavírního doprovodu Leoše 

Janáčka s velkým úspěchem několik českých a slovenských písní. Z cesty se MČR 

vrátila nadšena moravským prostředím, ve kterém František Palacký žil. 

Červinková měla k dědečkovi Františku Palackému až nezvykle blízký vztah, 

za jeho života s ním trávila mnoho času a po celý život uchovávala veškerou jeho 

korespondenci a vše, co se týkalo jeho osoby. Cesta do jeho rodiště v ní ukotvila 

myšlenku napsat jeho životopis. Měla k tomu velmi příznivé prostředí a přemíru 

materiálu. Kromě zmíněné korespondence uchovávala také jeho cenné poznámky a 

zápisky. Jak píše ve svém deníku, začala s prací na dědečkově životopisu 15. ledna 

1882. „Minulou tedy neděli 15. ledna počala jsem práci k životopisu dědečkovu – první 

jaksi počátek sbírání materiálu – a počala jsem na tom pracovat s pravou pobožností. 

                                               
25 ANM, fond MČR, karton č. 30, inv. č. 373; zde uloženy koncepty a poznámky pro rukopis o ochraně 
zanedbané mládeže (s historickými výklady). 
26  ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 284; zde podrobný popis „Cesty do Rožnova“.
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Míním tomu denně věnovati tři hodiny, někdy snad i více….“27 Věnovala se práci na 

životopisu Palackého opravdu svědomitě. Sháněla materiály, v jeho pražském bytě 

objevila řadu podnětných spisů, včetně Palackého autobiografie. Shromažďování 

materiálu pro tuto práci vydalo na několik měsíců i let a často se v zápiscích 

Červinkové setkáváme s jejími pochybami, zda stihne dědečkův životopis dokončit. 

Tyto obavy se bohužel potvrdily a Červinková zemřela právě v době, kdy se dostávala 

k samotnému psaní. 

Celý život strávila MČR v kruhu své rodiny zejména na panství v  Malči a 

v Praze. Svojí rodinou, zejména pak otcem F. L. Riegrem, byla velmi ovlivněna. Po 

celý život si spolu téměř denně dopisovali.28 Otci se snažila být nápomocna při jeho 

práci. První takovou příležitostí pro MČR bylo shromažďování materiálu pro biografii 

F. L. Riegra, kterou chtěl napsat spisovatel Jakub Malý. Za tímto účelem se v roce 1879 

obrátil na Riegra, aby mu dodal veškeré materiály o sobě, včetně politických výstupů, 

přednášek a jiných zajímavých dokumentů, které by představily jeho osobnost. F. L. 

Rieger neměl dostatek času, ale MČR se nabídla, že toto zastane a vedla si velmi dobře. 

Shromažďovala svědomitě veškerý materiál o otci, přečetla řadu jeho přednášek, statí, 

publikovaných příspěvků v denních listech. Z jednotlivých periodik vybírala vše, co se 

týkalo jejího otce a vypisovala do samostatných svazků. Překládala jeho příspěvky 

v zahraničním tisku do češtiny. Začala se více zajímat o politické dění a v dobách 

zasedání sněmovního výboru dojížděla do Prahy, aby jednotlivé věci zaznamenávala. 

K jednání říšské rady pak dojížděla i do Vídně. I zde sledovala bedlivě všechna jednání 

a podrobně je zapisovala.

Od roku 1885 až do své smrti vedla „Politické zápisky“, které především 

mapovaly činnost otce F. L. Riegra. Ve svých zápiscích zmiňuje, že mezi léty 1886 –

1891 zaznamenávala do „Politických zápisků“ každé slovo, každý čin a každý krok 

svého otce.29 Ještě jedno cenné dílo o F. L. Riegrovi vzešlo z pera MČR, a to v létě 

roku 1892, kdy spolu trávili několik měsíců na Malči. Červinková naslouchala 

vyprávění otce a vše pečlivě zaznamenávala. Tak vznikl spis „Dle otcova vypravování 

o dávných časech“, jež přináší dalším generacím řadu cenných poznatků.

                                               
27 VOJÁČEK, Milan. Marie Červinková-Riegrová. Zápisky I (1880-1884). Vyd. 1. Praha: Národní 
archiv, Scriptorium, 2009, s. 247.
28  Korespondence MČR s otcem F. L. Riegrem je uchována v ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 39, 
inv. č. 43 a fond F. L. Rieger, karton č. 14/1; 14/2.
29 Augustinová, Božena. M. Červinková-Riegrová. Životopisný nástin, Praha 1897, s. 63.
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Na sklonku života vytvořila ještě několik literárních prací. V létě 1889 začala 

psát povídku „Letní sen života“30, jež byla v roce 1891 otištěna v Květech. Práce, za 

kterou sklidila pochvalná slova od Svatopluka Čecha, byla pro Červinkovou motivací 

do další tvorby. Povídka „Čím ji udělal?“31, která podávala obrázek o venkovském 

životě, byla v roce 1893 opět úspěšně otištěna v Květech.

V posledních měsících života své matky byla jejím doprovodem na cestách po 

venkovských i pražských příbytcích tamní chudiny, pod dojmem zážitků z těchto cest 

vzešly povídky „Pod kvetoucími stromy“32 a „Vdova“. Nejpůsobivější je však 

Červinkové poslední práce „Zázračné koření“, již napsala v létě 1894 a která byla 

posmrtně otištěna v Květech v roce 1896. Matka MČR zemřela náhle v roce 1891, 

Červinkovou tato ztráta velmi poznamenala a další její prací, kterou byla rozhodnuta i 

přes svůj zhoršující se zdravotní stav napsat, byl životopis Marie Riegrové. Vrhla se 

k tomuto úkolu s neuvěřitelným nasazením a o několik měsíců později vzešla práce 

„Marie Riegrová rodem Palacká, její život a skutky“. Životopis Marie Riegrové 

vzbudil pozornost především v kruhu českých filantropů, jejichž členkou Marie 

Riegrová po celý život byla. Zásluhy Marie Riegrové o povznesení české chudiny se 

dočkaly ocenění – její životopis byl na návrh tehdejšího starosty Prahy, Dr. Jindřicha 

Šolce vydán nákladem obce pražské. Vyšel tiskem v květnu roku 1892.

Každá činnost, kterou během svého krátkého, ale nesmírně plodného života 

Marie Červinková provozovala, byla určena pro dobro ostatních. Mezi její poslední a 

také nejvýznamnější zásluhy patří zřízení spolku „Záštita“, jehož účelem měla být jak 

hmotná tak mravní ochrana dívek, a to zejména těch, které pracovaly mimo domov a 

žily v nepříznivých poměrech. Poslední dva roky života strávila Červinková především 

činností v tomto spolku. Založení „Záštity“ a její faktické spuštění k praktickému 

využití stálo Červinkovou její poslední síly. Zemřela náhle na embolii mozku, ve svém 

pražském bytě 19. ledna 1895. Slavnostní pohřeb se konal 22. ledna v kostele Panny 

Marie Sněžné, pohřbena byla na Vyšehradském hřbitově.

                                               
30 ANM, fond MČR, karton č. 25, inv. č. 340.
31 ANM, fond MČR, karton č. 26, inv. č. 342.
32 ANM, fond MČR, karton č. 26, inv. č. 343.
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1.4  Deníky / Zápisky Marie Červinkové-Riegrové.

Kromě tvorby MČR a její významné veřejné činnosti je nutné též zmínit počin, 

který není u ostatních osobností obvyklý, a tím je „dílo“, které se díky její svědomité    

a pilné povaze utvářelo a formovalo po téměř celý její život. Jsou to deníkové záznamy, 

které si MČR začala zaznamenávat již v dívčím období svého života. Založení prvního 

ročníku „Deníků“ je datováno MČR 9. srpna 1866. V prvních letech si zaznamenávala 

denní události, zážitky, pocity a dojmy mladé dívky a teprve později, kdy se začala 

zajímat o kulturní dění, politiku a celkový obraz doby, dospěla k zásadnímu posunu ve 

svém psaní – rozdělit deníkové záznamy na dvě řady. „Deníky“ byly pokračováním 

předešlých denních záznamů, zachycovaly běžný pracovní den a její prožitky. Ostatní 

záznamy, které chtěla MČR využít především pro zdokumentování kulturního               

a politického života a podrobně zaznamenat události, jež mapovaly dění v zemi na poli 

politickém i kulturním, nazvala „Zápisky“. Těmito „Zápisky“ chtěla hlavně 

v budoucnu přiblížit čtenářům (nastupující generaci, historikům) obraz doby a poukázat 

na osobnost svého otce Františka Ladislava Riegra.33 Jeho odchodem z aktivního 

politického života Červinková od těchto „Zápisků“ ustoupila, ale deníkové záznamy 

vedla až do své smrti. Poslední její deníkový záznam pochází z 18. ledna 1895, kde je 

zapsáno: „Jsem opravdu zemdlena, sesláblá, zase k ničemu. To stálé polehávání již mne 

moří a mimo to mne souží nyní často bolení hlavy, které jsem dříve nemívala….“34

Jak jsem již zmínila, byly to „Deníky“ a později „Zápisky“, do nichž 

Červinková celý život zaznamenávala události ze svého osobního i veřejného života. 

Právě tyto „Zápisky“ slouží dnes badatelům, historikům a vědcům z různých oborů 

k poznávání a objasňování různých skutečností, a přinášejí cenné poznatky 

z kulturního, veřejného a politického života 19. století. Také pro tuto práci nám tento 

významný pramen poskytuje velmi cennou základnu informací. Spolu s dochovanou 

rukopisnou korespondencí Marie Červinkové-Riegrové, kterou vedla s otcem (F. L. 

Riegrem), Antonínem Dvořákem a dalšími osobnostmi, významnými pro předkládané 

téma, jsou její rukopisné „Zápisky“ jedním z hlavních pramenů. 

                                               
33 VOJÁČEK, Milan. Marie Červinková-Riegrová. Zápisky I (1880-1884), Vyd. 1. Praha: Národní 
archiv, Scriptorium, 2009, s. 8 – 10.
ANM, fond MČR, karton č. 12, Zápisky k 10. 8. 1883: „Mám nyní v úmyslu rozdělit svůj deník na dvojí. 
Předně deník, ve kterém píšu o sobě a hlavně o tom, co jsme dělali, o své práci atd., a pak zápisky, 
zprávy o otci, o politických a veřejných událostech, vůbec na způsob memoáru. Budu mít pak snadnější 
hledání.“
34 AUGUSTINOVÁ, Božena. M. Červinková-Riegrová. Životopisný nástin. Praha 1897, s. 109.
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2. Marie Červinková-Riegrová a Antonín Dvořák

2.1 Počátek vzájemné spolupráce.  

„Drahý tatínku! Posílám Ti opravený scénář, jeli Ti libo, pošli ho Šeborovi, ale 

jen ne tak, aby to bylo již závazkem, že mu ho musím dáti. Dostala jsem včera list od pí. 

Augustinové, píše mi, že mne chce Dvořák prosit o nějaké libreto, až dokončí některé 

skladby instrumentální, které si již rozpracoval.“35 Těmito slovy v dopise z 27. ledna 

1879 sdělovala MČR svému otci jisté obavy nad tím, že by libreto příští opery mělo být 

opět určeno Karlu Šeborovi. V této době dokončoval Karel Šebor kompozici opery 

„Zmařená svatba“, autorkou libreta byla MČR. V počátku bylo libreto určeno pro 

jejího chotě Václava Červinku, avšak poté, co si jej přečetl ředitel Prozatímního divadla 

Jan Nepomuk Maýr a byl jím nadšen, rozhodl, že by se kompozice měl ujmout Karel 

Šebor. Premiéra „Zmařené svatby“ se konala na jevišti Prozatímního divadla 24. února 

1879, a přesto, že na operu byly krátce po jejím provedení kladné ohlasy, autorka 

libreta se svou prací nebyla spokojena. Zpětně lze však říci, že tato práce jí byla 

skvělou přípravou pro tvorbu na libretu dalším, kterým byl „Dimitrij“. Myšlenka na 

toto „velké téma z ruské historie“ se začala v autorčině mysli objevovat již v roce 1877. 

Nedlouho poté shromažďovala prameny a materiál právě k práci na tomto tématu. 

Během roku 1878 se zaměřila na četbu ruských dějin, seznámila se se všemi 

osobnostmi ruské historie a historickými fakty. V roce 1879 začala téma zpracovávat a 

počátkem roku 1881 jej dokončila.

Jak jsem uvedla, bylo i libreto k opeře „Dimitrij“ určeno původně pro Karla 

Šebora, avšak od počátku nebyla jejich spolupráce podle autorčiných představ. 

Zejména při práci na libretu k opeře „Dimitrij“ docházelo k častým dlouhým 

prodlevám v korespondenci mezi MČR a Šeborem a ona tak často zůstávala dlouhý čas 

bez odpovědí na otázky, jež mu pokládala. V dopise otci z 11. listopadu 1879 píše:

„Ráda bych nyní věděla, kde Šebor je. Mám totiž napsané recitativy prvních 2 aktů. 

Myslím, že bude nejlépe, když je pošlu Tobě, až Šebor bude ve Vídni, se jistě u Tebe 

ukáže…“36 Na Šebora si však nestěžovala jen Červinková, o obtížné spolupráci s ním 

se jí svěřil i Maýr. Poukazoval na přemrštěné finanční nároky za reprízy „Zmařené 

                                               
35 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu  MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 27. ledna 
1879, (rkp.).
36 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu  MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 11. 
listopadu 1879, (rkp.).
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svatby“. Domníval se, že Červinková o jeho podmínkách ví, jak ale vyplývá z její 

překvapivé reakce v dopisu otci 1. prosince 1879, nebylo tomu tak: „Zapomněla jsem 

Ti říci, co mi nedávno Maýr povídal, ani jsem dříve nevěděla, jak hloupou a 

neomalenou podmínku si Šebor ustanovil. Každé desáté představení (Zmařené svatby) 

má být jeho benefice. To je ten nejlepší prostředek, aby se nedávala. Nyní již byla osmá 

– Maýr mi pravil, že už ji nemůže než jednou dávat a že musí pak zůstat ležet – že 

nebude přece tak hloupým, hnedle mu zase dávat příjem! Ovšem – až Šebor ty recitativy 

spracuje – bude mu moci snad zase Maýr trochu slušným způsobem dát (jednou) příjem 

– ale výše než k dvacátému představení to tu operu za těch podmínek sotva přivede! 

Beztoho by se nad tím obecenstvo pozastavovalo, vždyť žádný jiný komponista takové 

podmínky povolené nemá. Mně to teď mrzí, že jsem vůbec o honorář se starala –

nerada bych, aby se řeklo, že Maýr kvůli mně tu operu přeplatil – a 100 zl. již na žádný 

pád nechci – zvláště asi vím, že mu ten tisk 50 zl. nevynesl […].“37

Jestli se zpočátku Červinková do libreta „Dimitrije“ pouštěla s chutí, postupem 

času ji radost z práce opouštěla. Potřebovala znát reakce autora na její návrhy, těch se jí 

nedostávalo, nebo jen zřídka, proto byla na jaře 1880 k dalšímu vývoji libreta 

skeptická: „[…] Píšeš mi, bych se pustila do Dimitria. Nerada bych to učinila pokud mi 

Šebor neodpoví. Já jsem jej za pobytu v Praze žádala, aby si scénář dvou posledních 

jednání přečetl a mně naznačil, jaká asi čísla – a tak přibližně – v jakých asi rytmech si 

je přeje, abych pak nemusela dvakráte pracovat. Ovšem, že musí se ta dvě poslední 

jednání zkrátka vyřídit – sice by to příliš dlouhé bylo – ale nejlépe bude, když on si sám 

naznačí – které situace se mají použít a které jen tak přejít (vždyť někdy je možno 

ponechati děj pouze mimice – tak na př. – u zavraždění Xenie nemusí se zpívat.) Je zde 

u právě „4tého“ jednání ten pochybný moment – má-li se Xenie dát zavraždit na sceně 

– či za scenou – a má-li ji zavraždit Marina či najmutí vrahové. […] Uvidíš-li Šebora,

řekni mu prosím, ať mi píše co a jaké zpěvy a recity si přeje […].“38

Během roku 1880 spolupráce s Karlem Šeborem pokračovala. Po delší době, 

v říjnu 1880, ve svých „Zápiscích“ Červinková píše: „Ve středu, čtvrtek, pátek jsem 

trochu psala na Dimitriu, ve IV. jednání, celý dialog Dimitria a Xenie je hotov, i 

s následujícím sólem Xenie […]“ 39

                                               
37 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 1. prosince 
1879, (rkp.).
38 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi z března 1880, 
(rkp.).
39 Zápisky 30. října 1880; ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 285, (rkp.).
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V lednu 1881 bylo libreto dokončeno a F. L. Rieger Červinkové domlouval, aby 

kompozici nesvěřovala Šeborovi. Po domluvě s Maýrem dospěli k závěru dát jej 

k přečtení Dvořákovi. Přestože nebyla spolupráce Červinkové s Šeborem příjemná, 

nebylo jí po chuti nabízet libreto někomu jinému dříve, než to projedná s Šeborem. 

Kromě toho měla Červinková zprávy o tom, že Dvořák má již nová libreta od Zeyera a 

Sládka. Než však stačila Maýrovi říci, aby Dvořákovi libreto neukazoval, ten přišel se 

zprávou, že Dvořák je libretem nadšen. V „Zápiscích“ z ledna 1881 Červinková píše:

„Předně co se týče Dimitra. Otec si přál, abych to vzala Šeborovi a dala komus jinému. 

S Maýrem usoudili, že Dvořákovi. Jeřábek40 zatím četl mé libreto, prosila jsem, aby mi 

jej vrátil, a pak je Maýr dal čísti Dvořákovi. Chtěla jsem prve psáti Šeborovi, avšak 

Maýr myslel, až co Dvořák řekne. Zatím mluvila jsem se Zeleným41 a ten mi pravil, že 

Dvořák má libreto od Zeyera a Sládka Šárku. I chtěla jsem říci Maýrovi, aby to 

Dvořákovi nedával. Ten zatím přišel se zvěstí, že se to Dvořákovi velmi líbí a ptal se 

Maýra, zda by mohl s tím panem libretistou mluvit. Maýr, který prve smlčel, od koho 

jest, odvětil mu, že ten libretista nosí sukně. Nato umluveno, že Dvořák 6. ledna na Tři 

krále dopůldne k nám přijde. Chystala jsem zatím psaní Šeborovi, otec mi velikou část 

sám opravil a přiostřil, totiž tak sestavil, aby z psaní bylo viděti, že mám právo vzíti 

zpět svůj rukopis a že mu jej definitivně beru. Dělalo mi to mnoho škrupulí a i lítosti i 

nemohla jsem se k tomu dost dlouho v té formě odhodlat. Konečně jsem je 6. ledna 

odpoledne odeslala. Dvořák téhož dne ráno u nás byl, otec též mnoho s ním hovořil. 

Dvořák si ještě jednou libreto vyprosil, a pak ještě vícekrát byl u mne, jednali jsme o 

těch věcech a Dvořák ho ukazoval některým svým známým….“42

27. ledna 1881 došla Červinkové odpověď od Karla Šebora. Vrátil jí libreto 

„Dimitrije“, a jak sama napsala otci ještě týž den v dopise, vlídná slova Šebora ji 

překvapila a vzbudila v ní lítost nad tím, že mu libreto odebrala. „ […] Dnes dostala 

jsem velmi hezký list od Šebora a zároveň vrácené 3, a ne jak jsem myslela jen 2 

jednání Dimitria. Dopis ten mne těšil, a zároveň mi to bylo trochu líto, že jsem mu tu 

práci vzala […] Šebor nejprve prosí za odpuštění, že mi teprve nyní může odpovědíti a 

dále píše: Jest mi velice líto, že oddalujete Vaší ruku ode mne, avšak pochopuji, že 

nemůžete tak dlouho čekati, až mně mé poměry vůbec dovolí se do díla spustiti. Bohužel 

                                               
40 Prof. František Věnceslav Jeřábek. (1836 – 1893). Přítel rodiny Riegrových; dramatik, hudební kritik, 
filosof, s nímž se často radila, zejména při vzniku libreta k opeře „Jakobín“.
41 Václav V. Zelený (1858 – 1892). Kritik, publicista, přispíval do časopisů Dalibor, Osvěta, Divadelní 
listy.
42 Zápisky leden 1881; ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 285, (rkp.).
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jsem nádeník a závidím Vám Vaše krásné svodvislé postavení, které Vám dovoluje 

s celou chutí se tomuto umění věnovati. Zužitkujte toto postavení a Váš talent pro slávu 

národa. Jak často a bolestně zpomínám já na slova básníka, který praví: „Le temps fuit, 

il fant le mettre a profit“. Avšak myslím, že můj osud již jinak nechce. Přeji od srdce, 

aby dovedná ruka Vaši knihu šťastně spracovala. V nejhlubší úctě Vašnosti vždy 

oddaný Karel Šebor.“ Je vidět, že je ten člověk jaksi uvlečen svými poměry – a že přece 

časem probouzí se v něm lítost nad neupotřebeným talentem. Nebylo by možno, aby ho 

Maýr sem vzal za kapelníka? Snad by tím způsobem ještě zachován byl umění ač jestli 

by osobní vlivy jiných lidí a i intriky rozličné mu opět kariéru nezmařily. Já budu 

Šeborovi psáti – ovšem že přívětivě a přátelsky, jak jeho list toho zasluhuje – a řeknu, 

že jsem skutečně litovala, že jsem mu práci vzíti musela – nemajíc žádné jistoty, zdali a 

kdy dojde spracování. Že však kdyby znovu měl času pomýšlet na tvoření umělecké, 

bych mu s radostí a se vší možnou ochotou hleděla posloužit. Ráda bych, kdybych mu 

mohla posloužit by to nechtěl zkusit a hlásit se o místo kapelníka u divadla. Snad budu 

ještě čekat, až co Ty mi budeš psát. Možná, že by mohl Dvořák Šebora trochu vzíti pod 

svou protekci, on o něm dosti přátelsky mluvil a mluvil proti Procházkovi – že tehdy tak 

nehezky proti Šeborovi vystupoval. Jinak ale vyčítal Šeborovi, že je lehkomyslný a že 

nemá dosti opravdové snahy. Když zde posledně Dvořák byl, vytasil se s mnohými 

námitkami a chtěl více změn nežli dříve. On si byl to libreto vyžádat, že se o tom ještě 

s některými přáteli radit bude. Pravil, že o tom mluvil s p. Novotným, který prý se zdá –

nebo si myslí, že je náramný mudrc – ale není, a ten všelicos proti tomu mu namítal. 

Tak se mu zdálo, že někde je mluva tůze obyčejná, málo vyhrazená, někde prý nejsou 

dobré verše – a pak ještě všelicos o zkrácení (z dramatického ohledu prý se to panu N. 

líbilo). Řekla jsem, že to může mít nějaké chyby – že ale nemyslím, že by to co do řeči 

neb rýmů bylo horší nežli jiná libreta, že mi p. Jeřábek, který je přísný kritik a upřímně 

to se mnou myslí, až na některé maličkosti, co do řeči nic nevytýkal. Dvořák pravil, víte, 

mně se zdá, že on to říkal, že je to od vás. Upozornila jsem jej, že tam mám někde 

poznámky, které je znáti, že to je psáno ženštinou – a i dle ruky se to dá soudit. Pak je 

ovšem hádání velmi lehké. Dvořák na to mi pravil, že ani nevím, jak mi někteří páni 

nepřejou. Dále řekl Dvořák. Když mi to ale p. Jeřábek nevytýkal, tak abych jen dbala 

na to, co mi ten řekl, že ten tomu přece jen nejlepší rozumí, a ostatně, že se na p. 

Novotného nebudeme ohlížet. Bylo ale viděti, že přece slova p. Novotného nějaký vliv 

na Dvořáka měla, ač myslím, že přejde. Ty věci, na které mne upozorňoval, že je p. 

Novotný vytýkal, byly více jen maličkosti na př. slova: „Co je to?“, a pak jeden sbor 
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mající taková všední slova – jak obyčejně v libretech. Doufám ale, že to vše dobře 

dopadne. Jen že se mi zdá, že i Dvořák nespolehá na svůj vlastní úsudek a dá mnoho na 

slova jiných, ač nevím, zda se nemýlím. […]“43

Poté, co Dvořák v lednu 1881 Červinkovou několikrát navštívil, upozornil ji na 

mnohé změny, které bude nutné v libretu učinit. Červinková si o tomto do „Zápisků“

poznamenala: „Nyní musím zpracovati ty změny Dvořákovy a jsem tím jaksi nepříjemně 

dojatá, nemilá práce.“ 44

Tímto začala spolupráce MČR s Antonínem Dvořákem, během níž vznikla dvě 

jevištní díla – opera „Dimitrij“ a opera „Jakobín“. Je nutné na tomto místě zmínit, že 

to nebyla vždy spolupráce jednoduchá, zejména při vzniku opery Jakobín, který trval 

osm let (do premiéry první verze opery) a při němž Dvořák dával často přednost tvorbě 

jiných kompozic.

2.2 Postupný vývoj opery Jakobín v „Zápiscích“ MČR45 a korespondenci46.

První myšlenka na komické libreto, které mělo vzejít z pera MČR, a jehož 

komponistou měl být Antonín Dvořák, pochází z října roku 1881, tedy z období, kdy 

tito dva autoři spolupracovali ještě na opeře „Dimitrij“. V „Zápiscích“ MČR popisuje 

první zmínku o libretu takto: „Dvořák ještě nějakou maličkost v libretu se mnou 

procházel47, o libreto komické mi říkal.“48 Pokračuje v „Zápiscích“ 20. října, kde 

uvádí: „Dnes 20. píšu druhou část deníku. Mám ještě plno listů psáti. Kdy k nějaké 

práci se dostanu? Měla bych pomýšleti na nějaké libreto, Dvořák mne žádal, abych mu 

napsala libreto k opeře komické. K tomu se špatně hodím.“49 Již v následujících dnech 

však začala přemýšlet o tématu, které by mohlo libreto komické opery zpracovávat. 

„Dosti mnoho jsem již s tatínkem hovořila, též o otázce libreta, on mi navrhoval a 

probíral se mnou v rozmluvě rozličné látky. Na některé věci jsem myslela, ale vždy 

spíše mi tanulo na mysli něco vážného. Konečně předevčírem 26. jedno slovo 

                                               
43 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 27. ledna 
1881, (rkp.).
44 Zápisky leden 1881; ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 285, (rkp.).
45 Zápisky MČR. Pro tuto kapitolu cituji ze „Zápisků“ mezi léty 1879 – 1890, ANM, fond MČR, kartony 
č. 10 - 23, inv. č. 270 – 331.
46 Korespondence MČR otci, F. L. Riegrovi, ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. 43; korespondence F. L. 
Rieger dceři, MČR, ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 39.
47 Rozumí se libreto k opeře Dimitrij.
48 Zápisky 18. října 1881, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 286.
49 Zápisky 20. října 1881, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 286.
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v Zeleného kritice libret z Osvěty50 přivedlo mně na mysl vesnického kantora a brzo 

utvořila se mi myšlenka děje, byla jsem celý večer v myšlenkách, též včera 27. celý den. 

Dopoledne jsem si to počala znamenat, s tatínkem jsme to včera večer rozebírali, jméno 

nevím. Přivítání neb tak podobně. Zdá se mi, že je v tom dosti dobrých postav a 

komických situací.“51 Do práce se dala  usilovně: „..v neděli dopůldne a v pondělí skoro 

celý den psala scénář „Příjezdu panstva..“52/ 53 S první verzí libreta „Příjezd panstva“

seznámila Dvořáka Červinková při svém pobytu v Praze na přelomu listopadu a 

prosince 1881. „Vypravovala jsem Dvořákovi děj „Příjezdu panstva“, pravil pak: 

„…Mně by se to líbilo“, ale ptal se, je-li to původní, že ty některé situace atd. zdají se 

mu již jaksi známé, připomínající na jiné opery, že on by rád něco nového, 

originálního, co tu ještě nebylo, kde vystupují živé kontrasty, jako ta „Carmen“, ta že je 

krásné libreto. Zdá se, že by raději něco ne českého, ale světového, rozhodně nesmí to 

být něco selského.“54/55 V dopise otci po návratu z Prahy o návštěvě u Dvořáka dále 

ještě píše: „..pak mi vypravoval Dvořák, že mu Bendl ukazoval své libreto „Starý 

ženich“ (od Sabiny)56 – je prý velmi podobné tomu, které jsem mu nyní navrhovala –

jedná v téže době, asi přichází tam též takový kancelářský..“57 Počátkem roku 1882 

pracovala Červinková na úpravách první verze libreta, v „Zápiscích“ píše: „V pátek58

celý den jsem přemýšlela o jménu scénáře „Příchod vrchnosti“59 a k večeru to psáti 

počala, pak na tom psala též v sobotu celé dopoledne.“60 Ještě v sobotu 21. ledna psala 

otci: „..opravila jsem nyní ten scénář dřívější. Hodlám Ti jej odeslati zítra – buď tak 

laskav a dej jej přečíst p. Jeřábkovi, mám k tomu svolení. Mohla bych ten scénář již 

odeslat, ale chci to ještě pročísti. Zauzlení jest zcela jiné, přibylo sice osob, ale mám to 

nyní za rozhodně lepší. Kdyby se však Tobě a p. Jeřábkovi zdálo, že to ještě 

nepostačuje, přemýšlela bych na jiné sformování…“61

                                               
50 ZELENÝ, Václav V.. Z českého divadla, Osvěta, č.11, 1881, s. 1046 – 1052.
51 Zápisky 28. října 1881, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 286.
52 Zápisky 1. listopadu 1881, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 286.
53 Příjezd panstva – jedna z prvních verzí opery Jakobín.
54 Zápisky 10. prosince 1881, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 286.
55 Carmen – jedná se o operu Carmen; Henri Meilhac-Fromental Halévy (libreto) – Georges Bizet 
(hudba).
56 Karel Sabina (1813 – 1877). Libretista. 
57 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu  MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 5. prosince 
1881, (rkp.).
58 Rozumí se v pátek 20. ledna 1882.
59 Příchod vrchnosti – další pracovní verze libreta opery Jakobín.
60 Zápisky 22. ledna 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
61 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 21. ledna 
1882, (rkp.).
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6. února psal Jeřábek Červinkové dopis s poznámkami k libretu, samotné libreto 

s poznámkami jí pak poslal otec. Ta je prostudovala a následně sdělovala otci v dopise 

10. února 1882: „Libreto jsem dostala, Jeřábkovy rady – abych totiž to přemístila do 

doby franc. revoluce – jsou velmi dobré. Mně Jeřábek psal, že bude-li libreto tak 

zpracováno, jak nyní navrženo, může činiti dojem v našich poměrech „velice slušný“, 

žádám-li se dostoupiti vyšší kategorie, abych ještě přemýšlela na originálnější motivaci 

či zauzlení v poměru starého hraběte, jeho syna a synovce…“62 V následujících 

měsících se práce na libretu ke komické opeře zpomalily, neboť v popředí zájmu obou 

tvůrců byla opera „Dimitrij“, která měla premiéru 8. října 1882. Z toho jistě plyne, že i 

korespondence a denní záznamy z tohoto období nejsou tak četné. Nicméně, přes 

vrcholné práce na „Dimitriji“ úpravy komického libreta zcela nepřerušila. 5. května 

1882 sděluje otci v dopise: „…pracuji nyní trochu na prvním jednání – té Nové 

vrchnosti – neb jak se to bude jmenovat.“63 V „Zápiscích“ si v neděli 14. května 1882 

zaznamenala: „Já byla v tomto týdnu hodně pilná. A sice psávala jsem dopoledne, 

v úterý i odpoledne na prvním jednání „Příchodu vrchnosti“.64 Je                 k 

povšimnutí, že až do této doby neprobíhala ohledně libreta ke komické opeře mezi 

Červinkovou a Dvořákem žádná komunikace. Poprvé v květnu 1882, kdy Červinková 

pobývala v Praze, seznámila Dvořáka s námětem a prvním jednáním jejího nového 

libreta. Ve svých „Zápiscích“ píše, že ani tak činit nechtěla, dovedly ji k tomu však 

okolnosti. Tyto popisuje: „Dne 19. v pátek ráno byl u mne dr. Kalousek. Soudil, že 

letos jen rok 1848 a 1849 lze upraviti k tisku, že ostatní zůstane napřesrok. Hovořili 

jsme o tom, pak přišel Dvořák, ten opět rozličných věcí si žádal, zval mě, abych jej 

odpoledne navštívila, že mi bude hrát kus Dimitra. Vypravoval mi, že má německá dvě 

libreta, že mu je nabízejí jedno Jauner, druhé nevím kdo. Řekla jsem mu, že mám 

scénář a jeden akt komického libreta, nechtěl-li by si to přečíst... […]…Odpoledne 

navštívila jsem Vlčka, Nyklesa, Vališovou, pak Dvořáka. Byla jsem u něj od pěti hodin 

asi do osmi. Hrál mi jeden akt a kus druhého, velice se mi to líbilo. Bendl prý mu řekl, 

když mu hrál první akt: „Poslouchej, to my po Tobě již nic psát nemůžeme.“ Žádal 

menší opravy rozličné, sem tam nějaký veršík, nějaké slovo. Pak jsem mu četla první akt

a scénář komické opery. Pravil, že se mu to „náramně líbí“, abych mu to dala, že to 

                                               
62 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 10. února 
1882, (rkp.).
63 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 39; citace z dopisu  MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 5. května 
1882, (rkp.)
64 Zápisky 14. května 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
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bude psát. Že sice první akt upomíná na české opery tou hospodou a muzikou, ale že to 

je přece něco docela jiného, též v posledním aktu vzpomněl si na bílou paní, přece však 

se mu právě ten konec líbil.“65 O této události informovala také ihned v dopise otce: 

„Včera jsem též Dvořákovi přečetla scénář libreta komického jakož i první jeho akt. 

Neměla jsem v úmyslu s tím vyrukovat, ale on mi vypravoval, že dostal již dvě libreta 

německá, jedno od Jaunera a jedno tuším z Drážďan a jisto bych nepřála, aby psal 

Němcům – vytasila jsem se se svým a on mi řekl, že se mu to líbí a že to bude psát až 

skončí Dimitra, abych mu to dala. To ostatně se neví jak se ještě rozmyslí, on mívá 

různé rozmary.“66

Začátkem června si Červinková do deníku vypsala seznam prací, kterým se 

bude v následujících měsících především věnovat a mezi něž zahrnula také úpravy 

komického libreta: „Pro toto léto mám však následující věci: bude-li čeho třeba, aby 

vydání první částky řečí na podzim se nezdrželo, libreto komické, druhé dva akty…“67

V následujících měsících, až do říjnové premiéry „Dimitrije“, nejsou bližší zprávy o 

vývoji komického libreta. 

V dopise 16. října 1882 sděluje  F. L. Rieger dceři, že má zprávy od Dvořáka, 

který jí chce v těchto dnech navštívit na Malči: „…Dvořák mi včera pravil, že chtěl jet 

do Malče – snad dnes neb zítra s Tebou mluvit, ale že dostal zprávu, že budou dávat 

v Drážďanech „Šelmu sedláka“, a že snad bude muset jeti tam. Řekl jsem mu, aby Ti 

telegrafoval na každý do Malče, kde je telegraf. Rád by měl libreto k lehčí opeře – již 

by za 6-8 měsíců mohl dohotovit – snad k otevření divadla.68 Že prý má látku hezkou, 

jakousi novelu od Pavla Heise „der zerbrochene Krug“. Zdá se, že Tě chce žádati, bys 

mu to udělala. Ale to asi tak snadno nepůjde. Pravil jsem, že by to snáze šlo s tím 

libretem, jež máš scenisované a jeden akt hotový – a že by to bylo také dobré. Má 

skrupul o kostýmy, bojí se tuším selských kostýmů – já mu řekl, že kostýmy rokoko – to 

se mu líbilo. Myslím, že bys do toho přinesla ještě rozmanitost, kdybys přivedla zkoušku 

u kantora na nějakou mythologicko-allegorickou hru, jaké v době rococo byly 

v oblibě…“69 Z tohoto dopisu je dobře patrné, jaký měl F. L. Rieger na dceru vliv. Ona 

se jej často při vzájemné korespondenci ptá na postup, který by měla zvolit, ať už se 

                                               
65 Zápisky 5. června 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
66 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 20. května 
1882, (rkp.).
67 Zápisky 8. června 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
68 Jedná se o opětovné otevření ND v roce 1883.
69 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 39; citace z dopisu F. L. Riegra dceři, MČR ze dne 16. října 
1882, (rkp.).
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jedná o postup při tvorbě či při komunikaci s ostatními. Téměř vždy pak také dbá 

otcových rad, často cituje otcova slova a užívá jeho odpovědi za své.

Dvořák opravdu v následujících dnech za Červinkovou přijel a seznamoval ji se 

svými představami: „Ve středu (předtím též v pondělí, úterý)70 dala jsem se do 

opravování I. aktu „Příchodu vrchnosti“ a zkrátila jej značně a opravila řádně, též 

přemýšlela, jak děj přizpůsobit. Očekávala jsem návštěvu Dvořákovu a chtěla mu ten 

text přichystat……Již jsem se počala obávat, že Dvořák nepřijede, tu dostala jsem 

telegrafickou zprávu dne 17. večer, že přijede druhého dne v poledne. Pospíšila jsem 

tedy se zařízením všeho a s dokončením opravy, jakož i opsáním prvního aktu, byla 

jsem s tím právě hotova, když Dvořák přijížděl. 18. října ve středu v poledne. Bavili 

jsme se velmi dobře u oběda, pak jsem byla sama s Dvořákem. Očekávala jsem, že se se 

mnou bude chtít vyrovnati ve svých přípisech z Dimitrije, on však nic a začal hned 

mluviti o novém libretu. Četla jsem mu něco z I. jednání „Příchodu vrchnosti“ a scénář 

další. Dvořák však, který po prvním čtení toho mi byl řekl, že se mu to nesmírně líbí a 

že si to přeje, nyní pravil, že se mu to sice líbí, ale že to je jen pro naše poměry; 

v našich poměrech, že by to bylo výborné, ale do ciziny že se to nehodí. Začal mi mluvit 

o látce Der zerbrochene Krug, což prý paní Kavanová jemu, vlastně jeho paní radila. 

Já na to zase nejevila pražádnou chuť. S tím výsledkem jednání jsem tedy valně 

spokojena nebyla.“71  

Počátkem listopadu, před cestou do Prahy, ve svém deníku Červinková píše: 

„Naši odjíždějí 13. ráno a já nato pojedu s Bohušem 14. do Prahy, musím kvůli poradě 

s Jeřábkem, dojednání věcí s Dvořákem atd. Budu tam asi týden. […] Bude-li možno, 

přemýšlet nad „Příchod vrchnosti“ neb jiným scénářem.“ 72 Listopadový pobyt v Praze 

se ukázal pro další vývoj komického libreta jako zlomový. V Praze navštívila profesora 

Jeřábka, který byl scénářem Jakobína73 nadšený, přestože se jednalo zatím jen o první 

jednání, povzbudil Červinkovou do další práce, zejména svoji domněnkou, že toto 

libreto bude lepší než „Dimitrij“. V „Zápiscích“ 2. prosince svůj pobyt v Praze 

Červinková detailně popisuje: „Já odejela s Bohušem 14. ráno do Prahy. Po obědě 

byla u nás paní Lauermannová, pak šla jsem k Maýrovi. Pověděla jsem mu, jak stojím 

s Dvořákem.“ Večer ještě s bratrem navštívili představení – benefici operního pěvce 

Josefa Lva v Novém českém divadle. „15. byla jsem odpoledne u Jeřábka, nalezla jsem 

                                               
70 Rozumí se pondělí 16. až středu 18. října 1882.
71 Zápisky 25. října 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
72 Zápisky 10. listopadu 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
73 V „Zápiscích“ z 2. prosince 1882 Červinková poprvé užívá pro své komické libreto název „Jakobín“.
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jej zahrabaného v práci, jeho spise o romantismu. Žádala jsem jej, aby přečetl si můj 

první akt Jakobína.“ K tomu došlo až 17. listopadu, kdy jej Červinková znovu 

navštívila. „…a konečně jsme hovořili o scénáři Jakobína. První akt se mu líbí. Dále 

jsem mu děj vypravovala, on mi některé věci radil a vcelku to chválil, že jest to dobré a 

že bude lepší prý než Dimitrij. Dodalo mi to chuti k práci a potěšilo mne.“ Další den se 

u Riegrů objevil také Karel Bendl a projevil zájem o libreto od Červinkové. „Říkal mi, 

že slyšel, že mám komické libreto. Já mu sdělila, jak to jest, že jsem to psala pro 

Dvořáka, že nevím nyní, bude-li to chtíti; on pak na to pravil, že Dvořák má přednost, 

že by se na něj hněval, kdyby mu je ubíral, aby se Dvořák vyjádřil určitě, chce-li je, či 

ne. Jestli ne, že by si je vzal, totiž dříve přečetl (upozornila jsem jej na to, že tam jest 

postava úředníka, podobná snad jako v Starém ženichu).“ 74

Ještě během pražského pobytu Červinkové se Dvořák vrátil do Prahy a ona jej 

20. listopadu dopoledne navštívila. Jak si později v „Zápiscích“ poznamenala, chtěla 

s ním prohovořit zejména finanční záležitosti kolem libreta a opery „Dimitrij“. 

K tomuto hovoru téhož dne došlo, avšak později – během odpolední návštěvy Dvořáka 

u Riegrových. Dle poznámek Červinkové, to nebyl rozhovor příjemný. Prosila ho o to, 

až bude vyjednávat finanční odměny za operu s pražským, ale i jinými divadly, aby 

také vyjednal něco pro ni. „Přišel ke mně odpoledne, tu jsem se ho ptala, jednal-li se 

Simrockem75, a pak jsem řekla, až bude vyjednávat s jinými divadly, aby nezapomněl 

mně něco vyjednat. On na to zabručel: „To se rozumí“. Již za chvíli však k tomuto řekl: 

„Víte, Simrock ode mne kupuje hudbu a to on vždy již kupuje libreto s sebou, avšak 

tentokráte je to něco jiného, když my jsme spolu žádnou úmluvu neměli, já mu napíšu, 

aby si libreto koupil zvláště od Vás.“ Co bych za to měla? Já jsem řekla, že neznám ty 

poměry, aby on, Simrock, řekl, co myslí. Dvořák pak něco pravil, že on (Simrock) více 

nežli 500 zl. nebude chtít dát. Nevím již, jak dále byla rozmluva, já však jsem řekla, že 

nevím, jak to s tou operou bude mít, že jsem si myslela, kdyby to měl na procenta, že 

bych si přála některé z nich, kupříkladu z 10% jedno. On na to, že tolik procent 

v Němcích nedávají, jen 5 a 7 a že procento má skladatel sám, že je způsob, že si 

skladatel dříve libreto koupí a že se v Němcích za ně platívá 500 nebo 600 zl. A pak 

pravil: „Já jsem se Vás ptal a Vy jste na mně nic nežádala,“ což mne nemálo zarazilo. 

Zdá se, že se mne skutečně dříve ptal a já mu řekla, že si budu přát podíl na procenta, 

                                               
74 Zápisky 2. prosince 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
75 Fritz Simrock (1837 – 1901). Majitel významného berlínského hudebního vydavatelství, Dvořákův 
vydavatel.
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nějaké z procent, která bude a podle jeho uznání, a on tehdáž odpověděl, že to je zcela 

spravedlivé, zcela v pořádku. Řekl též: „ Víte, až ta opera bude napsaná, bude moje a 

bude také Vaše, ale dispozici s ní musím mít volnou.“ Nyní pak nevím, jestli tak úplně 

to zapomněl. Tedy koneckonců nic určitého jsme neujednali. Já mluvila zcela klidně, 

přívětivě a určitě, když neukazoval ochotu, nenaléhala jsem na něj, vyslovila jsem se 

však v ten smysl, že Němci mohou platiti a že mi také tedy něco mohou dáti, že já to 

dám na veřejný neb dobročinný účel. Ke konci vyžádal si, abych mu půjčila 1. akt 

Jakobína.“76 Červinková měla z rozhovoru zvláštní pocit. Přesto, že se toho dne rozešli 

s Dvořákem v dobrém, cítila jisté napětí, což bylo samozřejmé. Měla však pocit, že 

bylo správné se Dvořáka na způsob a výši finančního vyrovnání za libreta zeptat a do 

svého deníku si poté napsala: „…zdá se mi, že mu ta věc milá nebyla. Mně to ale činilo 

dojem, že kdybych se nebyla hlásila, nic by mi nemínil dát, a přece ze všech stran 

slyšela jsem, že má právo, a též právo na procenta.“77 Říkat si o honorář činilo 

Červinkové obecně potíže, měla pocit, že tento nepříjemný rozhovor ovlivní její 

spolupráci s Dvořákem, avšak na straně druhé, bylo v této době již jisté, že „Dimitrij“

vynese velké peníze.78 „Roznášelo se, že Simrock dal Dvořákovi za tisk 30.000 mark, 

což prý není pravda. Není prý nic ujednáno a že ve Vídni agent Eirich nabízí za právo 

provozovací 45.000 zl. a že Dvořák chce si vymínit Čechy a Rusko. Mně ta celá věc, ta 

nutnost otázky finanční velice disgustuje79.“ Tato zkušenost zanechala v Červinkové 

rozporuplné pocity. „…dle všech zkušeností, jež jsem učinila, jest soužení býti 

s Dvořákem v kompanii a vůbec soužení psát libreta; ale přece nerada bych se s ním 

rozešla, opery jeho půjdou světem, a nerada bych též, aby se uchýlil k libretistům 

německým. Jakž přesnadno možno by bylo.“80

Dvořák za Červinkovou přišel během jejího pobytu v Praze ještě jednou, v úterý 

21. listopadu a sdělil jí, že se: „spíše pro libreto Jakobína“81 nerozhodne, opakoval 

jako již dříve, že pro české prostředí je námět výborný, ale pro svět nepřijatelný. 

Poukazoval na typické české postavy, kterým by ve světě nebylo porozuměno, 

například „český učitel“ – muzikant. Postava „hraběte“ byla pro Dvořáka zase velmi 

„obvyklá“ a v operách příliš často užívaná – přikláněl by se spíše k postavě „vyslance“, 

píseň „Jiřího“ že je v I. jednání zbytečná… Tato argumentace utvrzovala Červinkovou 

                                               
76 Zápisky 2. prosince 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
77 Viz pozn. 76.
78 Viz pozn. 76.
79 Tzn. znechucuje.
80 Viz pozn. 76.
81 Viz pozn. 76.
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v přesvědčení, že Dvořák její libreto nepochopil a že se pro něj asi opravdu nehodí. I 

přes tento nepříznivý vývoj byla rozhodnuta se libretu dále věnovat a dokončit jej. 

Když ten samý den šla vyřídit do divadelní kanceláře záležitosti týkající se „Dimitrije“, 

potkala na chodbě divadla kapelníka Adolfa Čecha82, který jí při společném krátkém 

hovoru stačil říci, aby napsala Smetanovi „nějakou druhou Prodanou nevěstu, že by 

chtěl libreto, já řekla, že ne, že se k tomu neodvážím. Bylo to tak naspěch, na skoku, že 

jsem neřekla, co jsem vlastně říci myslela a chtěla, že bych nemohla Smetanovi psát 

z ohledu na Krásnohorskou83.“84 V kanceláři divadla ji pak Urbánek s Maýrem 

utvrzovali v tom, že ona je „jedinou libretistkou naší“ a hanili právě Krásnohorskou, 

v souvislosti s operou Čertova stěna, o níž prohlašovali, „že ji zabilo libreto“.85

Po návratu do Malče věnovala Červinková několik dní práci na komickém 

libretu. „…23. psala jsem první scénu, pak 24. též Dvořákovi pro Dimitrije nějakou 

maličkost, již si přál, a přechod k II. scéně Jakobína. Dne 25. na scéně třetí učitel a 

hrabě, pak v neděli 26. scénu mezi milenci, vše dařilo se dobře…. Ve středu 29. 

vpravila jsem se do práce znamenitě, že jsem provedla načatou IV. scénu, učitel, 

Terinka, Jiří a i sbor k tomu a byla jsem v nesmírném rozepsání. Však od těch dob to 

nejde.“86

V listopadu 1882 si též Červinková ve svých „Zápiscích“ poznamenala otcův 

návrh na téma pro libreto, které by mohlo splňovat představy Antonína Dvořáka pro 

jeho operu, dramatickou velkou operu, kterou chtěl komponovat k otevření Národního 

divadla. F. L. Rieger od Dvořáka věděl, že pro svou plánovanou operu vhodné téma 

stále hledá a dceru vyzýval, aby se mu pokusila nějaké nabídnout, nebo znovu 

připomněla Jakobína. Návrhem tématu F. L. Riegra byl „Marko Kralevič“.87 Otci se 

v dopise ze 4. prosince 1882 Červinková svěřuje: „…Z toho Marka Kralevice – dalo by 

se na ten způsob něco provést – až přijedu do Prahy mohla bych se zeptati Dvořáka, 

jestli by mu ta látka byla po chuti a pak teprve ještě sháněti materiál, srbské písně atd. 

Prozatím ovšem na tom ničeho pracovati nemohu. Ráda bych v jedné věci pokročila, 

                                               
82 Adolf Čech (1841 – 1903). Od roku 1866 vedle Bedřicha Smetany druhým kapelníkem Prozatímního 
divadla.
83 Eliška Krásnohorská (1847 – 1926). Libretistka, přítelkyně MČR.
84 Viz pozn. 76.
85 Opera Čertova stěna, hudba Bedřich Smetana, libreto Eliška Krásnohorská.
86 Viz pozn. 76.
87 Marko Kralevič – středověký fiktivní srbský hrdina.
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totiž v tom libretě komickém. Zpočátku dařilo se mi dobře – že jsem za týden napsala 

asi třetinu druhého jednání, ale nyní již kolik dní nic nemohu udělat….“88

Následující korespondence F. L. Riegra je adresována Václavu Červinkovi. 

Rieger mu 6. prosince 1882 píše: „Pakli se Marince ta látka o Markovi Kraljevici líbí, 

mohla by si snad již nyní scénář trochu sestavit a Dvořákovi poslat s otázkou o jeho 

znění. Já jsem jist, že by se jim ta látka pro romantičnost její a krásné kostýmy turecké 

a slovanské atd. velmi líbila. Myslím, že v tom leží také jádro tragické, kteréž je 

v harmonii s pověstmi a písněmi národními Luhů, v nichž ostatní hraje víla velikou roli. 

Při míšení tohoto bajkového a divotvorného a nadpřirozeného elementu dá se zvláště 

v opeře zastupovat. Když i drama velikých mistrů ji připustilo. Libretistovi to dává více 

svobody a hudebník skladatel může ze zpěvu vil atd. získat pěkné motivy a podněty. 

Opakuji – myslím, že bys dobře učinila ten projekt Dvořákovi poslat k jeho posouzení 

s tím doložením, aby Ti jej zase poslal zpět. Sloužilo by Ti to také k udržení dobré shody 

mezi Vámi, zvláště bude-li se mu líbit. Ostatně jsem toho mínění, abys dodělala libreto 

započaté – ovšem vystříhajíc se duševního přemáhání. Na to vůbec pamatuj – jinak se 

staneš nervosní – a zkazíš sobě život – i svému muži. Zaměstnání duchovní hledej jen 

dle chuti a času.“

Dopisem 8. prosince na jeho slova Červinková reaguje: „[…] Já pracuji když 

mohu – na svém libretě – ale bohužel nejde to tak rychle jak se domníváš. Nemám ještě 

druhé jednání hotovo – a tu povážíš-li, že máme do vánoc vlastně jen 10 – 12 dní 

(neboť nějaký den před štědrým dnem třeba odečíst) – tak seznáš, že nemohu napsati 

ještě celé jednání třetí. Při tomto druhu práce jest to nejhorší, že se nikterak určiti 

nedá, jak dlouho se bude pracovat a   mnoho-li se udělá – a také se to nedá nutiti. Jinak 

jest s jinou prací služební, která je více mechanická na př. překládání, dělání výtahů 

atd. – to mohu říci kolik hodin budu pracovat – ale tam, kde pracuje fantazie – musím 

se řídit dle jejich rozmarů a nejsem-li dobře disponována, jest zcela zbytečno se nutit, 

nestojí to za nic. Tak jsem nedávno asi 5 dní pracovati nemohla – a musívám vždy 

nějaký den tu neb tam vysadit. Udělám ovšem jen tolik, kolik bude možno – ráda bych 

přece měla aspoň tolik, kolik by postačilo, aby Dvořákovi se to zalíbilo. Proto se nechci 

také jinými pracemi vyrušovat, scénář na Marka Kraleviče – kdybych chtěla řádný 

udělat – zaujal by mně celý ten čas zbývající. Tolik budu moci vždy v té látce říci a 

vypravovati Dvořákovi – aby posouditi mohl, jestli by se mu něco toho způsobu líbilo –

                                               
88 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu  MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 4. prosince 
1882, (rkp.).
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ovšem vyřídíme to lépe ústně. Mám ovšem obavu, že poměr mezi námi jest nyní trochu 

z kolejí posunut – uvidíme, jak se to podá. Ale mně by nejmilejší bylo, kdyby si Dvořák 

chtěl vzíti to libreto komické a já nyní nic jiného psáti nemusela, nemám nyní věru na 

libreta velké chutě – a jest třeba, abych i jiné práce neopomínala – zejména nyní Tvé 

řeči – třeba připraviti materiál další, jakož i materiál k tomu vydání spisů politických 

ustaviti…“89

Poslední dopis F. L. Riegra svojí dceři v roce 1882 se týká především úprav 

komického libreta, Rieger nabízí Červinkové několik změn především v postavách 

opery, které by mohly dopomoci k tomu, aby se komponování Dvořák ujal: „[…] 

Dvořák, jak se zdá, nedává o sobě vědět. Když ostatně máš dva akty hotové a od třetího 

scénář, mohl by si to prohlédnout o svátcích a hned začít komponovat – mezi tím bys Ty 

třetí akt dokončila. Předpokládám, že jsi také první akt již doplnila tou tklivou 

vzpomínkou do vlasti navrátivšího se hraběte, na kteréž opakování hraběnkou ve třetím 

aktě se rozuzlení poněkud zakládati má. Myslím ostatně, že by ten Marko s tím 

scénickým apparatem Dvořákovi se líbil. Dvořák nemá o věci úsudku; jen se bojí 

opakování věcí již jinde provedených, které jsou nepodstatné – a ze kterých se nedá 

odůvodniti nedostatek originality. Jako na př., že tu a tam je hrabě – a písař. Udělej 

tedy z hraběte barona a starého vojáka plukovníka – z písaře správce nebo purkrabího. 

Kostýmy že nebudou selské nýbrž rokoko – tak jak byly na počátku fr. revoluce atd., aby 

to nepřipomínalo „Starého ženicha“90. Ostatně bude beztoho mladý hrabě, a osud jeho 

i přijetí jeho snad měšťanské choti snad – bývalé guvernantky a učitelky hudby, Češky, 

s kterou se někde v pensionátě v Belgii nebo ve Švýcarsku zasnoubil – hlavním 

interesem děje – a Terinka nebo Baruška učitelova s Jiříkem ustoupí poněkud 

v pozadí.“91

V předvánočním období v „Zápiscích“ Červinková ještě velmi podrobně 

popisuje, jak se s velkou chutí snažila do Vánoc udělat co nejvíce práce právě na svém 

libretu: „V úterý 5. jsem se dopoledne projela, pak přečetši malý kousek francouzsky, 

dostala jsem k polednímu chuť ke psaní, psalo se mi znamenitě, psala jsem do večera až 

téměř do příjezdu Václavova, ukončila jsem scénu mezi učitelovými a mladým hrabětem 

a napsala dále velikou část scény po příchodu purkrabího. Psala-li jsem dne 6., nevím 

                                               
89 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43; citace z dopisu  MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 8. prosince 
1882, (rkp.).
90 Opera Starý ženich – hudba Karel Bendl.
91 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 39, citace z dopisu F. L. Riegra dceři MČR ze dne 16. prosince 
1882, (rkp.).
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jistě, a jak mnoho, tuším, že mnoho ne a že jsem střihla a šila něco málo na šatech pro 

děvčata vesnická. Zato 7. psala jsem zase velice mnoho od rána do večera, napsala 

scénu mezi purkrabím a učitelovými od rozhodného obratu (posledního vyrušení 

z oprášení kabátu) až ku konci té scény vyhrožování atd., chtěla jsem přijíti dále, to 

však už se nestalo. 9. prosince opět psala velmi pilně, a sice nejvíce dopoledne a něco i 

odpoledne, to však již vázlo, nebylo zde ke konci aktu to snadné. Napsala jsem 9. scénu 

mezi purkrabím a Adolfem a pak setkání roků první, trio (s paní) uvázlo též na příchodu 

sboru. Dne 10. kvůli silné vichřici jsem do kostela nejela, ač litovala toho, neboť byl 

otcův narození den. Psala jsem trochu, a sice příchod sboru a sólistů, pak vpadání do 

ensemblu a vůbec ten ensemble až k zatknutí… Dne 11. konečně jsem do oběda dopsala 

akt, a sice konec od zatknutí hraběte do zatknutí Jiřího a střelby za ním. Snad bude mít 

ta scéna, jakož vůbec nejedna věc, ještě zapotřebí oprav…“92

Závěrem v „Zápiscích“ roku 1882 Červinková ohledně svého libreta ještě 

zmiňuje: „Ráda bych přece dala libreto do konkurzu, a to je jen do posledního ledna 

čas!“93/94

Vánoce 1882 strávili všichni společně v Praze u Riegrových. Červinková do 

Prahy odjížděla s obavami, zda bude mít čas pokračovat v práci na svém libretu. 

V lednu 1883, po návratu do Malče píše: „Je to ku podivu, že v Praze nikdy nepíšu 

deník, že tam vůbec k ničemu nepřijdu, a když se vrátím, mám toho haldu, že se děsím a 

couvnu, zvláště mám-li takový systém nicnedělání, abych mohla dělat to jedno, co mám 

v práci. Mého nešťastného Jakobína. Již bych mu ráda odzvonila.[…].“95 Nakonec se 

však k úpravám na Jakobínovi dostala až v polovině ledna, neboť po Novém roce 

onemocněla. Dvořák ji v Praze dvakrát navštívil a poprvé po delší době se opět 

vyjádřil, že by rád Jakobína komponoval. Zmiňoval sice, že má dvě německá libreta, 

první s názvem „Der Brauer von preston“ a druhé (zatím jen scénář) s názvem 

„Vendetta“. Při druhé návštěvě pak ještě mluvil o libretu z období bitvy na Bílé Hoře, o 

Fridrichu Falckém, s názvem „Zimní král“. Červinková mu četla znovu libreto 

Jakobína, zejména třetí akt, který ještě dříve nebyl hotov. Dvořák měl jisté výhrady, 

hlavně kvůli jménům některých postav. Pro Čermáka a Karabáčka96 navrhoval nejlépe 

německá jména, nebo nějaká jména s latinskou koncovkou, především kvůli tomu, aby 

                                               
92 Zápisky 12. prosince 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
93 Jednalo se o konkurz vyhlášený Sborem pro zřízení Národního divadla, uzávěrka byla stanovena na   
31. ledna 1883, později však byla posunuta na 31. března 1883.
94 Zápisky 12. prosince 1882, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 287.
95 Zápisky 19. ledna 1883, ANM, fond MCR, karton č. 12, inv. č. 288.
96 Čermák = postava učitele, Karabáček = postava purkrabího.
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se pak již nemusela překládat do němčiny. 17. ledna, po návratu z Prahy, začala 

Červinková s úpravami libreta, zkrátila první jednání, 18. ledna pak zkrátila a ještě 

znovu upravila konec prvního jednání, jednu scénu v druhém jednání a kus scény ve 

třetím jednání.97 Následující den pak poslala otci spolu s dopisem hotový koncept 

libreta s úpravami a proměnami. Odpověď od F. L. Riegra přišla 20. ledna: „Právě 

jsem chtěl Tobě odpovědět k poslednímu listu Tvému ze dne 17. 1., když přišlo dnešní 

psaní Tvoje s konceptem proměny libreta. Přečetl jsem je bez odkladu a opravil chyby 

jazykové neb dal výrazům formu poněkud nenečeštější. Přidal jsem také tu a tam 

některé slovo ze svého, jak jsem myslil, že by se to tam hodilo. Zůstavuji to ostatně Tobě 

zcela na vůli, chceš-li to přijmout nebo vynechat. Posílám Ti to obratem pošty, aby se 

to nezdrželo. Abys to nyní Jeřábkovi ukazovala, nemíním, vždyť jsi beztoho již dříve 

ústně jenom obsah zamyšlené změny jemu udala. Až bude změna hotova můžeš mu to 

ukázat. […] Ty strachy Dvořákovy jsou směšné. Vždyť když my překládáme něm. operu 

neb činohru, často také jméno měníme – ostatně mohl by býti purkrabí docela bez 

jména (hraběcí purkrabí) a učitel mohl by se jmenovat třeba Černý, jméno v Čechách 

dosti obyčejné. Z hraběte udělat starého vojáka blessirvovaného plukovníka – neškodilo 

by pro rozmanitost barev.“98

Ze „Zápisků“ z 22. ledna 1883 je patrná obava Červinkové z jejího zdravotního 

stavu. Poslední dny (již od návratu z Prahy) nemůže v klidu pracovat a stěžuje si na síly 

a ztrátu pracovního nasazení, v deníku píše, že během nedlouhé nemoci zhubla více než 

tři kilogramy a cítí se velmi nezdravě. „Ach, kdyby již to libreto bylo hotové, a kéž bych 

podruhé neměla takovou práci do termínu, po tom nic není. Měla bych psát hromadu 

listů a to německé poslati Dvořákovi […].“99 Teprve po 23. lednu se cítí lépe a znovu 

se jí daří soustředit se na libreto. „[…] 23. dařilo se dobře se psaním, napsala jsem 

scénu, kde přichází Lotynka s hraběnkou, pak samomluvu Hraběnky a samomluvu 

hraběte až do toho místa, kde se ozývá zpěv. Co dále jsem psala – řádky jeho mezi 

zpěvem a počátek scény, kdy přichází Julie – nebylo dobré. Seděla jsem od dopoledne 

skoro do večera a musím říci, že jsem ještě scénu následující – Julie a starý hrabě –

trochu v mysli si urovnala.“100. Ještě týž den, tj. 23. ledna odeslala otci dopis s prosbou 

o adresu profesora Jeřábka, kterému chtěla poslat libreto k přečtení. „Drahý baťuško! 

                                               
97 Více viz „Zápisky“ 19. ledna 1883, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 288.
98 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 39, citace z dopisu F. L. Riegra dceři MČR, ze dne 20. ledna 
1883, (rkp.).
99 Zápisky 22. ledna 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
100 Zápisky 11. února 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
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Děkuji Ti za Tvé milé psaníčko – přišlo až včera, dnes to Dvořákovi odesílám. Ale mám 

opět k Tobě prosbu – můžeš-li mi nechat (třeba na korresp. lístku) adressu prof. 

Jeřábka – smluvila jsem s ním, že mu třetí akt pošlu k nahlédnutí (že mi jej hned zpět 

navrátí) – mohla bych to sice též odeslat do sněmovny – ale není jisto, jestli by se to 

tam nezdrželo – také pak nechci obtěžovat žádostí, abys mu to odevzdával. Bude bez 

toho na spěch – neboť posledního to má býti v Praze. Dosud nejsem s tím hotova, ale 

snad budu za tři dny. Ještě se rozpakuji co se týče jmen – ráda bych nějaké skutečné 

jméno vymřelé hraběcí rodiny, jež v té době žila – což ku př. Voračický – neb ze 

Schönfeldu? Jméno mladého hraběte „Jaroš“ též sotva může zůstati, učitele bych 

pojmenovala „Benda“ – na př. Jeroným Benda (Jeronymus) – je to jméno značné 

rodiny hudebníků a učitelů (jichž potomci žijí prý v Německu) a Dvořákovi to bylo 

vhod. Či bys mi radil, abych pro rodinu hraběcí zvolila jméno myšlené […]? Mluvil jsi 

jednou o Modletovi z Modletína, ale v tom by se mohla hledat jakási zúmyslnost –

jakoby se tím jménem měla označovat povaha reka – kdežto jemu by jako vojínovi spíše 

příslušelo Hroznata, Berka z Dubé neb něco podobného. Ostatně na tom nezáleží, a 

nemáš-li tatínku času, nezdržuj se odpovědí. […] P. řed. Maýr mi radil, abych libreto 

zadala opsané cizí rukou, že by někteří, na př. p. Kolár mohli ruku moji poznat. Dám to 

tedy nejspíše opsat zdejším panem učitelem, který nedávno Václavovi něco opisoval…“

101 V následujících dnech pokračovala Červinková v úpravě II. a III. aktu. 24. ledna 

psal F. L. Rieger z Vídně Červinkové odpověď, dopis byl adresován Václavu 

Červinkovi a Rieger v něm sděloval, aby se nezdržovala s přeposíláním libreta 

Jeřábkovi a nabádal ji, aby raději co nejdříve poslala libreto ke konkurzu: „Marince 

odpovídám, že může adresovat libreto přímo do říšské rady – Jeřábek, jenž každý den 

tam, chodí do čítárny, dostane zásilku bez odkladu. Ale mám za to, že je krom toho 

nemožno to Jeřábkovi sem posílat – má-li to býti ještě tento měsíc zadáno, a také to 

nemá účelu, neb kdyby Jeřábek navrhoval nějaké změny, neměla by již času je provést a 

propásla by konkurenci. Vždyť je možná spíš do konkurence dát a po konkurenci ještě 

změnit a opravit pakli Jeřábek podstatnou opravu navrhne. Ať to tedy raději neposílá a 

dá čistě opsat a pošle do Prahy.[…] Učitel může dobře slouti Benda, v Němcích to 

slavné jméno muzikantské. Plukovník by mohl slouti hrabě: třeba Schönfeld nebo 

Tahnberg – jakkoli. To se ostatně může i později změnit libovolně.“ Z reakcí Riegra je 

zřejmé, že se snažil jakkoliv vyhovět Dvořákovi, ať už žádal po Červinkové změnu 

                                               
101 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, 23. ledna 1883.
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námětu libreta, prostředí, ze kterého by děj měl vycházet, nebo jak je patrné z tohoto 

dopisu, jména a pozice jednotlivých postav. Libretistka měla o vývoji děje  a svém 

konání jasnou představu, i když otcových rad velmi dbala, dopsala v následujících 

dnech nutné úpravy a odeslala libreto do Vídně profesoru Jeřábkovi. Byla přesvědčena, 

že jeho kontrola je nutná.

„24. ledna slova hraběte, mezi zpěvem za jeviště jsem nadobro opravovala a 

napsala kus scény důležité, těžký přechod, kdy hrabě Julii má za ducha, až k místu, kde 

ona řekne, „Já jsem Julie“. Odpoledne jsem zkracovala u II. jednání, dopisovala. 

Působilo mi starosti, že nejde papír, starala jsem se o to, posílala do Chotěboře, 

sháněla, co zde bylo, a odevzdala p. učiteli zdejšímu I. jednání k opisu. 25. […] Já se 

dala do práce, dopsala scénu mezi Julií a hrabětem, přechod, kdy otec syna volá, 

poznávají se, sbor přichází a celé ukončení. Byla jsem hotova do dvou hodin a jelikož 

mi na tom záleželo, bych to ještě téhož dne poslala Jeřábkovi, abych to zpět do 

pondělka dostala a v úterý 30. odeslati mohla, tedy jsem ještě hned sedla a opisovala 

III. akt – ve spěchu ovšem – i opsala jej celý (při čemž vždy malé opravy jsou nutny) i 

napsala ještě list Jeřábkovi a odeslala zvláštním poslem do Chotěboře. Byla jsem s tím 

hotova do 41/2 […]. Sotva jsem list odeslala a noviny otevřela, shledala jsem, že spěch 

byl zbytečný, lhůta konkurzu je prodloužena do 31. března.102 V následujících dnech 

nastalo v práci ochabnutí. 26. trochu jsem si hověla, jen něco málo v II. jednání 

zkracovala. Taktéž 27. a zároveň jsem opisovala a odevzdala to po obědě panu učiteli 

k opisu (skoro celý druhý akt).“103 27. ledna psala Červinková otci: „Drahý baťuško! 

Nevím, jestli ti sdělil p. prof. Jeřábek, že jsem mu poslala třetí akt – a sice ve čtvrtek, 

měl jej tudiž včera 26.ho. Spěchala jsem s tím velice – tak že tuším, budu muset ještě 

předělávat poslední scénu. Sotva pak jsem to vypravila – přišly noviny – že konkurs je 

odložen do 31. března. Není na to tedy spěchu. Avšak pak-li mi to Jeřábek vrátí, budu 

přece hledět to poopravit, dát opsat a vzíti s sebou do Prahy, kdež bych to pak zadati 

mohla. Mně dalo nemálo práce zkracování – pomysli, že pouze druhé jednání bylo 

téměř tak dlouhé jako celý Dimitrij – a celek by byl býval jednou tak dlouhý, což by 

nejen (skladateli ale též) při konkursu bylo závadou – nyní to bude asi stejně dlouhé 

s Dimitrijem – o něco – delší ale ovšem počítá-li se, že je mnoho recitativů, ostřejší 

tempa a často kraťoučké řádky – tedy to nebude tak hrozné a snad ještě naznačím i 

                                               
102 Viz pozn. 93.
103 Viz pozn. 100.
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v tom exempláři pro konkurs místa, která by mohla ještě odpadnouti – v závorkách 

modrou tužkou…“104

1. února 1883 odjela Červinková na několik dní do Prahy. Se značnou nejistotou 

navštívila Dvořáka. Měla obavy, že bude velmi nespokojen s tím, že mu nenese 

konečné opravy komického libreta a změny, které požadoval a ona již před odjezdem 

nestačila do libreta zanést. Byla však až příliš nemile překvapena z toho, že Dvořák se o

její libreto vůbec nezajímal, a naopak zdůrazňoval, že je zaneprázdněn jinou prací. Před 

odjezdem z Prahy navštívila Červinková ještě v divadle Františka Adolfa Šuberta105. 

Jak v „Zápiscích“ z 11. února, po příjezdu do Malče uvedla, zpětně své návštěvy u 

Šuberta litovala. Zajímala se o podmínky a průběh konkurzu vyhlášeného Sborem pro 

zřízení Národního divadla na dramatická a operní díla, do kterého chtěla přihlásit svoje 

libreto, avšak měla špatný pocit z otázek, které Šubertovi kladla. Vyslovila přání, aby 

se libreto k posouzení dostalo porotě dramatické a neoperní, což zpětně viděla jako 

nerozumné a nezdvořilé a mohlo by na Šuberta působit jako nátlak. „Před odjezdem 

jsem si objednala p. Šuberta, seděl u mne velmi dlouho 9. dopoledne a nyní mně to vězí 

v hlavě, že jsem neměla se jej vyptávati na záležitosti konkurzu a vysloviti přání, aby se 

to dostalo porotě dramatické a neoperní, že mi nepřísluší plésti se do té věci, když sama 

bych ze změny takové mohla míti výhodu. Vyčítám si to nyní a nevím, nebudu-li psáti 

Šubertovi, aby nemyslel, že bych si přála, aby učinil něco pro změnu ustanovení, co se 

týče kompetence porot o libretech, a věci ponechal průběh vlastní.[…].“106

Ještě jednou před odjezdem z Prahy, na popud F. L. Riegra, navštívila 

Červinková Dvořáka. „Měla jsem ještě chůze kvůli Dvořákovi. […] přišel totiž od otce 

list, že mluvil s vídeňským intendantem baronem Hoffmanem a seznal intriku 

Hanslickovu107, že tento chce dovésti to, aby Dvořák komponoval na německý text, a že 

Dimitra nepodporoval, aby se čekalo, až napíše na text německý. Otec psal, bych

sdělila to Dvořákovi, by Hanslickovi zcela nevěřil. Já jsem u Dvořáka byla, ale o 

Hanslickovi musela jsem mluviti velmi opatrně, protože Dvořák by na něj nikterak 

nechtěl ničeho dopustiti.“108 Právě vliv Hanslicka byl také jednou z příčin neustálého 

oddalování a nerozhodnosti Dvořáka při komponování Jakobína.

                                               
104 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 27. ledna 
1883.
105 František Adolf Šubert (1849 – 1915). Divadelní ředitel, režisér, dramatik; člen sboru pro postavení 
ND, po rezignaci J. N. Maýra na funkci ředitele ND v březnu 1883 vybrán jako jeho nástupce.
106 Zápisky 11. února 1883, ANM, fond MČR, karton č. 11, inv. č. 288.
107 Eduard Hanslick (1825 – 1904). Hudební kritik, estetik, publicista.
108 Zápisky 11. února 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
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V „Zápiscích“ z 15. února 1883 si Červinková zapsala: „[…] Neustále mi 

leželo v mysli, že jsem neměla s Šubertem mluvit o tom, aby se libreta přiřkla porotě 

dramatické, a činila jsem si z toho výčitky. To jaksi ochromovalo mou činnost. 

V pondělí psala jsem list Lauermannové109 a poslala jí též koncept listu k Šubertovi. Od 

těch dob mi pak bylo volněji. V úterý110 jsem pracovala na zkracování, opravování i 

opisování Jakobína celý den od rána do pozdního večera, ve středu dopoledne jsem to 

dokončila […].“111                                

Druhou půli měsíce února roku 1883 strávila Červinková u otce ve Vídni. 

Odcestovala tam v pondělí 19. února a ještě týž den se při společném hovoru dostali 

k tématu „Antonín Dvořák“. „Otec vypravoval zejména o Hoffmanovi, intendantovi, že 

pravil o Dvořákovi: „Ich habe ihm (totiž Dvořákovi) selbst drei Texte geschickt112,“a že 

ze všeho viděti, jak by jej rádi dostali k tomu, aby na německý text komponoval 

[…].“113 Při pobytu ve Vídni Červinková na komickém libretu nepracovala, s otcem se 

účastnila mnoha návštěv a politických rozhovorů. Navštívila i Eduarda Hanslicka, se 

kterým hovořila o Dvořákovi a úpravách v libretu opery Dimitrij. „Mluveno o 

Dvořákovi, Hanslick litoval a divil se, že Dvořák tu není a nepřijal k provozování své 

symfonie, při níž jej očekávali, pravil, že mu bude téhož dne psát, aby psal, proč 

nepřijíždí, aneb aby sem přijel, že mi pak dá zprávu. Bylo vidět, že se se mnou nechce 

do rokování o Dimitriji pouštět, že čeká na Dvořáka, pravil, že nemůže dobře nic říci, 

když nemá zároveň též noty před sebou, a že věc mu též poněkud vyšla z paměti. Dala 

jsem mu návrh té proměny114. Přivedl též a představil  nám svoji paní, bledá a 

inteligentní tvářinka. Mluvilo se mnoho o české hudbě vůbec, otec vychvaloval i jiné 

naše kompozice, zejména upozorňoval Hanslicka na Bendla a Šebora.[…].“115 26. 

února Červinkovou Hanslick ve Vídni navštívil. „Odpoledne přišly návštěvy: p. 

Hanslick, zdržel se velmi krátce. Pochválil jen, že ta změna zdála by se mu dobrá, 

pravil, že dostal list od Dvořáka, že sem nepřijede, o mně že se Dvořák ve svém listě 

nezmiňuje.“116

                                               
109 Anna Lauermannová-Mikschová (1852 – 1932). Přítelkyně MČR.
110 Jedná se o úterý 13. února 1883.
111 Zápisky 15. února 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
112 = Já jsem mu sám poslal tři texty.
113 Zápisky 22. února 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
114 Jedná se o úpravu IV. jednání opery Dimitrij.
115 Zápisky 22. února 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
116 Zápisky 26. února 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
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28. února se Červinková vrátila z Vídně a v deníku 12. března mapuje události, 

které se přihodily po jejím návratu v Praze začátkem března. Zásadní událostí bylo 

odstoupení J. N. Maýra z pozice ředitele Národního divadla. Samotný Maýrův odchod 

hlavně z důvodu zhoršujícího se jeho zdravotního stavu tak překvapivý nebyl, daleko 

více zájmu budil jeho nástupce. Červinková byla jménem nového ředitele překvapena, 

k tomu se také vyjádřila ve svých „Zápiscích“ z 12. března: „[…] Stala se totiž veliká 

událost. Dne 6. března v úterý ráno dostala jsem list od Šuberta,117 kde mi píše, že se 

Maýr poděkoval, a že výbor přijal jeho výpověď. Byla to ovšem zpráva zarmucující a 

také jsem se jí víc nenadála, avšak z druhé strany jsem byla ráda, protože zdraví 

Maýrovo stále velmi trpělo a poměry byly tak trapné, že ho musel každý litovat. Když 

jsem viděla, že má celý svět proti sobě, myslela jsem si, co může ten člověk dělat. 

Myslela jsem, že otázka obsazení asi dlouho nebude vyřízena a že snad se bude 

pomýšlet na Kolára118. Též vzpomněla jsem si, co Šubert mi v zimě pravil, že kdyby 

Maýr odstoupil neb umřel (že on sice jest vždy pro Maýra, dokud bude moci být, ale že 

tento jest churav, že by se mohlo třebas stát atd.), že by se mohla rozšířit působnost 

Kolárova pro činohru, Čechova pro operu a nad nimi jmenován jeden ředitel, který by 

celou správu vedl. A tu mě také napadlo, když ta zpráva o Maýrovi přišla a pak když 

přišlo to trochu nápadné psaní Šubertovo, jestlipak by nemohl nebo nechtěl tím 

ředitelem býti Šubert. Když matka přijela 7. ráno, povídala o odstoupení Maýrovu, a 

pak, hádejte, kdo je jmenován na jeho místě. Já řku: „Kolár.“ „Ne.“ „Švanda?“ „Ne!“ 

„Tedy je to Šubert!“ „Ano.“ Vypravovala, že otec dostal, jak se Maýr poděkoval, list 

od Šuberta, velmi dlouhý, a nato pak zase velmi dlouhý telegram od Skramlíka119, kde 

mu oznamuje, že navrhují za ředitele Šuberta, a otec si pak na tom zakládal, že z listu 

Šubertova, ačkoliv tam nic o něm samém nebylo, uhodl, že snad Šubert chce být 

ředitelem. Já psala Maýrovi, pak jsem též Šubertovi psala, ač jsem se rozmýšlela, 

nebylo mi to lehko (protože skutečně odstoupení Maýrovo mně rmoutilo a bolelo kvůli 

němu) a zase jsem nahlížela, že je to pro něj dobře, a pak jmenování Šubertovo mě 

přece zase opravdu těšilo, myslím, že v daných poměrech je ta volba dobrá, o rozšíření 

působnosti Kolárovy ani nemluvě, rozumí se, že mu ji přeji.“120

                                               
117 Viz pozn. 105.
118 František Karel Kolár (1829 – 1895). Režisér, kostýmní výtvarník, v letech 1873 – 1874 uměleckým 
ředitelem Prozatímního divadla, tam jej v roce 1874 vystřídal J. N. Maýr. V roce 1881 přešel do 
Národního divadla, kde v letech 1883 – 1892 působil jako vrchní režisér.
119 Emilian Skramlík (1834 – 1903). Pražský purkmistr, od 21. listopadu 1880 předseda Družstva 
Národního divadla v Praze.
120 Zápisky 12. března 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
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V tomto období, jak také Červinková popisuje ve svých „Zápiscích“, se více 

než libretu komickému, věnovala úpravám a přepracování zejména IV. jednání opery 

Dimitrij, o což jí žádal Dvořák. Bylo tomu také tak v prvních březnových dnech. Po 

delší odmlce se v deníku Červinkové objevuje poznámka o její práci na komickém 

libretu: „[…] Libreto pod názvem Píseň matčina jsem po matce poslala do Prahy, měla 

jsem předtím ještě některá malá prohlížení atd., jakož i skrupule co do nápisu.[…].“121

Červinková nechtěla přihlásit komické libreto do konkurzu v Národním divadle 

s názvem „Jakobín“, ani  jako „Přivítání“ či „Příchod vrchnosti“. O názvu, jež by se 

pro její libreto nejvíce hodilo, se radila na začátku března také se svým otcem, jemuž 

v dopise z 2. března napsala: „[...] Již jsem chtěla dnes odeslati své libreto do Prahy –

Bohušovi, aby mi je po posluhovi poslal na patřičné místo. (Včera jsem je ještě prošla a 

dala připsati nějaké drobné opravy atd.) Pak jsem je opět ležeti nechala, ježto mi 

napadl nový název, o kterém bych ještě ráda vyslechla Tvé mínění. Totiž mohlo by se 

jmenovat: „Ve stínech copu (za úsvitu) na úsvitě“ – (Ve stínu copu nezní hezky). Piš mi 

prosím tatínku brzo ve dvou řádcích své o tom mínění. Dala bych (jedno z toho 

dvojího), buď „Ve stínech copu“ aneb „Píseň matčina“ – heslo na každý pád: in 

memoriam matris. Odeslala bych to nejspíše v pondělí neb v úterý, vždyť je dosti 

času.“122 V dopise 7. března pak Červinková otci sděluje, že libreto ke konkurzu pošle 

do Prahy po mamince. V témže dopise dále otci píše: „[…] Já prohlížím nyní N. L.123

z r. 1861 – Byly to časy – a bylo to nadšení na všech stranách, až smutno člověku, když 

to porovnává s naší dobou. […] Ne jednu novinu jsem nalezla v N. L. prapodivnou –

Doufalo se tehdáž v korunovaci – a tu se psalo, že bude požádán Vagner124, aby k tomu 

cíli dal provozovati u nás první část Nibelungů, a aby sám přišel je dirigovat. 

Nibelungy – a česká korunovace!!! To je vidět – jak jsme byli v opeře chudí! […].“125

Na přelomu března a dubna trávila Červinková opět několik dní v Praze a jako 

obvykle se setkala s Dvořákem, setkání to ale nebylo příjemné. „[…] přišel a spěchal, 

pak zdržel se a mluvili jsme o změně Dimitrije, i zůstal dosti dlouho. Zas to chce trochu

jinak [...]. Čím déle pobýval, tím zdálo se mi, že se vrací ke starým způsobům a že se 

mně vyhýbal, maje strach, abych jej neupomínala o peníze. O Jakobínu mluvil, jako by 

                                               
121 Zápisky 12. března 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
122 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, z dopisu 2. března 
1883.
123 Národní listy. České noviny vycházející v letech 1861 – 1941. 
124 Jedná se o Richarda Wagnera (1813 – 1883). Německý hudební skladatel.  
125 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 7. března 
1883.
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jej komponovat chtěl, já telegrafovala o opis a odevzdala jsem mu jej, tuším, ve 

středu126, pak řekl, že to přinese, nepřinesl, potkala jsem jej den před odjezdem na ulici, 

mluvil zase tak o tom, že o to nestojí atd. a večer v sobotu mi to poslal do domu. Mohu 

říct, že jsem naň rozmrzena a disgustována127 ku psaní libret. Dozvěděla jsem se od něj, 

že Bendl spěchá dodělati a chce zadat operu „Karel Škréta“, jejíž text sepsala 

Krásnohorská. Já nechám nyní věc trošku odpočívat, a co se týče Dvořáka, nemám již 

chuti k veliké ochotě, on je člověk bezohledný, který myslí, že člověku dělá milosti, 

přitom žádného uznání nemá, a maminka má snad pravdu, že k němu jsem příliš 

povolná a neumím s ním zacházeti.“128

K datu 31. března 1883 odevzdala Červinková své komické libreto ke konkurzu 

Národního divadla. Soutěž byla anonymní, a jelikož někteří již námět komického 

libreta znali a znali též rukopis autorky, rozhodla se opatřit libreto novým názvem a 

předložit na místo rukopisu pouze přepis libreta. Název zněl „Matčina píseň, 

s podtitulem in memoriam matris“. Do konkurzu bylo přihlášeno celkem šedesát děl: 

17 tragédií, 10 veseloher, 14 libret, 7 oper, 9 dramat a 3 jednoaktovky.129 V 

nadcházejících týdnech pak Červinková na komickém libretu nepracovala. Jak je patrné 

z jejích denních záznamů, pokud se věnovala libretu, pak jedině úpravám a 

přepracování libreta opery Dimitrij. Na konci dubna psala Červinková v dopise otci: 

„[…] V novinách stálo, že dostal Dvořák 2000 mark za své trio od Simrocka – on mi 

v Praze pravil, že nyní tůze nespěchá na to psáti opery, opera že mu dá tak mnoho 

práce, že to dlouho trvá než se dostane k penězům, takovou instrumentální skladbu že 

napíše brzo a že má peníze hned. Teprve až nějaká jeho opera půjde světem, pak že 

bude zase jiné psát.“130 V „Zápiscích“ 16. května 1883 píše Červinková o setkání 

s Dvořákem: „[…] Říkal mi zase, abych mu toho Jakobína dala, že to snad přece bude 

psát, že vypravoval děj Hockovi (tomu židovi) a tomu že se velmi líbil. Pak chce 

německý scénář pro Hanslicka. […].“131 V červnu strávila Červinková více času mimo 

domov – zejména v Brně a na jižní Moravě. Dojmy z cest a měst, která navštívila,

vylíčila po svém návratu detailně ve svých „Zápiscích“. Libretu Jakobína se od dubna 

téměř nevěnovala, což ostatně předznamenala po posledním setkání s Dvořákem. Ten jí 

                                               
126 Jedná se o středu 24. března 1883
127 Tzn. znechucena.
128 Zápisky 1. dubna 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
129 KUNA, Milan. Od matčiny písně k Jakobínu. Hudební věda, roč. 21, č. 1, s. 49. 
130 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 23. dubna 
1883.
131 Zápisky 16. května 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
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však v červnu napsal, že si libreto celé pročetl a je jím nadšen. Zmiňoval také, že jej 

potřebuje odeslat Hanslickovi. „Milostivá paní! Včera jsem přijel na několik dnů do 

Prahy a pojedu na Vysokou asi 4. července, kde pak zůstanu, i spěchám, abych na Váš 

poslední list odpověděl. Libreto jsem si důkladně přečetl a musím Vám nyní vyznat, že 

jsem se s knihou úplně spřátelil. Líbí se mi to rozhodně. Avšak myslím, že celá opera na 

místech, kde má být recitativ, prózou nahražena býti musí, a tím jedině bude děj celé 

opery pro obecenstvo srozumitelným a pro skladatele ta velká výhoda, že scény, kde 

pouze hudba hlavně vynikati má, tím působivěji vábiti budou. Škoda jen, že to nemohu 

dr. Hanslickovi hned zaslat. Nevím nyní, kde je. Do Karlových Var jsem se vypravit 

nemohl, jelikož naše dítky byly nemocné a nyní chválabohu zase zdrávy jsou, ale já nyní 

se nikam podívat nemohu, poněvadž musím na Dimitriji pracovat.“132 Červinková 

nebyla nadšena přílišnou náklonností Dvořáka k Eduardu Hanslickovi. Byla 

přesvědčena, že nadšení a obrat v rozhodnutí komponovat Jakobína má na svědomí 

německý scénář, který měl Dvořák k dispozici a jež si zcela jistě “někdo“ v Německu 

přečetl, a to ji ještě více utvrzovalo v přesvědčení, že spíše než na své pocity a dojmy 

dá Dvořák na názory jiných, k nevůli Červinkové, osob z prostředí české a německé 

kritiky. O tomto také informuje otce, v dopisu z 16. července 1883: „[…] Dostala jsem 

včera od Řeháka list a čtvrtý akt Dimitrije. Překlad je opět velmi pěkný a věrný ku 

podivu […]. Řehák píše též, že s ním mluvil Dvořák o scénáři komické opery a sice 

s velikou chutí, ba nadšením k této látce a jak ji hudebně provede. Je to s ním k smíchu,

jak jest jednou tak po druhé naopak. Ale musel mu to snad nějaký Němec pochválit, 

jinak je mi divno, že to odeslání německého scénáře takový účinek mělo.“133

Ze „Zápisků“ Červinkové v měsíci červenci a srpnu je patrné, že na libretu 

nepracovala. V srpnu, během pobytu v Praze si zpětně zapsala: „[…] Dne 31. července 

odbývala jsem návštěvy […] Vrťátko134 zase vypravoval mi o konkurzu135, že je mezi 

slabými pracemi též několik, které zasluhují povšimnutí a doporučení, třeba by se jim 

snad cena nedala, ale k provozování že se mají doporučit a že ta porota prý se staví na 

stanovisko velmi vysoké, chce jen šmahem vše odsuzovat a Vrťátko snad podá votum 

separatum. O jednom kuse, který jest nejlepší, se hádá, že je od Čecha.“136 Další 

                                               
132 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv.1, Korespondence 
odeslaná 1871-1884, s. 354-355.
133 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 16. 
července 1883.
134 Antonín Jaroslav Vrťátko (1815 – 1892). Spisovatel, dramatik.
135 Jedná se o konkurz vyhlášený Sborem pro zřízení Národního divadla.
136 Zápisky 9. srpna 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12. inv. č. 288.
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zmínka, která se týká spolupráce s Dvořákem pochází pak až z poloviny září. V 

„Zápiscích“ si Červinková v neděli 16. září znamená, že nyní s Dvořákem vychází 

dobře. „Co se týče Dvořáka, dobře jsme vycházeli. Četl si Jakobína a žádá změny 

v próze, ale nemíní hnedle komponovat. Teď chce psát kusy pro piáno na čtyři ruce, 

„Charakterstücke“, a sice „Aus dem Böhmerwald“, Ze Šumavy. Simrock prý si to 

přeje. „Ale nemám k tomu chuti“, pravil Dvořák. Nemám pro to žádné šikovné tituly. 

Již prý takové vhodné tituly Schuhmann137 vyčerpal a vůbec již všechno takové už tu 

jest a těžko nalézt nové, charakteristické, originální tituly pro ty rozličné kusy na piáno. 

Já řekla: „Copak záleží na titulech, jen když je muzika.“ „E, copak je o muziku“, 

odpověděl Dvořák, „tu já mám, ale tituly nemám“. Pak mne žádal, jestli bych mu 

nemohla nějaké vhodné poetické tituly jako obrázky podat a vždy pár slov, co to 

představuje, přidat, že on se již do toho vmyslí. Myslel jen, jak jsem viděla, že chce mít 

jakýs motiv, abych řekla, myšlenkové povzbuzení. Řekla jsem, že to učiním. Mám k tomu

nyní bohužel málo času. Jakobína bude snad Dvořák komponovat až v zimě neb na 

jaře. Mluvil též, že by potřeboval oratorium kvůli Anglii, kam chce jet zjara. Tak co 

Václava neb Husa, něco podobného. Byl by to též na mně chtěl, ale k tomu nemám 

hrubě chuti. Nemohu být pouhou otrokyní potřeb hudebních, mám ještě jiné práce, ke 

kterým se dostat nemohu.“138

Přesto nedokázala Dvořákovi odmítnout, pokud ji o něco žádal, a tak na podzim 

1883 spolupracovali na původně čtyřručním klavírním cyklu „Ze Šumavy“ op. 68 

(části: 1. Na přástkách, 2. U Černého jezera, 3. Noc filipojakubská, 4. Na čekání, 5. 

Klid, 6. Z bouřlivých dob), jež měl evokovat obrazy z toulek Dvořáka po českých 

krajích. Červinková mu nálady a dojmy ze šumavských okolí, které jí vyprávěl a jež 

chtěl zahrnout do hudby, zaznamenávala, malovala a skici pak posílala. Dvořák se 

později o jejích malbách vyjádřil velmi pochvalně: „[…] pravil, že jej ty mé obrázky 

více nadchly, než kdyby tam byl na Šumavě býval[…].“139

O Jakobínovi v tomto období nejednali, ani v „Zápiscích“ se Červinková o 

libretu komické opery nezmiňuje. F. L. Rieger v dopise na konci roku 1883 sděloval 

dceři, že má zprávy o tom, jak se vyvíjí konkurz na provozování dramatických děl 

v Národním divadle. „[…] Vrťátko mi včera v besedě pravil, že nyní konečně dojde 

k vyslovení veta o libretech […] na prvním místě Škréta (Krásnohorská), na druhém 

                                               
137 Rozumí se Robert Schumann (1810 – 1856). Skladatel.
138 Zápisky 16. září 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
139 Zápisky 31. prosince 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
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Fibichovo libreto (snad Ženich), a na třetím Matčina píseň – ale že z těch třech je 

rozhodně nejlepší to třetí – bez porovnání lepší – a že Škretovo libreto již i na jevišti se 

ukázalo slabým (Rada Pešek mi řekl, že je pod kritiku a neslušné – také prý není postup 

děje […].“140 Červinková se pak v prosinci, při svém pražském pobytu na návštěvě u 

Antonína Jaroslava Vrťátka, předsedy dramatické komise Sboru pro zřízení Národního 

divadla dozvěděla několik nových poznatků o vývoji soutěže, ve které bylo přihlášeno 

také Červinkové komické libreto Jakobína pod názvem „Matčina píseň“. V 

„Zápiscích“ 22. prosince k tomuto Červinková píše: „Dne 24. prosince jsem 

nakupovala a obstarávala takřka celý den. Zastavila se u p. Vrťátka a u Urbánka. 

Vrťátko mi ukazoval, jak navrženo jest dvojí terno pro vážné opery. Dítě tábora, druhé 

libreto nepamatuji, třetí Vlasty skon. Komická libreta, první Karel Škréta, druhé Máje, 

třetí Matčina píseň. Vrťátko se velice zlobil na intriky v porotě hudební, že chtějí cenu 

z ohledů rozličných dopřáti Krásnohorské a že libreto Karel Škréta je velmi slabé. 

Jakkoliv jsem Vrťátka žádala, aby mi to neukazoval, on sám o tom začal, a také jsem 

nemluvila v neprospěch Krásnohorské aneb snad k prospěchu svému. Přece mi ta 

návštěva zůstavila nepříjemný dojem a byla jsem pak rozčilena. […].“141 30. prosince 

navštívil Červinkovou v Praze Antonín Vrťátko ještě jednou, v hovoru se znovu vrátil 

ke konkurzu na dramatická díla v Národním divadle. „[…] pravil mi jen, když 

odcházel, že se dozvěděl, že libreto „Dítě tábora“ navržené na prvním místě libret 

vážných je též od Krásnohorské a Krásnohorská prý psala již tři listy Škardovi, 

urgírujíc jej, aby porota výrok vynesla a aby to již zůstalo při tom, co hudební porota 

rozhodla. „Ona je nestydatá“, dodával na to Vrťátko rozhorlen. Podepsána nebyla 

jménem, jen co spisovatel libreta, ale jelikož se ví, od koho libreto jest, ví se též, od 

koho list. Myslím věru, že se pro ni nehodí, aby se do těch věcí, kde o ni samou jde, 

pletla.“142 31. prosince navštívil Červinkovou v Praze Antonín Dvořák. Nejdříve 

hovořil s F. L. Riegrem o finančních záležitostech při zadávání oper k provozování ve 

Vídni, také o překladu Dimitrije, teprve poté navedl Rieger opatrně řeč k Jakobínovi –

Dvořák si pak text libreta odnesl s sebou, aby si jej prý opět přečetl. 

Nový rok 1884 přivítala Červinková v Praze, se svojí rodinou. 1. ledna 1884 se 

u Riegrů vystřídala řada návštěv a jak vyplývá ze „Zápisků“ Červinkové z tohoto dne, 

ozývala se přání, aby napsala znovu libreto k opeře Antonína Dvořáka. „1. ledna 1884 

                                               
140 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 39, citace z dopisu F. L. Riegra dceři, MČR z konce roku 1883.
141 Zápisky 22. prosince 1883, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 288.
142 Viz pozn. 139.
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v úterý. […] U nás byl s gratulací prof. Náhlovský, dr. Gabler, Ferda Náprstek 

s dcerou a p. purkmistr Černý, ale musím říci, že letos méně gratulací než jindy. Černý, 

když jsem mu psala, odvětil, že přeje, abych v tom roce napsala nové libreto, abychom 

napsali novou operu s Dvořákem, řka: „Nemáme lepšího (libreta) než to, které Vy jste 

nám napsala.“143

V pátek 11. ledna 1884 navštívil Červinkovou Antonín Dvořák se zprávou, že 

bude komponovat Jakobína. Dvořáka navštívila Červinková ještě v neděli 20. ledna 

před svým odjezdem z Prahy, on jí přehrával svoje klavírní kusy Ze Šumavy. 23. ledna 

o návštěvě u Dvořáka informuje v dopise také otce. „[…] Před odjezdem byla jsem 

ještě (v neděli) u Dvořáka – hrál s p. Kaanem144 na čtyři ruce své koncerty ze Šumavy –

velmi zdařilé. Jede s nimi do Berlína – asi 2. února se vrátí a pak se chce hnedle dát do 

Jakobína[…].“145

V „Zápiscích“ z 31. ledna čteme seznam prací, které si Červinková stanovila 

vykonat v nadcházejících týdnech. Mezi těmito také stojí: „Jakobína opravit a první 

akt odeslat – ne-li celé.“146 Hned 1. února se opravdu pustila do úprav a přepisování 

prvního aktu Jakobína. „Dne 1. února v pátek. Pracovala jsem trochu na Jakobínu, 

opravách, odpoledne prohlížela dějiny bulharské, večer opsala kus Jakobína.“147 Opět 

ještě týž den psala otci  o úpravách, které v libretu provedla a stěžovala si na nechuť do 

práce. „[…] Byla jsem po návratu z Prahy zemdlena a k práci neschopna. Teprve 

v těchto dnech provedla jsem na 1. aktu (Jakobína) některé změny, které chci odeslati 

nejspíše zítra. Přidala jsem zpěv v kostele a trochu upravila první scénu, na jednom 

místě napsala jsem prosu, ukončení aktu je poněkud efektněji přibroušeno. Dvořák mi 

říkal, že se asi 2. února vrátí z Berlína a že se hned do toho dá. Leda by byl v Berlíně 

opět změnil úmysl, ale doufám, že to neučiní. Přemýšlím nyní trochu na jiné látky.“148

Následující dny na prvním aktu Jakobína opravdu pracovala. „4. února. Ráno jsem 

opisovala a opravovala jeden akt Jakobína, psala dlouhý list Dvořákovi, psala 

Urbánkovi a Dvořákovi odeslala zásilku.“149 Den poté píše otci: „[…] Včera jsem 

                                               
143 Zápisky leden 1884, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 289.
144 Jindřich Káan. Klavírní virtuos, pedagog, mezi lety 1907 – 1918 ředitel pražské konzervatoře, přítel 
Antonína Dvořáka.
145 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 23. ledna 
1884.
146 Zápisky 31. ledna 1884, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 289.
147 Zápisky 7. února 1884, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 289.
148 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 1. února 
1884.
149 Viz pozn. 146.
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odeslala Dvořákovi první akt Jakobína opravený, doufám, že se hned pustí do 

komponování.“150 Dvořák však neodpovídal, a Červinková znovu začala pochybovat 

nad jeho chutí komponovat Jakobína. „[…]Dvořák mi neodpovídá, nevím pracuje-li 

nebo nepracuje. Já jsem se nyní bohužel ještě do žádné práce opravdu nezakousla –

byla jsem po návratu trochu churava, něco opravovala jsem na Jakobínu.[…]. Ta 

nejistota, v které člověk vždy vězí se Dvořákem ovšem chuti ku práci nepřidává[…].“151

Nakonec se Červinková odpovědi od Dvořáka dočkala a otci v dopise napsala, že 

Dvořák jí odpověděl, avšak komponování Jakobína je stále v nedohlednu. Dvořák psal, 

že se nyní chystá na několik týdnů do Londýna, kde má dirigovat své skladby, mimo 

jiné také dva velké koncerty. „Milostivá paní! Děkuji Vám srdečně za laskavé poslání 

libreta. které je nyní předmětem stálého uvažování a připravování ku mé nastávající 

práci. Těším se skutečně na to, nevím ale dosud, kdy asi započít bude mi možno. Asi za 

tři neděle jedu do Londýna, budu tam řídit 2 velké koncerty (samé mé skladby), a tu 

jsem poněkud myšlenkou na tak velkou cestu a do tak obrovského města trochu 

rozčílen, no a snad přec dá pánbůh, že vše dobře dopadne, a já Vám pak z Londýna 

zprávu dát neopomenu.“152 Poté co se dočkala od Dvořáka odpovědi, psala Červinková 

otci: „[…]Dvořákovi jsem jak víš poslala změněný 1. akt Jakobína. Odpověděl mně 

v těchto dnech – píše: že jest text, co jsem mu poslala, předmětem stálého uvažování a 

připravování ku budoucí práci. Že se na to těší, ale že neví dne, kdy mu bude možno 

započít […].“153

17. února 1884 vyšla v Národních listech zpráva o výsledcích konkurzu 

v Národním divadle. „Dnes uveřejněn v novinách nález poroty dramatické […]. 

Z libret usouzeno, že žádné nezasluhuje ceny, avšak uznání že zasluhují. První Matčina 

píseň, druhé Šárka, třetí Dítě tábora.154 Divím se vlastně, jak jsem flegmatická a jak 

chladně jsem tu zprávu přijala. Divná věc. Mám-li se přiznati, cítila jsem se tím 

pokořena snad více, než kdyby byli jiné libreto jmenovali na prvním místě, kdyby to 

bylo libreto mně neznámé aneb i mně známé, byla bych si mohla myslet, bylo lepší než 
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151 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 9. února 
1884.
152 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv.1, Korespondence 
odeslaná 1871 – 1884, s. 386 – 387, Editio Supraphon, Praha 1987.
153 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 15. února 
1884.
154 Matčina píseň = libreto MČR (později pod názvem Jakobín – pro soutěž zvolen název Píseň matčina);     
Šárka = libreto J. Zeyera;  Dítě tábora = libreto Elišky Krásnohorské.
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mé. A kdyby byli například jmenovali přede mnou Karla Škrétu155, byla bych si 

jednoduše pomyslela, to je nespravedlnost. Avšak porota vynesla nález mně příznivý, 

davši mně první místo, a přece řekla, že není libreta zasluhujícího ceny. Následovně mé 

libreto je nedostatečné. Je mi to velmi zdravé, takové poučení, snadno bych se mohla 

stát domýšlivou, jestli jí již v mnohém nejsem.“156

V březnu 1884 pobývala Červinková s otcem ve Vídni. Do Malče se vrátila 17. 

března. V tisku se kolem 20. března začaly objevovat pochvalné zprávy o působení 

Dvořáka v Londýně. „[…] O Dvořákovi samou chválu slyšet z Londýna. Však uvidíš to, 

že teď zase nebude chtít Jakobína komponovat. V Nár. List. stálo, že u něho nakladatel 

Novella, u něhož je bytem, objednal oratorium pro zářijové slavnosti – a dalo prý se mu 

znáti, že za to nebude velký honorář 2 tisíce liber – 20 tisíc zlatých. (Je-li to pravda,

nevím.) To se pak nemohu divit, když nechá opery – však kdyby to dovedl, udati tam 

Dimitrije – teprve chuť k operám dostal. Mně již na podzim Dvořák říkal jestli bych mu 

nenapsala oratorium – a možná, že bude po návratu zas říkat – ale to je těžká věc, 

nemám na to myšlenky[…].“157

V polovině dubna se Červinková setkala s Dvořákem, který byl svým pobytem 

v Londýně opravdu nadšen. Po úspěchu, který tam svými skladbami i vystoupeními 

sklidil, prohlašoval, že Angličané jsou mu budoucností. Chtěl po Červinkové opět 

změnu ve IV. jednání Dimitrije. Rozhovoru byl přítomen Jaroslav Vrchlický, který byl 

v té době zrovna také u Červinkové na návštěvě. „Na Dimitriji chce míti změnu. […]

Ve 4. aktu po duetu Dimitra a Xenie nemá Dimitrij více odejíti, Maryna má přistoupiti 

přímo k nim, hned má přijít lid a ona jej hned udati, všechny tři ženštiny mají zůstati na 

jevišti do konce, zpívati v ansámblu a Xenie pak skončí zároveň s Dimitrem, klesnuvši 

k zemi. Uznávám, že ta věc má své výhody a nevýhody. Mluvili jsme o tom před 

Vrchlickým. Tento mi mnoho neodporoval, jen řekl, že je to osudné, když obecenstvo již 

na jeden konec je zvyklé. Dvořák odvětil, že chce to mít hlavně pro Anglii. Pak řekl 

Vrchlický, mně že to mnoho práce nedá, ale po odchodu Dvořákovu prohodil, že měl 

chuť říci, že je to kolikráte ohřívaná polévka. O sobě pravil, kdyby mu psal oratorium 

(Dvořák jej musel o to žádat), že by mu nic neměnil a že by ho vyhodil, tak něco. Řekla 

jsem Dvořákovi, že bych mu to udělala, ale pod tou podmínkou, kdyby to dobře 

                                               
155 Libreto Karel Škréta Elišky Krásnohorské (hudbu složil Karel Bendl – Červinková operu znala, po její 
premiéře 11. prosince 1883 nebyly ohlasy kritiky nikterak kladné).
156 Zápisky 17. února 1884, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 289.
157 ANM , fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 22. března 
1884.
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nedopadlo, že se to musí vrátit starému. […].“158 O Jakobínovi, jak Červinková 

předpokládala, se při tomto shledání vůbec nebavili. 

V následujících měsících od dubna do září 1884 se v „Zápiscích“ Červinkové 

nepíše nic o její libretní činnosti. I z korespondence je patrné, že se věnovala hlavně 

sledování politického dění a účastnila řady jednání a cest s otcem. Důvodem byl také 

Antonín Dvořák, který se Červinkové neozýval. Během tohoto období podnikl své 

velmi úspěšné dvě cesty do Anglie, v březnu a září 1884, a věnoval se kompozici jiných 

skladeb. Od roku 1882, co zamýšlel komponovat komickou operu a uvažoval o námětu 

Jakobína, dokončil operu Dimitrij, v Drážďanech měla premiéru jeho opera Šelma 

sedlák, dokončil smíšené sbory na slova Vítězslava Hálka V přírodě, napsal Klavírní 

trio f moll, klavírní cyklus Ze Šumavy, dramatickou ouverturu Husitská, Scherzo 

capriccioso, v roce 1884 začal s kompozicí oratoria Svatební košile, absolvoval řadu 

zájezdů a zúčastnil se mnoha koncertů. Když pobýval v Čechách, trávil většinu času na 

svém letním sídle ve Vysoké u Příbrami.

„[…] Zdaš nevíte něco o Dvořákovi? hrabě Kounic zajisté bude o něm vědět. 

Dvořák nejen že se k nám nehlásí, ale jako by se nám vyhýbal.[…].“159 Psala 

Červinková v říjnu 1884 otci. Dvořák trávil podzim na Vysoké a všechen čas věnoval 

kompozici oratoria Svatební košile. Při této práci komponuje ještě na objednávku 

londýnského vydavatele drobné skladby, které mají být vydané v tamním hudebním 

magazínu a opět vyjíždí na cestu do Anglie, kde řídí Stabat Mater a Symfonii D dur. 

Červinková opět píše otci své dojmy: „[…] O Dvořákovi jsem nevěděla, že dosud dlí na 

Vysoké, ale šíleně pochybuji, že by komponoval Jakobína – sice by se byl hlásil – ale že 

žádné známky života nedává, má svůj význam.“160

S Dvořákem se Červinková setkala v listopadu. V posledních „Zápiscích“ roku 

1884, psaných 8. prosince k tomuto setkání píše: „O Dvořákovi jsem ještě ničeho si 

nezaznamenala. Staly se u nich velké změny. Byt zvětšen, bydlí nyní v pokoji blíže 

schodů a pokoje zřízeny jsou zcela nově a elegantně.161 Byla jsem tam 24. listopadu. 

Byl právě přijel z Berlína a dokončoval Svatební košili. Přišel k nám k ránu 27. 

dopoledne, řka, že ji právě dopsal. Chtěl na mně nějaké veršíky pro Marynu, snad i pro 

Xenii, v posledním aktě Dimitrije. Mluvili jsme o uvedení Dimitrije do světa. Otec 

                                               
158 Zápisky 15. dubna 1884, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 289.
159 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 2. října 
1884.
160 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 14. října 
1884.
161 Jedná se o byt v Praze, v Žitné ulici č. 10.
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v Pešti mluvil s mnohými o tom, zejména dal partituru Erblovi, kapelníku. Ten to 

prohlédnul, řekl pak otci, že se mu to líbí, ale nic určitého o tom dále. Intendantem jest 

baron Podmanický, s nímž otec též hovořil. […] Otec psal o Dimitriji kněžně Trubecké, 

zaslal jí francouzský scénář. Odvětila velmi zdvořile, že o tom mluvila s vynikajícími 

osobnostmi, a ptala se, zda by bylo možná dostat partituru. Později poslala list od 

ředitele divadel carských v Petrohradě, jehož podpis nemohli jsme přečíst, opsali jsme

si list ten, není nijak přízniv libretu. Muselo být prý libreto dříve schváleno cenzurou a 

od comité de lecture162. Otec poslal též francouzské scénáře p. de Serres. Po exempláři 

pro něj, pro paní Montigny a paní García Viardot. Domlouvala jsem Dvořákovi, 

navštívivši jej, aby dal opsat klavírní výtah jednou neb dvakrát, že by se mohl poslat na 

ukázku do Paříže neb do Petrohradu. On k tomu nejevil  hrubě chuti. Je to divný člověk, 

ten Dvořák. Ptala jsem se ho, proč Eirich, s nímž byl uzavřel smlouvu obchodní o 

Dimitrije, nic nedělá. On mi říká, že nemůže nic dělat, když mu nedám klavírní výtah.

To ovšem Eirichovi ráda věřím. Dvořák nemá dosud ani jediný opis klavírního výtahu, 

má jen originální exemplář a o tom nevím, patří-li jemu či divadlu. Operu si dává 

Dvořák nyní opisovat. Anger mu podkládá pod partituru německý text a jde to velmi 

pomalu, tahá prý jej s tím již kdo ví jak dlouho, první dva akty jsou již hotovy a opsány, 

poslední schází a třetí tuším též není ještě, Dvořák praví, že jakmile by měl opis opery, 

hned ji může zaslat do Hannoveru, kde ji budou jistě dávat. Tisknout ji teď dávat 

nechce. Dostal prý by za to málo, tisíc marek, to že nestojí za to. Dvořák nyní bude psát 

symfonii pro Londýn.163 Kdy Jakobína bude komponovat, neví, ale jak mi řekl, jistě jej 

bude psát a že nenechá si to ujít.“164

Následující roky 1885 a 1886 jsou co se týče vývoje libreta opery Jakobín velmi 

chudé. Příčinou je především vytíženost Antonína Dvořáka, který v tomto období dával 

přednost kompozici jiných skladeb. Stále však udržoval Marii Červinkovou-Riegrovou 

v jistotě, že Jakobína s určitostí bude komponovat. V letech 1885 a 1886 tedy mapuji 

téměř veškerý kontakt Červinkové s Dvořákem (v „Zápiscích“ a „korespondenci“), i 

když se přímo netýká libreta opery Jakobín.

Začátek roku 1885 strávila Červinková v Praze, avšak ze „Zápisků“ je patrné, 

že atmosféra nebyla sváteční, radostná, novoroční, ale nesla se v duchu politických 

debat a rozvratů, jimž byl v čele dění přítomen F. L. Rieger – ať už ve Vídni či v Praze. 

                                               
162 Rozumí se od „výboru pro četbu“.
163 Jedná se o Symfonii č. 7 d moll.
164 Zápisky 8. prosince 1884, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 289.



51

Během pražského pobytu začátkem roku se Červinková setkala se svými přáteli

z literárních kruhů – Krásnohorskou, Vrchlickým, ale také Dvořákem. V „Zápiscích“

13. ledna píše: „Mohla bych ještě z pobytu svého v Praze sebrati kytici klepů 

literárních, kdybych se nebála příliš se rozepsati. Krásnohorská, když jsem byla u ní, 

mluvila nápadně mnoho o státních stipendiích, patrně by je sobě přála. […]. Když jsme 

byli na tombole 3. ledna, pravil mi Vrchlický, že toho dne dopsal oratorium Ludmila165

a odeslal je Dvořákovi. S Dvořákem hovořila jsem, píše symfonii, pak bude psát 

oratorium a nato Jakobína. […].“166

Další setkání s Dvořákem proběhlo v únoru. „[…] S Dvořákem sešla jsem se 

dvakráte. Píše symfonii. Anglické hodiny béře. Ptala jsem se na Ludmilu167. Řekl mi, že 

to Vrchlický musí celé předělat, že on chce mít nejen křest svaté Ludmily, ale i též další 

její příběhy a smrt. Tak, jak to Vrchlický podal, je prý to pro hudbu málo vděčné. Řekla 

jsem, kdyby Vrchlický to vše v oratoriu podal, co Dvořák míní, že by to snad bylo příliš 

dlouhé. Dvořák na to: „To je kumšt, ať to udělá!“ Když jsem se ptala Vrchlického, jak 

to stojí, odpověděl, že nemá chuť do toho, ježto Dvořák měl samé námitky a vše chtěl 

mít předěláno, že z toho soudí, že snad se toho chce nechat a že má jiný text nějaký. 

Nevím tedy, jak se srovnají.“168 O kompozici Jakobína nehovořili. Během roku 1885 se 

Červinková s Dvořákem několikrát setkali, avšak vždy se jednalo spíše o běžnou  

komunikaci či domlouvání detailů na libretu opery Dimitrij. Dvořák pracoval na 

oratoriu Svatá Ludmila a dokončení Symfonie č. 7 d moll, podnikl dvě další cesty do 

Anglie. Komponování Jakobína oddaloval stále až na pozdější dobu. 

V květnu 1885 navštívila Červinková s otcem první provedení Dvořákova 

oratoria Svatební košile v Národním divadle. „Po odchodu deputace josefovské dne 16. 

května šli jsme s otcem do Národního divadla na koncert žurnalistů, první to 

provozování Svatební košile od Dvořáka v Praze. Dvořáka, jež právě přijel z Anglie, 

tuším ráno, viděli jsme na chodbě a hovořili s ním, s Kounicovými, s dr. Hubáčkem a 

dr. Bráfem. Oratorium uspokojilo mne více v první polovici než ke konci, kdež lyrické 

krásy nedovedou nahradit nedostatek dramatičnosti na význačných místech. Vůbec 

absolutní muzika má velké slovo u Dvořáka. […].“169 Červinková se s Dvořákem znovu 

setkala v pondělí 18. května dopoledne. Dvořák jí vyprávěl o novém libretu, které jí 

                                               
165 Jedná se o oratorium Svatá Ludmila, hudba Antonín Dvořák.
166 Zápisky 13. ledna 1885, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 290.
167 Oratorium Svatá Ludmila – libreto Jaroslav Vrchlický.
168 Zápisky 25. února 1885, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 290.
169 Zápisky 30. května 1885, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 290.



52

přinese k posouzení. „Dvořák mi vyprávěl, že mu jedna anglická dáma dala libreto, 

látka je vzata z indických bájí. Název mi vyšel z paměti. Prosil, abych si to přečetla, že 

mi to přinese, rád by věděl, co tomu říkám. Odpoledne přišel opět, ale libreto nepřinesl. 

Zapomněl prý na to. Ptali jsme se, co chce komponovat. Nejprve bude psáti oratorium a 

čeká na text. Doufá, že mu jej za čtrnáct dní z Anglie pošlou. Ptala jsem se, co učinil 

s oratoriem Vrchlického Sv. Ludmilou? To nechal ležeti, snad uchová si jej na pozdější 

dobu. Nyní potřebuje takové oratorium, které by se mohlo zpívati v kostele a mělo řeč 

biblickou a takový bude „Abraham“, jejž nyní píše anglický jeden kněz. Dvořák chce to 

komponovat na text anglický (ovšem bude mít tuším překlad po ruce), stran Jakobína 

nezvěděla jsem nic určitého, jen odklady.“170

Další zmínka o Jakobínovi pochází až z listopadu 1885, kdy Červinková opět 

trávila nějaký čas v Praze. „S Dvořákem jsem mluvila za tohoto pobytu asi dvakrát. Byl 

u nás 30. listopadu, říkal mi, abych mu chystala nové libreto, aby jej měl ve forotě. Rád 

by něco efektního s velikou výpravou, ale on sám dobře neví co. Jakobína má v úmyslu 

komponovat, až dokončí oratorium Ludmila.“171 Poslední setkání s Dvořákem v tomto 

roce proběhlo 31. prosince. „Ke komponování Jakobína jevil Dvořák opět chuť.“172

Zapsala si Červinková po jejich setkání.

Rok 1886 začal pro Červinkovou opět v Praze. V „Zápiscích“ z první poloviny 

roku 1886 je značný zmatek, způsobený silnými bolestmi ruky, které Červinkové 

znemožnily několik týdnů psát. Z toho důvodu jsou dopisovány denní záznamy zpětně.

10. června 1886 k tomuto poznamenala: „V mých zápiskách je veliká mezera, kterou již 

vyplniti nemohu. Byla zaviněna chorobou mé ruky, kteráž až dosud nutí mne k tomu, že 

nesmím přemáhati se psaním. Zápisky o pobytu v Praze v prosinci a lednu jsem měla 

většinou napsány, ostatně doplnila jsem je nyní dle starých záznamek. Zápisky o pobytu 

v Praze koncem ledna byly též hotovy, ale po únoru přikvačila ta osudná bolest ruky, 

která již v pracech přípravných ku přednášce veřejné mi vadila, a dále pak téměř 

všecku mojí činnost ochromovala. […].“173

Prvních čtrnáct lednových dnů trávila MČR v Praze, kde se věnovala hlavně 

otci, který se léčil se silným zánětem spojivek a vážným onemocněním očí. Poté, co se 

jeho zdraví zlepšilo, odjela 14. ledna do Malče. Následující dny věnovala hlavně četbě, 

dopisování „Zápisků“ z pražského pobytu a mapování politické a kulturní situace 

                                               
170 Zápisky 30. května 1885, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 290.
171 Jedná se o oratorium Svatá Ludmila – libreto Jaroslav Vrchlický.
172 Zápisky prosinec 1885, ANM, fond MČR, karton č. 12, inv. č. 290.
173 Zápisky 10. června 1886, ANM, fond MČR, karton č. 13, inv. č. 291
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v Praze na přelomu roku 1885 – 1886. Do Prahy odjela opět 25. ledna 1886. Tentokrát 

zde strávila jen čtyři dny, avšak věnovala je odpočinku, návštěvě přátel a divadla. 27. 

ledna se setkala také s Antonínem Dvořákem, a to především na popud otce, který stále 

myslel na uvedení Dimitrije na vídeňské scéně a v tyto dny se k tomu naskytla ideální 

příležitost. „Také poslal mě otec k Dvořákovi, abych jej vybídla, by jel do Vídně, ježto 

místodržitel jest v těchto dnech ve Vídni a slíbil, že tam Dvořáka uvede a představí 

osobnostem majícím vliv, kteří o přijmutí Dimitrije na scénu vídeňskou se zasadí. Šla 

jsem tedy dne 27. ráno, ale Dvořák nejevil chuti k cestě, že má mnoho práce a nechce 

se vyrušovat. Já jej pobízela, patrně však Dvořákova paní musela jinakého být náhledu 

než její muž. Když jsem s ní druhého dne mluvila v divadle, pravila mi, že Dvořák 

nejspíše přece pojede, nemohla jsem býti v pochybnosti, či vliv mohl tak náhle změnit 

jeho úmysly. Já však mluvila o věci s rezervou, a když paní Dvořáková mluvila o 

nedůvěře Dvořákově k Vídni, dala jsem mu za pravdu, že by bylo lépe, kdyby opera 

přišla dříve jinam než do Vídně, a to snad opět bylo sprchou ochladivší poněkud snahy 

paní Dvořákové – otec by se byl snad na mne mrzel, že jsem neúčinkovala raději ve 

směru opačném, ale já vskutku mám nechuť k Vídni a těšilo by mne, kdyby se říci 

mohlo, že cizina uznala dílo to dříve, nežli ti, kteří je měli tak blízko. Troufám také 

v cizině více nepředpojatosti.“174 Do Malče se Červinková vrátila už 29.ledna. Od 

Dvořáka jí 16. února 1886 přišel dopis: „[…] ředitelství naše na mne naléhá, abych se 

odhodlal komponovat velký balet! Co tomu říkáte? Já mnoho chutě nemám, jakkoliv 

uznávám, že by to bylo pro kasu našeho divadla zdroj nevyčerpatelný, poněvadž jsem 

odhodlán pustit se ihned do práce operní, která je v uměleckém ohledu mnohem 

důležitější, než vše jiné. Tak ani ještě nevím, co a jak. Prozatím budu ještě myslet na 

„Jakobína“.175 Po dlouhé době tak Dvořák opět připomněl Jakobína. Červinková hned 

v dalším svém dopise informovala otce. „[…] Dále píše mi Dvořák, že na něj naléhá 

ředitelství, aby jim komponoval velký balet.  Dále píše takto: „Co tomu říkáte? Já 

mnoho chutě nemám, jakkoli uznávám, že by to byl pro kasu našeho divadla zdroj 

nevyčerpatelný; poněvadž jsem odhodlán pustit se ihned do práce operní, která je 

v mnohém ohledu mnohem důležitější než vše jiné. Tak ani ještě nevím co a jak. 

Prozatím budu ještě myslet na Jakobína.“176 Červinková otci dále sděluje, že se na 
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ředitelství divadla zlobí. „[…] Pomalu aby se i opera i činohra vystěhovala a balet 

pohltí všecku uměleckou činnost. Zlobím se kvůli věci a za druhé také kvůli sobě – zase 

ještě Dvořáka zradí od komponování oper, aby dělal jen dvě věci velmi příbuzné! 

oratoria a balety!“177

Během jarních měsíců trávila Červinková dost času ve Vídni a právě z cest do 

Vídně si vždy přivezla hojně zážitků a poznatků, které ukládala do svých „Zápisků“. 

Tentokrát tomu tak nebylo, je možné to přičítat její únavě a problémům s rukou, ale 

také menším zaujetím politickým vývojem ve Vídni. „Mé zápisky o Vídni nikdy nebyly 

tak mizerné jako budou tentokráte […].“ Píše Červinková 11. června 1886 po pobytu 

ve Vídni. „Skoro nic jsem si nezaznamenala, a také nebyla jsem myslím tak zaujata a 

ponořena do bludiště parlamentního jako jindy bývám, pak jiné dojmy setřely ty starší, 

ruka překážela v zápiskách, a tak plno příčin se spojilo, aby ten obrázek byl zanedbán a 

vybledl […].“178

1. května se vrátila Červinková z Vídně do Prahy a 5. května do Malče, kde 

strávila několik klidných dnů před tím, než znovu odjela do Prahy za politickými 

událostmi a setkáními s vlivnými osobnostmi politického života v době, kdy otec musel 

zůstat ve Vídni. Teprve poté se 28. května 1886 vrátili s Václavem do Malče. Pak 

čteme v jejím deníku: „Dne 28. května večer přijeli jsme do Malče a tu počal pro mne 

opět klidný život venkovský a já umínila si po částkách, pokud ruka stačí, doplniti své 

zápisky zanedbané.“179

Letní měsíce strávila Červinková s rodinou v Malči a cestami po českých 

krajích. V polovině července se vypravili na Šumavu, do Klatov, k Čertovu jezeru, na 

Špičák. Červinková pak ve svých „Zápiscích“ detailně a velmi barvitě popisuje cesty 

po Pošumaví. 4. srpna ji zastihl dopis od Dvořáka. „Milostivá paní! Byl jsem právě 

delší dobu na cestách a nyní navraceje se přes Prahu opět na Vysokou, dostávám Váš 

ctěný list, na který ihned odpovídám. Předem prosím, aby jste se nedivila, že jsem tak 

dlouho nedal o sobě vědět. Předešlý měsíc jsem teprv po desetiměsíční práci dokončil 

šťastně „Ludmilu“ a opět jsem musel psát dávno již slibované nové „Tance slovanské“ 

pro Simrocka, takže jsem již opravdu toužil po trochu tom oddechu; a tak se nyní 

potloukám po těch našich krásných nivech od dědiny k dědině a nemyslím na nic, ať se 
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děje, co děje […].“180 V srpnu jí psal ještě jednou a tentokrát se zmínil i o kompozici 

Jakobína: „[…] stran „Jakobína“ budeme muset mít ještě mnohé a mnohé porady. 

Bude nutno ubírat, přidávat atd. atd., ovšem s Vaším dohodnutím se.“181 Červinková 

začátkem září navštívila Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, kde měl své letní sídlo. Jela na 

návštěvu k Václavu Kounicovi, do zámeckého areálu ve Vysoké u Příbrami.182 „Za 

poledního vedra šli jsme lesem k novému letohrádku Kounicovu183 […] Nenalezli jsem 

jej doma, jen paní jeho nás přijala. Dvořák bydlí málem čtvrt hodiny dále na konci 

Vysoké. Koupil si od švagra domek zvenčí velmi neúhledný, ale uvnitř nízká komnatka 

jeho přece byla přívětivá a ověnčená některými věnci. Vyjda nám vstříc, svítil svým 

bílým kabátem a líbezným úsměvem. Komponoval právě některé písně na národní texty 

moravské, nedávno ukončil slovanské tance a slíbil napsati též onu kompozici pro ruský 

list. Koncem září neb počátkem října odjíždí do Anglie na šest neděl. Tentokráte i se 

svou paní, která se patrně chce obrodovati pohledem na vavříny svého chotě. Děti 

Dvořákovy jsou, jak náleží, opáleny zdravým vzduchem a připomínají více otce než 

matku. Bylo asi půl druhé, když jsme se vrátili do Střebska. Fara stojí nad vesnicí vedle 

kostela. Po obědě přišel na kávu Dvořák, čili, jak Kounic jej nazývá, maestro 

Dvorachino, obdivoval se s nadšením muzikálnosti Angličanů, jich velkolepým 

festivalům hudebním, mluvil též o Dimitriji a o operách. Bude ještě komponovati jedno 

oratorium, ale má nyní chuť na komickou operu.[…].“184 Červinková k tomu podotýká: 

„Ostatně vím, že nic není měnivějšího, než rozmary Dvořákovy.“185

Poslední setkání Červinkové s Dvořákem v tomto roce proběhlo za jejího 

pražského pobytu v prosinci a nebylo, na rozdíl od minulého, nijak radostné. „Dne 7. 

prosince prvně viděla jsem výtisky klavírního výtahu Dimitrije. Vzala jsem na účet 

Matice hudební jeden u Urbánka186. Dvořák nebyl na mne pamatoval, ač vyšly již 

koncem září. Když jsme jej večer prohlíželi, upozornil mne bratr, že je tam mé jméno 

špatně napsáno, rodné jméno s příjmením přeloženo, a sice Marie Riegrová-

Červinková. Rozčililo mě to nadmíru. Hned jsem běžela k litografu Starému, abych 

žádala, by se to změnilo a takové výtisky se neprodávaly. Nalezla jsem tam Dvořáka 
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s paní. Viděli jsme se tu poprvé po návratu jeho z Anglie a shledání bylo podivné. 

Dvořák vida mne tak rozčilenu a slyše, že jsem si musela vzíti od Urbánka výtisk, byl 

tím uveden do rozpaků, ujišťoval, že nařídil Starému výtisk mi zaslati, že se to nestalo 

jeho vinou, že on s tou cestou do Anglie na to pozapomněl a že jich mohu dostati, 

mnoho-li je mi libo. To, že mé jméno bylo přetištěno, nebral na velké váhy, ale vida, že 

se nedám lehce odbýti a že mne to velmi mrzí, sliboval, že se to napraví, že se plotna 

přeřeže, na dalších výtiscích že to nebude a i s tím souhlasil, aby se na výtisky dosud 

nevázané dal vytisknout nový titulní list. Já z počátku nechtěla dovolit, aby se již vůbec 

jaký výtisk s tak přeměněným jménem mým prodával. Pak mi i jiní domlouvali, 

spokojila jsem se s tím, že jsem žádala, aby na výtisky dosud nesvázané dal se jiný 

titulní list, ale to se mi nepodařilo prosadit. Upomínala jsem pak kolikráte Dvořáka i 

Starého, ale jeden se vymlouval na druhého, příčina byla, že žádný nechtěl vzíti na sebe 

útratu s vytištěním nových titulních listů spojenou, a tak to při počtu výtisků prvních 

zůstalo při starém. Ukázalo se, že zavinil tu věc Dvořák, kterýž napsal nedbale návrh 

tužkou pro titulní list, a na něm stálo, že slova jsou od Marie Rieger-Červinkové.“187

Vánoce roku 1886 strávili Červinkovi jako již obvykle v Praze. Hned 

v následujících dnech po příjezdu byla Červinková zvána denně do společnosti, na 

slavnostní večeře a politické rozmluvy. Navštěvovala pražské přátele a naopak také 

návštěvy trávily celé hodiny u Riegrů. 30. prosince se u Červinkové sešla celá literární 

společnost v čele s Vrchlickým, Šubertem, Stroupežnickým. 31. prosince přišel za 

Červinkovou také Antonín Dvořák a po dlouhé době hovořili opět o libretech. 

„Kvečeru přišel ke mně Dvořák, když jsem s ním dříve byla mluvila, chtěl Jakobína 

komponovat. Nyní přišel se zcela jinými plány. O Vánocích děti jeho dostaly povídky od 

Třebízského. Probíral se v nich a přišel na povídku o dračí korunce. Ta se mu tak 

zalíbila, to by byla opera, pomyslil si. Něco takového jako Čarostřelec. Kouzla a bajky, 

velkolepé  dekorace. Vypravoval mi ve svém úryvkovém způsobu něco o ději, o děvčeti, 

které hadovi ukradne korunku, o tom, jak by ten drak letěl a jak by to mohlo být krásné. 

Přál si, abych mu to napsala. Za dva měsíce to mohu mít hotové a on Jakobína nechá 

ležet a do toho se dá. Odřekla jsem to. Pravila jsem, že předně nemohu nyní hned do 

takové věci se dát, poněvadž mám rozepsaný spis, který chci skončit a na tom musím 

nejméně měsíc pracovat. A pak řekla jsem, že nehodlám psáti libreto jiné, když to, které 

jsem mu dala, nechává ležeti. Ostatně znám Dvořáka dobře, každou chvíli líbí se mu 
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něco jiného, nemám věru chuti psát opět něco na zmar a nemohu se též nutit k látce, 

která mi není po chuti. Myslím, že bych něco fantasticko-kouzelného psát ani 

nedovedla.“188

3. ledna 1887 navštívil Červinkovou Ladislav Stroupežnický, se kterým hovořili 

o Jakobínovi. Jeho pochvalné ohlasy znovu dodaly Červinkové chuť do práce. „Vytýkal 

velmi málo, jen nepatrné věci, radil též velmi málo a to teprve tenkráte, když jsem jej 

k tomu otázkami přiměla; zato chválil více, než jsem očekávala, takže se mně samé to 

libreto pak více líbilo než dříve. Jakkoliv bych si byla přála větší porci otevřenosti, 

přece i to, co řekl, bylo mi poučno, a pak jest velmi příjemno se Stroupežnickým o 

takové věci jednat, poněvadž on tak živě a rychle myslí, že napřed uhodne, co se chce 

říci, a je velmi snadno se s ním srozumět. Když jsem řekla, že Dvořákovi povím, že jsem 

jemu libreto ukázala, Stroupežnický překvapil mne nabízeje se, že sám s Dvořákem 

promluví a jej k práci té rozehřeje. […].“189 S Dvořákem  se Červinková setkala hned 

4. ledna v divadle. Z jeho řeči bylo patrné, že chce Jakobína komponovat, ona ovšem 

již znala jeho unáhlené reakce, což se také potvrdilo, protože když se setkali opět druhý 

den, tj. ve středu 5. ledna, již tak pozitivně naladěn nebyl. Celá situace se vyostřila ve 

čtvrtek 6. ledna, kdy Dvořák přišel za Červinkovou se zprávou, že se stále rozmýšlí, 

zda má Jakobína komponovat. Zvláštní na věci bylo sdělení, že by měl dostat nové 

libreto, a  právě od Stroupežnického. „6. ledna […]. Přišel též dopoledne Dvořák. Řekl 

zase, že se rozmýšlí Jakobína komponovat, že mu snad bude libreto psát Stroupežnický, 

on prý před asi 1 ½ rokem mu říkal, že by z Kolumba mohla být opera a včera opět o 

tom mluvili. Není mi ta celá věc jasná, nevím, co Stroupežnický Dvořákovi řekl, ale že 

by se mu sám byl právě nyní nabízel, nemohu dobře věřiti. Dvořák mluvil dále o sobě, 

ne snad, že by se jemu Jakobín nelíbil, on myslí, že by to mohlo být hezké, že jsou tam 

pěkné postavy, ale nemá nyní chuti na operu komickou. Rád by něco s velikými efekty 

scénickými a dekoračními. Nyní není komická opera v módě – nemají proto také sil. 

Řekla jsem mu, aby mi libreto vrátil, že ho mohu dát někomu jinému. On na to, to abych 

nedělala, že to hodlá komponovat později – a komu bych ho dala? Fibich a Rozkošný 

by z toho nic neudělali – je tu jediný Bendl a ten píše teď na libreto Krásnohorské. 

Mluvil ostatně Dvořák tak, že bylo vidět, že neví, co chce a co udělá. Pravil, že by 

Stroupežnický musel mu dát práci brzy. Ostatně on se k ničemu nezavázal a 
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nezavazuje.“190 Rozmluva s Dvořákem nebyla jednoduchá, ve svých myšlenkách stále 

přeskakoval a nebyl schopen se konkrétně vyjádřit. Nakonec také pravil: „že pořád ti 

muzikanti jako Chvála a Novotný atd. do něho hučí, aby to nepsal. Dříve také do něho 

pořád hučeli, aby nepsal Dimitrije. A on ho přece psal. Povídal to takovým způsobem, 

jako by chtěl říci: A udělal jsem dobře a snad bych také dobře udělal, kdybych si jich 

nyní nevšímal. Řekla jsem Dvořákovi, aby jednal dle libosti. Byla bych ochotna mu i 

jiné libreto napsati, ale nyní nemohu, pracuji na spisech, které musím ukončit. Dvořák 

řekl pak, že bude buď psát Jakobína nebo něco jiného, že se ještě rozhodne. Žádala 

jsem tedy, aby až se rozhodne, mi to napsal.“191 Červinková týž večer navštívila 

koncert, kde Dvořák dirigoval své Slovanské tance, a byla jím unesena. „On má nyní 

ovšem již větší sebevědomí a jistotu ve vystoupení, tím nabyly jeho pohyby větší živosti 

a smělosti – přitom zachovaly všecku  bezprostřední přirozenost, jaké je schopno jen 

takové božské dítě přírody, jako je Dvořák. Tak může se chovati jen člověk, který nikdy 

a v ničem nic nehraje, který na to nemyslí, jak vypadá a jak se líbí – který nikdy 

nezastavil se nad myšlenkou, co se sluší a nesluší, co svět jeho zevnějšku říká, a který 

zcela žije v dojmu okamžiku, jeho tělo naslouchá náladě mysli, aniž by bezprostřední 

rozkaz ten prošel centrem censury rozumové. Mezitím, co se obecenstvu ukláněl, kýval 

na známé přátele v obecenstvu, pozdravoval je, a gesta rukou byla tak přirozená a tak 

neženovaná – že jsme se museli zasmáti.“192

Z reakcí Červinkové jasně vyplývá, jak se věci kolem libreta Jakobína měly. 

Přesto, že Dvořák se od počátku myšlenky na toto libreto několikrát vyjádřil tak, že jej 

komponovat nebude – ona byla rozhodnuta býti k jeho vyjádřením opatrná a libreto mu 

ke kompozici a přemýšlení zanechat. Červinková měla velký zájem na tom, aby 

Jakobína komponoval právě Dvořák, a i když z jejích reakcí mnohdy znělo, aby jí 

libreto vrátil, že jej nabídne někomu jinému, nechtěla, aby se tak stalo.

V Praze se Červinková zdržela celý leden, 28. navštívila premiéru hry Juliuse 

Zeyera Libušin hněv, které se zúčastnil jako divák také Dvořák a o přestávce 

Červinkové sdělil, že k ní přijde druhý den jednat o libretě. „Přišel pak v následujících 

dnech ke mně, a přál si libreto. Již nevím, co vše jsem mu říkala, ale neměla jsem chuti 

psáti libreto nové, pokud by Jakobína nebyl komponoval. Nyní zvěděla jsem, že ono 

jednání jeho se Stroupežnickým také muselo býti jen na plano a že nic od 
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Stroupežnického slíbeno neměl. Později, myslím, že 30. ledna, navštívil mne 

Stroupežnický, tomu jsem pověděla přímo, co mi Dvořák byl povídal – a on upřímně 

vyložil, jak věc se měla. Že Dvořák již dávno chtěl na něm libreto, jednou jednalo se o 

Kolumba193 – nedávno opět jednou Dvořák s ním o tom počal, Stroupežnický mu určitě 

neodřekl, ale nic neříkal a neměl v úmyslu něčeho mu psáti.“194

V následujícím období se v „Zápiscích“ ani korespondenci neobjevují žádné 

informace týkající se kompozice Jakobína, ani textových úprav jednotlivých aktů. 

Červinková se věnuje společenskému politickému životu v Praze, případně ve Vídni, 

zpracovává „Politické zápisky“, ve kterých mapuje činnost svého otce. Ostatní čas pak 

tráví na Malči. 

Dvořák se v první polovině roku 1887 věnuje spíše kompozici komorní hudby, 

vznikají drobné skladby pro housle a violu, Romantické kusy, provádí revizi opery Král 

a uhlíř, po úspěchu v Anglii uvedl také v Praze oratorium Svatá Ludmila. Na počátku 

léta při pobytu na Vysoké začíná přemýšlet nad kompozicí Jakobína. 23. června 1887 

píše Červinkové v dopisu z Vysoké: „Milostivá paní! Teprv nyní je mi možno zcela 

vážně a opravdově o naší věci přemýšlet, neb až dosud jsem byl jinými věcmi příliš 

vázán a skutečně také chci se nyní do práce pustit, ačkoliv nejsou u nás i jinde vyhlídky 

do budoucnosti takové, aby člověk s chutí pracoval. To byly a jsou však věci pro mne 

vedlejší, spokojím se, když má opera se lidu líbí a uznání dojde, to ostatní přijde 

později. Jen kdyby se u nás trochu opravdověji a upřímněji o našem domácím umění 

myslelo, ale tak, jak to až dosud jde, není to v pořádku, a ani to není hezké a příliš 

vlastenecké. U nás se opera líbí, třebas velmi líbí – dává se jeden, dva neb tři roky, pak 

pořád méně a méně, až se na ni zapomene! A z toho ze všeho nezbyde nic, nežli věčně 

věkův ta „Prodaná nevěsta“! Odpusťte, že Vás nyní svými stesky obtěžuji, ale myslím, 

že se mnou souhlasiti budete. A nyní k věci. Buďte tak laskavá a pošlete mně brzo ty 

opravy v I. jednání, zejména ten začátek a konec, a pak mi laskavě udejte, za jakých 

výminek mi libreto přenecháváte, aby také v tom ohledu bylo vše v pořádku […].“195

Červinková byla dopisem Dvořáka a zejména jeho dotazy na honorář zaskočena. Po 

poradě s F. A. Šubertem a otcem, Dvořákovi v dopise 8. července 1887 píše: „Ptáte se 

mne na podmínky stran libreta. Při opeře osud a zdar hudby a slova tak úzce spolu 

souvisí, že se mi zdá být nejspravedlivějším, když libreto je honorováno podílem na 

                                               
193 Jednalo se o historickou hru Kryštof Kolumbus.
194 Viz pozn. 188.
195 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 2. Korespondence 
odeslaná 1885 – 1889, s. 252 – 253, Praha: Editio Supraphon, 1988.



60

tantiémách, a tedy dle úspěchu opery. Jestli se opera nejen líbí, ale i na delší čas udrží 

a dále pronikne, je to znamením, že libreto se osvědčilo, poněvadž slabé libreto zmaří 

zdar i nejlepší hudby. Nyní se všude systém tantiém u divadel zavádí vždy víc a více, též 

ve příčině libret jakožto nejspravedlivější. Vím, že podíl bývá různě vyměřen 

v jednotlivých zemích a nerada bych žádala něco, co by se Vám zdálo neskromným.. 

Přála bych si pátý díl toho, co dostanete od divadla buď ve formě honoráře neb 

tantiém. Předpokládám, že bude opera zadána na tantiémy a přála bych si tedy pátý díl 

tantiém, a to v ten způsob, aby divadlo tento podíl přímo vyplácelo mně.“196 Že se 

Dvořák tentokrát opravdu rozhodl a s libretem pracoval, dokazuje hned další dopis, 

který Červinkové zaslal vzápětí: „Velectěná paní! Děkuji srdečně za laskavé a brzké 

dodatky „Jakobína“ a jenom bych ještě prosil, až mi pošlete celý I. akt, aby byly všude 

scénické poznámky dobře naznačeny a vše, co herci mají dělat, abych věděl dobře, jak 

mezihry a dohry jednotlivých míst mají být dlouhé aneb krátké. Zpěv lidu jsem si myslel 

trochu jinak. Snad jako jste mi to napsala dříve. Lid totiž by zpíval nějakou píseň 

mariánskou, jak o požehnání bývá, a Bohuš, když přijde, může zpívat, jak to nyní stojí 

(ale zároveň se sborem). Jenom myslím, že ta scéna (po kostelní písni) s Bohušem a 

Julií je příliš dlouhá, možná ale, že během práce snad přece se s tím spřátelím. Hlavně 

bych jenom prosil o změnu v textu, když lid v kostele zpívá, tedy něco vážnějšího a 

velebného. Pak ten konec I. aktu ať je hodně efektní a třebas bez ansámblu – jak sama 

za dobré uznáte. Tedy jak jen možná brzo můžete, pošlete mi to.“197 Také Červinková 

byla rozhodnuta využít chuť, nadšení a zájem, který v posledních týdnech Dvořák o 

Jakobína vynakládal, a proto se úpravám libreta intenzivně věnovala. Dvořákovi píše 9. 

července 1887 dlouhý dopis, ve kterém uvádí i aktuální změnu libreta198: „Velectěný 

pane! Přejete si jiný sbor pro počátek, nějakou píseň mariánskou. Napsala jsem Vám 

tedy píseň takovou, která myslím, že bude vhodná, soudím, že se proto dobře hodí, že 

refrén její upomíná na děj opery a je v souhlase s rázem celého libreta a upomínkami, 

které vzbuzují se v Julii a v Bohušovi. Také jsem napsala stranou ten sbor, jejž jsem 

Vám dříve jednou poslala, ale myslím, že by bylo lépe užít té písně mariánské. 

Přemýšlela jsem o Vaší poznámce, že první scéna mezi Julií a Bohušem snad bude 
                                               
196 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 6, Korespondence 
přijatá 1885 – 1892, s. 126 – 127, Praha: Editio Supraphon, 1997; citace dopisu Marie Červinkové-
Riegrové Antonínu Dvořákovi ze dne 8. července 1887.
197 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 2. Korespondence 
odeslaná 1885 – 1889, s. 256 – 257, Praha: Editio Supraphon, 1988; citace dopisu Antonína Dvořáka 
Marii Červinkové-Riegrové ze dne 8. července 1887.
198 ANM, fond MČR, karton č. 33, inv. č. 412 (rkp.); citace dopisu Antonína Dvořáka Marii Červinkové-
Riegrové ze dne 9. července 1887.
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trochu dlouhá. To by ovšem bylo chybou. Z toho ohledu by vskutku bylo lépe, aby 

Bohuš píseň matčinu nezpíval celou, nýbrž jen první sloku, jak to je naznačeno, a třeba 

jen první řádky, jen tak, aby melodie její se připomněla. To je právě účelem toho, že se 

ta píseň zde uvádí, obecenstvo musí melodii a význam té písně znát, aby ke konci 

pochopilo, proč zpívání té písně na starého hraběte tak mocně působí; ale není potřeba, 

aby ji slyšelo celou, to se stane až ve třetím jednání na konci, když Julie tu píseň zpívá. 

Naznačila jsem zde, jak by se ta scéna mohla trochu zkrátit, přehlédněte si, co je 

napsáno. Vynechala jsem totiž některé řádky z počátku scény – a tato se zkrátí ještě tím, 

že prvních několik řádek může Bohuš zpívati mezi tím, co sbor zvučí z kostela. Dále 

vynechala jsem několik řádek v dalším postupu scény, poněvadž jimi přetržen byl tak 

říkaje proud vypravování. Zdá se, že počínaje místem: „Ubohou schvátil žal“ atd. musí 

se to provést více na způsob recitativu, alespoň tak, aby bylo dobře rozumět tomu, co se 

zpívá a povídá, poněvadž ve slovech těch je kus expozice děje. Očekávám, že mi 

napíšete, jste-li se změnami v prvním jednání a s koncem aktu spokojen a jestli si 

přejete mít nějaké změny v aktě druhém a třetím. Ta scéna ke konci prvního aktu, 

myslím, že bude dobrá a je Vám to na vůli, chcete-li skončit tím, jak starý hrabě od 

učitele k obecenstvu se obrátí a Adolfa představí: „Zde dědic můj, Váš pán!“ aneb 

chcete-li ten konečný ensemble užít.“

První jednání.

První výstup. Sbor za jevištěm, později Bohuš a Julie.

Sbor v kostele.

Své hlavy v prachu skláníme,                                        

však mysl k výši vznášíme,                                           

z pozemské tísně,

na křídlech písně!

(My toužíme a strádáme,

matičku naši 

Marii, matku vzýváme,

z žalu a tísně,

ve zvucích písně!)

Aneb.

Když v blahosti nám žití plyne,

Tě žehnáme
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Tě slavíme, o Pane!

Když zkoušíš nás, ó Hospodine,

nechť vůle Tvá se stane!

Vždy s námi buď, ať zlo nás mine,

ó požehnej nás Pane!

Ó máti svatá, žehnej nás,

slyš prosebný svých dítek hlas,

kdy vylétnem z tísně,

na křídlech písně!

Mezitím co sbor ze chrámu zaznívá, přichází bylo dítětií Bohuš a Julie, rozhlížejí se               

(v pohnutí) kolem a k rodnému zámku.

Bohuš: 

Jsme zde, jsme v domově!

Julie: 

V tvém domově!

Bohuš: 

Ó rodná místa! Zřím vás znova!

K vám spěla touha vyhnancova!

(Sbor v kostele):

Ó vzpomínky se budí v paměti

jak blaze tady bylo dítěti,

v náručí matky, v otce objetí.

Ó matko moje!

Tvůj obraz vídám v tichém snění,

jaks těžké moji po nemoci,

nad lůžkem bdívala jsi v noci

mne konejšila v tichém pění,

mne písní konejšila v noci!

Synáčku můj květe,

mé blaho, můj světe, mé nebe !

(Jak prosí u Boha,

tvá matka nebohá, za tebe!)
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Julie: (s žalostným pohnutím, měkce)

Často tu písničku

dítkám svým zpívám

a dobrou matičku

tvou, v duchu vzývám!

Snad odpustí mi v hrobě, pro lásku mojí k tobě!

Recitando:

Ubohou schvátil žal,

když otec hněvem vzplál

a odvrátil se od syna!

Důrazněji a s trpkou výčitkou samu sobě:

A roztržky té příčina

jsem já, já neblahá!

Bohuš:

Ó nemluv tak má předrahá!

Spor s otcem dávno tlumen byl.

Mně nový svět se zjevil v cizině,

na porobu jsem vzpomněl v otčině,

na bídu lidu, chtěl jsem, aby žil!

Tu častý býval s otcem svár

v něm Adolf živil hněvu žár,

a zmařil usmíření!

by v lidě utíštění atd.

Červinková trávila léto na Malči a zabývala se hlavně opravami a opisováním 

svých básní z dřívějšího období, a také dokončováním spisu „Ochrana chudé a 

opuštěné mládeže“, jež vyšel ještě týž rok tiskem. Kromě toho se zabývala libretem a 

čekala na reakce Dvořáka na její textové úpravy, které on žádal. Dvořák napsal 

Červinkové 26. července 1887. Dopisem reaguje především na její požadavky ohledně 

honoráře, jak se jí dotazoval v psaní ze začátku měsíce, vůbec se nevyjadřuje 

k podrobně rozepsaným změnám v libretu, jež mu v minulém dopise Červinková 

napsala. Kromě toho opět zkouší vznést dotaz, zda by neměla zájem napsat přeci jen 

nějaké nové libreto na fantasticko-romantické téma, jak se zmiňoval dříve. Z dopisu je 

patrné, že k Dvořákovi doléhají hlasy z prostředí české kritiky, aby Jakobína
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nekomponoval. „Milostivá paní! Račte laskavě prominout, že Vám tak dlouho na Vaše 

psaní neodpovídám, ale měl jsem posledně tolik práce s opravami a mnoho jiných 

starostí, takže jsem ani k tomu se nedostal, abych aspoň některé korespondence (a těm 

já se co možná vyhýbám) třebas důležité obstaral. Co se týče Vašich podmínek stran 

„Jakobína“ bych byl ochoten k tomu přistoupit, ale přece by mi bylo milejší, kdyby jste 

si určila jistý honorář jednou provždy, jak to u nás bývá obyčejem a jak to ustanovují u 

nás kupříkladu Hostinský s Fibichem a Rozkošným aneb jak sl. Krásnohorská se 

Smetanou a Bendlem. Já ovšem jinak milerád uznávám, že libretista zaslouží vším 

právem také náležitou odměnu za svou práci, to ale může se stát jenom snad v Paříži 

neb v Itálii, u nás ale i v Německu je to pravou řídkostí. Dalo by se o tom ovšem mnoho 

psát, ale bylo (by) toho příliš mnoho, nejlépe by bylo, kdybychom tu věc oustně a řádně 

vyjednali a prohovořili, než ten velmi rozhodný krok, operu tu psát, učiním. Což kdyby 

jste přec na to pomýšlela napsat mi něco fantastického a romantického a hodně 

originelního, aby to celou mou mysl zaujalo a mne nadchlo? Pardon, nedivte se, že o to 

opět zavadím, ale když mám ustavičně od rozhodujících u nás pánů slyšet: „Nedělejte 

to, to není pro Vás“, „Počkejte, až budete mít něco většího a zajímavějšího!“ Jí ovšem 

na to nedbám, tak jak při „Dimitriji“ mně ode všech tak zrazovaného, ale když se nyní 

mám do operní práce dát a vynaložím na to jeden až 1 ½ roku namáhavé práce, tu se 

mi ovšem nemůžete divit, že tak dlouho se nerozhoduji? Možná, že Vás v Malči brzo 

navštívím a pak si o všem ještě jednou pohovoříme.“199 Červinkovou tento dopis od 

Dvořáka velmi znepokojil, odepsala mu vzápětí, nezvykle přímo a ostře. Také v 

„Zápiscích“ ze 14. srpna si zpětně poznamenala : „[…] Dále měla jsem písemné 

jednání s Dvořákem, jemuž jsem 1. srpna odeslala odpověď velmi rozhodnou v příčině 

Jakobína.“200 „Velectěný pane! Z listu Vašeho se dovídám, že snad brzy nás navštívíte. 

Budete nám vždy, kdykoli byste u nás pobýti chtěl, vítaným hostem. Píšete, že by Vám 

bylo nejmilejší, kdybych žádala za libreto honorář jednou provždy, toho já však učiniti 

nemíním, vždyť se teprve musí ukázati, jak se libreto osvědčí a dle toho, jak se 

osvědčilo, zaslouží také odměnu, proto je systém tantiém pro obě strany ten 

nejspravedlivější. Pakli byste mi chtěl učiniti jiný návrh ve příčině podílu mého na 

tantiémách, mohli bychom o tom jednati, však podotýkám, že vlastně by bylo 

nejrozumnější jednati o tom, až byste určitě věděl, co byste dostal od divadla. Určí-li 

                                               
199 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 2. Korespondence 
odeslaná 1885 – 1889, s. 258 – 259, Praha: Editio Supraphon, 1988; citace dopisu Antonína Dvořáka 
Marii Červinkové-Riegrové ze dne 26. července 1887.
200 Zápisky 14. srpna 1887, ANM, fond MČR, karton č. 13, inv. č. 292.
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divadlo, jakož myslím, výhodná procenta, nebude Vám můj podíl na nich překážeti a 

soudila jsem dle toho, co mi od jiných bylo řečeno a co jste sám jiným nabízel, že 

požadavek můj není neskromný. Vy mně však píšete dále, že se rozmýšlíte „Jakobína“ 

komponovat, poněvadž Vám jej „rozhodující“ u nás páni stále zrazují. Myslím, že v té 

věci přijde na to, co se Vám samému líbí. Nemáte-li do „Jakobína“ tu pravou chuť, 

jaké je ke zdaru takového hudebního díla zapotřebí, tedy prosím, abyste se neostýchal a 

mně libreto bez odkladu vrátil. Opatří-li Vám ti, kdož Vás od „Jakobína“ zrazují, 

libreto, které by Vám lépe vyhovovalo, budu Vám je srdečně přáti. Vyslovujete dále 

přání, abych sama napsala libreto jiné, romantické a fantastické. Jakkoli mám před 

sebou jiné práce, ke kterým (jsem) se již dávno chystala, přece mám tak velkou úctu 

před uměním hudebním. Věřím zvláště, že bych byla ochotna pokusiti se o něco, co by 

Vás nadchnouti mohlo k dílu, které by sloužilo ke cti českému umění a českému jménu, 

pakli byste nenašel nikoho jiného, kdo by Vám v tom lépe vyhověl než já. Ale ku práci 

takové je třeba také anima a chuti a tu bych bývala měla, kdybych byla věděla, že jste 

se pustil do „Jakobína“. Psala jsem toto libreto kdysi též k Vašemu přání. Vy jste mi 

scénář i libreto schválil, kolikrát jste se mi o něm velmi pochvalně vyslovil, chtěl jste jej 

komponovati a pak jste si to rozmyslel a říkal jste zejména, že Vám to hudební kritikové 

zrazují. K čemu mám nyní psát nové libreto? Budu se namáhati několik měsíců, snad se 

Vám to, co bych napsala, i bude líbit a pak přijdou opět titíž kritikové a zradí Vám to 

opět a já budu míti místo jednoho libreta ležet dvě. Když byste byl nějakému divadlu 

zadal operu, dříve již objednanou, a oni by Vám pak řekli, tuhle operu Vaši my 

provozovat nebudeme, ale napište nám jinou, tu snad budeme provozovat – posuďte 

sám, zdaž byste ku psaní té druhé opery měl velkou chuť? Já ostatně nevím, čím jsem si 

tak nápadnou nepřízeň hudebních kruhů zasloužila. Když jsem napsala „Dimitrije“, 

zrazovali Vám jej, co mohli, a když se pak dával, psali o něm velmi pochvalně 

v Tagblattu, v Bohemii, v Neue Freie Presse, ba v Národních listech mnohem 

pochvalněji než v Politik, nejnepříznivější kritiku ze všech napsal pan Chvála do 

Osvěty. Nyní, když jste chtěl komponovat „Jakobína“, opět Vám jej vší silou zrazují. 

Z toho musím usoudit, že jsou mi ti páni, o nichž píšete, zámyslně nepřízniví – proč, to 

nevím – ale kdybych napsala sebelepší libreto, myslím, že by se jim také nelíbilo. 

K čemu se mám tedy jejich kritice vystavovat? Není-li moudřejší přenechati psaní libret 

lidem jiným, jichž libreta Vám zhaňovati nebudou? A vymyslím-li si nějaký opravdu 

účinný děj, mohu se o to pokusiti zpracovati jej samostatně a nemusím se ohlížet na 

dobrou nebo nedobrou vůli hudebních kritiků. Napsala jsem Vám to vše, abyste věděl, 
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jak o těch věcech smýšlím. Nemyslete, že mi odpověď tu diktuje neochota k Vaší osobě, 

nepotřebuji ujišťovat, že si umění Vašeho velice vážím, že bych, když jsme již spolu na 

světlo vypravili „Dimitrije“, ráda (bych) Vám podala látku k novému tvoření, vždyť 

víte, že jsem vždy ochotně Vašim přáním vyhověla a že jste nikdy neměl příčinu na mne 

si stěžovati. Musíte ale uznati, že je to velmi přirozené, když vidouc, jak věci se mají, 

pozbývám chuti ku psaní libret. Poručte mne prosím své paní a panu a paní hraběnce 

Kounicovým a sdělte se mnou, jak jste se ve příčině „Jakobína“ rozhodl, míníte-li jej 

psáti či ne. Přijdete-li k nám, způsobíte nám potěšení svojí návštěvou.“201

Tato otevřená a upřímná reakce Červinkové Dvořáka přesvědčila a byla pro něj 

impulsem k počátku kompozice Jakobína. Červinková se později v Praze dozvěděla, že 

Dvořák byl v létě nemocen, trpěl nervovým onemocněním, v důsledku kterého nemohl 

vůbec spát a tedy se ani dobře soustředit na práci a kompozici. F. L. Rieger se 

s Dvořákem setkal 11. září 1887 při příležitosti premiéry jeho Mše D dur při svěcení 

kaple v Lužanech.202 Rieger pak Červinkové sděloval, že byl Dvořák opravdu nezvykle 

nervózní a rozčilený, což ovšem mohlo být způsobeno důležitostí situace. 

1. listopadu 1887, den poté, co se vrátila Červinková s otcem z Vídně do Prahy, 

se setkala náhodně s Dvořákem. „S Dvořákem setkala jsem se na ulici. Odjížděl na 

Vysokou. Píše drobné práce, je rozmrzen na poměry u divadla a nemá proto chuti do 

opery, žádný komponista prý ničeho psáti nebude. Krále a uhlíře mu nedávají, ač mu to 

dalo mnoho práce, Dimitrije dávno nedávají a odbývají jej až hrůza. Snad se Dimitrij 

dostane do Hamburku. „Potom bychom se o to rozdělili,“ řekl Dvořák a mínil tantiémy.

[…].“203

Červinková se s Dvořákem setkala znovu ještě 5. listopadu 1887 v Praze. „Dne 

5. listopadu v sobotu přišel k nám ráno Dvořák. […] Prosila jsem Dvořáka, aby mi 

půjčil opis prvního aktu se změnami, které jsem tam učinila. Řekl mi, že jej snad bude 

potřebovat, jestli prý mu přijde nějaký raptus204, že se do toho dá. Již počal v létě něco 

pracovat a pak toho nechal, pozbyl chuti ku práci, je vůbec rozmrzen na divadlo.

[…].“205 Dvořák poté odjel do svého letního bytu ve Vysoké u Příbrami a zde začal 10. 

listopadu 1887 s náčrty opery Jakobín. „Zápisky“ ze dne 27. prosince potvrzují, že 

                                               
201 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 6, Korespondence 
přijatá 1885 – 1892, s. 130 – 131, Praha: Editio Supraphon, 1997; citace dopisu  Marie Červinkové-
Riegrové Antonínu Dvořákovi ze dne 1. srpna 1887.
202 Mše D dur, op. 86. „Lužanská“. Premiéra verze s varhanním doprovodem.
203 Zápisky 17. listopadu 1887, ANM, fond MČR, karton č. 13, inv. č. 292.
204 Záchvaty šílenství.
205 Zápisky 17. listopadu 1887, ANM, fond MČR, karton č. 13, inv. č. 292.



67

Dvořák na Jakobínovi opravdu pracoval. „27. prosince v úterý odjel Václav do Malče. 

Přišel k nám Dvořák a dozvěděla jsem se konečně že opravdu komponuje Jakobína. 

Chtěl o tom se mnou hovořit.“206 Poslední setkání Červinkové s Dvořákem v tomto roce 

se uskutečnilo 30. prosince. „Dne 30. prosince v pátek byla jsem ráno u Dvořáka. 

Probírali jsme první akt Jakobína a pak ptal se mne, jaké žádám podmínky, i chtěl, 

abych si určila sumu jednou provždy. Já na to, že je to těžko, že se neví ani jak se opera 

bude líbit, jak mnoho dávat, a kdybych řekla určitou sumu, že by se mu to třeba zdálo 

mnoho. On mínil, že by mu to přece bylo milejší jednou provždy a že musí operou 

vládnouti a ji prodávati sám. Já však přece vytrvala při systému tantiém a pravila, že 

jestli to, co jsem žádala, totiž pětina, se mu zdá mnoho, že by se to mohlo smluvit na 

jiný podíl, že však určit by se mohl až tenkráte, až se bude vědět, co se dostane za operu 

od divadla. Tu se Dvořák vyslovil, že on operu nedá divadlu na tantiémy, že bude žádat 

určitou sumu za právo k opeře na několik let, protože když to dá na tantiémy, nestarají 

se o to, aby operu dávali  a že mi pak z toho, co dostane, dá desátou část. Já na to ani 

určitě nepřitakala, ani neodporovala, jen jsem to vyslechla, ale byla jsem nemálo 

překvapena, když Dvořák dále pokračoval řka, že mi nyní od divadla též budou posílati 

desetinu tantiém jeho za Dimitrije. Že prý jim z dobré vůle na tantiémách něco slevil, to 

že nyní dále činit nebude, že žádá to, co má ve smlouvě, a mně že mají z toho dávat 

desetinu. Dosud jsem od Dvořáka ničeho nedostala a choval se vždy tak, že jsem 

litovala své dřívější přílišné útlocitnosti a úzkostlivosti, s jakou jsem se byla ostýchala o 

těchto věcech s ním hovořit. Proto jsem se naučila jinak s ním hovořit. Dvořák právě mi 

ohlašoval, že přichází překlad od paní Malybrok-Stielerové, chtěl jít pro ohlášenou 

zásilku. Pravil, že dá paní Stielerové za překlad 300 zlatých a že si to bude tisknout 

v cizině sama, od divadel že budu dostávat já. […].“207

Nový rok 1888 strávili Červinkovi dle tradice v Praze. „Dne 1. ledna v Praze

bylo u nás celé dopoledne velmi hlučno, neustálé návštěvy, zejména též Zeithamer, 

Zucker, Kalousek, Toužimský a pan Vrťátko, který se velmi těší k tomu, že Dvořák dal 

se konečně do Jakobína. Odpoledne navštívila jsem kapel. Mayra, jehož byla ranila 

mrtvice. […].“208

Z Prahy odjela Červinková tentokrát již 2. ledna 1888. Dvořák v té době byl 

v Praze a pracoval na Jakobínovi. Od 3. do 15. ledna pobývala Červinková v Malči. V 
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„Zápiscích“ z tohoto období jsou především poznámky a vzpomínky na babičku 

Červinkové, Terezii Riegrovou, ze kterých také později sestavila její životopis. 15. 

ledna odjela Červinková zpět do Prahy, kde se záhy od své sestry Libuše dozvěděla 

nové zprávy od Dvořáka, který prý potřebuje její přítomnost kvůli nejasnostem a 

úpravám v libretu Jakobína. „[…] Od sestry jsem zvěděla, že Dvořák se shání po mně a 

náramně prý říkal, že již kolik dní nemůže pracovat pro dva řádky, které se mu 

nedostávají, a že bych nyní, když on komponuje, měla být v Praze.“209 Dvořák také hned 

druhý den Červinkovou navštívil. „Dvořák ráno přišel a vyložil mi, že si přeje malé 

přerušení mezi scénou, kde hoši obklopují Jiříka, škádlíce jej, a mezi scénou, kdy 

purkrabí se vrátí a posměšná píseň začíná. Obě tyto scény jsou posměšné, škádlivé, a 

třeba je něčím rozdělit. […].“210 Červinková žádané změny do libreta zapracovala a 17.

ledna jej Dvořákovi předala. V sobotu 21.ledna ji navštívil Ladislav Stroupežnický a 

s ním konzultuje také změny, které dopisuje do libreta. Jednalo se o vsuvky do duetu 

Terinky a Jiřího. Ještě než Červinková v lednu odjela zpět do Malče, navštívil ji 

v pondělí 23. ledna Dvořák s prosbou o radu. „Dne 23. ledna v pondělí měla jsem ráno 

velmi napilno s nakupováním a pakováním. Ještě přišel Dvořák raditi se o Jakobínu. A 

měl zas ten podivuhodný nápad, kdyby prý jeden akt Jakobína byl hrán v Paříži. Že prý 

mu tu operu zkazí postavy: purkrabí a učitel. Že prý ta opera je hrozně těžká, že on to 

nedovede a podobných věcí více. Pracuje prý nyní vůbec zvolna a zdá se mi, že často 

bývá nervózní.“211

10. února přijela Červinková opět do Prahy. Ještě týž den se v divadle setkala 

s Šubertem a Kolárem a zajímala se o představení Dimitrije. Měla jasné představy o 

změnách, které by ráda do inscenace zahrnula. Do odpoledne načrtla předpokládané 

změny do partitury a donesla do divadla. Mimo jiné se od Šuberta dozvěděla, že 

v neděli 12. února přijede Petr Iljič Čajkovský a velmi stála o seznámení s ním. 

Čajkovský se účastnil slavnostního představení opery Othello, na které byla pozvána 

také Červinková s otcem. Ze „Zápisků“ z toho večera je patrné, jak dobrý dojem na 

Červinkovou Čajkovský udělal. „Divadlo bylo opět nabito. Čajkovský měl loži 

nedaleko nás a ředitel Šubert seděl u něj v prvním jednání, též mladší Urbánek točil se 

tam a později Valečka, Vašatý a jiní. V druhé loži byl mladý Silotti, pianista, tuším zeť 

Čajkovského. Po prvním jednání dal mne Šubert vyvolat, chtěje mne ve foyeru 
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představit Čajkovskému. Byla to přestávka, ve které obecenstvo nevycházelo, foyer byl 

prázdný až na skupinu lidí, kteří měli býti Čajkovskému představeni. Otec šel se mnou i 

Šubertem do foyeru. Čajkovský byl tam v kruhu pánů, na jichž černých šatech a bílých 

kravatách i jakési ceremoniální napnutosti mohla se znamenat slavnostnost okamžiku. 

Sotva otec přistoupil, šli si s Čajkovským hned vstříc, Čajkovský se hlásil, že otce zná 

z Moskvy, že se tam s nimi sešel před 22 roky, promluvil na otce francouzsky. Otec 

představil mne, podali jsme si ruku, já pozdravila Čajkovského rusky, však tento 

pokračoval dále ve francouzském hovoru s otcem. Na mne činilo velmi příjemný dojem 

velmi nenucené a přirozené chování Čajkovského. V jeho hlase, v jeho pohledu, ve 

výraze jeho tváře jest něco přímého a otevřeného, co rázem dobývá si důvěry. Ten náš 

stísněný způsob zdejší plný okolků a faksí, ta naše konvencionální zdvořilost, to vše jest 

něco zcela jiného než ten tón nenucený, jaký vládne ve společnosti ruské. Pocítíš to 

rázem při prvním slově, při prvním tónu, jest to něco, co popsati se nedá, vidíme-li 

takového člověka z jiného světa, můžeme měřiti na něm svou vlastní obvyklou 

nešroubovanost, nucenost v obcování (žemanstvo, jak říkají Rusové). To byl hned ten 

první dojem, jejž jsem si odnesla při setkání s Čajkovským, a při pozdějších stycích 

původní nejasný pocit proměnil se v určitou jistotu. Osobnost Čajkovského je velmi 

sympatická, je prostředně veliký, nevysoký, ale souměrný v postavě. Ač ještě nedosáhl 

padesátky, jest jeho plnovous i vlas šedivý, ba vlasy vpředu úplně bílé a na temeni 

prořídlé. Přitom však barvy tváře jsou svěží a zdravé a čilost duševní veliká, takže bílá 

barva jeho vlasů jaksi kontrastuje s ostatním zevnějškem. Rysy tváře jsou ušlechtilé a 

pravidelné, čelo vysoké, jakoby myšlenkou vypracované, a celé tváři vtištěny stopy 

duševní práce, zvláště výrazné je živé, jemné modré oko, které tak přímě a bodře do 

světa se dívá. […]. Při svých pozdějších hovorech s Čajkovským příjemně jsem byla 

dojata, pozorujíc, že u něho není žádné fráze. […]. Když jsme prvně ve foyeru s otcem 

stáli, on zpočátku všímal si jen otce, mluvilo se francouzsky, a i když tu řeč byla, zdaž 

bychom se mohli dorozumět i po slovansku a já pár slov rusky pronesla, Čajkovský

bystřeji si mne povšiml, velmi příjemně překvapen pravil, že mluvím rusky, a pustil se 

do ruského hovoru. Otec též pár slov rusky pověděl, pak představil Čajkovskému 

Dvořáka, a tu se muselo vzít útočiště k němčině, ačkoliv Urbánek s jakousi naléhavou 

důležitostí upozorňoval, že mistr umí anglicky, Čajkovský přál si viděti Dimitra 

Dvořákova, i těšil se na to a otec mu pověděl, že libreto jest ode mne. Tu se mne 

Čajkovský jal vyptávat, jak jsem pojala syžet, zda jsem užila Schillera a zda Puškinova 

Borise Godunova, a skoro po celý čas přestávky hovořil po rusku se mnou a pak slíbil, 
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že mne navštíví. […].“212 14. února navštívila Červinková Dvořáka kvůli úpravám 

v libretu. „Byl toho dne Čajkovský s Bendlem u Dvořáka na obědě. Já chválila 

Dvořáka za to, že jej pozval, a tu mi paní pravila, že se Čajkovský pozval sám, že chce u 

něj obědvat. To je po rusku.“213 S Čajkovským se znovu setkala Červinková 15. února 

v divadle na Prodané nevěstě, následující večer pak navštívila ruský kroužek, kde 

Čajkovský také byl. Červinková se pokoušela v divadle zařídit, aby se Dimitrij hrál 

ještě v přítomnosti Čajkovského, ale to se nestalo. Představení se konalo den po jeho 

odjezdu. 20. února jednala Červinková s Dvořákem o Jakobínovi. „Obává se, že 

nebudou vděčné partie. Lotynku chce vyhodit, jen nechat pro epizodistku, a mám její 

árii v prvním jednání proměniti ve sbor. Mnoho změn přeje si v jednání druhém. Nelíbí 

se mu scéna se zkouškou a pak scéna mezi učitelem a starým hrabětem. Chce nějaká 

vděčná čísla pro Jakobína a pro Julii. Má ve mnohém pravdu a navrhovala jsem mu, 

jak II. akt pozměnit.“214

Přestože Červinková trávila většinu času střídavě v Malči a v Praze, 

s občasnými vyjížďkami do Vídně, rozhodla se na jaře 1888 podniknout delší cestu 

mimo domov. Téměř celý březen a část dubna (od 8. března do 14. dubna 1888) strávila 

Červinková v doprovodu své sestřenice Bohumily Vávrové a svého chotě Václava 

Červinky na cestě po Itálii, delší dobu z toho pak pobyla u své přítelkyně Anny 

Lauermannové v Římě. Dvořák pokračoval v kompozici Jakobína. 8. března 1888, před 

svým odjezdem, informovala Červinková otce o vývoji její spolupráce s Dvořákem: 

„[…] Se Dvořákem jednala jsem velmi mnoho a jsem ráda, že jsme se o některých 

věcech dohodli, zejména o počátku třetího jednání. Návrh můj (na allegorickou hru) se 

Dvořákovi líbil, a Stroupežnický též to schvaloval. Dvořák měl jen jednu pochybnost, že 

se na takovou alegorii nedá nic jiného napsat než hudba hezká, sférická, více vážná a 

takovou, že by nemohl ten učitel komponovat, učitel že může dovést jen něco komického 

a nic opravdu krásného. Jakmile by se mělo připustit, že je to kompozice učitelova, že 

by to muselo mít ráz komický (on myslí, že by se to muselo trošku parodovat) a to že by 

při alegorii nešlo. Namítala jsem, že učitelové skládali také vážné skladby a mše a on 

mi odpověděl: „ale to je to, všecky ty mše jsou komické (já je znám).“ A zkrátka zůstal 

na svém, že tu alegorii může komponovat jen tenkráte, když se vynechá ta poznámka, že 

skladatelem té hudby je učitel. Náhoda tomu chtěla, že se u mě Dvořák sešel se 
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Stroupežnickým a tu mi Stroupežnický v některých věcech přišel na pomoc, sice bychom 

se teprve těžko byli dohodli. Musela jsem Dvořákovi ještě připisovat verše pro první 

akt, a to hned za pobytu v Praze. Čekal na to, že nemůže komponovat, když to nemá. 

Stroupežnický, když mou rozmluvu s Dvořákem vyslechl pravil: „teď jsem se alespoň 

něčemu přiučil a vidím, že nemůže libreto psát, kdo není ani trochu muzikální.“ Dvořák 

totiž každou chvíli řekl vidíte, já potřebuji takovýhle rhytmus – a místo aby řekl jambus 

trocheus daktylus – počal zpívat pískat melodii, anebo vzal papír a napsal melodii na 

papír. Budu mít ještě plno práce se druhým aktem, ve kterém je třeba různých změn. Ale 

když mi nezasahá do osnovy děje a nekazí romantická místa, v jiném mu ráda vyhovím 

– protož jsou jisté požadavky hudby, kterých se musí dbáti.“215 Během nepřítomnosti 

Červinkové v Praze ji zejména otec informoval, pokud měl nějaké zprávy od Dvořáka 

nebo o Dvořákovi a kompozici Jakobína. Tak jí také sděloval     30. března v dopise: 

„[…] Bendl mi pravil, že Dvořák pracuje pilně na Jakobínu, a že první akt již také 

instrumentoval. Dvořák nyní hrál tj. dirigoval své Stabat Mater s velkým úspěchem 

v Pešti.“216 31. března psal znovu: „Dnes tu byl Dvořák, sháněl se po Tobě. Chtěl by tě 

míti pořád po ruce, abys mu text pořád měnila  tak, co potřebuje kvůli hudebnímu 

efektu. Pracuje nyní velmi pilně a důkladně a s velkým interesem […].“217

Červinková se vrátila z cest do Prahy 14. dubna 1888. Dvořák jí navštívil 

v pondělí 16. dubna. „Vrátil se odpoledne z Plzně a hned přišel k nám.“218 17. dubna 

pak navštívila Dvořáka u něj doma, aby jí přehrál z Jakobína nějaké části, které již měl

komponované. Otci pak ještě téhož dne v dopise sdělovala: „[…] Dvořák nebyl 

v Praze, byl v Plzni, kdež se 15. v neděli dávala jeho kompozice, včera odpoledne přijel 

a byl u mne, dnes jsem byla u něj a on mi kousek první scény hrál. Pak přišel 

Stroupežnický, jejž jsem o to byla požádala – a mluvili jsme spolu o libretě – a tu se 

otevrou dveře a vstoupí p. Vrchlický, který že nyní se Stroupežnickým na znamení štíru 

– nu ale dobře se to sneslo. Stroup. si vzal libreto sebou, již to dobře neměl vše 

v paměti, pravil, že si to musí sám přečíst, že pak své mínění řekne.“219
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Od 19. dubna 1888 pobývala Červinková na Malči a věnovala se úpravám 

Jakobína. Dvořák opět žádal některé změny v prvním jednání opery, Červinková 

obratem podle jeho slov úpravy provedla a nejdříve poslala otci, o den později pak i 

Dvořákovi. „[…] Včera jsem si trochu odpočívala po cestě, dnes jsem počala 

opravovati na Jakobínu, a sice dodatky, které si Dvořák přeje v prvním aktě – kde se 

mu někdy pro melodii nedostává slov. Zvláště mu musím připsat pár řádek 

vlasteneckých a vřelých – které mluví Bohuš mezitím co zpěv z chrámu zaznívá při 

vyhrnutí opony, a chci dáti asi tyto:

„Slyš, česká píseň!

Ó jak jsem toužil zpět,

zvuk její uslyšet!

Ó zvuč – mi zvuč! Tvůj vábný hlas

tak sladce zní mi!

Toť pozdrav vlasti vítá nás,

jsme mezi svými!“    atd.

Dvořák je nyní v Olomouci a vrátí se do Prahy teprve v úterý. Povídá, kdybych prý byla 

v Praze, že by byl o půl roku dříve s operou hotov – ale to je patrně přehnáno.“220

Červinková nakonec ještě týž den text zkrátila a upravila znovu, a 22. dubna 1888 

odeslala Dvořákovi.221 „Velectěný pane! Doufám, že ty opravy v prvním jednání budou 

se dobře hoditi a že se dají použíti na ten způsob, jak jsem je pod noty podložila, jen 

s malým přizpůsobením v notách. Zdálo se mi, že se nejlépe hodí rytmus (jako: „Na 

křídlech písně“)

u-u-u

u-u-u, jak jsme o tom také hovořili. Také Jiříkovi jsem pár řádek připsala, jak jste si to 

přál, vyberte si to kratší neb delší, jak se Vám to hodí. Pak mohou hoši buď ještě 

opakovati se smíchem poslední Jiříkovo slovo „Ha ha ha ! Krásu plesnivou!“ aneb 

zrovna již vpadnouti: „Zle je s tebou milý hochu atd.“ To je snad vše, co jste si přál 

v prvním jednání. Vzpomínám si jen, že jste chtěl ještě jedno terceto mít delší, ale nevím 

dobře, jaké. V tom starším opisu to terceto nemám. Proto, prosím Vás, chcete-li, abych 

je zdělila, napište mi, jak je, jeho slova a udejte, kolik řádek ještě pro každého 

                                               
220 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace z dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 21. dubna 
1888, (rkp.).
221 ANM, fond MČR, karton č. 33, inv. č. 412, (rkp.), citace dopisu Marie Červinkové-Riegrové 
Antonínu Dvořákovi ze dne 22. dubna 1888.
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potřebujete. Co se týče druhého jednání, to dostanete později. Pište mi, jak se Vám líbí 

to, co posílám, zejména počáteční slova o české písni, které Bohuš mluví z počátku, 

hned při vstoupení, když naslouchá zvuku hudby a zpěvu z kostela. Jestli ještě někde 

Vám slovo schází, pište mi o tom anebo mi pošlete napsanou melodii. Nezapomeňte, 

prosím, poslat pí. Malybrok-Stielerové klavírní výtah „Dimitrije“, jež jste jí slíbil, ona 

mi psala, že by si ho přála a že doufá, že jí ho pošlete. Pozdravujte, prosím, srdečně 

paní manželku a přijměte přátelský pozdrav!

Vám v hluboké úctě oddaná Marie Červinková-R.

První jednání.

První výstup.

Sbor zpívá, Bohuš do toho přichází s Julií a 

rozhlížeje se po jevišti mezi zpěvem sboru praví:

Bohuš. (k Julii): 

Slyš! – česká píseň! ten zpěv!

s pohnutím.                    

Já toužil mnoho let

zvuk její uslyšet!

Aneb:

(Ó jak jsem toužil zpět !)

Ó zvuč mi, zvuč! Tvůj vábný hlas

jak sladce zní mi!

Toť pozdrav vlasti vítá nás!

jsme mezi svými!

Později, když Bohuš zpívá sám, podložila jsem pod noty tato slova:

Jak dlouho steskem soužený

já toužil v ráj svůj ztracený!

Kdo ztratil tebe

otčino blahá,

zví, jak jsi milá (zví, číms nám byla)

zví, jak jsi drahá!

(To tedy slova „ó vlasti moje vzdálená atd. odpadnou.)

Konec prvního výstupu, Bohuš s Julií.
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Julie. (na místě slov snad lásky cit se v otci probudí atd.)

Ó doufej jen! On lásku zapírá

jež v srdci otce nikdy nezmírá!

(Cit v duši)

Po léta dříme,

slůvkem se vzruší,

náhle mu láska

zachvěje duši!

První jednání. Konec výstupu 3ho, kdy purkrabí odvádí Terinku k tanci.

Jiří.

Ten starý bloud, ji žádá o tanec!

S rozhorlením, dívaje se za purkrabím:

S nejhezčím děvčetem

se pyšnit před světem

- to věřím, to je sláva!

Jen hleďte toho páva!

Jak směšně nadýmá se!

Kdož odolá té kráse!

Vždyť myslí jistě starý bloud,

že děvče chytne jako troud,

že pohne v srdci každou ženou

by vzplála touhou vášnivou,

pro krásu jeho – plesnivou

a lásku jeho – obnošenou!

Aneb:

S nejhezčím děvčetem 

se pyšnit před světem

to věřím, to je sláva!

Jen hleďte – toho páva!

Vždyť myslí jistě starý bloud,

že děvče chytne jako troud,

že každým srdcem musí hnout

by vzplálo touhou vášnivou
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pro krásu jeho – plesnivou!

ha ha ha …..plesnivou!

Dvořák obratem reaguje. V dopise z 22. dubna 1888, který poslala Červinková 

Dvořákovi, jsou označeny škrty – zkrácení, které skladatel nově požadoval po obdržení 

tohoto psaní, můžeme se tak domnívat, že list s úpravami poslal Červinkové zpět 

s dopisem 25. dubna 1888. „Velectěná paní! Prosím, račte mi ještě přeměnit začátek, 

kde Bohuš se připojí mezi zpěvem v kostele. Rád bych, aby to byly věty krátké, pouhé 

výkřiky. Začíná to. „Slyš! Ta česká píseň.“ Snad by se mohlo říci: „Slyš ten zpěv“ a 

pak ještě asi 4 tak krátké výkřiky a každá věta aby něco celého znamenala. Ale něco 

velmi výrazného, snad upomínku na matku aneb cokoliv jiného. Prosím, uvažujte o II. 

aktu a jak asi myslíte s tou kantátou? O něco by se to mohlo prodloužit. Snad by mohl 

být recitativ učitele a pak nějakou tu serenádu na 2 sloky asi rozdělit.“222

Červinková se snažila vždy Dvořákovi vyhovět, i když na věc často nahlížela 

jinak. Poté, co Dvořák chtěl text prvního jednání opět zkracovat, psala v dopise otci: 

„[…] Možná, že kol 3. května podívám se na skok do Prahy, abych přivítala paní

Lauermanovou, promluvila s Dvořákam a podívala se na jubileum paní Malé. Ten 

Dvořák je klasický. Já mu poslala počátek první scény následující:

Slyš, česká píseň!

já toužil mnoho let

zvuk její uslyšet - atd.

To jsou již přece dost krátké řádky. A on mi psal, abych mu to změnila, aby to byly věty 

krátké, pouhé výkřiky. Na místě „Slyš, česká píseň!“ že by se mohlo říci: „Slyš, ten 

zpěv!“ a pak ještě asi 4 tak krátké výkřiky (po třech slabikách!) a každá věta, aby něco 

celého znamenala. Ale něco velmi výrazného snad upomínku na matku neb cokoli 

jiného. Tak jsem to musela znovu předělat. Alespoň se člověk cvičí ve verších – už jsem 

to beztoho zapomněla.“223 30. dubna posílala Červinková otci delší psaní, ve kterém se 

s ním znovu radila o některých změnách v libretu. „[…] Dnes opět trochu pracuji na 

Jakobínu – napsala jsem do druhého jednání pohnutlivou arii pro Julii. Dvořák si 

stěžoval, že Julie nemá dost co zpívat, a jelikož tam na jednom místě chtěl vynechat tu 

                                               
222 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 2, Korespondence 
odeslaná 1885 – 1889, s. 324 – 325, Praha: Editio Supraphon, 1988; citace dopisu Antonína Dvořáka 
Marii Červinkové-Riegrové ze dne 25. dubna 1888.
223 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi, ze dne 28. dubna 
1888, (rkp.).
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pasáži, kde učitel pohne se a změní k cizincům tím, že oni mu vyprávějí, že jsou znalí 

v hudbě, že osobně znali Glucka, Mozarta atd. – tedy jsem na to místo dala pro Julii 

arii, kdy ona (tím pohne starého učitele), že vzpomíná na útrapy, které zažili jako 

vyhnanci, a k tomu refrain, a že při stesku po domově: „jen ve zpěvu, jen ve zpěvu

jsme sladkou našli úlevu!“ Ještě mne velice leží v mysli jaké dát sbory, jakou slavnost 

aneb jakou alegorickou hru při počátku třetího jednání, s tím bude souviset i změna 

slov při zkoušce (počátkem jednání druhého). Myslela jsem si, zda by to nešlo takto. 

Alegorická postava představující genia, strážného ducha rodiny – truchlí pohřížena ve 

smutek – tu přichází Vesna v průvodu květin – totiž děvčat za květy přestrojených, které 

máváním svých květů změní pustou síň a ohlašují nové jaro, nové veselí – pak vezme 

Vesna z rukou strážného onoho ducha odznaky šlechtické, klíče hradu aj.. a nese je 

v holdu a průvodu novému pánu Adolfovi – v tom okamžiku kdy mu je chce podati 

přistoupí Jiří, zadrží je a žádá starého hraběte o spravedlnost pro nevině zajatého 

cizince. Jen se bojím, jestli by to s tím geniem se dalo provést – je to velmi choulostivá 

věc – možná, že to obejdu. S Dvořákem bych o tom mluvila nejspíše teprve tehdy, až 

bych to již měla napsané – jinak je s ním těžká řeč, když to určitě nevidí před sebou. 

Ještě ve druhém jednání musím leccos měnit. Dvořák chce všude více slov, aby měl na 

celá čísla – praví, že při rychlých tempech komické opery je se vším hned u konce – a

nelíbí se mu, že je tam mnoho dialogů, je to místy více veseloherní než operní. To jistou 

míru má pravdu a v tom mu chci vyhovět. Stroupežnický mi radil, abych přepracovala 

poslední scénu druhého aktu, dala tam silnější výraznější slova a něco tam přesunula, 

ježto totiž, jak to bylo nyní, byl (ke konci druhého aktu) nejdříve odveden Bohuš a pak 

(měl být zajat) Jiří, je stíhán i střílí se za ním – tím se obrací hlavní zřetel na Jiřího, jež 

se stává první osobou. Stroupežnický praví, kdyby se episoda s Jiřím dříve odbyla – a 

odvedení Bohuše bylo poslední moment aktu, že tím postava Bohuše získá: Nejlepší 

moment je, jak to odůvodnit, že Bohuš hned neřekne, já jsem syn hraběte – což by bylo 

na újmu třetího aktu – a o tom jsme mnoho se Stroupežnickým mluvili a myslím, když to 

tak přepracuji jak (to Stroupežnický myslel a jak) to nyní mám v úmyslu, že to půjde. 

Ale Dvořák to uvidí až hotové. Tyto změny se mi ještě potáhnou a nemohu být se vším 

do 3. května hotova. A přece bych byla ráda ke 3. květnu jela do Prahy, abych pí. 

Lvou224 pozdravila, na jubileum pí. Malé se podívala a nakoupila si jarní potřeby. 

Myslela jsem též na to, nechat cestu (do Prahy) až ke konci května – ale to je těžká věc. 

                                               
224 Jedná se o Annu Lauermannovou.
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Pak snad již Dvořák bude na Vysoké. Chci dnes psát do Prahy, abych zvěděla, jak to 

s Dvořákem je, jak dlouho bude v Praze.“225 Dvořák byl začátkem května ještě v Praze, 

proto se Červinková rozhodla, že nebude cestu do Prahy odkládat na konec května, jak 

původně zamýšlela. V „Zápiscích“ z 11. května 1888 píše: „Cesta má do Prahy měla 

za hlavní svůj účel poradu se Dvořákem. […].“226 Svoje rozhodnutí o cestě do Prahy 

píše v dopise otci den před odjezdem, 2. května 1888. „[…] Chci zítra jet do Prahy, 

hlavně kvůli tomu, abych mluvila se Dvořákem. On chce mít změnu při té zkoušce, ale 

(obsah) zkoušky závisí dle obsahu produkce, proto dosud nesmluvíme, co bude na 

počátku třetího jednání, nemohu též počátek druhého upravit, a na to již bude spěchat. 

Musím mu předložit návrh – totiž hned již napsané verše. To budu mít připravené – ale 

jiné ještě věci mi budou scházet – zejména konec jednání druhého.“227 Do Prahy přijela 

Červinková 3. května a hned druhý den se sešla s Dvořákem, který si stěžoval, že 

nemůže dobře pracovat. „Pospíšila jsem k němu – on vězel ve scéně, kde zpívá se 

posměšná píseň a chtěl mít slova pro Terinku a pro purkrabí. Okázala jsem mu návrh 

změny pro počátek třetího jednání. Zpočátku se mu to líbilo, ale v okamžiku opět se 

změnil a myslel, že má-li to, co se představuje býti skladbou kantorovou, musí tato míti 

ráz komický a že nemůže to býti hudba vážná a krásná. Té árii, již jsem mu do druhého 

aktu pro Julii připsala, byl povděčen.“228 5. května dopoledne navštívil Dvořák 

Červinkovou zrovna v době, kdy byl u ní na návštěvě Stroupežnický, který se rád 

zúčastnil dlouhého rozhovoru o libretu Jakobína. „Rozpředl se dlouhý hovor o libretu, 

při němž mi Stroupežnický pomáhal vyvraceti některé obavy (a námitky) Dvořákovy. 

Tento však naprosto souhlasiti nechtěl s tím, že by ta slova, jež jsem mu pro alegorii 

navrhla, mohla býti komponována vesnickým učitelem. Na ty že by musela být sférická 

hudba – a to že nemůže dovést učitel. Marně jsem namítala, že učitelé komponovali též 

věci vážné a mše – Dvořák mi odpověděl: „ale všecky ty mše byly komické, já je znám.“ 

Žádá tedy, abych vynechala zmínku – že ta hudba je sepsána učitelem. Dohodli jsme se 

tak dalece s Dvořákem přece o hlavních některých opravách a změnách – večer na 

kvap žádané napsala jsem mu ještě mezi dnem, dopoledne po odchodu Stroupežnického 

a večer jsem ještě zašla k Dvořákovi, abychom to dojednali.“229 Z Prahy odjela 

                                               
225 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 30. dubna 
1888, (rkp.).
226 Zápisky 11. května 1888, ANM, fond MČR, karton č. 143, inv. č. 293.
227 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 2. května 
1888, (rkp.).
228 Zápisky 11. května 1888, ANM, karton č. 13, inv. č. 293.
229 Viz pozn. 226.
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Červinková 7. května a jak si zapsala v deníku, po svém příjezdu se věnovala hlavně 

práci na libretu. „Po návratu z Prahy zaměstnávala jsem se nejvíce opravami Jakobína 

a trochu psaním zápisek o cestě italské.“230

Mezi 24. a 27. květnem navštívila Červinková opět Prahu, avšak tentokrát jen za 

účelem návštěvy rodinných příbuzných, se kterými se vydali uctít památku ke hrobům 

příbuzných. 

1. června 1888 poslal Dvořák Červinkové krátký dopis s několika dotazy 

k libretu: „Milostivá paní! Prosím velmi o nějaké ještě maličkosti: Purkrabímu před 

jeho árií recitativ musí být, text je krátký a nerad bych opakoval text. To ale může 

počkat, poněvadž se to může doplnit pod noty. Pak ale nutně potřebuji: tercet: 

purkrabí, Terinka, Jiří, aspoň každému čtyři řádky v tom rozměru:

Purkrabí: Aj, posmívat se úřadu, však vím já, také náhradu atd.: ještě 4 řádky

Jiří: Vy pyšně sobě vedete atd.: 4 řádky

Terinka: Ach, mírni, slyš, proboha atd.: 4 řádky... .“231

4. června 1888 psala Červinková otci: „[…] Od Dvořáka jsem dostala koresp. 

lístek, ještě chce zdělení jednoho terzetta v prvním jednání. Z toho vidím, že ještě daleko 

hotov není a pochopuji, proč si nepíše o druhé. Musím mu dnes ty žádané veršíky poslat 

a zároveň o tom dalším mu psáti. Tak je s takovým libretem každou chvíli nějaké 

zaměstnání.“232 Toho dne odpověděla také Dvořákovi a poslala mu dopisem změny, 

které požadoval, zároveň se jej ptala, do kdy myslí, že bude s kompozicí hotov:

„Velectěný pane! Posílám Vám tercet pro první jednání, jejž jste si přál. Text 

purkrabímu přidělám raději až pod noty, když nevím, jak to má být dlouhé. Budu pak 

muset beztoho celé první jednání projít a dle partitury Vaší sestavit, když nevím, co jste 

z těch různých změn a doplňků, které jsem Vám poslala, použil a již to zde ani nemám. 

O druhé jednání jsem nejen přemýšlela, ale velmi mnoho jsem tam přepracovala a celé 

jsem to dala pěkně opsat a vezla jsem to do Prahy, myslíc, že Vás tam snad okolo 26. 

uvidím. Co se týče počátku prvního aktu, tam jsem předělala recitativ učiteli a jiná 

další slova pro serenádu. Myslím si, že by na té zkoušce mohli zkoušet jen sbor, který by 

se zpíval na počátku třetího aktu mezi tím, co jde pochodňový průvod (a který by byl 

jako serenáda), ten sbor by mohl třeba platit jako za kompozici učitelovu, ale ta 

                                               
230 Zápisky 30. května 1888, ANM, karton č. 13, inv. č. 293.
231 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 2, Korespondence 
odeslaná 1885 – 1889, s. 326, Praha: Editio Supraphon, 1988; citace dopisu Antonína Dvořáka Marii 
Červinkové-Riegrové ze dne 1. června 1888.
232 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace dopisu MČR otci, F. L. Riegrovi ze dne 4. června 
1888, (rkp.).
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alegorie by za kompozici učitelovu neplatila, tu by jen provozovali a ta by se ve druhém 

aktě nezkoušela. Ostatně to uvidíte, až to budete mít v rukou, jestli se pro tu zkoušku 

rozhodnete nebo ne. Mnoho jsem ve druhém jednání změn učinila, totiž zkrátila jsem 

všecka ta místa, která byla jako dialogy a zkrátila jsem je značně. Naproti tomu jsem 

zase zdelšila místa lyrická a vůbec taková, kde může se rozvinout delší hudba, tedy 

dueto Terinky a Jiřího, tercet mezi Terinkou, učitelem a Jiřím, píseň p. purkrabího, 

když přijde k namlouvání – také Julie tam má novou árii – ale co hlavního, konec aktu 

je předělán. Jiří a purkrabí prudčeji na sebe narazí. Bohuš tam vystupuje mnohem 

aktivněji a směleji, jsou tam pro něho a pro Adolfa jiná slova a ensemble, který dříve 

byl před koncem aktu a pak ještě následovala scéna s Jiřím, je nyní posunut na samý 

konec. Již bych Vám to mohla poslat, ale raději bych Vám to okázala sama a Vám to 

vyložila. Beztoho častěji jezdíte sem nebo tam, snad byste nás v Malči navštívil? Jestli 

nyní nemůžete a jestli si přejete, abych Vám to přepracování druhého aktu poslala, tedy 

mi pište, já tak učiním hned a pošlu Vám třeba i třetí jednání nově opsané aneb aspoň 

tu alegorii a co je tam změněno. Dejte mi tedy vbrzku zprávu a jestli si přejete ještě 

něco, pište, já se vynasnažím, abyste to dostal brzy. Bohužel je pošta mezi Vysokou a 

Malčí trochu zdlouhavá. Přeji Vám srdečně zdar v práci. Kdy myslíte, že to bude 

hotovo? V zimě, bude to do Nového roku? To snad již nebude možné, abyste byl hotov 

do počátku prosince? Prosím, abyste vyřídil uctivý pozdrav své paní, p. hraběti, pí.

hraběnce. Trvám v hluboké úctě Vám oddaná, Marie Červinková-Riegrová.“233

Za týden Dvořák Červinkové odepsal: „Milostivá paní! Račte mi jenom, co 

máte hotového, poslat. Zejména začátek II. jednání. Ten nový recitativ pro purkrabího 

před jeho árií necháme, ač bych (bude-li možná) přijel k Vám. Budu ještě potřebovat 

pro Terinku, Jiřího, Julii a Bohuše, pro každého 3 řádky, a sice na onom místě staré 

knihy, kde volá purkrabí „Slíbil svobodu!“. Zpívají takto: malý ansámbl:

Julie, Bohuš:

Jak blaze národu, tak vrátit svobodu a lidská práva…Prosím ještě 3 takové řádky.

Terinka, Jiří:

Buď za to požehnán, ten mladý hrabě, pán a sláva, sláva…Též ještě 3 takové řádky.“234

                                               
233KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 6, Korespondence 
přijatá 1885 – 1892, s. 168 – 169, Praha: Editio Supraphon, 1997; citace dopisu Marie Červinkové-
Riegrové Antonínu Dvořákovi, ze dne 4. června 1888.
234 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 2, Korespondence 
odeslaná 1885 – 1889, s. 328 – 329, Praha: Editio Supraphon, 1988; citace dopisu Antonína Dvořáka 
Marii Červinkové-Riegrové ze dne 11. června 1888.
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Je s podivem, jak rychle Červinková Dvořákovi dokázala vyhovět a žádané 

úpravy v libretu vykonat. Téměř obratem reaguje na jeho dopis, a to psaním velmi 

obšírný: „Velectěný pane! Lístek Váš došel mne včera k večeru, kdy již pošta byla pryč 

– odpovídám tedy dnes, zasílám těch pár řádeček, které jste si žádal a zároveň též nové 

přepracování druhého aktu a počátek třetího aktu, pokud je to změněno. Byla bych 

vlastně raději Vám to dala, až byste k nám přišel, a vysvětlila Vám, jak si to myslím, nu 

ale, abyste to dříve seznati mohl, zasílám to přece. Snad se Vám bude zdát druhé 

jednání zděleno, ale to jen proto, že je to větším písmem psáno a že nadpisy jmen 

nejsou po straně, nýbrž vždy mezi řádky, to béře více místa. Vcelku to jednání není 

delší, spíše kratší. Je tam sice mnoho slov přidáno, ale opět jiná místa jsou značně 

zkrácena. Co se týče první scény, zkoušky, tedy jsem tam dala pro sbor jiná slova a 

udělala jsem to tak, že by při té zkoušce opakoval se právě jen ten sbor, který se zpívá 

ve třetím aktě večer při pochodňovém průvodu za jevištěm a ta alegorie by se 

nezkoušela, o té by se předpokládalo, že byla vyzkoušena dříve. Ten sbor čili ta 

serenáda by přece mohla platit za kompozici učitelovu, ale ta alegorie ne, tu by učitel 

jen provozovati dal – v druhém aktě se o alegorii jen mluví a ve třetím se objeví na 

jevišti. Můžete tu první scénu provést dvojím způsobem. Buď zpívá nejprve sbor, pak 

má učitel recitativ a pak buďto ještě sbor zpívá druhou sloku aneb jen chystá se zpívat, 

když tu vstoupí hrabě, zkouška se přetrhne a zpěváci odejdou. Anebo můžete počít 

recitativem učitelovým a dát sbor až po tom recitativu, kde nyní umístěna je druhá část 

sboru „Milostiv budiž k nám“ atd., načež opět přijde hrabě a zkoušku přetrhne. Výstup 

druhý mezi učitelem a hrabětem jsem nechala, jak byl, jen malý zkratek je v úvodním 

recitativu. Ve výstupu třetím jest přidáno slov pro dueto mezi Jiřím a Terinkou; 

zejména pro Terinku, která tam neměla skoro nic. Výstup čtvrtý. Přála bych si, abyste 

komponoval tu scénu tak, jak je naznačena, že Terinka a Jiří počínají zpívati své dueto. 

Hudba toho dueta by musela se podobat hudbě alegorie, ze které to dueto je vytrženo. 

O duetě tom se v kuse mluví, ale ve třetím jednání se pak za příčinou Jiříkovy 

nepřítomnosti musí vynechat. Nemyslím však, aby se tu celé dueto rozpřádalo, jen jeho 

počátek. Pokuste se o to, dá-li se ta věc provést. Kdyby Vám to působilo příliš velké 

obtíže, tedy by se to dalo obejít následujícím způsobem:

Když Terinka slyší přicházet otce, řekne: „Rychle k zpěvu!“ – oni oba běží k pianu, 

popadnou nahodilé noty a chtějí počít zpívat, ale nepočnou, protože učitel již vstoupí do 

dveří a Terinka, aby nebyla plísněna, uvítá otce slovy: „My jsme se učili dueto!“ Nato 

učitel: „Oni mi vždycky zpívají dueto! Divná věc! Nu, uvidíme!“ Jde k nim a bere jim 
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z ruky noty – prohlíží je: „Ave Maria pro alt, Te Deum pro bas! atd.“, vše jak je 

naznačeno. Při tomto způsobu by tedy odpadlo jen to jejich zpívání a ostatní by zůstalo. 

Ke konci toho výstupu jsem přidala do terceta slova. Výstup pátý. Sbor děvčat zůstane, 

jak byl, ale dále je výstup šestý velmi změněn – dialogy jsou zkráceny a vyhozeny a na 

místě toho je tam rozvinuto jedno kvinteto a je tam přidána árie pro Julii. Výstup 

sedmý, opět když to porovnáte, uvidíte, že jsem ty recitativní partie zkrátila a pro dueto 

mezi purkrabím a Terinkou slov přidala. Ale nyní přichází ke konci velmi důležité 

změny. Po příchodu Adolfovu, jenž všem nedbale hlavou pokyne a znáti dá, že chce 

mluviti s purkrabím – zůstává purkrabí a Adolf sám. Recitativ mezi nimi, který je pro 

průběh děje potřebný, byl též zkrácen. A teď přijde změna. Jiří, když Adolf chce odejít, 

přijde, zadrží jej a prosí za ochranu proti purkrabímu. Tím ovšem popudí tohoto 

k největšímu vzteku, ale mezitím již Bohuš z vedlejšího pokoje vyjde a naslouchá, co se 

děje. Když pak Adolf Jiřího odmítne, purkrabímu dá za pravdu a purkrabí Jiřímu hrozí, 

tu vystoupí Bohuš a ujme se potlačeného. Jelikož má Bohuš být hlavní osobou, tedy 

sluší mu úloha aktivnější, než ji měl dříve, a on tím získá na sympatii. Proto nyní –

setkání jich Bohuše a Adolfa – nestane se náhodou jako dříve. Bohuš vystupuje směle, 

sebevědomě, jde Adolfovi vstříc a řekne: „Znáš mne – znáš?“ Rozumí se, že následkem 

té změny slova prvního setkání musí být jiná a já je také přepracovala a myslím, že je to 

silnější a dramatičtější. Při prvním setkání Bohuše a Adolfa je přítomen jen Jiří 

(poněvadž purkrabí, jakmile Bohuše shlédne, hned pro stáž odkvapí). To má svůj důvod 

v tom, že ostatní nesmí se dozvědět, kdo Bohuš je, jen jediný Jiří, ten musí mít tušení a 

musí uhádnout, že Bohuš jest synem hraběte. Dala jsem Jiřímu tam jen pár slov – mezi 

sporem Adolfa a Bohuše. Tu teprve přichvátají ostatní (ta krátká slova pro Julii, Bendu 

a Terinku tam vložená snad by se mohla vynechat, aby se zde zbytečně ansámbl 

nerozvinoval) – nejprve Terinka, Benda, Julie, pak Purkrabí se stráží a za ním sbor. 

Teď Adolf chce dát zatknout Bohuše –  a když  Jiří staví se na odpor, chce tohoto 

odstranit, ale Jiří vyskočí oknem – s hrozbou na rtech – a teprve nyní následuje konec 

aktu – totiž zatknutí Bohušovo a ansámbl rozvíjí se teprve naposled. To má následující 

výhody! V prvním zpracování se zatknutí Bohuše dříve odbylo a on byl odveden a pak 

končil akt stíháním Jiřího a bez Bohuše i bez ansámblu. Tím se stalo, že Jiří byl tu jako 

hlavní osoba a Bohušova role tím byla zastíněna. Kdežto nyní, když se ta epizoda 

s Jiřím odbude dříve a když Bohuš zůstane na jevišti do poslední chvíle, když zpívá 

v ansámblu a když jeho zatčením končí akt, tedy tím Bohušova role dostává se do 

popředí; je vidět, že on je hlavní osobou, a ne Jiří. Proto nepochybuji o tom, že s těmito 
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změnami, na nichž jsem si dala záležet, budete spokojen. Okázala jsem nynější 

zpracování p. Stroupežnickému, s nímž jsem byla již dřív o tom hovořila, a on myslil, že 

to takto bude lépe než dříve. Posílám Vám též počátek třetího aktu. Prohlédněte si to 

dobře. Myslím, že celá druhá scéna a zejména ta alegorie podává podnět k velmi 

pěkným scénickým efektům, může se to pro balet skvostně aranžovat. Nyní by ten 

začáteční sbor děvčat odpadl, ale byl by umístěn ke konci alegorie mezi baletem. Přijde 

na Vás, chcete-li mít „Pusté síně“ atd. jen ženský sbor (pak by zpívaly jen květiny a 

bůžkové) aneb chcete-li mít sbor smíšený – pak by mohli všichni přítomní do toho sboru 

vpadnout. Při nynějším zpracování je také vystoupení Jiřího jiné. Ta slavnost odbývá se 

na oslavu toho, že statek přechází do ruky nového pána. To je nyní  znázorněno tím, že 

hrabě chce listiny a klíče zámku Adolfovi podat a v tom Jiří vystoupí a zadrží jej. Dalo 

by se ještě mnoho o tom pověděti, ale můj list by neměl konce a musím spěchat, abych 

nezmeškala poštu. Tedy to prosím pročtěte vcelku, druhé i třetí jednání za sebou, jak to 

je nyní, abyste měl přehled všech změn. Snad se k nám podíváte, až byste ukončil první 

jednání? Když byste přijel, bylo by dobře, když byste klavírní výtah neb partituru 

prvního aktu, když byste ji měl opravenou, vzal sebou a také rukopisy mé, abych já si tu 

mohla pěkně to sestavit, jak text je použit z různých variantů – a kde Vám nějaké slovo 

schází, tedy to do muziky vepsat. Vždyť přece vím, jak se musí slovo pod hudbu 

podložit. Že bychom Vás zde rádi viděli, nepotřebuji Vám říkat. Tatínek můj vrátil se 

předevčírem z Pešti, asi za čtrnácte dní tam pojede opět, ale jen nakrátko, 

k závěrečným sezením delegace. Tatínek pravil mi, kdyby tak bylo možno, abyste byl 

s operou hotov do prosince, že by z toho měl velkou radost. On totiž má 10. prosince 

svůj sedmdesátiletý narození den. Pište mi brzy a vyřiďte srdečný pozdrav paní choti a 

mou úctu pí. hraběnce a p. hraběti a též p. faráři Královi, jestli jej uvidíte. Vám 

v hluboké úctě oddaná, Marie Červinková-Riegrová; Mám nyní novou práci! 

Překládám libreto opery Čajkovského „Eugen Oněgin“ do češtiny.“ 235

Červinková se práci na libretu věnovala opravdu intenzivně, ale ani Dvořák nyní 

kompozici nepodceňoval, začátkem srpna sděloval Červinkové v dopise z Vysoké: 

„Velectěná paní! Dlouho jsem Vám ničeho nedal vědět, byl jsem zabrán do práce tak, 

že na vše ostatní jsem zapomněl, a proto nyní spěchám Vám sdělit, že II. akt až na 

                                               
235 ANM, fond MČR, karton č. 33, inv. č. 412, citace dopisu Marie Červinkové-Riegrové Antonínu 
Dvořákovi, ze dne 13. června 1888.
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poslední scénu je hotov….“236 Znovu se ozval z Vysoké 21. srpna: „Milostivá paní! 

Račte být tak laskava a udělejte mi několik nových řádek do serenády. Chlapci zpívají 

melodie a sbor přizvukuje. Jenže ještě nevím, jak bych to nejlépe udělal….“237

S Dvořákem se pak Červinková setkala v Praze v polovině září. „Odpoledne byl u mne 

Dvořák a dlouho probírali jsme se v Jakobínu – musela jsem mu vysvětlovat, jak si 

některé věci scenicky představuji, a mnoho jsme toho projednali a smluvili.“238

Celý říjen pracovala Červinková v klidu na Malči. 26. října poslala Dvořákovi 

opět velmi obšírný dopis s úpravami třetího aktu Jakobína.239 2. listopadu odjela do 

Prahy, kde jí hned 3. listopadu ráno navštívil Dvořák: „Dvořák se po mně poptával – a 

přišel dne 3. ráno. Nevěděl, co si počíti se scenou s písní. – K čemu tam má být harfa, 

k čemu se píseň zpívá za jevištěm – a ta předcházející slova hraběte že by se mohla 

vynechat neb zkrátit atd. Též nevěděl, jak tu píseň pojmout, aby to nebylo obyčejné, že 

by ji pojal více v deklamatorním slohu. Já mu to vše vysvětlila, vyložila nutnost 

předcházející sceny hraběte, jenž vyjadřuje jeho psychologický proces, hrůzu 

vzpomínek – na mrtvého syna – a to že odůvodňuje ten mocný dojem, jejž na něj učiní, 

když zaslechne náhle onu píseň, již jeho žena nad kolébkou synovou zpívávala. Píseň ta 

že musí především být tklivá, vroucí, dýšící láskou mateřskou. – Že ovšem rozumím, že 

nechce do nějakého šablonovitého tónu upadnout, ale deklamovat, že se dobře 

ukolébavka nedá – ať především na to pamatuje, aby byla dojemná, jemná, vroucí. 

Rokovala jsem s ním až do té chvíle, kdy přijela fůra, a já měla pak až do večera plno, 

plno práce s vypakováváním i opětným zapakováváním zboží a potřeb.“240 V Praze se 

zdržela do 5. listopadu. Ještě tento den před odjezdem upravovala libreto: „Dne 5. 

listopadu jsem časně ráno ještě přepisovala do Jakobína veršíky, kde se Dvořákovi 

nedostávaly pod recitativ purkrabí v 1. aktě, a vůbec některé opravy v textu kvůli lepší 

deklamaci hudební. Pracovala jsem do odjezdu – v 10 hodin opustila Prahu – a 

odpoledne v Malči již opět pracovala na výpiskách z deníků – pro Jahna.“241 6. 

listopadu píše otci z Malče: „Mám toho zase mnoho co psáti, že nevím co dříve. 

                                               
236 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 2, Korespondence 
odeslaná 1885 – 1889, s. 334 – 335, Praha: Editio Supraphon, 1988; citace dopisu Antonína Dvořáka 
Marii 
Červinkové-Riegrové ze dne 10. srpna 1888.
237 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 2, Korespondence 
odeslaná 1885 – 1889, s.335 – 336 , Praha: Editio Supraphon, 1988; citace dopisu Antonína Dvořáka 
Marii Červinkové-Riegrové ze dne 21. srpna 1888.
238 Zápisky září 1888, ANM, fond MČR, karton č. 13, inv. č. 293.
239 ANM, fond MČR, karton č. 33, inv. č. 412, (rkp.); dopis obsahuje úpravy třetího aktu opery Jakobín.
240 Zápisky listopad 1888, ANM, fond MČR, karton č. 13, inv. č. 293.
241 Zápisky listopad 1888, ANM, fond MČR, karton č. 13, inv. č. 293.
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V Praze jsem se k tomu nedostala, abych Ti psala; byla jsem v jednom honu. Přijela 

jsem tam 2.ho večer. Dne 3.ho ráno – než přišla fůra, již tam byl Dvořák. Nerozuměl a 

ptal se na některé věci v textu – nechtěl již verše, ale musela jsem mu věc vykládat (s 

tou scénou noční, matčinou písní) – a bylo skutečně třeba, že jsem s ním mluvila. Co se 

týče té poslední scény, myslím, že jej upokojil Stroupežnický, který s ním mluvil a mu to 

schválil. Ještě Dvořák u nás byl, když přišla fůra.“ „[…]V neděli 4.ho jsem měla 

(dopoledne) samé návštěvy – ráno mi přinesl Dvořák partituru prvního aktu, abych mu 

sem tam text přizpůsobila hudbě, aby byla deklamace lepší a slova zpěvnější. 

Procházeli jsme to spolu.“ „[…]5.ho ráno před odjezdem jsem pracovala na opravě 

prvního aktu, protože je již čas, aby se počalo s jeho opisováním. Dvořák komponuje 

nyní poslední scény 3. aktu. S divadlem ještě nic neujednal.“242

Od 10. listopadu byla Červinková opět v Praze, jelikož 7. listopadu se narodil 

sestře Libuši syn a ona potřebovala pomoc. Čas, který v Praze strávila, užila také 

k návštěvě ředitele Národního divadla Františka Adolfa Šuberta, režiséra Šmahy, se 

kterými hovořila o možnosti uspořádání slavnostního večera k narozeninám F. L. 

Riegra. 15. listopadu sdělovala v dopise otci: „.[…] Zde mohu málo pracovat […]. Teď 

sepisuji dohromady libreto Jakobína – musí se dát Šmahovi přečíst – a pak budeme míti 

Dvořák, Šmaha a já poradu o inscenování, Šmaha bude režiseurem. O vypravení opery 

dosud nevím, kdy to bude, pochybuji, že před únorem. Ono se to povlékne nějaký čas, 

než se vůbec Dvořák o podmínkách s divadlem dohodne – a než jim vydá partituru, než 

se to opíše a rozepíše atd. […].“243

V pondělí 19. listopadu navštívil Červinkovou Dvořák se sdělením, že 18. 

listopadu celou operu dokončil: „Večer před odjezdem přinesl mi Dvořák ještě třetí akt. 

Byl právě v den před tím, 18. – celou operu ukončil. Na požádání ochotně jal se 

přehrávat mi třetí akt. Hrál z partitury a notoval hlasy – pak přehrával zpaměti ještě 

význačnější místa z prvních aktů. Celá tvář se mu při tom oživila, ozářila – veliké černé 

oči zdály se ještě větší, jen svítily a ta jeho nepravidelná nehezká tvář byla oduševněna 

výrazem nadšení. Třetí akt má místa silně dramatická a dojemně tklivá, je vůbec vážný 

– kdežto v prvních bude převládat komika – bude mít ta opera velkou rozmanitost 

nálad.“244 V úterý 20. listopadu odjela Červinková zpět do Malče. Hned 21. listopadu 

                                               
242 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace dopisu Marie Červinkové-Riegrové otci, F. L. 
Riegrovi ze dne 6. listopadu 1888, (rkp.).
243 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace dopisu Marie Červinkové-Riegrové otci, F. L. 
Riegrovi ze dne 15. listopadu 1888, (rkp.).
244 Zápisky 28. listopadu 1888, ANM, fond MČR, karton č. 13, inv. č. 293.
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psala otci: „[…] Dvořák 18. ho dopsal Jakobína, já pak ještě prohlédla text 3. aktu. 

Dvořák mi 3. akt hrál, ten má velmi dramatické a pohnutlivé akcenty, kdežto první akty 

více komiky.“245

Na konci listopadu přijel do Prahy opět Petr Iljič Čajkovský, aby zde uvedl svoji 

operu Eugen Oněgin. Byl však zprvu zklamán svoji druhou návštěvou v Praze. Na 

koncertě 30. listopadu, jež dirigoval, byla velmi slabá účast publika. „[…] Bylo děsivě 

prázdno a v obecenstvu žádné anima. Čajkovský tím byl bolestně dojat – litoval, že 

přijel do Prahy, že si zkazil ten dojem, jejž si posledně z Prahy odvezl.“246

4. prosince byl Čajkovský pozván na slavnostní večeři u Riegrových, kterou 

zorganizovala Červinková a které se zúčastnila řada hostů. Jak si později Červinková 

poznamenala do „Zápisků“, byl to večer velmi příjemný, osobnost Čajkovského byla 

povaze Červinkové velmi blízká. „Při obyčejných frázích všedního hovoru pociťovala 

jsem jakousi nevolnost – nedostatek slov a obratů a hovořilo se mi plynněji o 

předmětech vážnějších, k nimž mi má lektura větší zásobu slov podávala. Ale jinak, 

když se mně všichni divili, že tak plynně rusky mluvím, musela jsem se tomu divit sama 

– vždyť nemám žádného cviku. Řekla jsem také Čajkovskému – že se mi to právě s ním 

tak lehce hovoří – a byla to pravda. Jeho nenucenost a živost se mimoděk sdílely –

všecky kůry rozpaků musí roztát při styku s ním – zdá se jako bys všecka pouta 

ceremonie musel odhodit. – A přece ta prostá nenucenost v jeho chování, ta srdečná 

přímost – nejsou samorostlými dětmi přírody, barbarskými divochy – jsou spojeny

s velkým uměním světského člověka, a proto se podávají tak líbezně. V té jeho prostotě 

je připojeno zrnéčko umění, v té líbezné vábící srdečnosti zrnéčko koketérie. – Při 

tomto druhém svém styku s Čajkovským jsem v některých věcech pozměnila a doplnila 

svůj názor o něm, sem a tam přibyl malý rys na jeho obraz. Ve hlavním – soudím totéž 

co dříve, že je Čajkovský měkká, dobrosrdečná, entusiasmu snadno přístupná povaha –

a charme jeho způsobu pozůstává v tom, že dovede se tak dáti, jaký jest. Doplňuji se 

tím, že je ještě přístupen dojmu ženské krásy a ženského vlivu – a že je zvyklým přijímati 

hold a důkazy obdivu krásného pohlaví. Tj. věc velmi přirozená u obdivovaného 

ruského umělce – a není ani jinak možná, aby jej když osud nebyl jej zhýčkal a dámský 

svět kořením a obdivem svým zvláště. […].“247 Červinková se Čajkovskému zmínila, 

že by ráda navštívila Rusko a on se ochotně nabízel, že je možné kdykoliv jej navštívit. 
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I Čajkovský nepopíral, že by rád znovu přijel do Čech, ale ne pracovně. „Zmiňoval se 

též, že by rád jednou do Čech přijel (bez koncertu, jen aby Prahu poznal) v létě, aby 

Prahu lépe poznal, ne na koncert, jen na návštěvu a že by nás pak jistě navštívil 

v Malči. […].“248

Červinková si do deníku zaznamenala, že by se ráda Čajkovského zeptala na 

kompoziční umění svého chotě, protože u Dvořáka velmi neuspěla. „V jedné chvíli –

když jsem k tomu viděla příležitost vhodnou, zmínila jsem se Čajkovskému, že Václav je 

v komposici diletantem – že již na to pomýšlel, zda by tomu zcela oddati se neměl, že 

však nevím, je-li talent jeho dostatečným. Sama si úsudek o tom troufat nemohu – a při 

mnohých stranách v našich kruzích, že těžko dozvěděti se pravdy, jsou tu všeliké strany 

a zvláštní poměry. Ptal se, zdali jsem to neokázala Dvořákovi, odpověděla jsem , že ano 

a že to chválil, ale že Dvořák je člověk nálady měnivý ve svém úsudku, jednou řekne to 

a podruhé jiné. Tedy to okažte mně – já vám řeknu pravdu, nabídl se Čajkovský. K mé 

odpovědi, že bych si nemohla troufat jej tím obtěžovat, odpovídal velmi vlídně, abych to 

jen okázala, že mu to žádnou obtíž nezpůsobí – a ptal se, mám-li něco po ruce v Praze. 

V prvním okamžiku měla jsem z té ochoty jeho radost, ale později převládlo 

přesvědčení, že to byl jen akt dvornosti společenské,  a litovala jsem, že jsem se o tom

vůbec zmiňovala. Nepřipomínala jsem toho pak již ani já, ani Čajkovský.“249

Od Čajkovského Červinková věděla, že příští rok bude probíhat v Rusku cyklus 

koncertů, v nichž bude provedena hudba různých národů. Za tím účelem žádal 

Dvořáka, zda by přijel nějakou skladbu oddirigovati. Ten to bez rozmýšlení odmítl s 

tím, že neumí rusky. Sám se nabízel kapelník Čech, ale toho Dvořák chtěl obejít. Při 

pozdějším setkání se Červinková vyjádřila, že by mohl jet Bendl. S tím Dvořák rád 

souhlasil. Při setkání Červinkové s Čajkovským došlo v Praze k několika zajímavým 

rozhovorům, jež si Červinková znamenala do svých „Zápisků“. Hovořili také o 

Dvořákovi a jeho hudbě, poté, co shlédli operu Dimitrij. Čajkovský Dvořáka chválil, 

ale u Dimitrije mu vyčítal, že nemá základ této opery v ruské písni: „Dvořák 

nestudoval ruské národní písně, že tam nemá ani jednoho nápěvu v duchu těchto písní 

komponovaného. Ruskou hudbu církevní ovšem zná, a též ráz maloruských písní, ale 

tento je podstatně rozdílným od velkoruského, velkoruský živel zde byl opomenut. Měla 

jsem radost, když jsem seznala – že Čajkovský není přívržencem Wagnerovského 

principu. Vyprávěla jsem mu, že Fibich píše operu – která bude od počátku do konce 
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melodramatem, hudebním průvodem ke mluvenému slovu. Čajkovský odpovídal, že je to 

ta největší krajnost Vagnerismu – jež dokazuje, že není správným jeho princip, který 

k takovým krajnostem vésti může. Opera je dílo umělé, které se zakládá na té přijaté 

fikci, na tom usloviju, že lidé zpívají, na místě co by jako v obyčejném životě mluvili. 

Jakmile však tento hudební základ opustí a mluviti počnou, pak by udělali vůbec lépe, 

kdyby toho vůbec nechali. […].“250

Jeden večer, kdy šla celá společnost do salonu, kde byl klavír, všichni se 

ostýchali zahrát. „Sapelnikov251 nechtěl hráti a já se ostýchala na něj naléhat, též 

Ludmila Srezněvská nechtěla zahráti. Já prostě sedla a omluvivši se u Čajkovského pro 

svou neumělost, zazpívala jsem „já vas ljubil“ – Čajkovský chtěl slyšet něco českého i 

zpívala jsem ještě „Zakukala žežulička.“ Bylo to trochu odvážné před tak velkým 

umělcem – ale zdá se, že mi to dobře prošlo […].“252

Představení opery Eugen Oněgin, které v Praze poprvé uváděl a sám dirigoval 

Čajkovský se konalo ve čtvrtek 6. prosince. „Večer dával se Oněgin. – Měli jsme naši 

loži.“253 Vedení Národního divadla i pražští žurnalisté byli stísněni nepříjemným 

pocitem z koncertu Čajkovského po příjezdu do Prahy, o němž téměř nikdo nevěděl, 

proto nyní nic nepodcenili a deníky již několik dní předem zvaly na slavnostní 

představení. „Neúspěch tohoto vůbec valně prospěl úspěchu Oněgina. Bylo to takřka 

všeobecné mínění, že se musí chyba, která se stala, zatušovat. Proto se páni žurnalisté 

trochu vřeleji rozepsali, Národní listy vyzývaly k návštěvě, a dávaly znáti, že se 

Čajkovskému v Praze stalo něco nemilého, a jich volání neminulo se účinkem –

obecenstva bylo hojně – a jak to již jednou je, když přijde do proudu, tleskalo, volalo a 

bouřilo neustále. – Tak je v tom volání těžko bylo rozeznat – mnoho-li pláli hudbě a 

mnoho-li osobě ruského komponisty. Provedení bylo zdařilé, animovanější a zdařilejší 

než se mohlo očekávat dle zkoušek, a největší zásluhu na úspěchu novinky měla paní 

Förstrová, jež byla nevyrovnanou Taťánou. Když Čajkovský do orchestru přistoupiv 

hlučným tleskáním přivítán byl – a pak stříbrný věnec shlédl – učinil zvláštní gest rukou 

– který vyjadřoval sice podivení, ale nevelkou radost – jako by si byl pomyslil: teď se 

namáháte – abyste svůj dřívější poklesek zatušovali. – Ale když pak jásot obecenstva a 
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neustálá pochvala se opětovaly – rozehřál se Čajkovský patrně – a tak se přece 

podařilo smazati z jeho paměti nepříjemný dojem dřívější.“254

V prosinci při pobytu v Praze se Červinková opět mohla věnovat úpravám 

libreta a přípravám k uvedení opery. 11. prosince jí navštívil Dvořák a divadelní režisér 

Josef Šmaha. „[…] přišel Dvořák a Šmaha, s nimiž jsem jednala o inscenování 

Jakobína.“255 Na konci roku 1888 se již jednalo o provedení Jakobína a podmínkách, 

jež divadlo autorům nabídne. „Dne 26. prosince ráno přišel Dvořák a přinesl návrh 

smlouvy stran Jakobína – radě se o to zvláště s mým otcem.[…]. Když Dvořák nad 

nějakými paragrafy studuje, je na něj velmi zajímavá podívaná – tak upřeně, 

podezřívavě zadívá se na ty psané paragrafy, kde za každým slovem tuší nějaký úskok, 

nějakou kličku. Projede si rukou vlasy, zamračí se, hraje mu to v očích – a pak si 

povzdechne: „jó tohle je sakraheltský. – To není jen tak!“ – O mně si myslí, že jsem 

tůze důvěřivá, že tomu nerozumím, že bych každému povolila – ale větší důvěru má 

v mého otce, ten že se v právech vyzná – a tomu také všecky své pochybnosti a škrupule 

přednášel – a otec mu je zodpovídal, v čem si dělá zbytečné starosti, co je obyčejnou 

formulí a právnickou formou, a kde opět by mohly jeho obavy mít nějakou podstatu. 

Otec jej hleděl přesvědčit, že návrh smlouvy je velmi výhodný a Dvořák také dosti 

upokojen odešel. Má on v tom zcela povahu nedůvěřivého venkovana, a rozpakuje se 

právě tak jako sedlák, který má podepsat smlouvu s nějakým „pánem“. Dvořák říkal 

mi, že bych mu měla nyní napsati zase nějaké libreto, a sice – k velké vážné opeře –

něco mytického – co by se po někudy blížilo ve formě a zpracování způsobu oper 

Vagnerových. Já pak téhož večera hovořila se svou přítelkyní o látkách libretta a 

vznikla ve mně myšlenka, již jsem si druhého rána pro sebe rozpřádala – o ději z dob 

bojů Slovanů polabských se křesťanstvem. U nás je mytických látek tůze málo, 

bohoslužba pohanská jen u Slovanů polabských vyvinuta byla, a tu by pohnutá doba 

jich zápasů – poskytovala zajímavé pozadí ke tragickému ději. Otec mi stále odporučuje 

Marka Kraleviče, a já k tomu nemohu nalézt chuti – ostatně mne to vůbec ke psaní 

libreta netáhne. Dne 28. prosince odpoledne opět přišel Dvořák a mluvil o smlouvě. 

Chtěl mít ještě nějaké větší zabezpečení ve příčině oněch 50 zaručených mu 

představení. Byla mu tam učiněna jmenem. On se totiž obává, aby dovolení toho, že se 

mu může za nedohrané představení dát náhrada po 50 zl., nebylo užito velkou měrou, 

aby nezbylo mnoho nedohraných představení. Když mu tam dáno za tím cílem ještě 
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nové určení – že z oněch 50 představení, jež se mají za 5 let odehrát, má zbýti na 

poslední pátý rok ku provozování „dle možnosti jen šest“ – chtěl míti vytknuto ono „dle 

možnosti“. Mínila jsem, že by to již tak mohl nechati – ale tu z něj vyhrklo, že jeho paní 

nechce o tom ani slyšeti, „já bych nesměl čtrnáct dní domu“, pravil. Trochu jsem jej na 

to pokoušela a on odpověděl, „jen se mi smějte!“ Když jsme tak o té smlouvě, o tom,

jak mnoho záleží na dobré vůli divadelní zprávy atd. mluvili – ptal se mne Dvořák: „A 

vy jim věříte?“ Když jsem přisvědčila, odvětil. „Já zas jim nevěřím. Já nikomu nevěřím 

– ani Vám nevěřím.“ Ale v tom okamžiku, co to vyslovoval, již si myslel – že prořekl 

něco nešikovného – neboť roztáhl rázem svou tvář k tomu nejlíbeznějšímu úsměvu, 

jakého je schopen – a vzav mne vlídně za ruku dodal rychle: „já ani své ženě nevěřím, 

ani sám sobě nevěřím.“ Já jsem se ovšem musela zasmáti a také mne velmi bavilo, když 

mně pak Dvořák velmi laskavě a přátelsky naváděl, že mám od Urbánka za tisk libreta 

hodně mnoho žádati, - že mám žádat 100 zl. Dvořák přišel pak 29. prosince ráno, aby 

mému otci své skrupule přednesl – a otec mu pro ten odstavec, jenž mu vrtochy působil, 

navrhl novou stylizaci, již diktoval a Dvořák psal. Kdykoli otec něco řekl, co se 

Dvořákovi zdálo přisvědčením k jeho intencím, - vždy obrátil se s vítězoslavným 

pohledem na mne a řekl: „Vidíte!“ – A když jej pak zase otec upozornil, že v něčem, co 

si přeje, se mýlí, to že by bylo mohlo dopadnout v jeho neprospěch – tak se mu opět 

v očích zajiskřilo a opět se mu vydraly z úst ty mimovolné projevy myšlenek. „Tak 

vidíte! Tohle je sakraheltský! To musí člověk na každé slovo študirovat!“ Tak při tom 

znění, které mu tatínek navrhl, to pak konečně zůstalo. - Šubert mi pak podal smlouvu 

k podpisu a já ji podepsala dříve než Dvořák, což on po mně učinil.“256

Nový rok 1889 trávila Červinková s manželem v Praze. V „Zápiscích“ k 1.

lednu je uvedeno: „Zajímalo mne, co Anger257 pravil o Jakobínu – obává se, že bude 

tuze dlouhý – Dvořák stále o nová slova si psal a upomínal – vysvětloval to tím, že 

Dvořák je absolutní muzikant – totiž že dbá na absolutní hudbu, on nedovede se 

obmezit na jedno slovo, utnout je, nýbrž jde za svou hudební myšlenkou, a potřebuje 

pak slov, aby tuto mohl rozpříst. Ostatně je ze všech stran slyšet velká chvála o této 

kompozici Dvořákově – že prý je to to nejlepší, co dosud napsal atd. Kapelník Čech, 

když někde mého otce vidí, samou chválou se rozplývá, jistě také zpozoroval, že to 
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tatínkovi působí radost.“258 7. ledna dostala Červinková od Šuberta259 opis libreta, 

z nějž pak sestavila obsah, provedla kontrolu textu a 10. ledna odeslala F. A. 

Urbánkovi, v jehož nakladatelství libreto Jakobína vyšlo. Během následujících dnů již 

probíhaly zkoušky na představení Jakobína, Červinková setrvala v Praze do 15. ledna. 

Poté odjela do Malče. 

22. ledna psal otec Červinkové: „[…] Jakobína mají již s chutí téměř 

nastudovaného.“260 O dva dny později psal otec znovu a sděloval své dojmy ze 

zkoušky na Jakobína: „Právě přicházím z proby přípravné na Jakobína. Přišel tam 

také Dvořák. […] Šlo to již výborně, tahali bez chyby a uměli již všeho na zpaměť […]

Je to patrně dílo znamenité […]. Dvořák sám je udiven a přesvědčen, že je to dílo 

výtečně […]. Neobyčejně krásná a překvapila mne je partie starého hraběte, kde si 

vzpomíná (u učitele) na syna, pak to krátké dueto Jiřího a Terinky a píseň matčina. Při 

této scéně nelze se zdržet pláče […].“261

Premiéra opery Jakobín byla plánována na 12. února 1889 v Národním divadle, 

otec Červinkové psal 3. února s obavami, jestli bude moci přijet: „Na Jakobína bych 

ovšem rád přijel, pojedu-li, jel bych odpoledne vlakem do Prahy a zase odp. sem.

[…].“262 Červinková přijela zpět do Prahy za velké sněhové vánice ve středu 6. února. 

„Dne 8. února šla jsem ráno do zkoušky Jakobína, kdež jsem vytrvala do konce, asi do 

2 hodin. Ředitel byl neobyčejně laskav a pln pozornosti – uvedl mě též na jeviště, kdež 

jsem hovořila se Šmahou263. Obživla jsem trochu naslouchajíc živému proudu hudby, 

která vyjadřovala má slova – s režií byla jsem velmi spokojena, až na některé 

maličkosti. Stroupežnický a Dvořák též navštívili mě v loži.“264

Ještě týž den sdělovala radostně v dopise otci: „Drahý baťuško! Právě jsem poobědvala 

a přišla ze zkoušky. Přijela jsem sice již předevčírem večer, ale včera jsem do zkoušky 

nešla ač jsem  to měla dříve v úmyslu. Byla jsem v nedosti dobré náladě k tomu. Dnes 

jsem operu celou slyšela – jen že něco scházelo – nezpíval Benda, jenž se šetřil, maje 

vystoupiti dnes večer. V této zkoušce pak zpívala sleč. Veselá – „to není také ta 
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Terinka, kterou si představuji“. Byla jsem jen na chvíli na jevišti a ostatně v loži, když 

jsem hovořila s ředitelem, se Stroupežnickým a se Dvořákem, též se Šmahou. Opera 

ovšem je krásná – a provedena bude dobře. Musí se uznati, že si Šmaha dával řádnou 

práci. Zítra je zkouška a jenerální zkouška je v pondělí. Hlávka se dal již s paní ohlásit, 

že přijde k jenerální zkoušce. První představení je – nepřijde-li do toho něco zcela 

neočekávaného – v úterý (dne 12.ho). Druhé má býti v pátek a třetí pak buď v pondělí 

neb v úterý na to. Ale když bys vůbec chtěl přijet – bylo by snad lépe, kdybys přece 

hleděl tu být na premieru v úterý. Snad bys při tom nezmeškal více než jedno sezení,

neb dvě – a v nich nic zvláštního. Druhé a třetí představení již není to – co první. 

Ostatně dělej jak můžeš – jen se nenastuď a nejezdi v noci.“265

V „Zápiscích“ jsou dny předcházející premiéře Jakobína detailně zmapovány. 

„Dne 9. dopoledne byla jsem opět na zkoušce, do zkoušky přinesl mi bratr telegram 

otcův, je-li premiéra ještě v úterý, že on ještě téhož dne přijede. Bratr mu hned 

telegraficky odpověděl, že premiéra bude, nepřijde-li do toho nepředvídatelná 

nemoc.“266 Otec přijel z Vídně již v sobotu 9. února večer. V neděli 10. února 

překládala Červinková s otcovou pomocí scénář libreta do němčiny. Na německém 

scénáři pracovala ještě v pondělí 11.února, kdy se také v 11hodin dopoledne zúčastnila 

generální zkoušky v divadle. „[…] v kostumech, s osvětlením – zkrátka ve všem jako 

představení skutečné. Byli jsme přítomni ve dvou lóžích parterních napravo, já s otcem 

a paní Lauermannová s Katynou, v jiné lóži byla paní Pinkasová a Růžičková, Hlávkovi 

a ještě někteří hosté, v parteru asi 30-40 osob, Dvořákova rodina, hudební referenti, 

někteří členové divadla, známí hudební přátelé jako frater Barnabáš, Němec Hock a 

více známých dam […]. Ředitelství rozesílalo totiž ke zkoušce té zvláštní pozvání. 

Tatínkovi zkouška působila radost, jenže každé chvíle jej nějaká maličkost ve výpravě 

vyrušila. První akt činil na všecky přítomné přímo elektrizující dojem. Je to jeden proud 

živě se střídajících scén, muzikálně silně a krásně vydařených, takže se divák ani 

nevzpamatuje z těch kroužících se kolem něj dojmů. A po aktu přicházeli k loži ředitel, 

kapelník, též Šmaha – a hovořilo se o jednotlivostech. […]. Ve druhém meziaktí mnoho 

bylo návštěv před lóží – mluvili jsme s ředitelem, kapelníkem, Šmahou, p. Pinkasem, p. 

Lachnerem. Též k Hlávkovým jsem zašla. Také druhý akt – kde jsem se obávala délek –

dobře působil jak na nás, tak i na jiné přítomné. Za to mne však očekávalo nepříjemné 

                                               
265 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace dopisu Marie Červinkové-Riegrové otci, F. L. 
Riegrovi ze dne 8. února 1889, (rkp.).
266 Zápisky 23. února 1889, ANM, fond MČR, karton č. 14, inv. č. 295.
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zklamání ve třetím aktě. Dokud jsem zpěv alegorické hry jen slyšela – a nebylo kostýmů 

i dekorací, nic mne tam neuráželo. Ale nyní, když se objevili malí mužíci s šedivými 

bradami a vedle toho větší, také se šedivými bradami, to vše stlačeno na malém 

místečku, a když z těch šedivých brad zazpívaly ženské hlasy, když pak přišly květiny –

nikde nebylo místa, vpředu stanuly děti v rokoko kostýmech érosaise, a nad nimi stály 

ty šedivé nestvůry s bradami – tu mně bylo opravdu hrozně. Viděla jsem, že ta celá věc 

je v základech pochybena, že taková hra s kouzelným scénickým aparátem může 

vypadati hezky jen ve velkých rozměrech, v malých že se stává věcí malichernou a 

směšnou – a zde vůbec, že to jen zdržuje děj a škodí. Byli jsme všichni disgustováni a 

deprimováni – já tak, že jsem byla neschopna nepředpojatě dívat se na další scény – a 

již se mi tam nic nelíbilo, nic na mne nepůsobilo. Viděla jsem též, že ten skvělý rokoko 

sál, židle s křiklavými barvami – strašlivě  překážejí při noční scéně, dojem její se tratí 

v těch zevních maličkostech, které působí na náladu – když např. Julie se zjeví mezi 

seslemi červenomodrými a nemůže se z nich vymotat. Měli jsme mezi aktem i po něm já 

i otec a ředitel dlouhé hovory s p. režisérem Šmahou, jak by se daly některé věci 

napravit a změnit. Ovšem v poslední chvíli – když nemělo býti více zkoušky – nedalo se 

nic dělat, jen mi slíbil p. Snaha, že se kostýmy změní, a vousy odloží – aby byly jen 

zpívající ustrojeni jako géniové, zakryty šedivými rouškami, které se pak odhodí. S tím 

sklíčeným, nespokojeným pocitem opouštěla jsem zkoušku a má víra v budoucí úspěch 

byla silně zviklána, ale lhala bych, kdybych řekla, že jsem si zoufala aneb že jsem byla 

silně rozčilena – k tomu jsem byla k té celé věci k neuvěření chladnou a lhostejnou. Ze 

zkoušky šla jsem k sestře, kdež jsem s Albínem obědvala, pak přišla pro mne Aninka a 

odvedla mne na Malou Stranu k sobě k svačině, na což se pak otec mrzel, že jsem měla 

být pilnou a opisovat scénář. Otec byl ve sboru obecních starších, kdež zvolen za 

magistrátního radu – všemi hlasy mimo jeden – švagr Katynin Tauer. Václav přijel 

k večeru z Malče a šel do divadla – já pak do noci opisovala na scénáři. Skončila jsem 

opis dne 12. v úterý267 ráno a nesla jej do divadelní kanceláře, ředitel dal jej hned do 

tisku nařídiv, aby bylo do večera několik exemplářů. Byla jsem na jevišti přítomna malé 

zkoušce dekorační na alegorii – hovořila jsem tam též se Šmahou a s Bergerem, ale p. 

Šmaha mne stále ujišťoval, že to bude večer zcela jiné než včera, a nechtěl pro tu chvíli 

nic většího měniti.“268 Po zkoušce jela Červinková ještě domů a do divadla se vrátila až 

večer před představením spolu s otcem. 

                                               
267 12. února 1889, den premiéry opery Jakobín v Národním divadle.
268 Viz pozn. 266.
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Červinková si k tomuto významnému večeru zapsala: „Je to přece trochu 

zvláštní cit, vstupovat do osvětlených síní divadelních, kde schází se právě obecenstvo, 

a vědět, že ti všichni lidé sbíhají se, aby se podívali na něco, co je naší prací. Ale já 

jsem byla i při tom kupodivu klidná.“269 Na premiéru Jakobína se dostavila také matka 

Červinkové, jež přišla v doprovodu Anny Lauermannové270, obě seděly v loži 

s Červinkovou a otcem F. L. Riegrem. Bratr Bohuš měl místo na balkoně, Václav 

Červinka v přízemí v první řadě. „Sedla jsem si nejprve na kanapíčko, ale ježto tam 

bylo málo vidět, usedla jsem pak mezi rodiče dopředu. Divadlo bylo pěkně nabito, 

mnoho pěkných toalet, mnoho „lesku“ – a vůbec slavnostní nálada. Mne těšilo 

pozorovati skutečné animo271 obecenstva, zvláště to, že komické situace a slova libreta 

samého na obecenstvo působila, že často ozýval se smích. Potlesku bylo po všech 

krásných číslech dost – zvláště pak ke konci aktu. Vyšla jsem jen před dveře lóže, 

hovoříc tam s Václavem, Stroupežnickým i Toužimským, pak přišel Durdil, s nímž 

Stroupežnický odešel. Tu blížila se ke mně náhle vzácná návštěva – p. předseda 

družstva hrabě Vratislav, dr. Růžička a Schick – tento poslední nesl krásnou velkou 

bílou kytici, p. hrabě Vratislav mi nějak blahopřál, Schick mi podal kytici a mluvil též –

a mně bylo přitom tak, jako je někomu, kdo se dívá na příjemnou komedii, při níž je 

sám divákem a má dosti klidu, aby kritickým okem vše pozoroval. Řekla jsem, že je to 

více, než zasluhuji, a obracejíc krásnou kytici, obdivovala jsem se jí a divila se 

galanterii, která se v českém národě vzmohla – při tom jsem prohlížela stuhy zlatě 

vyšívané a nemohla pochopit, co znamenají vyšitá písmena, velké SBLJ vypadalo to, 

s následujícím na to M, jako Sbliž…- ale p. Růžička mi s velmi laskavým úsměvem 

vysvětloval, že to znamená: Slovutné básnířce libreta Jakobín – a říkal to tak 

slavnostně, a tak radostně, že bylo v jeho tváři znát jeho myšlenky – jak velice mě 

poctili a jak krásnou věc vyvedli a jak velice musím být v té chvíli šťastná – a já zase 

dívajíc se na jeho slavnostní, úředně milostivou tvář, myslela jsem si: ta písmena jsi 

jistě vymyslel ty, mudrče, ale mohls mi také raději tu kytici podat sám, abych ji 

nemusela brát z rukou pana Schicka. Druhý akt byl přijat opět s velkým nadšením a 

vyvolávání po něm nechtělo vzít konce – zvláště, když Dvořák se objevoval. Mně přinesl 

do lóže p. Špaček ohromně velikou kytici překrásných květin od paní Ruthové. Ale ke 

všem těm příjemným dojmům pojilo se jedno – zklamané očekávání. Šla jsem k paní 

                                               
269 Zápisky 24. února 1889, ANM, fond MČR, karton č. 14, inv. č. 295.
270 Anna Lauermannová. Blízká přítelkyně MČR, již od dětských let.
271 Tzn. zaujaté obecenstvo.
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Ruthové poděkovat do lože – před loží jsem hovořila se svou přítelkyní a s Toužimským, 

který byl tak radostně rozjařen a zjevně pohnut, že mu tváře jen hořely a mohl na nich 

sirku zapálit. Pak se tamtéž přitočil žurnalista, žid ze sněmu mi známý, referent Prager 

Abendblattu, jenž seděl toho dne na místě ubohého Bozděcha272 – a ten hovořil s otcem 

i se mnou německy, obmyslil mne nějakými komplimenty – načež jsem mu radila, aby 

ještě vyčkal konce. Také s p. intendantem německého divadla p. baronem Pfeillem jsem 

hovořila, byl spokojen, pravil, že se ve druhém aktě interes ještě stupňuje, a chválil též 

velmi, vším právem režii. Mně speciálně žádných komplimentů nečinil, chválil operu 

vůbec, ale já jich neočekávala – a nenapadlo mi, že by baron Pfeill nevěděl, že text je 

ode mne. On však prý toho nevěděl – a dozvěděv se toho později, domníval se, že se 

prohřešil proti dvornosti k dámám, a Albínovi se omlouval. Třetího aktu jsem se bála, 

ale alegorie, jejíž výprava vyhlížela mnohem lépe než při zkoušce – vše to, co nejvíce 

rušilo, bylo odstraněno, a tak to celé sice nepozvedlo věc, ale také neuškodilo, prošlo to 

milosrdně – a tak jsem pak i s poslední noční scénou byla lépe spokojena, ač ovšem 

něco tomu třetímu aktu schází – není na výši minulých, rozuzlení tuze rychle spadá.“273

13. února navštívil Červinkovou Dvořák. „Ještě za přítomnosti Durdíkovy 

vstoupil Dvořák s úsměvem rozšířenou tváří, jakou mívá, je-li zvláště přívětiv – přišel 

prý mi gratulovat, poněvadž se včera nemohl ke mně dostat (!?) – a já se neubránila 

říci mu – že nyní snad může posoudit, jestli měli pravdu ti páni hudební referenti, kteří 

mu po kolik let zrazovali, aby to libreto nekomponoval.“274

Představení Jakobína v pátek 15. února se zúčastnil Angelo Neumann – ředitel 

německého divadla, o opeře mluvil s velkým zájmem, právě četl německý scénář, jež 

před několika dny připravila Červinková. Při odchodu ji překvapil slovy: „[…] abych 

také jednou něco pro ně napsala - …“für uns“ – tj. pro německé divadlo - ...Já 

odpověděla jen nějakým mezislovcem čili polovýkřikem ah – ich?! – vyjadřujícím mé 

největší podivení, více jsem již říci nemohla, ježto p. Angelo se ukláněl a byl již ve 

dveřích.“275

16. února se konala v divadle porada o změnách ve třetím jednání Jakobína. „O 

polednách šla jsem do divadla k poradě o změnách ve třetím aktě Jakobína – o čemž 

jsme se radili s p. Šmahou, Čechem, Šubertem a Dvořákem, já hlavně se Šmahou ve 

                                               
272 Emanuel Bozděch (21. 7. 1844 – nezvěstný od 10. 2. 1889). Dramaturg Prozatímního divadla, 
dramatik, referent Prager Tagblatt. Nezvěstný od  10. 2. 1889, zřejmě spáchal sebevraždu.
273 Zápisky 24. února 1889, ANM, fond MČR, karton č. 14, inv. č. 295.
274 Viz pozn. 273.
275 Viz pozn. 273.
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příčině jiné dekorace pro třetí akt, kdežto Dvořák s Čechem nějaké malé orchestrální 

změny umlouval, zejména aby slova „Jakobín!“, „Pusťte ho!“ nebyla přehlušena 

orkestriem atd.“276 Ještě téhož dne psala v dopise otci, který mezitím odjel 14. února do 

Vídně: „Drahý baťuško! Dnes jsme měli malou poradu v divadelní kanceláři, ředitel, 

Čech, Snaha, Dvořák a já. Jednalo se o malé změny orchestru, o jeho stlumení na 

některých místech, zkratky – a o změnu dekorační ve třetím aktě. Dekorace se zvolí jiná, 

místo krbu se dá tam sloup s erbem, k němu dřímající zabalená postava genia, který se 

pak zbudí. Trochu se udělá větší hloubka (pozadí), jen ta změna stěn má zůstat, jak byla 

– o tom jsem mnoho mluvili, aby to odpadlo, a konečně přece mysleli, aby to zůstalo.“ 

(…Včera nebyl již nával na Jakobína.).“277

18. února navštívila Červinková s Annou Lauermannovou ještě jednu reprízu 

Jakobína. 20. února pak odjela do Malče. Hned druhý den informovala o svém odjezdu 

otce: „Drahý baťuško! Teprve včera odpoledne přijela jsem do Malče. […] Byla jsem 

v Praze ještě na pondělním, třetím představení Jakobína. Změna dekorace ve třetím 

aktě rozhodně posloužila k dobrému, také vynechání krbu a tance kolem krbu bylo 

dobré a myslím, že aranžovací alegorie může zůstat jak nyní jest, až na nějakou 

maličkost.“278

Jakobín se dočkal celkem 34 repríz včetně závěrečné derniéry 29. května 1894. 

Antonín Dvořák dal 30. května 1894 inscenaci na svoji žádost stáhnout z repertoáru 

Národního divadla a rozhodl se pro revizi díla. Podněty k přepracování některých částí 

opery, zejména pak třetího aktu, se k Dvořákovi dostávaly především z řad kritiků a 

tehdejších autorit společenského života, v čele s F. K. Hejdou, Emilem Chválou nebo 

Eduardem Hanslickem. Existují však doklady o tom, že i Marie Červinková-Riegrová 

s odstupem času nahlížela na dílo jinak a ráda by zpětně některé věci změnila. V 

„Zápiscích“ z 14.října 1890 se dočítáme: „Večer byla jsem s otcem na Jakobínu. Dívala 

jsem se s divným pocitem po delší době na své libreto. Zdálo se mi zcela cizí, ty všecky 

osoby tam jednající, ne jako by byly mé, jako zcela cizí, tak jsem cítila, že mne to 

náležitě neuspokojuje, nyní že bych psala jinak.“279 Proto také Červinková přijala 

Dvořákovo rozhodnutí o revizi Jakobína velmi kladně, ještě v létě 1894 zpracovala 

požadované úpravy libreta a  29. srpna 1894 Dvořákovi v dopise sděluje: 

                                               
276 Viz pozn. 273.
277 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace dopisu Marie Červinkové-Riegrové otci, F. L. 
Riegrovi ze dne 16. února 1889, (rkp.).
278 ANM, fond MČR, karton č. 4, inv. č. 43, citace dopisu Marie Červinkové-Riegrové otci, F. L. 
Riegrovi ze dne 21. února 1889, (rkp.).
279 Zápisky říjen 1890, ANM, fond MČR, karton č. 14, inv. č. 296.



96

„Slovutný pane! Když jsme spolu hovořili posledně, pravil jste mi, že jste s návrhem na 

změnu 3. jednání srozuměn. Hleděla jsem to tedy vypracovati a zde Vám to posílám. Je 

to jen spěšně psáno, ale jste na mé písmo zvyklým, tak to přečtete. Kdybyste si přál, 

poslala bych pak opis. Musím ještě připojit ke změnám těm několik slov odůvodnění a 

vysvětlení. První jednání by ovšem zůstalo úplně nezměněno; druhé jednání má jen 

zcela nepatrné změny, které nezasahují do hudebního textu, leda nějakou zkráceninou. 

A sice: vynechá se úplně výstup druhý, hrabě Vilém nepřijde k učiteli – a po zkoušce 

učitel zpěváky pošle domů a sám odchází do zámku, takže následuje hned scéna Terinky 

s Jiřím. Avšak zde musím něco podotknout. Když by Vám bylo hudby alegorie líto – a 

když by to z jiných ohledů scénických nebylo na závadě, mohla by se celá alegorie 

odbývat zde u učitele jako zkouška v kostýmech (a k tomu balet). Jen se obávám, aby 

toho zkoušení nebylo jako trochu moc najednou, aby se účinek první komické scény 

nezeslabil. Pak v posledním výstupu 2. jednání jsem vynechala zatčení Jiříka a pak 

přidala a změnila jen několik slov, a sice: hrabě Bohuš, když jej zatýkají, řekne zřejmě, 

že hrabě jest jeho otec. Tím celá scéna získá na přirozenosti a na srozumitelnosti. Mně 

to vždycky překáželo, že se ta sama sebou tak přirozená věc (aby to v té chvíli Bohuš 

vyslovil) musila všelijak obejít – a při nynější úpravě třetího jednání toho není třeba. 

Což na tom, že měšťané slyší, že Bohuš je syn hraběte. Adolf to prohlašuje za lež – a 

Bohuš má listiny na cizí jméno – a ostatně všichni vědí, že hrabě v prvním aktě zřejmě 

veřejně syna zapřel, tedy Bohuš již v druhém aktě to slovo „můj otec“ může veřejně 

pronést. Co se týče třetího aktu, myslím, že je jeho chybám ve stránce textu 

odpomoženo. Ona ta celá scéna, kdy Jiří přichvátá, kdy pak Adolf vytáhne noviny, 

Vilém čte o smrti svého syna – a Jiří stojí při tom a nemá vědět, co hrabě četl o smrti 

synově a nemá křiknout včas: Tvůj syn je živ, je zde, není obecenstvu dost srozumitelná 

a také je to jaksi umělkované. Přirozené by bylo, že by Vilém hned musel slyšet, že 

zajatec je jeho syn. Tomu je nyní při této formě odpomoženo. Pak dále to, že hrabě byl 

tak vyděšen, že domníval se v Julii spatřovati ducha své ženy atd. – nepůsobilo na 

jevišti tak, jak jsem si to původně představovala. Myslím, že ta scéna ve druhém jednání 

mezi hrabětem a učitelem, která tam nebyla nutnou, jaksi bezúčelnou, získá velice tím, 

když nyní je vpletena jako částka děje – která má na tomto místě účel – a tedy i větší 

napínavost – a je to hudebně jedno z nejkrásnějších čísel. Pak to má i tu výhodu, že zde 

na tom místě to jaksi hudebně připravuje náladu ke scéně další. Tak si myslím, kdybyste 

v tom jemném vřelém tónu, v jakém je tato scéna komponována, komponoval i to další, 

totiž ten přidaný zpěv hraběte s refrénem „Ó vzpomínky, ó vzpomínky, jak pálí!“ Mohl 
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by konečně tento zpěv odpadnouti, nelíbí-li se Vám a mohlo by tam býti jen pár slov. 

„Proč v chvíli rozhodné, jež volá k činu, se touha budí po ztraceném synu!“ – a nic dál 

(již by zazníval zpěv Julie). Jen Vás prosím o jedno, aby totiž ta píseň Julie nebyla 

přerušována tak hlučnými výkřiky hraběte a tak hlučnou instrumentací. Mně se zdálo 

vždy, že tím ta scéna trpí. Vždyť vnitřní rozechvění může se v pianissimu třeba ještě 

výrazněji jeviti než velikým hřmotem! A pak nyní – kdy hrabě nemyslí, že by to zpíval 

duch, kdy scéna se odbývá již za úplného soumraku (ale ne v noci) – působí mu ten zpěv 

ne hrůzu, ale milé, sladké dojmutí a v tomto vřelém dojemném tónu, v té náladě 

vzpomínky – on také jen tak jako dechne pro sebe ta slova tam naznačená, která 

vyjadřují, že cit otcovský a ne hrůza před duchem se v něm probudil. S tím, doufám, že 

snad budete srozuměn?! Jak si představuji scénu, kdy průvod přichází, je tam 

naznačeno v poznámkách. Myslím, aby ten balet rokoko, který scénicky k ničemu nebyl, 

zcela odpadl. Poněvadž ta serenáda, „Zdráv buď, ó pane náš“, učitelem komponovaná, 

je zapletena do děje, tedy nechť se zpívá – ale myslím, aby se dlouho nerozpřádala, jen 

co ty sbory dětí a měšťanů přejdou a se seřadí – aby raději bylo místo na veselý živý 

sbor vesničanů, který by do toho aktu přinesl také trochu veselejšího, živějšího a 

národního elementu, který mu schází. Ono to je zde věru kříž. Situace žádá, když hrabě 

slyšel, že jeho syn je zde vězněn, aby tu tiše neseděl a nenechal si zpívat a tancovat, 

proto je zde v tom místě větší balet nemožným. A tedy jsem myslela – že by se to dalo 

obejíti tím, kdyby se jaksi ten sbor (a popřípadě i třeba balet) odbýval jaksi mezi 

přicházením průvodu jako holdování právě vstupujících venkovanů v národních 

krojích, kteří by nesli ověnčený strom a dívky by skládaly k nohám hraběte své květiny. 

Pak se to dá vysvětlit, že hrabě je nevyruší, pokud nejsou se svým holdováním u konce. 

Nyní musí hned následovat odhalení Adolfovo – a příchod Bohušův – a tu se může pak 

užíti starého ansámblu, jak tam je. Ale také by mohlo to být tak, aby ta hudba, jak je, 

byla vně užita jen jako sexteto a aby sbory vpadly teprve při posledním ansámblu. 

Myslím totiž, abyste ke konci přidal ještě (v té chvíli, když hrabě zasnubuje Jiřího a 

Terinku) ještě hodně veselý živý sbor a ansámbl opět v národním duchu. Napsala jsem, 

co mi zrovna napadlo, ale podotýkám, že kdyby se Vám ten rytmus nehodil, tak si jen 

napište, jaký rytmus chcete mít a kolik not (napište mi třeba pár not, jak je chcete mít) a 

já Vám dle toho upravím slova. Také by se ke konci v tom všeobecném jásotu snad mohl 

použít sbor a motiv: „Pusté síně obživněte“ atd., který dříve byl vynechán. Tak jsem 

Vám to uchystala, jak jsem nejlépe věděla a dovedla. Teď je třeba, abyste věděl, co je 

změněno a co není. Mnohá věc, která je na jednom místě vynechána, je použita na 
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jiném. Budeme pak o tom musit pohovořit. Sliboval jste nám, že nás v Malči navštívíte 

se svojí dceruškou – a nyní nedáváte zprávy – což jste na nás zapomněl? Prosím Vás, 

pište mi, smíme-li se těšit na Vaši návštěvu a kdy asi? Jsem v Malči teď asi do 11. září 

(den ještě navlas nevím), pak jedu asi na týden do Prahy a pak budu zase v Malči až do 

konce září. Kdyby Vám nebylo možno k nám přijet, mohli bychom se sejít v Praze, až 

tam mezi 11. zářím a 18. zářím budu (psala bych Vám pak ještě určitě, kdy tam pojedu). 

Ale velice by nás těšilo Vás zde uvítat. Prosím, poručte mne vřele paní choti a paní 

hraběnce a panu hraběti, jemuž vyslovuji srdečné pozdravení, jakož i všem Vašim 

milým. Na brzkou odpověď se těší Vám v přátelské úctě oddaná Marie Červinková-

Riegrová.“280

Dvořák však k práci na kompozici již v tomto roce nepřistoupil, v polovině října 

odcestoval do New Yorku a k důkladné revizi Jakobína se vrátil až v roce 1897. Marie 

Červinková-Riegrová však v lednu 1895 náhle zemřela, na konečných úpravách díla se 

poté podílel a s Dvořákem spolupracoval otec Červinkové, František Ladislav Rieger. 

Premiéra nové verze opery Jakobín se konala 15. června 1898 opět v Národním 

divadle.

                                               
280 KUNA, Milan. Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty. Kritické vydání. sv. 7, Korespondence 
přijatá 1893 – 1895, s. 241 – 243, Praha: Editio Supraphon, 1999.
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3. Libreto a jeho proměny.

V úvodu této kapitoly, v části 3.1 předkládám obsah opery, zpracovaný dle 

finální verze libreta, vydaného tiskem v roce 1889. Část 3.2 obsahuje přepisy sedmi 

rukopisných verzí prvního jednání opery Jakobín a jedné verze tištěné.281

3.1 Obsah opery

1. jednání.

Děj opery se odehrává v malém českém městě a je situován do doby 

francouzské revoluce roku 1793. Do malého městečka se po letech z ciziny vrací 

Bohuš, syn majitele panství, se svou ženou Julií. Ve městě se právě schyluje 

k místnímu posvícení. Dvojice se na náměstí zastaví, pozoruje místní lid a je dojata 

českým zpěvem, jež je slyšet z kostela. Bohuš vzpomíná na svou matku, která mu jako 

malému chlapci před spaním vždy zpívala, stejnou píseň teď zpívá svým dětem 

Bohušova žena Julie. Po mši vybíhají z kostela mládenci a děvčata a směřují na místní 

zábavu. K muzice jde také učitel Benda s dcerou Terinkou, a s nimi její milý, 

myslivecký mládenec Jiří. Na cestě se k nim přidává zámecký purkrabí Filip a obdivuje 

Terinčin půvab. Bendovi není zámecký pán proti mysli, a tak se snaží ho s Terinkou 

seznámit. Ta to odmítá, a když musí jít na popud otce k tanci s purkrabím, Jiří zuří. 

Mládenci, kteří vše pozorují, si Jiřího dobírají, ten to nevydrží a začne zpívat 

purkrabímu posměšnou píseň. Purkrabí je rozezlen a slibuje jim pomstu. Terinka se 

poleká a Jiřímu domlouvá, ať si s pány nezačíná. Tomu jde však jen o to, aby věděl, že 

Terinka má ráda jen jeho. Když se od ní dočká vyznání, jsou oba překvapeni 

purkrabím, který Jiřímu vyhrožuje vojnou a Terince se začíná znovu přibližovat. Spustí 

se velká hádka, kterou přeruší příchod Bohuše a Julie. Ti se ptají purkrabího, zda je 

starý hrabě na zámku. On jim líčí dlouholeté sváry mezi hrabětem a jeho synem, 

kterého se zřekl, protože ten odešel do Francie a spřáhl se s jakobíny. Když purkrabí 

zjistí, že záhadní cizinci přicházejí z Paříže, začnou mu být podezřelí. V tu chvíli do 

města přijíždí starý hrabě, všichni ho nadšeně vítají – přijíždí se svým synovcem 

Adolfem, kterému chce odkázat celé panství.

                                               
281 Více o postupu při zpracování jednotlivých rukopisných přepisů a  jejich řazení dle vývoje v části 3.2 
této kapitoly.
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2. jednání.

Ve škole probíhá zkouška serenády, která má zaznít na počest nového pána. 

Kromě dětí se nácviku účastní i Terinka a Jiří, kteří zpívají sólové party. Učitel Benda, 

který zkoušku vede, je spokojen a Jiřího odvádí s sebou na zámek, aby nezůstal 

s Terinkou ve škole sám. Ten se však vrátí dříve zpět a vyslechne tklivý zpěv Terinky, 

která se vyznává ze své lásky k němu. Jejich setkání náhle přeruší vracející se Benda. 

Oni předstírají nácvik sólových výstupů, ale učitel jim to nevěří. Terince oznamuje, že 

za chvíli dorazí purkrabí a ona má být k němu milá. Ta na oplátku otci hrozí, že celou 

serenádu schválně zkazí. Benda ji prosí, aby mu nedělala ostudu. Mezitím se městem 

roznese zpráva, že se zde ukrývají záhadní cizinci, nebezpeční jakobíni. Ti zatím 

přijdou do školy a prosí Bendu o přístřeší. Ten zprvu odmítá, ale když mu Julie sdělí, že 

jsou také muzikanti, souhlasí. Bohuš s Julií mu vyprávějí, že je při těžkých chvílích 

v cizině těšil jen zpěv českých písní. Do školy přichází purkrabí, dvoří se Terince a 

hrozí Jiřímu vojnou, toho se zalekne Benda, jež by přišel o tenora. V tom přichází 

Adolf, hledá purkrabího a slibuje mu povýšení, když mu najde onoho jakobína. Strhne 

se hádka mezi purkrabím a Jiřím, jehož se zastane Bohuš, avšak Adolf v něm pozná 

svého bratrance, a protože se bojí, že přijde o dědictví, posílá ho do vězení.

3. jednání.

Jiří se snaží upozornit starého hraběte, že se navrátil jeho syn a je neprávem ve 

vězení a varuje ho před intrikami synovce Adolfa. Ten však klíčnici Lotynce nakázal 

nikoho k hraběti nepouštět. Jelikož se jedná o Bohuše, kterého poznala a jako o malého 

se o něj starala, pouští za hrabětem jeho ženu Julii a učitele Bendu. Učitel chce hraběte 

obměkčit, aby synovi odpustil, ten však jen při vzpomínce na nezdárného syna zuří.

Odchází tedy bez úspěchu, ale zanechává na místě Julii, o níž hrabě neví a která se 

mezitím ukryla. Právě ve chvíli, kdy hrabě se smutkem vzpomíná na svou ženu a jejich 

syna, uslyší zpěv známé písně, již matka Bohušovi zpívávala. Objeví Julii a ta mu 

vypráví o osudu syna, který byl odsouzen k smrti, ale jí se podařilo jej zachránit. Hrabě 

jí důvěřuje. Když se druhý den při slavnosti chystá starý hrabě předat panství Adolfovi, 

ptá se jej, zda je v zámku někdo vězněn, pokud je, rád by užil práva udělení milosti. 

Adolf s purkrabím chtějí Bohuše zapřít, ale to se jim nepodaří. Když vězně přivádějí, 

hrabě v něm poznává svého ztraceného syna. Synovce Adolfa s purkrabím vyhání a se 

synem se usmiřuje. Vše končí radostným veselím.
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3.2 Přepisy rukopisných verzí prvního jednání opery Jakobín a jejich          
výklad.

V následující části, která je pro předkládanou práci stěžejní, uvádím přepisy 

sedmi rukopisných verzí prvního jednání opery Jakobín. Tyto jsou uloženy v Archivu 

Národního muzea v Praze, ve fondu „Marie Červinková-Riegrová, karton č. 33, inv. č. 

411 – 414“. Hlavním záměrem bylo pokusit se o kompletní přepis uvedených 

rukopisných materiálů a chronologické seřazení jednotlivých verzí libreta tak, jak 

vznikalo ve spolupráci Marie Červinkové-Riegrové a Antonína Dvořáka. 

Rukopisné verze 1. jednání libreta opery Jakobín.

Uvádím zde jednotlivé verze 1. jednání libreta v chronologickém řazení, které 

jsem utvořila pomocí podrobného studia rukopisných materiálů – „Zápisků“ Marie 

Červinkové-Riegrové a korespondence s F. L. Riegrem a Antonínem Dvořákem.282

Předkládám přepisy sedmi rukopisných verzí a verze tištěné. Autorkou rukopisů 

je u šesti z nich Marie Červinková-Riegrová, jedna verze je přepisem.283 Dvě verze jsou 

„textové“284, pět verzí „veršovaných“. 

Postupný vývoj libreta opery Jakobín je detailně popsán v předešlé kapitole. 

Přednesu tedy pouze stručně řazení jednotlivých verzí libreta dle vývoje. Scénář libreta, 

který začala Červinková tvořit v říjnu 1881, nesl název „Přivítání“, na přelomu 

listopadu a prosince 1881 již pracovala s názvem „Příjezd panstva“. Tyto dva scénáře, 

pro které užívám také označení „textové libreto“, jsou uloženy v Archivu Národního 

muzea v Praze, fond „Marie Červinková-Riegrová, karton č. 33, inv. č. 413“. 285 Na 

počátku roku 1882 dokončuje Červinková kompletní scénář libreta a uvažuje o názvu 

„Příchod vrchnosti“. 21. ledna 1882 je celý scénář opraven a přečten Františkem 

Jeřábkem286, který Červinkové radí s dalším vývojem libreta, doporučuje uvést děj do 

období francouzské revoluce a více se zaměřit na poměry starého hraběte, jeho syna a 

synovce. V květnu roku 1882 se Červinková zabývá myšlenkou na nový název „Nová 

vrchnost“, ale v tomto období ještě stále pracuje s názvem „Příchod vrchnosti“. V říjnu 

1882 znovu celý první akt libreta zkrátila a upravila a v listopadu předložila pod 

názvem „Příchod vrchnosti“ k přečtení Antonínu Dvořákovi. V „Zápiscích“ z 2. 
                                               
282 Podrobně obsahuje kapitola „2. Marie Červinková-Riegrová a Antonín Dvořák“ této diplomové práce.
283 Autorem přepisu verze libreta „Píseň matčina“ byl učitel v Chotěboři.
284 Textová verze libreta = scénář.
285 Tyto zde uvádím jen pro úplnost údajů k vývoji libreta.
286 František Věnceslav Jeřábek (1836 – 1893). Dramatik, básník, novinář, politik. 
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prosince 1882 poprvé užívá pro pracovní verzi libreta název „Jakobín“. Libreto včetně 

třetího aktu je dokončeno v lednu 1883, kdy jej Červinková konzultuje v Praze 

s Dvořákem. Ten vznáší výhrady ke jménům hlavních postav a požaduje zkrácení 

prvního aktu. Z učitele Čermáka se stává učitel Benda, mladý hrabě Jaroš se mění 

v Bohuše. Pro starého hraběte navrhuje F. L. Rieger jméno hraběte Modlety 

z Modletína. Z tohoto období pochází přepis rukopisné verze s názvem „Píseň 

matčina“, který byl Červinkovou zadán do konkurzu na dramatická díla, vyhlášeného 

Sborem pro zřízení Národního divadla a jehož  uzávěrka byla stanovena na 31. března 

1883, a posléze rukopisná verze „Jakobín“, v níž jsou evidentní škrty Červinkové a 

nově užitá jména Modleta a Heřman, která však v dalších verzích již užita nebyla. 

V období mezi roky 1884 – 1886 se libreto významně neměnilo. Poslední verze287, 

která se již blíží finální verzi tištěného libreta z roku 1889, se vyznačuje jiným 

začátkem prvního jednání opery. Děj začíná příjezdem Bohuše a jeho ženy Julie, jež byl 

v předchozích verzích řazen až do čtvrtého výstupu. Významným materiálem pro 

analýzu závěrečného vývoje libreta je korespondence Marie Červinkové-Riegrové 

s Antonínem Dvořákem z let 1887 – 1888. Jedná se o čtyři rozsáhlé dopisy, jejichž 

kompletní přepis je obsahem předchozí kapitoly této práce s názvem „Marie 

Červinková-Riegrová a Antonín Dvořák“.

Následují jednotlivé přepisy rukopisných verzí libreta, chronologicky řazené dle 

vývoje288:

1.   Příchod vrchnosti. PŘÍJEZD PANSTVA.  (anebo – pan kancelářský?).

Komická opera ve třech jednáních. 

Děj ve venkovském městě v Čechách v polovici minulého století.

2. ZMĚNA VRCHNOSTI. 

Komická opera ve třech jednáních. 

Nová vrchnosť. Příchod vrchnosti; Změna vrchnosti. 

                                               
287 Jedná se o verzi, která nemá vrchní stranu s názvem libreta. První strana je nadepsána „První 
jednání“.
288 Fotografie titulních stran rukopisných verzí jsou součástí „Příloh“, které se nacházejí v závěru této 
práce.
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3.   PŘÍCHOD VRCHNOSTI. Komická opera ve třech jednáních. Děj ve venkovském 

městě v Čechách ku konci minulého století, za doby revoluce francouzské.

4.   JAKOBÍN.  Komická opera ve třech jednáních. Děj ve venkovském městě

v Čechách ku konci minulého století (v době revoluce francouzské).

5.   PÍSEŇ MATČINA. 

Libreto k opeře komické ve třech jednáních. 

Heslo: In memoriam  matris.

6.    První jednání.

7.   JAKOBÍN. Opera o třech dějstvích. 

Text Marie Červinkové-Riegrové. Složil Antonín Dvořák. 

V Praze 1889. Nakladatel FR. URBÁNEK, český knihkupec.

V přepisu jsou zaneseny úpravy, poznámky, vpisky a škrty, které se vyskytují 

v rukopise a několik mých poznámek, které jsem do přepisu pro lepší orientaci

uvedla. Jejich označení pomocí různých odchylek a zvýraznění v textu je uvedeno 

v ediční poznámce v úvodu celé práce.  
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Příchod vrchnosti.

PŘÍJEZD PANSTVA

(anebo: Pan kancelářský?)

Komická opera ve třech jednáních.

Děj ve venkovském městě v Čechách v polovici minulého století.

Dvojí návrhy:

První spůsob

Osoby:

Hrabě Vratislav

Julie, jeho choť

Franc Karabáček, pan kancelářský

Jiřík, myslivecký mládenec

Čermák, učitel

Terinka, jeho dcera

Pana Lotinka, klíčnice v zámku

Vedlejší osoby: vrchní, posel, mušketýři

Hrabě, hraběnka: mladí manželé přijíždějí po svadbě po prvé na statek jejž byli zdědili. 

Karabáček: záletný starý mládenec, k podaným krutý. Čermák učitel: veliký muzikus, 

provozuje klasickou hudbu a nemálo je pyšen na svoji muzikantskou česť. Pana 

Lotinka: stará pana s ostrým jazýčkem, přísně mravokárná. 

První jednání

Na náměstí po straně levé hospoda. Je k večeru v neděli – třeba o posvícení. Přes jeviště 

jdou muzikanti s dudy a hrajíce ubírají se k hospodě. Sousedé s copy, ženštiny se 

zlatými čepci – děvčata po jedné straně ve skupině, po druhé hoši. Slova asi toho 

smyslu. Děvčata: Jen nechte jich, přijdou za námi. Hoši: Zda ohlédne se která z nich? 

Tak pojďme k nim! Počali hrát! Po jevišti jdou muzikanti i s dudy a hrajíce ubírají se 

k hospodě. Hoši přistupují k děvčatům – tvoří se párky a většina obecenstva zachází do 

hospody. Z pravé strany přichází p. učitel, Terinka, pan Kancelářský, za nimi Jiřík –
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Kancelářský klaní se a dvoří Terince, která s nelibostí to nese. Učitel jeví potěšení, Jiří 

utajený hněv. Slova asi toho smyslu. Pan Kancelářský: Za vašimi okny pane učiteli 

roste krásný květ – já kolem často chodívám a vzdychávám a myslívám (k Terince) –

ach na ten krásný květ. Učitel (klaní se): To pro nás věru velká čest! urozený pane, 

velká čest! (po straně k Terince) buď přívětiva přec a pokloň se! Jiřík z druhé strany 

k Terince: Tak odbuď jej, ať odejde! P. Kancelářský: Však často se mi v záclonách 

ukrývá ten krásný květ – zda dovolíte, abych chodil k vám se potěšiti vůní, se podívati 

z blízka – na ten váš květ? Učitel: To pro nás bude velká čest, urozený pane, velká čest. 

Terinka (k otci po straně): Ne ne, já nechci, aby chodil k nám! V této situaci kvarteto –

Jiřík chce Terinku odvésti k tanci, ale je odstrčen a p. Kancelářský ji k tanci odvádí. 

Jiřík ve hněvu pohlíží za nimi. Mladí výrostkové shlukují se kolem Jiříka – sbor polo 

škádlivý, polo soucitný. Ubohý Jiříku! Zle je s tebou, zle! Kde pan kancelářský zatáhne 

osidla sítě – tam sbohem děvčátko a s bohem lásko, zle je, zle! V této situaci Jiřík 

počíná skládati posměšnou píseň na p. kancelářského. Smíchem povzbuzován 

pokračuje – ostatní opakují píseň po něm, konečně volají: tu si zahrát dáme, solo 

objednáme a uvidíme, jak dlouho p. kancelářský tu s našimi děvčaty tančiti bude! 

Zpívající mládež hrne se do hospody. Zatím může se sbíhati ještě jiná mládež – jest 

třeba balet – chvílemi zaznívá z hospody smích a ona píseň Jiříkem složená, načež 

všichni odejdou do hospody. Zvuk písně v hospodě se sesiluje a pak kancelářský 

vychází celý rozčertěn. Taková pohana mně – osobě úřadu! Však já jim dám – kolik dní 

roboty každému připíšu… atd. Vychází Jiřík s Terinkou – p. kancelářský se zastaví a 

poslouchá. Jiřík: Musím slovíčko ti říci. Terinka: Ach nešťastný, s tou písničkou – cos 

učinil! Jiřík: Ty stále v kole jenom s ním, a já s na to dívat mám, ve mně krev vře. Tak 

pověz přec, že nemůžeš jej cítit, že mne máš ráda! Terinka (ohlížejíc se): Ne ne teď 

nepovím – někdo shlédne nás – již pojď – Jiří: Jen jedno slovo… máš mne ráda? (chce 

ji obejmouti) Terinka: Však ty to víš! Jiří: Tak mi políbení dej! Terinka: Na náměstí! 

Tys pozbyl rozumu! Již pojď, já úzkosť mám! Jiřík: Já přec si vezmu sám! (chce ji 

políbit) P. kancelářský vstoupí mezi ně – oba vykřiknou. P. kanc.: Aj tanečnice má – a 

zpěvák náš! Vy krásné písničky skládati znáte, mladý panáčku nadání máte, a je tu 

škoda vás! Jak náleží se mi líbíte, že nevděčným nejsem se přesvědčíte. Zde – bílý 

kabátek – co myslíte…jak by slušel vám? … V této situaci terzetto. Mezitím zaznívá –

počtovská trubka – a vstoupí hrabě, hraběnka v šatě cestovním – i praví k sobě – hle, 

nikdo nečeká nás! … Co stalo se? … Nikdo nečeká nás! … Pozorují tři osoby v předu

p. kanc., Jiříka a Terinku. Pak ptá se hrabě: Zda nedošla sem zpráva, že hrabě Vratislav 
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má přijet sem?! Hraně!... Volá v uděšení p. kancelářský! Kdyby jej vzal ďas! Hrabě 

volá Jiřího a Terinku: Jiřík obrací se ke kancelářskému – hle skončí brzo vaše panování 

– teď nebojím se vás. Kanc.: Však ještě tady nejsou páni – uvidíme, uvidíme… (pro 

sebe: přípis napíšu velikánský, že stropy máme propadlé, na zámku shnilou věž). Hádka 

Jiřího a kanc. odbývá se sice v popředí jeviště stranou, ale hrabě a hraběnka přec ji 

zaslechnou. Hraběnka: Hle neznají nás – jaký to žert! Nikdo neví o našem příchodu –

zatajme jej! atd… Kancelářský pak obrací se k nim a praví hraběti: přistoupil blíže –

odkud má tu zvěst atd. – vyptává se co tu v městě chtějí, kde mají listiny a třeba i hrozí, 

že je dá zavříti do šatlavy – hrabě polo se smíchem polo hněvivě to snáší, a již se chystá 

říci mu tedy vězte, že … v tom přikvapí Lotinka a vykládá, že panstvo přijede, že nemá 

zásob, že nemá smejčeno, peřiny povlečeny atd. a hartusí všemožnými žádostmi na 

kancelářského, jenž zacpává si uši – zatím hraběnka vykládá stranou hraběti jaký žert 

jim to spůsobí, zachovají-li incognito a přistoupivše ze zadu k poslovi šeptají mu: 

neprozraď nás! Hraběnka: řekni, že komorná jsem a myslivec on! a posel oznamuje jim 

též krátce, jakou náhodou se v cestě opozdil. 

Po straně: Místo posla by mohl býti též vrchní z jiného města? který by hraběte a 

hraběnku znal a jenž by též přišel ku konci.

Mezitím Lotinka svolala lidi z hospody, p. kancelářský dodav si vážnosti oznamuje že 

hrabě hraběnka jež panství zdědili přijedou a posel z návodu hraběte dodává, že za 

čtyry dny – pak představuje kancelářskému hraběte jakožto posla a sloužící komornou a 

myslivce, bratra a sestru. P. kancelářská stává se zdvořilým a prosí za odpuštění. Sbor, 

p. učitel, p. kancelářský atd. se umlouvají jak přivítati hraběte – i ustanovují, že se 

vystrojí slavný průvod, učitel složí kantátu a hudbu k slavné allegorii (k nějaké sceně 

třeba z mythologie) – v tom ensemblu končí akt.
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ZMĚNA VRCHNOSTI

Komická opera ve třech jednáních.

Nová vrchnosť

Příchod vrchnosti; Změna vrchnosti

Komická opera ve třech jednáních.

Děj ve venkovském městě v Čechách s počátku v polovic minulého století. 

Osoby:

Hrabě Vratislav (jméno jakékoliv), majitel panství, 60 let

Jaroš, jeho syn, 30 let

Adolf baron Heimenthal, jeho synovec, 35 let

Julie, choť Jarošova, 25 let

Franc Karabáček, pan kancelářský, přes čtyrycet

Jiří, myslivecký mládenec, 25 let

Čermák, učitel, 50 let

Terinka, jeho dcera, 18 let

Panna Lotinka, klíčnice v zámku

Měšťané a měšťanky, hudebníci, mušketýři

(Starý hrabě zapudil jediného syna, protože si vzal měšťanské děvče i chce nyní 

veškeré jmění odevzdati svému synovci, kterému až dosud se bylo podařilo zmařiti 

všechny pokusy synovy, aby k otci se přiblížil. Karabáček: záletný starý mládenec –

k poddaným krutý. Čermák učitel: veliký muzikus, provozuje klasickou hudbu a 

nemálo je pyšen na svoji muzikantskou čest.)
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První jednání

Na náměstí na levé straně hospoda. Je k večeru v neděli neb o posvícení. Sousedé 

s copy, ženštiny v zlatých čepcích přecházejí v pozadí jeviště. V předu stojí ve skupině 

děvčata a na druhé straně trochu dále hoši. Slova asi toho smyslu. 

První výstup:

Děvčata: Jen nechte jich, přijdou za námi. 

Hoši: Zda ohlédne se která z nich? Tak pojďme k nim! Počali hrát! 

Po jevišti jdou muzikanti s dudy a hrajíce ubírají se k hospodě. Hoši přistupují 

k děvčatům – tvoří se párky a většina obecenstva zachází do hospody. 

Druhý výstup

Z pravé strany přichází p. učitel, Terinka, pan kancelářský, za nimi Jiřík. Kancelářský 

klaní a koří se Terince, která s nelibostí to nese, učitel jeví potěšení, Jiří utajený hněv. 

Slova asi toho smyslu. 

Pan kancelářský: Za vašimi okny pane učiteli roste krásný květ – já kolem často 

chodívám a vzdychávám a myslívám (k Terince) – ach na ten krásný květ! 

Učitel (klaní se): To pro nás věru velká čest, urozený pane, velká čest! (po straně 

k Terince) buď přívětiva přec a pokloň se! 

Jiří (z druhé strany k Terince): Tak odbuď jej, ať odejde! 

P. kancelářský: Však často se mi v záclonách ukrývá ten krásný květ – zda dovolíte, 

abych chodil k vám se potěšiti vůní, se podívati z blízka (blíží se k Terince) – na ten váš 

květ? Učitel: To pro nás bude velká čest, urozený pane, velká čest. 

Terinka (ustoupivši před kancelářským – po straně k otci): Ne ne, já nechci, aby chodil 

k nám! 

V této situaci vyvinulo se kvarteto – Jiřík chce Terinku odvésti k tanci, ale je odstrčen a 

p. kancelářský ji k tanci odvádí. Jiřík ve hněvu pohlíží za nimi. 

Třetí výstup

Mladí výrostkové shlukují se kolem Jiříka – sbor polo škádlivý, polo soucitný: Ubohý 

Jiříku! Zle je s tebou, zle! Kde pan kancelářský roztáhne sítě, tam s bohem děvčátko a 

s bohem lásko, zle je, zle! V této situaci Jiřík počíná skládati posměšnou píseň na p. 

kancelářského. Smíchem povzbuzován pokračuje, ostatní přizvukují, opakují píseň po
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něm – konečně volají: tu si zahrát dáme, solo objednáme a uvidíme, jak dlouho p. 

kancelářský tu s našimi děvčaty tančiti bude! Zpívajíc hrne se chasa do hospody. Zatím 

může se sbíhati ještě jiná mládež (jest třeba balet), chvílemi zaznívá z hospody smích a 

ona píseň Jiříkem složená, načež byl-li balet – vyprázdní se jeviště (přítomní též 

vstoupí do hospody). 

Čtvrtý výstup

Zvuk písně v hospodě se sesiluje a pan kancelářský vychází celý rozčertěn. Taková 

pohana mně, osobě úřadu! Však já jim dám – kolik dní roboty každému připíšu… atd. 

Vychází Jiřík a Terinka – p. kancelářský se zastaví a poslouchá. 

Jiřík: Musím slovíčko ti říci. 

Terinka: Ach nešťastný, s tou písničkou – cos učinil! 

Jiřík: Ty stále v kole jenom s ním, a já s na to dívat mám, ve mně krev vře. Tak pověz 

přec, že nemůžeš jej cítit, že mne máš ráda! 

Terinka (ohlížejíc se): Ne, ne teď nepovím – někdo shlédne nás – již pojď –

Jiří: Jen jedno slovo… máš mne ráda? (chce ji obejmouti)

Terinka (vymyká se mu): Však ty to víš! 

Jiří: Tak mi políbení dej! 

Terinka: Na náměstí! Tys pozbyl rozumu! Již pojď, já úzkosť mám! 

Jiřík: Já přec si vezmu sám! (chce ji políbiti – p. kancelářský vstoupí mezi ně – oba 

vykřiknou a odskočí). 

P. kancelářský: Aj tanečnice má – a zpěvák náš! Vy krásné písničky skládati znáte, 

mladý panáčku nadání máte, a je tu škoda vás! Jak náleží se mi líbíte, že nevděčným 

nejsem se přesvědčíte. Hle – bílý kabátek – co myslíte…jak by slušel vám? … (se 

smíchem) ba výborně by slušel vám! V této situaci tercetto. Mezitím vstoupí mladý 

hrabě Jaroš se svou paní v zcela jednoduchém cestovním obleku! 

Pátý výstup

Hrabě oslovuje kancelářského, táže se jeli zde starý hrabě anebo kdy přijede. Kanc. 

béře na se vážnou úřední tvářnost a vyptává se kdo jsou, co žádají. Hrabě: My máme co 

jednati s hrabětem. Kanc. prohlížeje si je, pro sebe – nějaká žebrota! – K nim: Hrabě tu 

není, ale brzo přijede, aby svému synovci své panství odevzdal – no uvidíme, snad vás 

předpustím, snad nepředpustím, předneste mi svou žádosť – snad mohu něco pro vás 

učinit. Hrabě s nevolí snáší zkoumání kanc. a jen hraběnka jej zadrží a pak táže se: 
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vyprávíte, že synovci své panství odevzdá – já slyšela, že syna měl… Kanc.: Měl syna 

– ale nezdárného. 

//Po straně výše uvedeného poznámka Františka Jeřábka//

<Když hrabě Jaroš vstoupí mezi obecenstvo, nutno vědět (nebo alespoň co nejurčitěji 

tušit), že to on. Totiž zavržený syn, a proto musí vypravování toto (třebas mezi 

kancelářským a učitelem nebo snad Adolfem) v nějaké formě předcházet. Po vstoupení 

Jaroše jehož příchod musí být nějak motivován, tj. vysvětlen (odkuď a proč přichází), 

mohlo by se toto expoziční vypravování třeba dokončit. Tedy obecenstvo musí

vstupujícího Jaroše a jeho ženu poznat, ale spoluhrající osoby (Kancelářský)jej nesmějí 

poznat.>

Hrabě (živě): Vy jste jej znal..? Kanc.: Já neznal jej, on v Pařížských byl školách 

v učení, a tam jak pravili tak divně sobě smysly splet, že když se navrátil, svět celý na 

ruby chtěl obracet, úřední důstojnosti sobě nevážil – a dokonce prý – já věřit tomu 

nemohu – slyšte! (s důrazem a hrůzou) robotný lid – na svobodu chtěl propouštět! Jiřík

ze zadu křikne do ucha kancelářskému: Ať mu pán bůh požehná – sláva mladému 

hraběti! 

//Po straně výše uvedeného poznámka Františka Jeřábka //

<Trochu rozšířit, uvážit to hrát za doby franc. revoluce, Jaroš stane se ku př. 

přívržencem Jakobinismu, také by snad patřičně a v pravý čas> //nečitelný text//.

Kanc.: Ty voláš sláva! Ty holobrádku! Ty bloude! – Poddané propouštět – kam by 

přišel svět – kam stará privilegia, moc stavů, vážnost úřadů? Ten mladý svět rozumu 

nemá – on volá sláva!... Hraběnka: Tak nechtě jej – a rcete nám – zda starý hrabě – na 

svého syna – již nevzpomíná?... Kanc.: On jej zatratil – jako buřiče, nezdárného syna 

zavrhl- a jméno jeho před otcem vyslovit – je přísně zakázáno. Však dlouho dost – tak 

praveno – choutkám syna svého shovíval ku prosbám matčiným – ale když syn jeho tak 

dalece se zapomněl – žitelný  sprostou měšťanskou dceru za ženu pojal – a s tou 

ničemnicí do světa utekl… 
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//Po straně výše uvedeného poznámka Františka Jeřábka//

<Zdá se mi, že by lépe se hodilo, kdyby otec měl syna za zemřelého, třeba za 

//nečitelný text// to by asi již nějaká zpráva, falešná intrika Adolfova atd.>

Hrabě: Ničemnicí… To není pravda! Kanc.: Není pravda… co pravím já osoba úřadu… 

Kdo mi smí odporovat! Zda víte co je rešpekt, co osoba úřadu? – Povstala by hádka –

ale zamezena jest tím, že přiběhne upachtěná Lotynka: Pane kancelářský! Poběžte, 

pospěšte – panský vůz se blíží! Tak z nenadání… Co já si počnu – pokoje neuchystány, 

večeře není – tak z nenadání atd. Kancelářský se chystá, béře na př. jinou paruku neb 

jiný kabát, lid z hospody vybíhá, mezi tím hrabě a hraběnka postoupivše do popředí 

praví k sobě: nás nesmí spatřit teď – až v chvíli vhodnou o samotě udá se jej spatřit –

jen tiše, stejně se k němu dostanem; o uvidíme, zda lásky hlas již nevzbudí se v srdci 

jeho! (odcházejí) Z druhé strany vchází starý hrabě se svým synovcem, sbor je vítá – a 

tím končí akt.

Mohl by starý hrabě ještě oznámit že přijíždí, by synovci své panství odevzdal a nařídil 

rozličné slavnosti za tou příčinou.             
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PŘÍCHOD VRCHNOSTI

Komická opera ve třech jednáních.

Děj ve venkovském městě v Čechách ku konci minulého století, za doby revoluce 

francouzské.    

Osoby:

Hrabě Vratislav, majitel panství, 60 let

Jaroš, jeho syn, asi 30 let

Adolf, jeho synovec, asi 35 let

Julie, choť Jarošova, asi 25 let

Franc Karabáček, pan kancelářský, přes 40 let

Jiří, myslivecký mládenec, 25 let

Čermák, učitel

Terinka, jeho dcera

Pana Lotinka, klíčnice v zámku, přes 50

Měšťané, měšťanky, městská děvčata a hoši, hudebníci, mušketýři.

První jednání

Náměstí v městě – po stranách domy – v zadu průhled na zámek. Na levé straně 

hostinec – nade dveřmi věnec, vrata ověnčena chvojem. Hlavní dva vchody na jeviště 

jsou v pozadím ulice na pravo i na levo. Jest v neděli odpoledne. 

VÝSTUP PRVNÍ

Děvčata a hoši (v městském obleku), pak hudebníci i s dudákem, posléze měšťané (s 

copy) a měšťanky se zlatými čepci.

(Při vyhrnutí opony skupina děvčat přichází ulicí ze strany levé kráčejíce šikmo přes 

jeviště do předu ku straně pravé. Za nimi kráčí skupina hochů.) 

Děvčata (postoupila asi do středu, hovoří mezi sebou)

Jsou za námi! Jak spěchají!

Jen pohleďte – k nim potají 
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Hoši (ještě v pozadí, vlevo):

Hle děvčata, jak spěchají!

Však radují se potají!

Děvčata (postupujíce ku předu):

Jen pojďme dál – a nechte jich!–

Ti přijdou již – jsou za námi!

Hoši:

Jen počkejme, a nechte jich 

Zda ohlédnou se za námi!

Děvčata (mezi sebou):

My počkáme, až pozdraví!

Hoši (mezi sebou):

Zda děvčata se zastaví?

Zazní hudba. Hudebníci (též dudák) hrajíce ubírají se z pravé strany k levé. Sbory při 

jich příchodu stojí přešly tak daleko, že děvčata jsou v předu v pravo, hoši ve středu 

jeviště. Jakmile zazní hudba, děvčata i hoši se zastaví. 

Hoši: 

Dudáci jdou – čas k tanci brát!

Kdo čekat má, když počli hrát?

Děvčata:

Dudáci jdou – již počli hrát

ach věru čas se k tanci brát!

Mezitím hudebníci přešli přes jeviště a vcházejí do hostince. Hoši pozdravují děvčata. 

Hoši:

Hoj dobrý den! Přejeme všem! 

Děvčata (s poklonou):

Všem dobrý den! My děkujem! 

Hoši (přistupujíce k děvčatům):

Zda provodit vás nesmíme?

O taneček – my prosíme!
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Děvčata:

My odepřít vám nesmíme

a do tance se těšíme!

Při tom tvoří se párky. Právě když hoši pozdravují děvčata a tyto jim odpovídají, 

v pozadí z levé i pravé strany vystupují měšťané a měšťanky, pozdravují se navzájem a 

hovoří ve skupinách – vše němá hra – pokud mládež v předu dále zpívá.

Děvčata a hoši (společně):

Již počli hrát – o jaký ples!

O jaká slasť nás čeká dnes!

Kéž v kole již se vznášíme

a tančíme a víříme

o jaká slasť, o jaký ples!

Mládež hlučně zachází na levo do hostince – měšťané a měšťanky – postupují ku předu 

– a ohlížejíce se za mládeží – zpívají.  

Měšťané, měšťanky:

Mládež Mladost živá, dovádivá

plesu žádá, tance žádá -  

ráda zpívá, tančí ráda

ta krev mladá – ta krev mladá.

Nechť si mládí – podovádí,

v tanci řádí – zříme rádi -

omládneme – vzpomeneme

na své mládí, na své mládí!

Odcházejí za nimi do hospody. 
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VÝSTUP DRUHÝ

Čermák (učitel), Terinka, Karabáček, Jiří

Mezitím co sbory jsou na odchodu vystupuje z levé pravé strany učitel s Terinkou – Jiří 

několik kroků za nimi. Z pravé levé strany přichází Karabáček. Ve středu setká se učitel 

s Karabáčkem.

Karabáček:

Učený pane – dobrý den -

té náhodě jsem povděčen!

Čermák (s hlubokou poklonou):

My s uctivostí, 

ponížeností

vzácnému pánu

vzdáváme čest.

Terinka (po otci, též s poklonou):

Vzácnému panu

vzdáváme čest!

Karabáček (k Terince):

Tak sličnou potkat panu 

mně rozkoš jest!

Jiří (stranou):

Toť k zlosti jest!

Karabáček (přistupuje k učiteli):

Vám pane učiteli teď

za oknem vykvět krásný květ

(dívaje se na Terinku)

až milo pohledět! 

Já kolem často chodívám

a vzdychávám a myslívám

(významně k Terince)

ach, na ten krásný květ!

Čermák:

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,
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ba věru, velká čest!

Karabáček: 

Však záclona ta žárlivá

mi kvítek často ukrývá

(k Terince)

jejž toužím uvidět.

(k učiteli)

Tak dovolte, bych přišel k vám

ať do syta se nadívám

(chce se blížiti k Terince, Terinka ustupuje)

ach – na váš krásný květ.

Čermák (zároveň s Karabáčkem):

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,

o prosím, velká čest!

Společně: Karabáček, Čermák, Terinka, Jiří

Karabáček (pro sebe, když Terinka ustoupila pár kroků na levo pravo, on též odstoupí 

pár kroků na pravo levo):

Však rozumí – ač radost skrývá

však blahostí – vím že oplývá

to ženský způsob jest!

Čermák (k Terince, Čermák a Terinka stojí ve středu):

Tak pokloň se, ty nevtípivá

a zasměj se, buď přívětivá

toť velké štěstí jest!

Terinka (k otci):

Nezvete jej - proč k nám se vtírá,

mně úzko je – když na mne zírá

já nemohu to snést! 

Jiří (stranou v levo pravo):

Jak směje se a na ni zírá 

jak tváří se, a jak se vtírá 

už zatíná se pěsť!
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Opět společně – Čermák blíží se ku Karabáčkovi, Jiří k Terince:

Karabáček:

Tak mlaďoučká a porozvitá

to čerstvé poupě pro mne zkvítá

mým bude na mou čest!

Čermák:

Hle Terince mé štěstí zkvítá,

(ke Karabáčkovi)

kéž vzácný pán jen k nám zavítá,

to pro nás velká čest! 

Terinka:

Co počít jen? Jak dát mu znáti

že cestou svou se může bráti –

že protiven mi jest!

Jiří (k Terince):

Tak odbuď jej a dej mu znáti

že cestou svou se může bráti.

Já nemohu to snést! 

Karabáček (k Terince, recitativ):

Vás Fortuna mi v cestu poslala,

kde najdu vás, mi touha šeptala.

(blíží se ji, Terinka ustupujíc)

Terinka:

Mně vzácný pane, nešeptala nic

jen o tanci - a spěchu tanečnic.

My spěcháme (s pohledem na Jiříka) již hudbu slyším znít. 

Jiří (spěšně přikročí k Terince a podává ji rámě):

A kdyby pana – se mnou chtěla jít –

V té chvíli v pozadí vystupuje asi dvanácte mladých. Terinka chce přijmouti rámě 

Jiříkovo, Karabáček zadrží Jiříka za rameno.

Karabáček:

Hoj sečkejte – já vím co myslila!
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(k Terince s afektovanou poklonou)

Zda já smím prosit – pano spanilá –

Já v tanci dávno již se nezkusil

však býval čas – nu snad to ještě znám –

Terinka (skočí mu do řeči):

Však namáhat byste se nemusil

Já bojím se, že tanec škodí vám.

Karabáček (s úsměvem):

Ne, já vím dobře co je slušná věc

a vzácnou panu – žádám o tanec.

Čermák (k Terince):

Tak měj se k tomu, víš co slušná věc,

vždyť slyšíš přec – že žádá o tanec! 

Terinka přijímá rámě Karabáčkovo, Karabáček vítězoslavně pohlédne na Jiříka a 

odvádí Terinku do hostince k tanci. Učitel ubírá se za nimi. Jiřík se vztekem za nimi 

pohlíží

Jiří: 

Ten starý blázen – žádá o tanec!

Přítomní hoši v zadu s živým účastenstvím pozorovali celý výjev – nyní postupují ku 

předu.

VÝSTUP TŘETÍ

Jiří, městští synkové.

Hoši se smíchem obklopují Jiříka.

Sbor hochů (se smíchem a žertovně): 

Zle je s tebou, milý hochu

odbyli tě!

Muška skvělá – uletěla,

opustí tě!
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(ukazujíce za Karabáčkem těmi jež odešli):

Vary  Muška, vary – kde ten starý

stáhnul sítě

tam nelítej, nezavítej

sladké dítě!

Budeš jata, muško zlatá –

nepustí tě!

Jiří (rozhněván):

Nechte posmívání,

k vzteku mne dohání!

Hoši (chlácholíce jej):

My Tvou žalost známe,

lítost s tebou máme.

Kde ten chlap se zjeví

v lásce žal a hněvy.

My to dobře známe!

Jiří (přechází před nimi k pravé straně jeviště):

Znáte jej?... Znáte jej?

Hoši (se smíchem):

My ho jej dobře známe!

Jiřík jakoby v zamyšlení, náhle pošoupnuv čapku pustí se do zpěvu. 

Jiří: 

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej – znáte jej?

Fráček zelenavý -

sršán dotěravý

znáte jej – znáte jej?

Hoši (se smějí):

Ha ha ha, známe jej!

Jiří:

Pyšně obletuje
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s fráčkem vykračuje

znáte jej? znáte jej?

K chudým nadýmá se

k dívkám rozplývá se 

znáte jej? znáte jej? 

Hoši: 

Ha ha, jakou notu vzal!

Dobrá hochu, zpívej dál

Jiří: 

Sotva růže zkvítá

sršán kolem lítá

děvče hej, pozor dej! 

Vizte jak se točí

jedu plné oči

děvče hej, pozor dej!

Hle, již bzučí, hluší 

mojí milé v duši

děvče hej, pozor dej!

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej!

Hoši (opakují po něm):

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej! 

(mluví mezi sebou)

Povedená slova,

nota z brusu nová!

tu si zahrát dáme

tu si zazpíváme!

Hoši a Jiří:

Ať mu zvučí v uši

ať ho pálí v duši,

tu si zazpíváme!
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Počínají zpívat: 

Ha, ha! 

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej? … atd.  (přitom) 

Zpívajíc hrne se chasa do hospody… Z hospody zaznívá hudba taneční. Pak zkoušky 

písně Jiříkem složené, smích. (Zde v tomto místě by mohl být umístěn balet  totiž 

mládež tančící se zbíhala a poté zašla do hostince – avšak jeviště musí býti prázdno při 

scéně následující.) Po chvíli hudby za jevištěm vybíhá Karabáček. 

VÝSTUP ČTVRTÝ 

Karabáček, Čermák.

Karabáček celý rozčertěn vybíhá z hostince, za ním pokorně a úzkostlivě spěchá učitel 

a snaží se jej uchlácholiti.

Karabáček (hrozí k hostinci):

Počkejte vy blázni,

hoši bohaprázdní!

Počkejte si na náhradu

já – osoba od úřadu

pohanu tu trpět mám!

Za písničku – však jim dám!

Čermák:

Ovšem zasluhují trest…

vzácný pane…mláď to jest

mladá krev – nu známo vám

Ach odpusťte, stište hněv

pomyslete mladá krev. 

Karabáček (zlostně):

Nechať zví, co rešpekt jest!

Čermák:

Mládež nemá rozmyslu
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výsměch nemá v úmyslu.

Karabáček (s důstojností na sebe ukazuje):

Což já nejsem úřad sám,

(já řku) slavný úřad sám.

Čermák:

Mládež nemá rozmyslu

výsměch nemá v úmyslu,

zpívá si a stropí smích

však zlé vůle není v nich –

mladá krev – nu známo vám.

Karabáček: 

Uražen byl úřad sám,

(já řku) – slavný úřad sám. 

Společně:

Čermák:

Přijdou žádat odpuštění

vzácný pán tak krutý není,

vzácný pán se skloní k nám!

Já to všechno vyrovnám!

Karabáček:

Hanebné to pohanění

není není k odpuštění

potupen byl úřad sám

(recitativ)

já řku slavný úřad sám!

Čermák (recitativ):

Však já chtěl se ptáti v čas

pravda-li – jak v lidu hlas –

že náš hrabě přijde sem?

Karabáček (zlostně vyjede):

Ďaj jej…! //opraví se// Ďas ty klepy vem!

Popuzují spurné hlavy –

(k učiteli)
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úřad nemá žádné zprávy –

nevěřím, co povídá se!

Již od smrti ženy svojí

hrabě zámku vyhýbá se

vzpomínka jej nepokojí

a mne došla jistá zpráva

synovci že panství dává.

Čermák (překvapen):

Rodný zámek! Totě div!

Synovci? Vždyť syn jest živ!

Karabáček:

Víte, že je vyděděn –

nezvedenec – buřič ten! 

Čermák:

Milý byl to hošík malý

než jej do škol v Paříž dali!

Městské děvče prý si vzal?

Karabáček:

Otci svému vzdoroval –

matka – když je nesmířila

žalostí se utrápila –

Čermák:

Vím to vím – já myslil přec –

že slov matky jejich pamětliv –

že hlas krve v otci živ…

Karabáček:  

Já vám pravím, jistá věc,

pánem bude synovec.

To je pán Nový pán je šlechtic pravý –

spurné hlavy – ten je spraví!

Co je vrchnosť teprve zvíte,

co je úřad ucítíte,

písničky pak přejdou vám!
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Čermák:

Vzácný pán jen hrozí nám –

přemluvím zřídím to by odprosili,

vše se spraví v malé chvíli

já to všechno vyrovnám! 

Čermák odchází zpět do hostince, Karabáček pohlížeje za ním hrozí k hostinci. 

Karabáček:

Však se spraví – vaše hlavy!

Až jen ponížení,

přijdou ku placení

žádat sleveníčko

malé strpeníčko.

(se zlostným smíchem)

Pak se zeptám: znáte jej? 

toho pána, znáte jej?

Uložím vám daní

v stálém vybírání

až se potit budete

pak se klanět přijdete

a při verbování 

bude naříkání

pak se zeptám – znáte jej? 

toho pána, znáte jej?

Hrozí ještě jednou k hostinci, pak chce odejíti – v tom vystupuje z hostince Terinka a 

Jiří, Karabáček se zastaví: 

Karabáček (stranou pro sebe):

Aj, kdo to kráčí sem?

Toť Jiří – Terinka!

Co chtějí – poslechnem!  
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VÝSTUP PÁTÝ

Terinka, Jiří, stranou ukryt Karabáček.

Jiří:

Chci s tebou promluvit,

toužím ti říci.

Terinka:

Musím ti domluvit,

musím ti říci.

Jiříku – můj milý

nešťastní braši hoši!

Co jste to stropili

písničkou vaši! 

Jiříku, miláčku,

zle bude s tebou! 

Jiří (jen ve svých myšlenkách a nedbaje jejích výčitek):

Líbí se panáčku

v kole – jen s tebou.

Terinka:

Nemáte rozumu

co z toho vzejde.

Jiří:

Pozbudu rozumu

z mysli mi nejde!  

S tebou jen tancuje

já se mám dívat –

vztek duší lomcuje –

jakž nemám zpívat!

Terinka:

Bude to marný boj –

bude to váda.

Jiří:

Tak mne přec upokoj

že mne máš ráda!
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Že se ti protiví

musím to slyšet.

Terinka (odchází od Jiříka stále na pravo):

Ne, ne ty žárlivý,

nemáš to slyšet!

Jiřík kráčeje za ní.

Jiří:

Žal můj se utiší

slovíčkem tvojím –

Terinka (ohlíží se úzkostně):

Někdo nás uslyší

pojď, já se bojím!

(chce jíti k hostinci)

Jiří ji zastaví.

Jiří:

Marně mne posíláš

nežli mi zjevíš –

jestli mne v lásce máš –

Terinka:

Což pak to nevíš?

Jiří:

Nechť mi to spečetíš

hubičkou jednou!

Terinka (prudce odstoupí od Jiříka):

V ulici! – co myslíš

(opět se ohlíží)

vždyť nás tu shlédnou! –

Jiří:

Hubičku – jedinou –

musím ji míti!
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Terinka:

Jakým jsi dětinou –

nemůž to býti –

Pojďme již úzkosť mám –

pohřeší-li tě!!

Jiří:

Nedáš-li – vezmu sám –

svéhlavé dítě –

Chce ji políbit – Karabáček – vstoupí mezi ně – oba se uleknou a odskočí s výkřikem. 

Karabáček:

Aj! Toť je podívání!

(posměšně se jim klaní)

Náš zpěvák! Vzácná pana!

Jiří, Terinka (stranou):

On to jest! – jaká rána! 

Karabáček (se zlomyslným smíchem):

Svou sličnou tanečnici

tak najít na ulici

ve sladkém objímání

aj – toť je podívání! 

Terinka (stranou):

Ten výsměch a ta hana!

Jiří (stranou):

Ten bídník – jaká hana! 

Terinka chce odejít, Karabáček ji zastoupí cestu. 

Karabáček:

Proč v útěk? Hleďme panenku

jen posečkejte chvilenku!

(obrací se k Jiříkovi s tajeným vztekem)

Aj mladý pane – na mou čest
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vy vlohy pěkné máte

a písničky, až rozkoš jest

obratně skládat znáte!

Jiří (současně s ním):

Jak ukrutně se posmívá!

Terinka:

Jak duši moji rozrývá!

Karabáček:

Nu to je oheň – to je hlas –

a jaký přednes živý –

Vy byste v světě – škod a vás

vy byste konal divy!

Jiří:

Ten chlap jest jeduplný!

Terinka:

Nás mučí, zlomyslný!

Karabáček (se zlomyslnou škodolibou radostí):

Za píseň vaši – pěkný dík

mne potěšil jste v duši –

ne ne já nejsem nevděčník

a splatím – jak se sluší! 

Terinka (současně s Karabáčkem):

Ach bože můj – co říci chtěl?

Snad úzkost má to tuší?

Jiří (současně s Karabáčkem):

Kéž bych jej ve své moci měl

a splatil co mu sluší! 

Karabáček (s důrazem):

Nu – z lásky bílý kabátek

vám dáme k obléknutí

(propukne v smích)

ha ha ha ha!... co byste řek?

zda neměl byste chuti?
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Společně Karabáček, Jiří, Terinka

Karabáček:

Jak náleží by slušel vám,

ba slušel – kabát bílý –

toť výborné – já za to mám!

Co říkáte, můj milý? –

Terinka: 

Jiříku – on se pomstí nám –

o slyšíš – kabát bílý!

O Bože,Bože – chraň jej sám –

čím jsme to zasloužili!

Jiří:

Ten bídný, chce se pomstit nám 

mně hrozí kabát bílý! –

jen hrozte – vámi pohrdám –

my ještě neskončili!

Karabáček (k Jiříkovi):

Toť z lásky jenom ochota!

Jiří:

Ta přenesmírná dobrota!

Karabáček (k Terince):

A pana bude vděčná.

Jiří:

Moc vaše není věčná,

a není nekonečná!

Terinka snaží se utišiti Jiřího ale marně, prudkost hádky se stupňuje. V tom vystupuje 

v pozadí syn hraběte Jaroš se svou chotí. Jsou oblečeni ve zcela jednoduchý cestovní 

šat – zastaví se a naslouchají hádce. 

Jiří:

Však dočkáme se hraběte

a přednesem ty spory.
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Karabáček:

Jen počkejte – však skrotnete

a přejdou vaše vzdory!

Terinka:

Ach, dočkáme-li hraběte

jak skončí se ty spory! 

Jaroš a Julie (v pozadí, pro sebe):

Hle, tu se vedou spory!

Jaroš (k Julii):

K nim přistoupíme

a úředníka oslovíme… 

VÝSTUP ŠESTÝ 

Karabáček, Jiří, Terinka, hrabě Jaroš, Julie.

Jiří a Karabáček jsou ještě proti sobě obráceni, když Jaroš přistoupí ze zadu ke 

Karabáčkovi a osloví jej.

Jaroš (recitativ):

Dovolte mi – pane –

Karabáček (prudce se obrátí – zarazí a prohlíží si Jaroše):

Aj, aj! – Pane? Pane?

(pyšně a posměšně)

S kým pak prosím mluvíte

jak mi říkat nevíte

(béře tvářnost vážnou – milostivou, s důrazem)

urozený pane, vzácný pane

milostivý pane! 

Jaroš (netrpělivě):

Vzácný pane – já jsem chtěl se ptáti…

Karabáček (skočí mu do řeči):

Chtěl se ptáti!

Já snad odpovídat mám –
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jak se jemu podobá –

(důrazně)

já … úřední osoba! 

Jaroš:

Tak mne slyšte!

Karabáček (udeří holí do země):

Teď já mluvím sám! 

rešpekt tedy! Ne vy – já se ptám –

(s vážností a nadutě)

a co úřad teď

žádám odpověď –

v našem městě – co tu chcete

vykažte se, odkud jdete, 

vykažte se nám!

Jaroš (stranou, hněvivě):

Ta nadutost!

Jak ji snésti mám?

Julie (k Jarošovi. mírníc jej):

Trpělivost

rozum káže nám.

Jiří, Terinka:

Cizí to host, 

což jej vede k nám?

Julie postoupí ku předu ke Karabáčkovi, přívětivě se mu pokloní a mluví žertovnou a 

trochu komickou zdvořilostí – rozčilení Karabáčkovo se mění zvolna v blahosklonnou 

vlídnost. Vše recitativ.

Julie (s poklonou):

Jak vzácný pán si žádá –

vše vysvětlím mu ráda –

Karabáček (stranou):

Tať aspoň spůsobná

(pohlížeje na ni)
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též k světu podobná –

Julie:

Až z dalekého města

nás do Čech vede cesta

Jaroš (skočí ji do řeči):

My s hrabětem co jednat máme –

Julie (nedá mu domluvit):

Až z Francie se ubíráme!

Při slově Francie Karabáček v leknutí ustoupí pár kroků.

Karabáček: 

Oj! ... Veliká tam rebelije,

oj, podivný tam národ žije!

Jiří, Terinka (stranou):

Až – z Francie se ubírají,

v jak dalekém to žili kraji!

Karabáček (stranou):

Jen pozor na ně když to známe!

Julie:

My prosím zdvořile se ptáme

kde hrabě dlí – zda nevíte? 

Karabáček (blahosklonně):

Nu rcete dřív, oč prosíte

snad něco pro vás učiním 

– nu uvidím, nu uvidím.

Jaroš:

My k hraběti jdem – a ne k vám!      

Karabáček (se zlostným pohledem):

Nuž kdo jste tedy?

(udeří holí do země)

já se ptám!

Julie (předstoupí opět před Jaroše, s úsměvem):

My umělci jsme slavení  -
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- a hrabě přítel umění

(důrazně)

on s radostí nás pozdraví.

Karabáček (stranou):

Ba, k chásce té je laskavý. 

(k Julii)

Kdy hrabě přijde těžko znát

prý panství toho chce se vzdát

a synovec tu bude pánem –

Jaroš i Julie pohnuti.

Jaroš (v pohnutí):

Co slyším – Adolf! Tady pánem?!

Karabáček:

Ten právě; jakž to známo vám?

Jaroš (v nesnázi):

Tak z doslechu to jméno znám.

Julie (se zdánlivou lhostejností):

My slyšeli jsme v světě zvěst

že hrabě váš měl syna –

a rcete – zdaž to pravda jest?

Karabáček:

Ba pravda, pravda jest,

on zavrh toho syna –

Julie:

A jakáž jeho vina? –

čím zasloužil ten trest?

Karabáček:

Ta slyšte – hrozná jest!

(s velkým důrazem)

Syn přestává býti synem

tak skalil rodu čest

(s hrůzou)
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On stal se – Jakobínem! 

o hrůza – Jakobínem! 

Julie, Jaroš (smějí se):

Ha ha ha, Jakobínem

toť věru k smíchu jest!

Terinka, Jiří:

O slyšte, Jakobínem

to jméno hrozné jest!

Karabáček:

Ač neznal jsem jej sám

co vím – vše povím vám!

On v Paříži byl v učení

a tam si smysly splet

že celé světa zřízení

chtěl na rub obracet.

Práv úřadů si nevážil 

z nich tropil si jen smích

a slyšte – on prý hovořil

o právu poddaných!

(se smíchem)

o právu poddaných!

Julie, Jaroš:

O právu lidu hovořil,

toť věru velký hřích!

Terinka, Jiří:

Mně nezdá se, co hovořil

že byl by velký hřích!

Karabáček:

Poddaných právo! Já se ptám

zda slyšel to kdy svět –

vždyť právo má jen úřad sám –

to nechtěl rozumět! 

Jaroš, Julie, Jiří, Terinka:

Že právo má jen úřad sám –
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to nechtěl rozumět!

Karabáček:

Ba dokonce, ač s otcem svým

měl mnohou neshodu

prý slíbil lidem robotným

(s hrůzou)

o slyště chtěl dáti… svobodu! 

Jiří, Terinka:

On slíbil svobodu!

O sláva, sláva!

Buď za to požehnán

ten mladý hrabě pán

o sláva, sláva!

Julie, Jaroš (stranou):

Jak blaze národu

tak vrátit svobodu

a svatá lidská práva! 

Karabáček (zlostně k Jiříkovi):

Ty holobrádku smělý,

ty bloude nedospělý

on volá sláva!

Karabáček (sám, vždy se vzrůstající nevolí):

Tak zbavit úřad vážnosti,

tak zkrátit práva vrchnosti

a privileje stavů!

Ten blázen – volá slávu!

Poddané lidi propouštět!

Kdo orat bude a kdo set –

kdo poslouchat a poroučet?

Já ptám se – kam by přišel svět!

Ten blázen volá slávu!

Jiří, Terinka:

Já myslím, že by obstál celý svět

pak se mnou s námi volal slávu!
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Julie, Jaroš:

Jak šťastným byl by tento svět

lid nezkrácený v chráněn v lidském právu

Karabáček:

Ba jistě, sbořil by se svět

tak zničit všechnu řád a správu!

Terinka (ke Karabáčkovi, recitativ):

A je to celá jeho vina?

a rcete přec!

Jáť myslela – že jméno Jakobína

je hrozná věc! 

Karabáček (diví se):

A není hrozná? Já řku – jest

však slyšte dříve celou zvěst!

Náš hrabě dlouho tajil žal

a synu svému shovíval,

vždy vroucí láska matčina 

se přimlouvala za syna. 

Jaroš, Julie (stranou):

Ta vroucí láska matčina!

Karabáček:

však špatný byl mu za to dík!

Do světa utek nevděčník

(s opovržením)

a tam – si poběhlici vzal! 

Jaroš (prudce):

To není pravda!

Karabáček (zlostně):

Já snad jsem lhal!?

Jaroš (stranou):

Ten drzý chlap! – Mne chápe vztek!

Karabáček (vždy více a více se rozohňuje):

Či není pravda, co jsem řek?

Či do Francie neutek?
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Vždyť k zoufalství svých rodičů

se přidal – k spolku buřičů,

k té chase rotě divé, nevázané,

co v hrůze řádí neslýchané

co vraždu páše na svém králi –

tam s nimi vraždí, loupí, pálí

on s nimi – panské krve syn

je buřič, zlosyn, J a k o b í n!

Terinka, Jiří:

Či pravda, že jest Jakobín! 

Jaroš (jejž Julie marně se snažila utišiti, vypukne vášnivě):

Že vraždí, loupí – je to lež!

Karabáček (ve vzteku):

Jak – co já pravím – že je lež!

(zlostně šermuje holí a pobíhá po jevišti)

Vy poběhlík jste vidím sám –

a já vás šupem odvést dám! –

Jaroš:

Jen odvažte se – hrozit nám!

Julie:

Zda hněvu tvého hoden jest –

svou prudkostí si škodíš sám!

Jiří, Terinka (stranou):

Kdo asi mladý muž ten jest

že tak si troufá slova vést!

Karabáček:

Tu chásku šupem odvést dám!

Jaroš (hrdě postoupí proti němu):

Jen odvažte se hrozit nám!
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VÝSTUP SEDMÝ

Předešlí, pana Lotinka (v bílém čepečku s dlouhou mašlí, u pasu klíče). 

Když napnutí mezi Karabáčkem a Jarošem Karabáček a Jaroš hrozivě stojí proti sobě –

přikvapí ze strany pravé upachtěná Lotinka a jako ve zmatení pobíhá.

Lotinka:

Slyšte mne, kde jste! 

Lidičky v městě!

Ach to je novina!

Já běžím, pospíchám

už ani nedýchám

toť poslední má hodina,

toť poslední  má hodina!

Jiří, Terinka, Jaroš, Julie, Karabáček:

Tak přece nespěště, 

počkejte, povězte!

Lotinka (obrací se ke Karabáčkovi): 

Můj Bože pospíchám

už ani nedýchám!

Ach vzácný pane

co se to stane!

Nic nemám povlečeno 

a nikde vysmejčeno!                          

Co si jen počnu teď!

(lomíce rukama)

Již jedou, jsou tu hned!

Toť poslední má hodina!

Jiří, Terinka, Julie, Jaroš:

Tak rcete jaká novina?

proč jste se zděsila?

Karabáček:

Ta rozumu pozbyla!

Lotinka: 

Vždyť povídám,
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že jedou k nám!

Ach to jsem spěchala

(chytá se za hlavu)

má stará hlava,

čeho se dočkala,

ach to je zpráva! 

Všichni (netrpělive):

Nu, jaká zpráva –

kdy to přec povíte,

což stará blázníte? 

Lotinka (zlobí se):

Což pak jste hluší –

křičím jim v uši! –

Všichni (dorážejíce na ni):

Kdo jede k nám?

Kdo jede k nám?

Lotinka (křičí):

Vždyť přece slyšíte –

pan hrabě sám! 

Všichni (v ustrnutí a překvapení):

Pan hrabě sám – pan hrabě sám!

Tak z nenadání! Jak – u sta hromů!

Karabáček (s tajenou nevollí):

Nevěřím tomu!

Vždyť úřad neměl zprávu

toť proti všemu právu!

Jiří, Terinka, Julie, Jaroš (smějí se):

Vám hrabě nedal zprávu,

ha ha – toť proti právu!

Lotinka:

Nevěřte, vizte sám –

já letím, pospíchám –

otvírat v spěchu –

ach nemám dechu
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toť poslední má hodina!

Odkvapí ku straně levé – mezi slovy Lotinčinými zazní z dálky slabě počtovní trubka 

hrající známou melodii – všichni zaraženě poslouchají.

Jiří (radostně):

Tu trubku Znám ten zvuk, znám!

Karabáček (zděšeně):

Znám ten zvuk, znám! 

VÝSTUP OSMÝ 

Julie, Jaroš, Karabáček, Jiří, Terinka, pak přicházejí z hostince sbory a Čermák, 

mušketýři z druhé strany. 

Karabáček (stojí v ustrnutí):

Toť byla lest! Toť neslýcháno!

Jiří, Terinka, Jaroš, Julie:

Zlá je to zvěst! Vám nevítáno!

Karabáček (pobíhaje v zmatení): 

Já nejsem připraven

toť Bože – soudný den!

Tak z nenadání!

Ach moje hlava!

Ach to je zpráva! 

Jiří, Terinka, Jaroš, Julie:

Hle jak je poděšen!

Toť pro něj soudný den!

Tak z nenadání

vám panování

se dokonává!

Karabáček:

Či pokoj dáte!

Což pak vy znáte
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co na mne leží?

O mne tu běží!

Co si jen počít mám –

jak vrchnosť uvítám!

Ostatní:

Jste málo Hle jak je potěšen

z hraběte pána!

Hle jak je poděšen

toť pro vás rána! 

Karabáček (běží do pozadí a volá do kulisy):

Hoj mušketýři

rychle se vzchopte

své zbroje uchopte

(několik mušketýrů se objeví a opět odbíhá)

pro můj šat běžte

přineste, spěšte!

Pan hrabě sám

již jede k nám! 

Současně Jiří, Terinka, Julie, Jaroš volají lid z hostince:

Lidičky, kde jste

novinu vězte

pan hrabě sám

již jede k nám!

Čermák, sbor, děvčata, hoši, měšťané, měšťanky vybíhají z hostince:

Pojďte Rychle sem spěšte

novinu vězte

pan hrabě sám

již jede k nám!

Nyní ensemble.

Sbor, Čermák, Jiří, Terinka, Julie, Jaroš, Karabáček

Sbor – spěchá do pozadí a tam kupí se ve středu pohlížeje k levé straně odkud hrabě 

přijíždí. V levo V předu – též asi uprostřed stojí učitel, Jiří, Terinka. V levo zcela 
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v popředí Julie a Jaroš. Po pravé straně pobíhá Karabáček čekaje příchodu mušketýrů 

kteří teprve ku konci ensemblu přichvátají a frak slavnostní mu přináší. 

Sbor:

Tak z nenadání!

Ach to je zpráva!

Toť radování,

to bude sláva!

Tak utištění

našeho práva

již nám spomožení

ach to je sláva!

Čermák, Jiří, Terinka (radíc se společně):

To překvapení!

Co počít máme –

kantáty nezní –

co zazpíváme?

Partesy k pění

nemáme tady,

již pomoc není,

ach není rady!

Julie, Jaroš:

Náš otče milený –

či netušíš?

Že jsme ti blíž,

že nejsou vzdáleny

tvé děti již!

Okamžik blažený

tak dlouho toužený

blíží se již!

Karabáček:

Jak příchod oslavit –

hraběte oslovit?

(prohlížeje svůj oblek)
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Jak se mám zjevit jen

já nejsem v stavu

já nejsem připraven

jde o moji hlavu!

(k přicházejícím mušketýrům)

Tak přece spěšte

zblázním se ještě.

Ku konci ensemblu z pravé strany hlučně zazní roh počtovní, zároveň přibíhají 

mušketýři, dva pomáhají Karabáčkovi do úřední uniformy. Učitel a Jiří pořádají sbor. 

Julie a Jaroš končí svá slova v popředí na straně levé – a když hrabě vstupuje, odejdou 

na levo. 

Julie a Jaroš (v popředí pro sebe): 

Pryč odtud spěchejme

poznal by nás!

V samotě vyčkejme čekejme

na pravý čas!

Ach zda nás obejme?

Zda lásky tlumené 

ozve se hlas –

zda k srdci blažené přivine nás!

Učitel a Jiří (rovnajíce sbor v řadu):

Hrabě je tady! 

stavte se v řady

a každý sláva! 

ať provolává!

Sbor:

Hrabě je tady!

Stavte se v řady!

Karabáček (hartusí na mušketýry jež pomáhají mu do fraku, pak podávají premovaný 

klobouk):

Pomozte spěšte!

Zblázním se ještě
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již obléc nemohu rychle svůj frak

pomozte pak!

Tak tak – nu tak

buď chvála Bohu!

Hrabě Vratislav a Adolf z pravé strany vchází – Julie a Jaroš levou stranou odchází. 

VÝSTUP DEVÁTÝ

Hrabě Vratislav, Adolf, Karabáček, Čermák, Terinka, mušketýři, sbor.

Všichni kromě hraběte Adolfa:

Sláva! Sláva!

Hraběcí milosti

vítejte nám

s díkem a radostí

žehnáme vám

sláva sláva!

Hrabě Adolf:

Děkujem vám, děkujem vám!

Karabáček (s nesmírnou ponížeností předstoupí s hlubokými poklonami):

Hraběcí milosti…

v té nenadálé, v té nenadálé –

v té…

Čermák (pomahaje mu):

V té nenadálé případnosti

(chce mluviti sám k hraběti)

nemáme slov –

Karabáček (s hněvivým pohledem skočí mu do řeči):

V té nenadálé případnosti 

nemáme slov abychom vyslovili

abychom vyslovili…

Čermák (opět se ujme slova):

Jak jste nás oblažili…
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Karabáček (nedá mu mluviti, silněji pozvedne hlasu):

Jak jste nás oblažili

vznešenou svou přítomností!

Hrabě (s úsměvem):

Nu dobře – nechte být –

já chtěl vás překvapit.

Na krátko jedu k vám

neb jsem již odhodlán

že panství odevzdám –

zde (ukazuje na Adolfa) budoucí váš pán!

Všichni:

Náš pán – náš nový pán!

Hrabě Vratislav:

Nuž k uvítání nové vrchnosti

k veselé chystejte se slavnosti.

(obrací se k učiteli)

Pan učitel náš mistr v muzice

by hudbou zavděčil se velice.

Čermák (hluboce se klaní, s velikou radostí):

O prosím – posloužiti muzikou

mně radostí a pýchou velikou

(s ohněm)

já pro muziku – život dám!

(v nesnázích – nesměle)

Však ještě – vaše milosti –

ach promiňte mé smělosti…

váš syn… já rád si vzpomínám

jak na forte jsme spolu hráli,

jak dobře chápal hošík malý,

ach – odpuštění, že se ptám…

Kdy uzřím syna vašeho?

Hrabě (přemáhaje pohnutí):

Můj syn!... Já nemám žádného

on zradil rodu svého čest –
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(ukazuje na Adolfa)

zde dědic můj a syn můj jest!  

Sbor, Karabáček:

Náš nový pán!

Buď požehnán!

Sláva sláva!

Vítáme vás

buď dlouho živ

k nám milostiv

vítejte nám! žehnáme vám

sláva, sláva!

Konec prvního jednání
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JAKOBÍN

Komická opera ve třech jednáních.   

Děj ve venkovském městě v Čechách ku konci minulého století (v době revoluce 

francouzské).

Osoby: 

Hrabě Vratislav, majitel panství

Jaroš, jeho syn

Adolf, jeho synovec

Julie, choť Jarošova

Franc Karabáček, hraběcí purkrabí

Jiří, myslivecký mládenec

Čermák, učitel

Terinka, jeho dcera

Pana Lotinka, stará klíčnice v zámku

Měšťané, měšťanky, měšťanská mládež, hudebníci, mušketýři. Obleky a la roco.

První jednání

Náměstí – vzadu průhled na zámek, stranou hostinec

VÝSTUP PRVNÍ: Děvčata a hoši (v městském roco obleku), později měšťané a 

měšťanky.

Děvčata (ve skupině přecházejí po jevišti, hoši za nimi)

Jsou za námi! Jak spěchají!

Jen pohleďte k nim potají 

Hoši:

Hle děvčata, jak spěchají!

Však radují ohlíží se potají!

Děvčata:

Jen pojďme dál, jsou za námi –

my počkáme, až pozdraví!
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Hoši:

Zda ohlédnou se za námi?

Zda jednou již děvčata se zastaví? 

Z hostince zazní taneční hudba, děvčata se zastaví a hoši k nim přistupují.

Hoši:

Hoj dobrý den! Přejeme všem! 

Děvčata:

Všem dobrý den! My děkujem! 

Hoši:

Zda provodit vás nesmíme?

Děvčata:

My odepřít vám nesmíme! 

Tvoří se párky. V pozadí vystupují měšťané a měšťanky i pozdravují se navzájem.

Děvčata a hoši:

Již počli hrát – o jaký ples!

Kéž v kole již se vznášíme

a tančíme a víříme

o jaká slast nám kyne dnes!

Zacházejí do hostince, měšťané a měšťanky postupují ku předu. 

Měšťané, měšťanky:

Mladost živá - dovádivá

plesu žádá – tance žádá! 

Ráda zpívá – tančí ráda

ta krev mladá, ta krev mladá.

Nechť si mládí, podovádí,

v tanci řádí – zříme rádi.

Omládneme – vzpomeneme

na své mládí, na své mládí.

Zacházejí za nimi do hostince.
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VÝSTUP DRUHÝ

Čermák učitel, Terinka, Jiří, Karabáček.

Z pravé strany přicházejí Čermák s Terinkou, jim v patách Jiří, naproti nim přichází 

Karabáček.

Karabáček (zastavuje učitele):

Učený pane, dobrý den,

té náhodě jsem povděčen!

Učitel Čermák (klaní se hluboce):

My s uctivostí, ponížeností

vzácnému pánu

vzdáváme čest.

Terinka (po otci se pokloní):

Vzácnému pánu

vzdáváme čest!

Karabáček (k Terince):

Tak sličnou potkat panu 

mně rozkoš jest!

Jiří (stranou):

To k zlosti jest!

Karabáček (k učiteli):

Vám pane učiteli teď

za oknem vykvet krásný květ

až milo pohledět! 

Já kolem často chodívám

a vzdychávám a myslívám. 

(významně k Terince): 

Ach, na ten krásný květ.

Čermák:

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,

o prosím, velká čest!

Karabáček: 

Však záclona ta žárlivá
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mi kvítek často ukrývá

jejž toužím uvidět.

Tak dovolte, bych přišel k vám

ať do syta se nadívám

ach – na váš krásný květ.

Chce se přiblížit k Terince, tato ustupuje.

Čermák:

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,

o prosím, velká čest!

Společně Karabáček, Čermák, Terinka, Jiří

Karabáček (pro sebe):

Však rozumí – ač radost skrývá

však blahostí vím že oplývá

to ženský způsob jest!

Tak mlaďoučká a porozvitá

to čerstvé poupě – pro mne zkvítá

mým bude na mou čest!

Čermák (k Terince):

Tak pokloň se, ty nevtípivá

a zasměj se, buď přívětivá

toť velké štěstí jest!

Hle Terince mé štěstí zkvítá,

kéž vzácný pán jen k nám zavítá,

to pro nás velká čest! 

Terinka (k otci):

Nezvete jej - proč k nám se vtírá,

mně úzko jest – když na mne zírá

já nemohu to snést! 

Co počít jen? Jak dát mu znát,

že nechci zříti jej, nechci znáti

že protiven mi jest!
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Jiří (pro sebe):

Jak směje se, jak na ni zírá 

tak odbuď jej, proč k vám se vtírá

jak tváří se, a jak se vtírá 

už zatíná se pěsť!

(k Terince):

Tak odbuď jej a dej mu znáti

že cestou svou se může bráti.

Já nemohu to snést! 

Karabáček (k Terince):

Vás Fortuna mi v cestu poslala,

kde najdu vás – mi touha šeptala.

Terinka:

Mně o vás pane, nešeptala nic

jen o tanci - a spěchu tanečnic.

My spěcháme (s pohledem na Jiříka) již hudbu slyším znít. 

Jiří (spěšně přikročí k Terince nabízeje ji rámě):

A kdyby pana – se mnou chtěla jít –

V té chvíli vystupuje v pozadí několik městských synků. Terinka chce přijmout rámě 

Jiříkovo, Karabáček zadrží Jiříka.

Karabáček:

Hoj sečkejte – já vím co myslila!

Zda já smím prosit – pano spanilá –

- kdys býval čas – nu snad to ještě znám –

Terinka (skočí mu do řeči):

Já bojím se, že tanec škodí vám.

Karabáček:

Ne, já vím dobře co je slušná věc

a vzácnou panu – žádám o tanec.
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Čermák (k váhající Terince):

Tak měj se k tomu, víš co slušná věc,

vždyť slyšíš přec – že žádá o tanec! 

Terinka přijímá rámě Karabáčkovo, tento ji odvádí. Jiřík se vztekem pohlíží za nimi. 

Jiří: 

Ten starý bloud – ji žádá o tanec!

VÝSTUP TŘETÍ

Jiří, městští synkové.

Sbor hochů (se smíchem obklopují Jiříka): 

Zle je s tebou, milý hochu

odbyli tě!

Muška skvělá uletěla,

opustí tě!

(ukazujíce za Karabáčkem):

Vari, vari. Kde ten starý

stáhnul sítě

tam nelítej, nezavítej

sladké dítě!

Budeš jata, muško zlatá –

nepustí tě!

Jiří (rozhněván):

Nechte posmívání,

k vzteku mne dohání!

Hoši (chlácholíce jej):

My tvou žalost známe,

lítost s tebou máme.

Kde ten chlap se zjeví

v lásce žal a hněvy.

My to dobře známe!
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Jiří (jakoby v zamyšlení):

Znáte jej? Znáte jej?

Hoši (se smíchem):

My jej dobře známe!

Jiří přecházeje před nimi v zamyšlení, náhle se zastaví a pošoupnuv čapku pustí se do 

zpěvu. 

Jiří: 

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej?

Fráček zelenavý,

sršán dotěravý

znáte jej, znáte jej?

Hoši (se smíchem):

Ha, ha, známe jej!

Jiří:

Pyšně obletuje

s fráčkem vykračuje

znáte jej? znáte jej,

K chudým nadýmá se

k dívkám rozplývá se 

znáte jej? znáte jej? 

Hoši: 

Ha ha, jakou notu vzal!

Dobrá hochu, zpívej dál

Jiří: 

Sotva růže zkvítá

sršán kolem lítá

děvče hej, pozor dej! 

Vizte jak se točí

jeduplné oči

děvče hej, pozor dej!

Hle, již bzučí, hluší 
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mojí milé v duši

děvče hej, pozor dej!

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej!

Hoši (opakují po něm):

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej! 

Hoši:

Povedená slova,

nota z brusu nová!

tu si zahrát dáme 

tu si zazpíváme!

Ať mu zvučí v uši

ať ho pálí v duši,

tu si zazpíváme!

Počínají zpívat: 

Ha, ha! 

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej? … atd. (přitom hrnou se do hospody) 

VÝSTUP ČTVRTÝ

Z hostince zaznívají ještě zvuky písně Jiříkovy, smích. Hrabě Jaroš a Julie vystupují 

v jednoduchém cestovním obleku. Jaroš s pohnutím pohlíží kolem a k rodnému zámku. 

Jaroš: 

Jsme zde – jsme v domově!

Julie:

Jsme zde – v tvém domově!
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Jaroš: 

O, rodná místa – vlasti milená!

Jak často touhou soužená

k vám spěla duše vyhnancova

a nyní zřím vás – mám vás znova!

Má duše blahem nadšená

se chvěje tajným kouzlem slova

jsme zde – jsem v domově.

Zde každý kročej, každé vzhlédnutí

vzpomínky budí v blahém pohnutí

Zde vzpomínky se budí v paměti

na slasti dětinné – čas blažený!

na štěstí rodinné – ráj ztracený!

Jak blaze tady bylo dítěti

v náruči matky v otce objetí  

Jej dobrý otec choval v objetí

jej blažil úsměv drahé matky

tvůj úsměv nevýslovně sladký

o matko moje! 

Jak často vídám v tichém snění

tvůj obraz drahý

ty vlídné tahy 

a líbám ruce tvoje 

a slyším hlasu tvého znění 

o matko moje!

O vidím, jaks mne žehnala

Když těžké po nemoci

nad lůžkem mojím v noci

ty v úzkostech jsi dlívala

tu žehnala mi – zpívala

tu píseň – ach tu píseň!  

A slyším jak mi žehnala

Když těžké po nemoci

nad lůžkem dlela v noci



156

mne konejšila, zpívala

tu píseň – ach tu píseň! 

Synáčku, můj květe!

mé blaho, můj světe

mé nebe!

Jak prosí u Boha

tvá matka nebohá

za tebe!

V žalostech zrozený

v naději kojený

můj květe!

Vykvěť nám k radosti,

otcova hrdosti

můj světe!

V tobě jen dýšeme

plesáme, žijeme

mé nebe!

V slzách se rozplynu

žalostí zahynu

bez tebe!

Synáčku, můj květe,

Mé blaho, můj světe

mé nebe!

Jak prosí u Boha,

tvá matka nebohá

za tebe! 

Julie zpívá za ním Synáčku můj květe atd. atd.  

Jaroš:

Ach, ústa, jež to pěla

žalostí oněměla!

Rodinným svárem zničena

skonala matka od syna svého loučena

skonala předrahá!  
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Julie:

Ach já ji oloupila o syna

tvých svárů byla příčina

já neblahá!

Jaroš:

Ne, nejsi ty těch hádek příčina!

Předsudky kleté, ty nás dělily

a sváry v duších se nám zrodily!

Mně nový svět se zjevil v cizině –

tu vzpomněl jsem – jak doma v otčině

v porobě bídně živoří

ten dobrý, zubožený lid –

a láskou k vlasti vzplanul ve mně cit

že chtěl jsem mírnit příkoří –

ach marno vše, čím chtěl jsem být!

Náš rozpor Spor s otcem dlouho tlumený

se vznítil v jasné plameny

a živen záští Adolfovou 

vždy dále planul silou novou.

Julie a Jaroš (společně):

Nešťastný rozpor rodinný!

Z hostince zazpívá smích a zpěv.

Julie:

Slyš, smích a pění!

Oba kráčejíce k hostinci patří oknem dovnitř. 

Jaroš: 

Ta šťastná mysl ubohého lidu!

Zda necítí svou porobu a bídu!

Vy utištění!
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Čím chtěl jsem býti vám?

A čím jsem nyní sám?

Bez domova se vleku světem

a chleba dobývám svým dětem

ve mnohem strádání!

Julie:

Ach mějme, doufání!

Až po letech tě spatří poznovu

snad lásky cit se v otci probudí.

Pomluvy, nedůvěru otcovu

hlas pravdy navždy zapudí.

Nuž pojďme k němu – toť mé doufání. 

Julie a Jaroš:

O jaké bude naše shledání. 

Odcházejí k zámku.

VÝSTUP PÁTÝ

Purkrabí Karabáček a Čermák.

Purkrabí rozdurděn vyběhne z hostince, za ním pokorně a úzkostlivě spěchá Čermák a 

snaží se jej chlácholiti.

Purkrabí (hrozí k hostinci):

Počkejte vy blázni,

hoši bohaprázdní!

Počkejte si na náhradu

já – osoba od úřadu

pohanu tu trpět mám!

Čermák:

Ach odpusťte, stište hněv

pomyslete mladá krev 

inu – bujná krev to jest! 
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Purkrabí:

Nechať zví, co rešpekt jest!

Což já nejsem úřad sám,

já řku slavný úřad sám.

Čermák:

Mládež nemá rozmyslu

výsměch nemá v úmyslu.

Zpívá si a stropí smích,

však zlá vůle není v nich! 

Já to všecko vyrovnám! (S těmito slovy odchází do hostince.) 

Purkrabí:

Uražen byl úřad sám,

já řku – slavný úřad sám. 

Za písničku – však jim dám!

(pohlížeje k hostinci):

Až jen ponížení,

přijdou ku placení

žádat sleveníčko

malé strpeníčko.

Pak se zeptám: znáte jej? toho pána, znáte jej?

Při verbování rekrutování 

bude naříkání.

Pak se zeptám: znáte jej? toho pána, znáte jej?

Purkrabí jest na odchodu, tu shlédne Terinku a Jiříka vycházející z hostince, zastaví se 

a stranou naslouchá. 

VÝSTUP ŠESTÝ

Terinka, Jiří, stranou Karabáček.

Jiří:

Chci s tebou promluvit,

musím ti říci.
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Terinka:

Musím ti domluvit,

musím ti říci.

Jiříku můj milý

nešťastní hoši!

Co jste to stropili

písničkou vaši! 

Jiříku, miláčku,

zle bude s tebou! 

Jiří (hněvivě, nevšímaje si výčitek jejích):

Líbí se panáčku

v kole jen s tebou.

Terinka:

Nemáte rozumu

co z toho vzejde.

Jiří:

Pozbudu rozumu

z mysli mi nejde!  

Terinka:

Bude to marný boj,

bude to váda.

Jiří:

Tak mne přec upokoj

mne – že máš ráda!

Že se ti protiví

musím to slyšet.

Terinka:

Ne, ne ty žárlivý,

nemáš to slyšet!

Jiří:

Žal můj se utiší

slovíčkem tvojím –

Terinka (ohlíží se úzkostně, chce odejíti):

Někdo nás uslyší
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pojď, já se bojím!

Jiří (zastavuje):

Jestli mne v lásce máš,

kdy mi to zjevíš?

Terinka:

Cožpak to nevíš?

To z očí jsi mi nevyčet

jak mohu tobě povědět

jestli to nevíš?

Jiří: 

Nechť ústa tvá mi vypoví

ach – aspoň jednou –

Terinka (odchází a opět se rozhlíží):

Ne ne, již pojď ty bláhový

jestli nás shlédnou –

Spatřivši Karabáčka vykřikne – oba uskočí stranou. 

Terinka:

Ach! Bože můj!

Jiří:

On to jest!

Terinka chce utéci, Karabáček zastoupí ji cestu. Klaní se jim.

Karabáček:

Náš zpěvák! Vzácná pana!

Svou sličnou tanečnici

tak potkat z nenadání na ulici

aj – toť je podívání! 

Karabáček (se škodolibým vztekem k Jiříkovi):

Aj mladý pane, na mou čest

vy vlohy pěkné máte

a písničky, až rozkoš jest

obratně skládat znáte –
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Jiří:

Ten chlap je jeduplný!

Terinka:

Nás mučí, zlomyslný!

Karabáček:

Odměnu slušnou v mysli mám

jen těšte se – můj milý –

Aj … výborně by slušel vám

poslyšte … kabát bílý! 

Jiří:

Co slyším – kabát bílý!

Tak chce se pomstit nám!

Terinka:

O Bože – o můj milý

o běda, běda nám!

Karabáček (zároveň):

Ha ha ha – kabát bílý! 

(k Jiříkovi):

To z lásky jenom ochota!

Jiří:

Ta přenesmírná dobrota!

Karabáček (k Terince):

A pana bude vděčná.

Jiří:

Moc vaše není věčná

mým pánem býti nemněte!

Karabáček:

Jen počkejte, vy skrotnete! 

Terinka (chtějíc upokojit Jiříka):

Ach mírni se, slyš pro Boha!

Co počít s ním? Já nebohá!

Jiří:

Až hrabě přijde, uvidíme!
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Karabáček (ve vzteku):

Že uvidíme? … Uvidíme!

Však s vámi ještě pořídíme!

Jiří: 

Já hrozbou vaši pohrdám –

Terinka mu brání v řeči. Jiří se chystá k odchodu. Mezi posledními slovy Jaroš a Julie 

vystoupili v pozadí a přiblížili se. 

VÝSTUP SEDMÝ

Předešlí, Jaroš, Julie.

Jaroš (přistupuje ke Karabáčkovi):

Dovolte mi – pane –

Karabáček osloven prudce se obrátí a zvysoka změří příchozí. 

Karabáček:

Aj, aj! – Pane? Pane?

S kým pak prosím mluvíte

jak mi říkat nevíte:

vzácný pane, urozený pane

(s důrazem)

já jsem úřad pane! 

Jaroš (posměšně):

Aj – mohu-li to znát? Nuže vzácný pane

Já chtěl se ptát mně nikdo nemoh zprávu dát

kde hrabě dlí, zda nevíte –

Karabáček (blahosklonně):

Nu rcete dřív, oč prosíte

snad něco pro vás učiním – nu uvidím, nu uvidím.

Jaroš:

My k hraběti jdem a ne k vám -      
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Karabáček (zlostně):

Nuž kdo jste tedy – já se ptám

Julie (předstoupí před Jaroše nedajíc mu mluviti):

My umělci jsme slavení -

- a hrabě přítel umění

(důrazně)

on s radostí nás pozdraví.

Karabáček (stranou):

Ba, k chásce té je laskavý –

kdy hrabě přijde těžko znát

prý panství toho chce se vzdát

a synovec tu bude pánem –

Jaroš a Julie (v pohnutí):

Jak, Adolf!

Karabáček:

Je to známo vám?

Jaroš (v nesnázi):

Tak z doslechu to jméno znám.

Julie (nesměle s tajeným pohnutím):

Prý hrabě váš měl syna –

či na něj nevzpomíná?

Karabáček:

On zavrh toho syna –

Julie:

A jakáž jeho vina? 

Karabáček:

Ten v Paříži byl v učení

a tak si smysly splet

že celé světa zřízení

chtěl na rub obracet.

Ba dokonce, ač s otcem svým

měl mnohou neshodu

prý slíbil lidem robotným

(s hrůzou)
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o slyště – svobodu! 

Ten v Paříži si smysly splet

a svět chtěl na rub obracet.

Měl s otcem mnohou neshodu

ba slyšte

robotným lidem slíbil svobodu!

Jiří, Terinka, Jaroš, Julie:

On slíbil svobodu!

Jiří (ke Karabáčkovi):

Buď za to požehnán

ten mladý hrabě pán

o sláva, sláva!

Julie, Jaroš (stranou):

Jak blaze národu

tak vrátit svobodu

a lidská práva! 

Karabáček (vždy se vzrůstající nevolí k Jiříkovi):

Ty holobrádku smělý,

ty bloude nedospělý

on volá sláva!

Purkrabí:

Tak zbavit úřad vážnosti,

tak zkrátit práva vrchnosti

a privileje stavů!

Ten blázen volá slávu!

Poddané lidi propouštět!

Kdo orat bude a kdo set –

kdo poslouchat, kdo poroučet?

Ba jistě, sbořil by se svět

tak zvrátit řád a správu!

Jiří a Jaroš:

Ba věru, sbořil by se svět!
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Terinka:

Toť celá vina? rcete přec –

mně nezdá se tak hrozná věc!

Purkrabí: 

Že není hrozná! Slyšte dál.

Náš hrabě dlouho Že otec synu shovíval.

Když vroucí láska matčina

se přimlouvala za syna

však špatný jemu za to dík!

Do světa utek nevděčník

a tam si poběhlici vzal.

Jaroš (prudce):

To není pravda!

Purkrabí (zlostně):

Či není pravda co jsem řek?

Či do Francie neutek?

Vždyť k zoufalství svých rodičů

se přidal k spolku buřičů,

k té rotě divé, nevázané,

co v hrůze řádí – neslýchané

co vraždu páše na svém králi –

tam s nimi vraždí, loupí, pálí

on s nimi – panské krve syn

(s hrůzou)

je buřič – zlosyn – J a k o b í n.

Terinka, Jiří:

O hrůza, on je Jakobín!

Jaroš, Julie:

Ha, ha, ha, on je Jakobín.

Jaroš:

Toť věru k smíchu!

Ty Jakobíny také známe!

Purkrabí (nedůvěřivě):

Aj! Vy je znáte?
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Jaroš:

Vždyť z Francie se ubíráme.

Purkrabí (prohlíží si je nedůvěřivě):

Aj, aj! 

Jaroš (se směje):

Toť k smíchu! Jakobín.

Za zprávy jsme vám vděčni

buďte s Bohem!

(chce odejíti s Julií)

Purkrabí (stranou):

Toť lidé nebezpeční…

(zastaví Jaroše)

Hoj posečkejte!

(s úřední vážností)

V našem městě – co tu chcete?

vykažte se odkud jdete

vykažte se nám!

Jaroš:

Já – vykázat se – vám?

Však se to stane

prozatím páne

se chraňte hrozit nám.

Purkrabí (ve vzteku):

Já – já že se chránit mám?

Jaroš a Julie mají se k odchodu, purkrabí chce je sledovati, v tom vrazí mezi ně 

upachtěná Lotinka.

VÝSTUP OSMÝ

Předešlí, Lotinka (v bílém čepci s mašlí, u pasu klíče). 

Lotinka:

Slyšte mne, kde jste 
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lidičky ve městě!

Ach to je novina!

Já běžím pospíchám

již ani nedýchám

toť poslední má hodina

Jiří, Terinka, Jaroš, Julie a Purkrabí:

Tak přece nespěště, 

počkejte, povězte!

Tak rcete jaká novina!

Lotinka: 

Můj Bože pospíchám

již ani nedýchám!

(k purkrabímu)

Ach vzácný pane

co se to stane!

Nic nemám povlečeno připraveno

a nikde vysmejčeno!                          

Co si jen počnu teď!

Již jedou, jsou tu hned!

Toť poslední má hodina!

Všichni:

Tak rcete jaká novina,

proč jste se zděsila!

Karabáček:

Ta rozumu pozbyla!

Lotinka: 

Vždyť povídám,

že jedou k nám!

Ach to jsem spěchala

má stará hlava,

čeho se dočkala,

ach to je zpráva! 

Všichni (netrpělive):

Nu, jaká zpráva –
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kdy to přec povíte,

což stará blázníte? 

Proč jste se zděsila,

ta rozumu pozbyla!

Lotinka (zlobí se):

Jsou všichni hluší –

křičím jim v uši! –

Všichni (dorážejíce na ni):

Kdo jede k nám?

Kdo jede k nám?

Lotinka (křičí):

Vždyť přece slyšíte –

pan hrabě sám! 

(odbíhá)

Všichni (v ustrnutí):

Pan hrabě sám!

Karabáček (zlostně):

Jak – u sta hromů

nevěřím tomu! 

Z dálky zvučí počtovní trubka – všichni zaraženě poslouchají.

Julie a Jaroš (radostně):

Znám ten zvuk, znám!

Karabáček (zděšeně):

Znám ten zvuk, znám! 

VÝSTUP DEVÁTÝ //Chyba autorky – v rkp. označen jako osmý. Napsáno modrým 

inkoustem.//

Předešlí, sbor měšťanů, Čermák, později hrabě Vratislav, Adolf, jich služebnictvo.

Terinka, Jiří:

Lidičky kde jste!

Novinu mějte
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pan hrabě sám

již jede k nám!

Všichni:

Pan hrabě sám!

Již jede k nám!

Karabáček (ve zděšení pobíhaje):

A úřad neměl zprávu!

Toť proti všemu právu!

Sbor, Jiří (ke Karabáčkovi):

Tak z nenadání.

Zlá pro vás zpráva,

vám panování

se dokonává!

Ha ha ha! Dokonává!

Karabáček (odbývaje je s nevolí):

Vše na mně leží

o mně tu běží

- já nejsem připraven

toť Bože  soudný den!

Sbor:

Ha ha! Toť soudný den!

Jak jste potěšen!

Trubka počtovská opět zazní, hlučněji, sbor spěchá v pozadí, kde učitel je staví do řady 

– Karabáček odbíhá. 

Čermák:

Stavte se do řady!

Hrabě je tady!

Jaroš, Julie (v popředí pro sebe):

V samotě vyčkejme

na pravý čas!

Kdo s láskou obejme

přivine nás!

(odcházejí)
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Vcházejí hrabě Vratislav, Adolf, služebnictvo, Karabáček přivádí mušketýry.

Sbor:

Sláva sláva!

Hraběcí milosti

vítejte nám

s díkem a radostí

žehnáme vám

sláva, sláva!

Karabáček:

Hraběcí milosti –

v té nenadálé, v té nenadálé –

Čermák (skočí mu do řeči):

Nemáme slov – abychom vyslovili –

Hrabě Vratislav:

Mé díky, dobří přátelé!

K slavnosti chystejte se veselé!

Nového pána uvítat

neb panství to chci odevzdat!

(ukazuje na Adolfa)

Zde hleďte – budoucí váš pán!

Všichni:

Náš pán! Náš nový pán! 

Buď požehnán!

Buď dlouho živ

k nám milostiv –

náš nový pán!

Hrabě s Adolfem přijímají poklony a odcházejí.

Opona padá.
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PÍSEŇ MATČINA

Libretto k opeře komické ve třech jednáních.

Heslo:

In memoriam matris.

Děj ve venkovském městě v Čechách v době revoluce francouzské (r. 1793). 

Osoby:

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a jenerál ve výslužbě 

Bohuš z Harasova, jeho syn

Adolf z Harasova, jeho synovec

Julie, choť Bohušova

Franc Karabáček, hraběcí purkrabí

Jiří, myslivecký mládenec

Benda, učitel 

Terinka, jeho dcera

Lotinka, stará klíčnice v zámku

(Měšťané a měšťanky, městská mládež, mušketýři.)

Obleky rococco.

K povšímnutí.

Vyhražuji si právo zničiti titul kusu. Libretto toto není dosud odevzdáno skladateli, 

proto také jsou v něm zkracována ta místa, která ještě krátiti se dala (zejména ve 

druhém jednání), ježto zkratky provedené, jakož i jiná přispůsobení dají se provésti 

nejpříhodněji teprve ve srozumění se skladatelem.  
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První jednání

Náměstí, v pozadí průhled na zámek, v levo hostinec. 

VÝSTUP PRVNÍ

Městská děvčata a hoši, za nimi měšťané a měšťanky. Děvčata ve skupině přecházejí 

ku předu jeviště – hoši pár kroků za nimi. Měšťané a měšťanky v pozadí jeviště se 

scházejí a pozdravují.   

Hoši:

Hle děvčata, jak spěchají!

Zda ohlédnou se za námi?

Děvčata:

Jen pohleďte k nim potají 

Jak spěchají! Jsou za námi! 

(kráčejíce dále)

My počkáme, až pozdraví!

Hoši:

Zda děvčata se zastaví? 

Z hostince zazní taneční hudba, hoši pozdravujíce přistupují k děvčatům.

Hoši:

Hoj dobrý den! Přejeme všem! 

Děvčata:

Všem dobrý den! My děkujem! 

Hoši:

Zda provodit vás nesmíme?

Děvčata:

My odepřít vám nesmíme! 

Tvoří se párky. 
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Děvčata, hoši společně:

Již počli hrát – o jaký ples!

Kéž v kole již se vznášíme

a tančíme a víříme

o jaká slast nám kyne dnes!

Odcházejí do hostince.

Měšťané, měšťanky (pohlížejíce za mládeží):

Mladost živá – dovádivá 

plesu žádá – tance žádá! 

Ráda zpívá – tančí ráda

ta krev mladá, ta krev mladá.

Nechť si mládí, podovádí,

v tanci řádí – zříme rádi.

Omládneme – vzpomeneme

na své mládí, na své mládí.

Zacházejí za mládeží do hostince.

VÝSTUP DRUHÝ

Benda s Terinkou přicházejí s pravé strany, za nimi Jiří, s levé strany Purkrabí – ve 

středu se setkají.

Purkrabí (zastavuje učitele):

Učený pane, dobrý den,

té náhodě jsem povděčen!

Benda (klaní se hluboce):

My s uctivostí, ponížeností

vzácnému pánu

vzdáváme čest.

Terinka (po otci, s poklonou):

Vzácnému pánu, vzdáváme česť!
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Purkrabí (k Terince):

Tak sličnou potkat pannu 

mně rozkoš jest!

Jiří (stranou hněvivě):

To k zlosti jest!

Purkrabí (k učiteli):

Vám pane učiteli teď

za oknem vykvět krásný květ

až milo pohledět! 

Já kolem často chodívám

a vzdychávám a myslívám. 

(významně k Terince):

Ach, na ten krásný, krásný květ.

Benda (s radostnými úklonami):

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,

ó, prosím, velká čest!

Purkrabí: 

Tak dovolte, bych přišel k vám

ať do syta se nadívám

(chce se blížiti k Terince, tato ustupuje)

ach – na váš krásný – krásný květ.

Benda:

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,

ó, prosím, velká čest!

Společně Purkrabí, Benda, Terinka, Jiří

Purkrabí: 

Však rozumí – ač radosť skrývá

však blahostí vím že oplývá

to ženský způsob jest!
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Benda (k Terince):

Tak pokloň se, ty nevtípivá

a zasměj se, buď přívětivá

toť velké štěstí jest!

Terinka (k otci):

Nezvete jej - proč k nám se vtírá,

mně úzko jest – když na mne zírá

já nemohu to snést! 

Jiří:

Jak tváří se, jak na ni zírá 

(k Terince)

Tak odbuď jej, proč k vám se vtírá

já nemohu to snést! 

Purkrabí (sladce k Terince):

Vás Fortuna mi v cestu poslala,

kde najdu vás – mi touha šeptala…

Terinka:

Mně o vás pane, nešeptala nic

jen o tanci - a spěchu tanečnic.

My spěcháme (s pohledem na Jiříka) již hudbu slyším znít. 

Jiří (spěšně přikročí nabízeje Terince rámě):

A kdyby pana – se mnou chtěla jít –

Terinka chce rámě přijmouti, Purkrabí zadrží Jiříka. V té chvíli vystupuje v pozadí 

několik městských synků.

Purkrabí:

Hoj sečkejte – já vím co myslila!

Zda já smím prosit – panno spanilá? 

Kdys býval čas – nu snad to ještě znám –

Terinka (skočí mu do řeči):

Já bojím se, že tanec škodí vám.

Purkrabí:

Ne, já vím dobře co je slušná věc
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a vzácnou panu žádám o tanec.

Benda (k váhající Terince):

Tak měj se k tomu! Žádá o tanec! 

Terinka přijímá rámě p. Purkrabího, tento ji odvádí. Benda kráčí za nimi.

Jiří (hněvivě, pohlížeje za Purkrabím): 

Ten starý bloud! Ji žádá o tanec!

VÝSTUP TŘETÍ

Jiří, měštští synkové.

Sbor hochů (se smíchem obklopili Jiříka, který marně hledí vyhnouti se jim): 

Zle je s tebou, milý hochu

odbyli tě!

Muška skvělá uletěla,

opustí tě!

(ukazujíce za Purkrabím):

Vari, vari – kde ten starý

stáhnul sítě

tam nelítej, nezavítej

sladké dítě!

Budeš jata, muško zlatá –

nepustí tě!

Jiří (rozhněván):

Nechte posmívání,

k vzteku mne dohání!

Hoši (chlácholíce jej):

My tvou žalost známe,

lítost s tebou máme.

Kde ten chlap se zjeví

v lásce žal a hněvy.

My to dobře známe!
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Jiří (v zamyšlení):

Znáte jej? Znáte jej?

Hoši (se smíchem):

Ha ha, dobře známe!

Jiří (který dosud přecházel v zamyšlení před hochy, náhle se zastaví a pošoupnuv čapku 

pustí se do zpěvu): 

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej?

Fráček zelenavý,

sršán dotěravý

znáte jej, znáte jej?

Hoši:

Ha ha ha! Známe jej!

Jiří:

Pyšně obletuje

s fráčkem vykračuje

znáte jej? znáte jej,

K chudým nadýmá se

k dívkám rozplývá se 

znáte jej? znáte jej? 

Hoši: 

Ha ha, jakou notu vzal!

Dobrá hochu, zpívej dál

Jiří: 

Sotva růže zkvítá

sršán kolem lítá

děvče hej, pozor dej! 

Hle, již bzučí, hluší 

mojí milé v duši

děvče hej, pozor dej!

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej!
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Hoši (opakují po Jiříkovi):

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej! 

Hoši:

Povedená slova,

nota z brusu nová!

tu si zahrát dáme 

tu si zazpíváme!

Ať mu zvučí v uši

ať jej pálí v duši,

tu si zazpíváme!

(počínají zpívati) 

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej?

Přitom hrnou se do hospody, odtud doznívají zvuky písně a smích) 

VÝSTUP ČTVRTÝ

Hrabě Bohuš a Julie vystupují v jednoduchém cestovním obleku. Bohuš s pohnutím 

rozhlíží se kolem a k rodnému zámku.  

Bohuš: 

Jsme zde – jsme v domově!

Julie:

V tvém domově!

Bohuš: 

O, rodná místa – vlasti milená!

Jak často touhou soužená

k vám spěla duše vyhnancova

a nyní zřím vás – mám vás znova

jsem v domově.
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Ó vzpomínky se budí v paměti

na slasti dětinné – čas blažený!

na štěstí rodinné – ráj ztracený!

Jak blaze tady bylo dítěti

v náruči matky v otce objetí!  

Ó matko moje! 

Tvůj obraz vídám v tichém snění

tvůj obraz drahý

ty vlídné tahy a líbám ruce tvoje 

a slýchám hlasu tvého znění 

jak těžké mojí po nemoci

nad lůžkem dlívala jsi v noci

v úzkostné tísni 

mne konejšila v tichém pění 

v té sladké písni -  

Julie:

V té písni?

Bohuš:

Synáčku, můj květe!

mé blaho, můj světe

mé nebe!

Jak prosí u Boha

tvá matka nebohá

za tebe!

V žalostech zrozený

v naději kojený

můj květe!

Vykvěť nám k radosti,

otcova hrdosti 

můj světe!

V tobě jen dýšeme

plesáme, žijeme

mé nebe! 

V slzách se rozplynu
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žalostí zahynu

bez tebe!

Synáčku, můj květe,

Mé blaho, můj světe

mé nebe!

Jak prosí u Boha,

tvá matka nebohá

za tebe!

Julie může zpívat za Bohušem Synáčku můj květe atd.

Bohuš (recitativ):

Ach žalem skonala máť předrahá

když na vždy loučila ji od syna

roztržka moje s otcem neblahá!

Julie:

Ó běda mi – že jsem jí příčina!

Bohuš:

Ne – nejsi jí – měl hlubší kořeny

ten rozpor s otcem dlouho tlumený!

Mně nový svět se zjevil v cizině –

tu vzpomněl jsem – jak doma v otčině

v porobě kyne zubožený lid

a láskou k němu vzplanul ve mně cit

já chtěl jsem – aby žil!

ó, krásný sen to byl!

Spor s otcem mocným žárem vzplál

Adolfem živen rostl dál a dál

bez usmíření!

vy utištění!

Čím chtěl jsem býti vám

a čím jsem nyní sám?

Bez domova se vleku světem

a chleba dobývám svým dětem -
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Julie:

Ó, mějme doufání!

Snad lásky cit se v otci probudí

snad mračna z duše jeho zapudí

to vaše shledání!

Bohuš:

Ach ano…pojďme…naše shledání!

Odcházejí k zámku.

VÝSTUP PÁTÝ

Purkrabí rozdurděn vyběhne z hostince, Benda pokorně a úzkostlivě spěchá za ním a 

snaží se jej chlácholiti.

Purkrabí (hrozí k hostinci):

Počkejte vy blázni,

hoši bohaprázdní!

Počkejte si na náhradu.

Já – osoba od úřadu

pohanu tu trpět mám!

Benda (zároveň):

Ach odpusťte, stište hněv

pomyslete mladá krev 

inu - bujná krev to jest! 

Purkrabí:

Nechať zví, co rešpekt jest!

Což já nejsem úřad sám,

já řku - slavný úřad sám?

Benda:

Mládež nemá rozmyslu

výsměch nemá v úmyslu.

Zpívá si a ztropí smích,

však zlá vůle není v nich! 
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Já to všecko vyrovnám! 

(odchází zpět do hostince.) 

Purkrabí (zároveň):

Uražen byl úřad sám,

já řku – slavný úřad sám. 

(pohlížeje k hostinci):

Až jen ponížení,

přijdou ku placení

žádat sleveníčko

malé strpeníčko.

Pak se zeptám: znáte jej? toho pána, znáte jej?

Při rekrutování 

bude naříkání.

Pak se zeptám: znáte jej? toho pána, znáte jej?

(chce odejíti)

VÝSTUP ŠESTÝ

Terinka s Jiřím vychází s hostince. Purkrabí je shlédne, zastaví se a naslouchá stranou.

Jiří:

Chci s tebou promluvit.

Terinka:

Musím ti domluvit!

Co jste to stropili!

Zle bude s tebou!

Jiří (nevšímaje si jejích výčitek, hněvivě):

Líbí se panáčku

v kole jen s tebou.

Terinka:

Nemáte rozumu

co z toho vzejde.

Jiří:

Pozbudu rozumu
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z mysli mi nejde!  

Terinka (odstupuje od něho):

Ne, ne ty žárlivý,

nemáš to slyšet!

Jiří (kráčeje za ní):

Žal můj se utiší

slovíčkem tvojím!

Terinka (ohlíží se úzkostně, chce odejíti):

Někdo nás uslyší

pojď, já se bojím!

Jiří (zastavuje):

Jestli mne v lásce máš,

kdy mi to zjevíš?

Terinka:

Cožpak to nevíš?

To z očí jsi mi nevyčet

jak mohu tobě povědět

jestli to nevíš?

Jiří: 

Nechť ústa tvá to vypoví

ach – aspoň jednou –

Terinka (odcházejíc a ohlížejíc se úzkostlivě):

Ne ne, již pojď ty bláhový

jestli nás shlédnou –

Jiří chce Terinku zadržet – Purkrabí vstoupí mezi ně, oba uskočí stranou a vykřiknou.

Terinka:

Ach! Bože můj!

Jiří:

On to jest!

Terinka chce utéci, purkrabí zastoupí ji cestu a klaní se jim posměšně.
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Purkrabí:

Náš zpěvák! Vzácná panna!

Svou sličnou tanečnici

tak potkat na ulici

aj – toť je podívaná! 

Jiří (stranou):

Ten posměch!

Terinka:

Ach, ta hana! 

Purkrabí (k Jiřímu):

Aj mladý pane, na mou čest

vy vlohy pěkné máte

a písničky, až rozkoš jest

obratně skládat znáte…

Jiří:

Ten chlap je jeduplný!

Terinka:

Nás mučí, zlomyslný!

Purkrabí (se škodolibou radostí):

Odměnu slušnou v mysli mám

jen těšte se můj milý

Aj … výborně by slušel vám

poslyšte … kabát bílý! 

Jiří (zaleknut):

Kabát bílý!

Chce mstít se nám!

Terinka (zděšena):

Kabát bílý!

O běda nám!

Purkrabí:

Ha ha ha – kabát bílý! 

To z lásky jenom ochota!

Jiří:

Ta přenesmírná dobrota!
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Purkrabí (k Terince):

A panna bude vděčná.

Jiří (vždy prudčeji):

Moc vaše není věčná

mým pánem býti nemněte!

Purkrabí:

Jen počkejte, vy skrotnete! 

Jiří:

Přijde-li hrabě, uvidíme!

Purkrabí (ve vzteku):

Že uvidíme? … Uvidíme!

Však s vámi ještě pořídíme!

Jiří: 

Já hrozbou vaši pohrdám. 

Purkrabí:

Pak zvíte, že tu vládnu vám.

Terinka (mezi touto hádkou marně hleděla utišit Jiříka):

Ach mírni se, slyš pro Boha,

co počít s ním! Já nebohá! 

VÝSTUP SEDMÝ

Předešlí, Bohuš, Julie. Recitativ.

Bohuš (přistupuje k purkrabímu):

Dovolte mi – pane –

Purkrabí (prudce se obrátí a z vysoka změří příchozí):

Aj, aj! – Pane? Pane?

S kým pak prosím mluvíte

jak mi říkat nevíte:

vzácný pane, urozený pane

(s důrazem)

já jsem úřad, pane! 
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Bohuš (posměšně):

Nuž, vzácný pane

mně nikdo nemoh zprávu dát

na úřadě prý mám se ptát

kde hrabě dlí, zda nevíte? 

Purkrabí (blahosklonně):

Nu rcete dřív, oč prosíte

Bohuš (nevrle):

My k hraběti jdem – a ne k vám…       

Purkrabí (zlostně):

Nuž kdo jste tedy – já se ptám!

Julie:

Jsme umělci…váš hrabě rád nás pozdraví.

Purkrabí (stranou):

Ba, k chásce té je laskavý! 

(nahlas)

Kdy hrabě přijde těžko znát

od smrti svojí paní

se zámku toho straní

prý synovci chce panství dát… 

Bohuš, Julie (pohnuti): 

Jak? Adolfovi!

Purkrabí:

Je to známo vám?

Bohuš (v nesnázi):

Tak z doslechu to jméno znám.

Julie (nesměle s tajeným pohnutím):

Prý hrabě váš měl syna –

či na něj nevzpomíná?

Purkrabí:

On zavrh toho syna –

Ten v Paříži si smysly splet

a svět chtěl na rub obracet.

Měl s otcem mnohou neshodu
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prý robotnému národu

(s hrůzou)

o slyště – slíbil svobodu! 

Všichni

Svobodu!

Jiří (vyhodí čapku do povětří):

O sláva, sláva!

Purkrabí (s nevolí):

On volá sláva!

Julie, Bohuš (stranou):

Jak blaze národu

tak vrátit svobodu

a lidská práva! 

Purkrabí:

Tak zbavit úřad vážnosti,

tak zkrátit práva vrchnosti

a privileje stavů!

Ten blázen volá slávu!

Poddané lidi propouštět!

Kdo orat bude a kdo set –

kdo poslouchat, kdo poroučet?

Ba jistě, sbořil by se svět

tak zvrátit řád a správu!

Jiří, Bohuš, Julie, Terinka:

Aj věru, sbořil by se svět!

Purkrabí:  

Že otec synu shovíval.

byl špatný jemu za to dík!

Do světa utek nevděčník

a tam – si poběhlici vzal… 

Bohuš (prudce):

To není pravda!

Purkrabí (zlostně):

Či není pravda co jsem řek?
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Či do Francie neutek?

Vždyť k zoufalství svých rodičů

se přidal k spolku buřičů,

k té rotě divé, nevázané,

co v hrůze řádí neslýchané

on s nimi – panské krve syn

je zlosyn buřič – (s hrůzou) J a k o b í n.

Terinka, Jiří:

Ó hrůza, on je Jakobín!

Bohuš, Julie:

Ha, ha, ha, on je Jakobín.

Bohuš:

Toť věru k smíchu!

Ty Jakobíny také známe!

Purkrabí (nedůvěřivě):

Aj! Vy je znáte?

Bohuš:

Vždyť z Paříže se ubíráme.

Purkrabí (prohlíží si je nedůvěřivě):

Aj, aj! 

Bohuš (směje se):

Toť k smíchu! Jakobín. 

Julie:

Za zprávy jsme vám vděčni

buďte s Bohem!

(chtějí odejíti)

Purkrabí (stranou):

Toť lidé nebezpeční…

(zastaví Bohuše)

Hoj posečkejte!

(s úřední vážností)

V našem městě – co tu chcete?

vykažte se – odkud jdete

vykažte se nám!
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Bohuš:

Já – vykázat se vám?

Však se to stane! Prozatím pane

se chraňte hrozit nám.

Purkrabí (ve vzteku):

Já – já že se chránit mám?

Bohuš a Julie jsou na odchodu, purkrabí je chce sledovat. V tom 

VÝSTUP OSMÝ

Předešlí, Lotinka přibíhá upachtěná v bílém čepci, u pasu klíče.

Lotinka:

Slyšte mně! Kde jste 

lidičky ve městě!

Ach to je novina!

Já běžím, pospíchám

už ani nedýchám

toť poslední má hodina

Všichni

Tak rcete jaká novina!

Lotinka: 

Vždyť povídám,

že jedou k nám!

Nic nemám připraveno

a nikde vysmejčeno!                          

Ach to je zpráva!

Má stará hlava,

čeho se dožila!

Všichni (dorážejíce na ni):

Proč jste se zděsila?

Kdo jede k nám? Kdo jede k nám?
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Lotinka (křičí):

Vždyť přece slyšíte… 

pan hrabě sám! 

(odbíhá)

Všichni (v ustrnutí):

Pan hrabě sám!

(z dálky zvučí poštovní trubka)

Jiří, Terinka, Julie a Bohuš (radostně):

Znám ten zvuk, znám!

Purkrabí (zděšeně):

Znám ten zvuk, znám! 

Julie, Bohuš (stranou):

Až v pravý čas, má spatřit nás.

(odcházejí)

VÝSTUP DEVÁTÝ 

Purkrabí, Jiří, Terinka. Z hostince přibíhají Benda a sbor měšťanů, později hrabě Vilém 

z H. a Adolf. 

Terinka (volá k hostinci, sbor vychází):

Lidičky, lidičky!

Pan hrabě jede k nám!

Sbor:

Pan hrabě jede k nám!

(sbor spěchá do pozadí, kde Benda staví je v řady)

Purkrabí (současně pobíhaje zmateně):

A úřad neměl zprávu!

Toť proti všemu právu!

Jiří (k purkrabímu):

Ha ha ha, zlá to zpráva,

moc vaše dokonává!

Purkrabí:

Já nejsem připraven
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toť Bože soudný den!

(odbíhá, v pozadí vystupuje hrabě Vilém a Adolf)

Sbor:

Sláva, sláva!

Hraběcí milosti

vítejte nám

s díkem a radostí

žehnáme vám, sláva, sláva!

Purkrabí (přiběhne upachtěn v jiném kabátě, za ním mušketýři):

Hraběcí milosti…

v té nenadálé, v té nenadálé –

Benda (skočí mu do řeči):

své blaženosti nemáme slov…

Purkrabí (nedá mu domluviti):

nemáme slov – abychom vyslovili -    

Hrabě Vilém z Haras.:

Mé díky, dobří přátelé

k slavnosti chystejte se veselé

nového pána uvítat

neb panství to chci odevzdat!

(ukazuje na Adolfa)

Zde hleďte – budoucí váš pán!

Všichni:

Náš pán – náš nový pán! 

Opona padá.
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JAKOBÍN

Opera ve třech jednáních.

Osoby:

Hrabě Vilém z Harasova, jenerál ve výslužbě a majitel statku

Bohuš z Harasova, jeho syn

Adolf z Harasova, jeho synovec

Julie, choť Bohušova

Filip, hraběcí purkrabí

Jiří, myslivecký mládenec

Šebastián Benda, učitel a regenschori

Terinka, jeho dcera

Lotinka, stará klíčnice v zámku

Měšťané a měšťanky, městská mládež, hudebníci, zpěváci a zpěvačky.

Děj ve venkovském městě v Čechách v době revoluce francouzské r. 1793. 

První jednání

Náměstí, v pozadí průhled na zámek, v levo hostinec. 

VÝSTUP PRVNÍ

Městská děvčata a hoši, za nimi měšťané a měšťanky. Děvčata ve skupině přecházejí 

ku předu jeviště – hoši pár kroků za nimi. Měšťané a měšťanky v pozadí jeviště se 

scházejí a pozdravují.   

Hoši:

Hle děvčata, jak spěchají!

Zda ohlédnou se za námi?

Děvčata:

Jen pohleďte k nim potají 
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Jak spěchají! Jsou za námi! 

(kráčejíce dále)

My počkáme, až pozdraví!

Hoši:

Zda děvčata se zastaví? 

Z hostince zazní taneční hudba, hoši pozdravujíce přistupují k děvčatům.

Hoši:

Hoj dobrý den! Přejeme všem! 

Děvčata:

Všem dobrý den! My děkujem! 

Hoši:

Zda provodit vás nesmíme?

Děvčata:

My odepřít vám nesmíme! 

Tvoří se párky. 

Děvčata, hoši společně:

Již počli hrát – o jaký ples!

Kéž v kole již se vznášíme

a tančíme a víříme

o jaká slast nám kyne dnes!

Odcházejí do hostince.

Měšťané, měšťanky (pohlížejíce za mládeží):

Mladost živá - dovádivá

plesu žádá – tance žádá! 

Ráda zpívá – tančí ráda

ta krev mladá, ta krev mladá.

Nechť si mládí, podovádí,

v tanci řádí – zříme rádi.

Omládneme – vzpomeneme

na své mládí, na své mládí.

Zacházejí za mládeží do hostince.
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VÝSTUP DRUHÝ

Benda s Terinkou přicházejí z pravé strany, za nimi Jiří, z levé strany Purkrabí, ve 

středu se setkají.

Purkrabí (zastavuje učitele):

Učený pane, dobrý den,

té náhodě jsem povděčen!

Benda (klaní se hluboce):

My s uctivostí, ponížeností

vzácnému pánu

vzdáváme čest.

Terinka (po otci, s poklonou):

Vzácnému pánu, vzdáváme čest!

Purkrabí (k Terince):

Tak sličnou potkat panu 

mně rozkoš jest!

Jiří (stranou hněvivě):

To k zlosti jest!

Purkrabí (k učiteli):

Vám pane učiteli teď

za oknem vykvět krásný květ

až milo pohledět! 

Já kolem často chodívám

a vzdychávám a myslívám. 

(významně k Terince):

Ach, na ten krásný, krásný květ.

Benda (s radostnými úklonami):

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,

o prosím, velká čest!

Purkrabí: 

Tak dovolte, bych přišel k vám

ať do syta se nadívám

ach – na váš krásný – krásný květ.
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Chce se blížiti k Terince, tato ustupuje.

Benda:

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,

o prosím, velká čest!

Společně Purkrabí, Benda, Terinka, Jiří.

Purkrabí: 

Však rozumí – ač radost skrývá

však blahostí vím že oplývá

to ženský způsob jest!

Benda (k Terince):

Tak pokloň se, ty nevtípivá

a zasměj se, buď přívětivá

toť velké štěstí jest!

Terinka (k otci):

Nezvete jej - proč k nám se vtírá,

mně úzko jest – když na mne zírá

já nemohu to snést! 

Jiří:

Jak směje tváří se, jak na ni zírá 

(k Terince)

Tak odbuď jej, proč k vám se vtírá

já nemohu to snést! 

Purkrabí (recitativ sladce k Terince):

Vás Fortuna mi v cestu poslala,

kde najdu vás – mi touha šeptala…

Terinka (žertovněji):

Mně o vás pane, nešeptala nic

jen o tanci - a spěchu tanečnic.

My spěcháme (s pohledem na Jiříka) již hudbu slyším znít. 
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Jiří (Spěšně přikročí nabízeje Terince rámě, Terinka chce rámě přijmouti, Purkrabí 

zadrží Jiříka. V té chvíli vystupuje v pozadí několik městských synků.):

A kdyby pana – se mnou chtěla jít –

Purkrabí:

Hoj sečkejte – já vím co myslila!

(V té chvíli vystupuje v pozadí.)

Zda já smím prosit – pano spanilá? 

Kdys býval čas – nu snad to ještě znám –

Terinka (skočí mu do řeči):

Já bojím se, že tanec škodí vám.

Purkrabí:

Ne, já vím dobře co je slušná věc

a vzácnou panu žádám o tanec.

Benda (k váhající Terince):

Tak měj se k tomu,

vždyť slyšíš přec – že žádá o tanec! 

Terinka přijímá rámě p. purkrabího, tento ji odvádí. Benda kráčí za nimi.

Jiří (hněvivě, pohlížeje za purkrabím): 

Ten starý bloud! Ji žádá o tanec!

VÝSTUP TŘETÍ

Jiří, městští synkové.

Sbor hochů (se smíchem obklopují Jiříka, který marně hledí vyhnouti se jim): 

Zle je s tebou, milý hochu

odbyli tě!

Muška skvělá uletěla,

opustí tě!

(ukazujíce za purkrabím):

Vari, vari. Kde ten starý

stáhnul sítě
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tam nelítej, nezavítej

sladké dítě!

Budeš jata, muško zlatá –

nepustí tě!

Jiří (rozhněván):

Nechte posmívání,

k vzteku mne dohání!

Hoši (chlácholíce jej):

My tvou žalost známe,

lítost s tebou máme.

Kde ten chlap se zjeví

v lásce žal a hněvy.

My to dobře známe!

Jiří (v zamyšlení):

Znáte jej? Znáte jej?

Hoši (se smíchem):

Ha ha, dobře známe!

Jiří (který dosud přecházel v zamyšlení před hochy, náhle se zastaví a pošoupnuv čapku 

pustí se do zpěvu): 

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej?

Fráček zelenavý,

sršán dotěravý

znáte jej, znáte jej?

Hoši:

Ha ha ha! Známe jej!

Jiří:

Pyšně obletuje

s fráčkem vykračuje

znáte jej? znáte jej,

K chudým nadýmá se

k dívkám rozplývá se 

znáte jej? znáte jej? 
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Hoši: 

Ha ha, jakou notu vzal!

Dobrá hochu, zpívej dál

Jiří: 

Sotva růže zkvítá

sršán kolem lítá

děvče hej, pozor dej! 

Hle, již bzučí, hluší 

mojí milé v duši

děvče hej, pozor dej!

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej!

Hoši (opakují po Jiříkovi):

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej! 

Hoši:

Povedená slova,

nota z brusu nová!

tu si zahrát dáme 

tu si zazpíváme!

Ať mu zvučí v uši

ať jej pálí v duši,

tu si zazpíváme!

Počínají zpívat: 

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej? … atd.  

(přitom hrnou se do hospody, odtud doznívají zvuky písně a smích) 
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VÝSTUP ČTVRTÝ

Hrabě Bohuš a Julie vystupují v jednoduchém cestovním obleku. Bohuš s pohnutím 

rozhlíží se kolem a k rodnému zámku.  

Bohuš: 

Jsme zde – jsme v domově!

Julie:

V tvém domově!

Bohuš: 

O, rodná místa – vlasti milená!

Jak často touhou soužená

k vám spěla duše vyhnancova

a nyní zřím vás – mám vás znova

jsem v domově.

O vzpomínky se budí v paměti

na slasti dětinné – čas blažený!

na štěstí rodinné – ráj ztracený!

Jak blaze tady bylo dítěti

v náruči matky v otce objetí  

o matko moje! 

Tvůj obraz vídám v tichém snění

tvůj obraz drahý

ty vlídné tahy a líbám ruce tvoje 

a slýchám hlasu tvého znění 

jak těžké mojí po nemoci

nad lůžkem dlívala jsi v noci

v úzkostné tísni 

mne konejšila v tichém pění 

v té sladké písni -  

Julie:

V té písni?

Bohuš:

Synáčku, můj květe!

mé blaho, můj světe
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mé nebe!

Jak prosí u Boha

tvá matka nebohá

za tebe!

V žalostech zrozený

v naději kojený

můj květe!

Vykvěť nám k radosti,

otcova hrdosti 

můj světe!

V tobě jen dýšeme

plesáme, žijeme

mé nebe! 

V slzách se rozplynu

žalostí zahynu

bez tebe!

Synáčku, můj květe,

Mé blaho, můj světe

mé nebe!

Jak prosí u Boha,

tvá matka nebohá

za tebe!

Julie může zpívat za Bohušem Synáčku můj květe atd.

Bohuš (recitativ):

Ach žalem skonala máť předrahá

když na vždy loučila ji od syna

roztržka moje s otcem neblahá!

Julie:

O běda mi – že jsem jí příčina!

Bohuš:

Ne – nejsi jí –

měl hlubší kořeny
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ten rozpor s otcem dlouho tlumený!

Mně nový svět se zjevil v cizině –

tu vzpomněl jsem – jak doma v otčině

v porobě kyne zubožený lid

a láskou k němu vzplanul ve mně cit

já chtěl jsem – aby žil!

o krásný sen to byl!

Spor s otcem mocným žárem vzplál

Heřmanem živen rostl dál a dál

bez usmíření!

vy utištění!

Čím chtěl jsem býti vám

a čím jsem nyní sám?

Bez domova se vleku světem

a chleba dobývám svým dětem -

Julie:

O, mějme doufání!

Snad lásky cit se v otci probudí

snad mračna z duše jeho zapudí

to vaše shledání.

Bohuš:

Ach ano…pojďme…naše shledání!

Odcházejí k zámku.

VÝSTUP PÁTÝ

Purkrabí rozdurděn vyběhne z hostince, Benda pokorně a úzkostlivě spěchá za ním a 

snaží se jej chlácholiti.

Purkrabí (hrozí k hostinci):

Počkejte vy blázni,

hoši bohaprázdní!

Počkejte si na náhradu.
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Já – osoba od úřadu

pohanu tu trpět mám!

Benda (zároveň):

Ach odpusťte, stište hněv

pomyslete mladá krev 

inu - bujná krev to jest! 

Purkrabí:

Nechať zví, co rešpekt jest!

Což já nejsem úřad sám,

já řku - slavný úřad sám.

Benda:

Mládež nemá rozmyslu

výsměch nemá v úmyslu.

Zpívá si a stropí smích,

však zlá vůle není v nich! 

Já to všecko vyrovnám! 

(odchází zpět do hostince.) 

Purkrabí (zároveň):

Uražen byl úřad sám,

já řku – slavný úřad sám. 

(pohlížeje k hostinci):

Až jen ponížení,

přijdou ku placení

žádat sleveníčko

malé strpeníčko.

Pak se zeptám: znáte jej? toho pána, znáte jej?

Při rekrutování 

bude naříkání.

Pak se zeptám: znáte jej? toho pána, znáte jej?

(chce odejíti)



204

VÝSTUP ŠESTÝ

Terinka s Jiřím vychází s hostince. Purkrabí je shlédne, zastaví se a naslouchá stranou.

Jiří:

Chci s tebou promluvit.

Terinka:

Musím ti domluvit!

Co jste to stropili!

Zle bude s tebou!

Jiří (hněvivě, nevšímaje si jejích výčitek):

Líbí se panáčku

v kole jen s tebou.

Terinka:

Nemáte rozumu

co z toho vzejde.

Jiří:

Pozbudu rozumu

z mysli mi nejde!  

Že se ti protiví

musím to slyšet.

Terinka (odstupuje od něho):

Ne, ne ty žárlivý,

nemáš to slyšet!

Jiří (kráčeje za ní):

Žal můj se utiší

slovíčkem tvojím!

Terinka (ohlíží se úzkostně, chce odejíti):

Někdo nás uslyší

pojď, já se bojím!

Jiří (zastavuje):

Jestli mne v lásce máš,

kdy mi to zjevíš?

Terinka:

Cožpak to nevíš?
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To z očí jsi mi nevyčet

jak mohu tobě povědět

jestli to nevíš?

Jiří: 

Nechť ústa tvá mi vypoví

ach – aspoň jednou –

Terinka (odcházejíc a ohlížejíc se úzkostně):

Ne ne, již pojď ty bláhový

jestli nás shlédnou –

Jiří chce Terinku zadržet – purkrabí vstoupí mezi ně, oba uskočí stranou a vykřiknou.

Terinka:

Ach! Bože můj!

Jiří:

On to jest!

Terinka chce utéci, purkrabí zastoupí ji cestu a klaní se jim posměšně.

Purkrabí:

Náš zpěvák! Vzácná pana!

Svou sličnou tanečnici

tak potkat na ulici

aj – toť je podívaná! 

Purkrabí (se škodolibým vztekem k Jiříkovi):

Aj mladý pane, na mou čest

vy vlohy pěkné máte

a písničky, až rozkoš jest

obratně skládat znáte…

Jiří:

Ten chlap je jeduplný!

Terinka:

Nás mučí, zlomyslný!

Purkrabí (se škodolibou radostí):

Odměnu slušnou v mysli mám

jen těšte se můj milý
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Aj … výborně by slušel vám

poslyšte … kabát bílý! 

Jiří (polekaně):

Kabát bílý!

Chce mstít se nám!

Terinka (zděšena):

Kabát bílý!

O běda nám!

Purkrabí:

Ha ha ha – kabát bílý! 

To z lásky jenom ochota!

Jiří:

Ta přenesmírná dobrota!

Purkrabí (k Terince):

A pana bude vděčná.

Jiří (vždy prudčeji):

Moc vaše není věčná

mým pánem býti nemněte!

Purkrabí:

Jen počkejte, vy skrotněte! 

Jiří:

Přijde-li hrabě, uvidíme!

Purkrabí (ve vzteku):

Že uvidíme? … Uvidíme!

Však s vámi ještě pořídíme!

Jiří: 

Já hrozbou vaši pohrdám –

Purkrabí:

Pak zvíte, že tu vládnu vám.

Terinka (mezi touto hádkou marně hleděla utišit Jiříka):

Ach mírni se, slyš pro Boha,

co počít s ním! Já nebohá! 
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VÝSTUP SEDMÝ

Předešlí, Bohuš, Julie.

Bohuš (přistupuje k purkrabímu):

Dovolte mi – pane –

Purkrabí (prudce se obrátí a z vysoka změří příchozí):

Aj, aj! – Pane? Pane?

S kým pak prosím mluvíte

jak mi říkat nevíte:

vzácný pane, urozený pane

(s důrazem)

já jsem úřad pane! 

Bohuš (posměšně):

Nuže vzácný pane

mně nikdo nemoh zprávu dát

na úřadě prý mám se ptát

kde hrabě dlí, zda nevíte? 

Purkrabí (blahosklonně):

Nu rcete dřív, oč prosíte

Bohuš (nevrle):

My k hraběti jdem – a ne k vám…       

Purkrabí (zlostně):

Nuž kdo jste tedy – já se ptám!

Julie:

Jsme umělci…a rád nás pozdraví váš hrabě.

Purkrabí (stranou):

K chásce té je laskavý! 

(nahlas)

Kdy hrabě přijde těžko znát

od smrti svojí paní

se zámku toho straní

prý synovci chce panství dát… 

Bohuš, Julie: 

Jak? Heřmanovi!
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Purkrabí:

Je to známo vám?

Bohuš (v nesnázi):

Tak z doslechu to jméno znám.

Julie (nesměle s tajeným pohnutím):

Prý hrabě váš měl syna –

či na něj nevzpomíná?

Purkrabí:

On zavrh toho syna –

Ten v Paříži si smysly splet

a svět chtěl na rub obracet.

Měl s otcem mnohou neshodu

prý robotnému národu

(s hrůzou)

o slyště – slíbil svobodu! 

Všichni

Svobodu!

Jiří:

O sláva, sláva!

Purkrabí (s nevolí):

On volá sláva!

Julie, Bohuš (stranou):

Jak blaze národu

tak vrátit svobodu

a lidská práva! 

Terinka, Jiří:

Buď za to požehnán

ten mladý hrabě pán

o sláva, sláva!

Purkrabí:

Tak zbavit úřad vážnosti,

tak zkrátit práva vrchnosti

a privileje stavů!

Ten blázen volá slávu!
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Poddané lidi propouštět!

Kdo orat bude a kdo set –

kdo poslouchat, kdo poroučet?

Ba jistě, sbořil by se svět

tak zvrátit řád a správu!

Jiří a Bohuš:

Aj věru, sbořil by se svět!

Purkrabí:  

Že otec synu shovíval.

byl špatný jemu za to dík!

Do světa utek nevděčník

a tam – si poběhlici vzal.

Bohuš (prudce):

To není pravda!

Purkrabí (zlostně):

Či není pravda co jsem řek?

Či do Francie neutek?

Vždyť k zoufalství svých rodičů

se přidal k spolku buřičů,

k té rotě divé, nevázané,

co v hrůze řádí neslýchané

on s nimi – panské krve syn

(s hrůzou)

je zlosyn buřič – J a k o b í n.

Terinka, Jiří:

O hrůza, on je Jakobín!

Bohuš, Julie:

Ha, ha, ha, on je Jakobín.

Toť věru k smíchu!

Ty Jakobíny také známe!

Purkrabí (nedůvěřivě):

Aj! Vy je znáte?

Bohuš:

Vždyť z Paříže se ubíráme.
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Purkrabí (prohlíží si je nedůvěřivě):

Aj, aj! 

Bohuš (se směje):

Toť k smíchu! Jakobín.

Julie:

Za zprávy jsme vám vděčni

buďte s Bohem!

(chce odejíti)

Purkrabí (stranou):

Toť lidé nebezpeční…

(zastaví Bohuše)

Hoj posečkejte!

(s úřední vážností)

V našem městě – co tu chcete?

vykažte se odkud jdete

vykažte se nám!

Bohuš:

Já – vykázat se – vám?

Však se to stane

prozatím pane

se chraňte hrozit nám.

Purkrabí (ve vzteku):

Já – já že se chránit mám?

Bohuš a Julie jsou na odchodu, purkrabí je chce sledovat. V tom 

VÝSTUP OSMÝ

Předešlí, Lotinka přibíhá upachtěná v bílém čepci, u pasu klíče.

Lotinka:

Slyšte mne! Kde jste 

lidičky v městě!

Ach to je novina!
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Já běžím, pospíchám

už ani nedýchám

toť poslední má hodina

Všichni

Tak rcete jaká novina!

Lotinka: 

Vždyť povídám,

že jedou k nám!

Nic nemám připraveno

a nikde vysmejčeno!                          

Ach to je zpráva

má stará hlava,

čeho se dožila!

Všichni (dorážejíce na ni):

Proč jste se zděsila?

Kdo jede k nám?

Kdo jede k nám?

Lotinka (zlobí se):

Jsou všichni hluší –

křičím jim v uši! –

Lotinka (křičí):

Vždyť přece slyšíte… 

pan hrabě sám! 

(odbíhá)

Všichni (v ustrnutí):

Pan hrabě sám!

(z dálky zvučí počtovní trubka)

Jiří, Terinka, Julie a Bohuš (radostně):

Znám ten zvuk, znám!

Purkrabí (zděšeně):

Znám ten zvuk, znám! 

Julie, Bohuš (stranou):

Až v pravý čas, má spatřit nás.

(odcházejí)
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VÝSTUP DEVÁTÝ 

Purkrabí, Jiří, Terinka z hostince přibíhají Benda a sbor měšťanů, později hrabě 

Modleta a Heřman Vilém z Harasova a Adolf.

Terinka (volá k hostinci, sbor vychází):

Lidičky, lidičky!

Pan hrabě jede k nám!

Sbor:

Pan hrabě jede k nám!

(sbor spěchá do pozadí, kde Benda staví je v řady)

Purkrabí (současně pobíhaje zmateně):

A úřad neměl zprávu!

Toť proti všemu právu!

Jiří (k purkrabímu):

Ha ha ha, zlá to zpráva,

moc vaše dokonává!

Purkrabí:

Já nejsem připraven

toť Bože soudný den!

(odbíhá, v pozadí vystupuje hrabě Modleta Vilém z Harasova a Jaroš Bohuš)

Sbor:

Sláva, sláva!

Hraběcí milosti

vítejte nám

s díkem a radostí

žehnáme vám, sláva, sláva!

Purkrabí (přiběhne upachtěn v jiném kabátě, za ním mušketýři):

Hraběcí milosti…

v té nenadálé, v té nenadálé –

Benda (skočí mu do řeči):

své blaženosti nemáme slov…

Purkrabí (nedá mu domluviti):

nemáme slov abychom vyslovili -    
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Hrabě Modleta Vilém:

Mé díky, dobří přátelé!

K slavnosti chystejte se veselé!

Nového pána uvítat

neb panství to chci odevzdat!

(ukazuje na Heřmana Adolfa)

Zde hleďte – budoucí váš pán!

Všichni:

Náš pán – náš nový pán! 

Opona padá.
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PRVNÍ JEDNÁNÍ

Náměstí venkovského městečka. V pravo kostel se širokými schody u vchodu. V levo 

hostinec. V pozadí průhled na zámek. V zadu na náměstí z jedné strany boudy 

posvícenské, kdež prodavačky rovnají své zboží. Jeviště je prázdné, ze chrámu zaznívá 

zpěv. 

VÝSTUP PRVNÍ

Sbor za jevištěm, později Bohuš a Julie.

Jemný sbor, jen kratičký, v hudebním slohu starší doby Mozartovské, vřelý a trochu 

naivní, zpívaný na způsob, jak se zpívalo na chorech. 

Sbor ve chrámu:

Písnička dětí

k nebesům letí –

sbor andělů se stiší

neb Otec rád je slyší,

nás neoslyší

kdy vzlétnem k výši

z pozemské tísně

na křídlech písně!

Mezitím co sbor ze chrámu zaznívá přichází na jeviště Bohuš a Julie v cestovním 

obleku a v pohnutí rozhlížejí se kolem a k rodnému zámku. 

Bohuš: 

Jsme zde – jsme v domově!

Julie:

V tvém domově!

Mezitím sbor ve chrámu dozněl a stichl. 

Bohuš: 

O, rodná místa – vlasti milená!
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Jak často touhou soužená

k vám spěla duše vyhnancova

a nyní zřím vás – mám vás znova

jsem v domově.

O vzpomínky se budí v paměti

jak blaze tady bylo dítěti

v náruči matky – v otce objetí!  

O matko moje! 

Tvůj obraz vídám v tichém snění

a slýchám hlasu tvého znění 

jak těžké mojí po nemoci

nad lůžkem bdívala jsi v noci

v úzkostné tísni 

mne konejšila v tichém pění 

v té sladké písni -  

(jemně, vřele, polohlasem, jako člověk, který na něco vzpomíná)

Synáčku, můj květe

mé blaho, můj světe

mé nebe!

Jak prosí u Boha

tvá matka nebohá

za tebe!

Mezitím co hudba ještě melodii té písně dohrává, praví Julie následující čtyři řádky.

Julie:

Často tu písničku 

dítkám svým zpívám

a dobrou matičku 

Tvou v duchu vzývám.

(s žalostným pohnutím, měkce)

Snad odpustí mi v hrobě

pro lásku mojí k tobě!

Ubohou schvátil žal,

když otec hněvem vzplál
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a odvrátil se od syna.

(důrazněji a s trpkou výčitkou sama sobě)

A roztržky té příčina

jsem já – já neblahá!

Bohuš (konejšivě):

O nemluv tak má předrahá,

vždy žehnala ti láska matčina!         Mohou zpívat společně.   

Tvá láska mojím světem byla!

Julie:

O rodiče tě připravila

a dobrou matku o syna!

Bohuš (recitativ):

Ne, nejsi sporu příčina!

Spor s otcem dávno tlumen byl -

Když nový svět já seznal v cizině

na porobu jsem vzpomněl v otčině

- na bídu lidu – chtěl jsem aby žil!

Tu častý býval s otcem svár

v něm Adolf živil hněvu žár

a mařil usmíření.

Vy, v bídě utištění –

čím chtěl jsem býti vám

a čím jsem nyní sám? 

Bez domova se vleku světem

a chleba dobývám svým dětem

ve mnohém strádání! 

Julie:

O, mějme doufání!

Snad lásky cit se v otci probudí

snad mračna z duše jeho zapudí

po dlouhých letech shledání!

Odcházejí do pozadí k zámku. 
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VÝSTUP DRUHÝ

Ze chrámu vyjdou nejprve hoši městští, pak dívky, na to měšťané a měšťanky, dále 

školní děti, zpěváci, zpěvačky a hudebníci s partesy, s nimi učitel Benda, Terinka a Jiří. 

Hoši (staví se nedaleko schodů ve skupinu očekávajíce děvčata; polohlasem mezi 

sebou):

Jen postůjme tu okamžení

až půjdou z kostela.

Dnes hodinka o posvícení

nás čeká veselá.

Dívky vycházejí z kostela.

Společně:

Hoši (polohlasem, šeptem mezi sebou ukazujíce na děvčata):

Hle děvčata, jak spěchají!

Zdaž ohlédnou se za námi?

zda kvůli nám se zastaví?

Děvčata (šeptem mezi sebou přecházejíce mimo hochů dále):

Jen pohleďte – nás čekají!

Dál pojďte – přijdou za námi! 

My počkáme, až pozdraví!

Z hostince zazní taneční hudba, hoši pozdravujíce přistupují k děvčatům.

Hoši:

Hoj dobrý den! Přejeme všem! 

Děvčata:

Všem dobrý den! My děkujem! 

Hoši:

Zda provodit vás nesmíme?

Děvčata:

My odepřít vám nesmíme! 
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Měšťané a měšťanky (scházejí mezitím z kostela a pozdravují se):

Hoj dobrý den! Dnes budem veseli

a připijem na zdraví s přáteli!

Děvčata, hoši společně:

Již počli hrát – o jaký ples!

Kéž v kole již se vznášíme

a tančíme a víříme

o jaká slasť nám kyne dnes!

Odcházejí do hostince.

Měšťané, měšťanky:

Mladosť živá – dovádivá 

plesu žádá, tance žádá, 

ráda zpívá, tančí ráda

ta krev mladá, ta krev mladá.

Nechť si mládí, podovádí,

v tanci řádí, zříme rádi.

Omládneme, vzpomeneme

na své mládí, na své mládí.

Odcházejí za mládeží do hostince.

Mezitím sešly se školní děti z kostela – některé připojily se k rodičům, v této jim kupují 

dárky u bud v pozadí, některé děti tlačí se u oken hostince nakukujíce dovnitř. Zpěváci 

a zpěvačky s partesy, též hudebníci s partesy sešli mezi zpěvem sborů z kostela, s nimi 

učitel Benda, Jiří a Terinka. Všichni zpěváci a hudebníci po pravé straně jeviště utvořili 

skupinu kol učitele, který jim partesy sbírá, a při tom je na hře znáti, že některé kárá, 

jiným udílí pochvalu. Jeden hoch odnáší sebrané noty, zpěváci a zpěvačky též spěchají 

k hostinci, za nimi učitel Benda, Terinka a Jiří.  

VÝSTUP TŘETÍ

Benda, Terinka, Jiří jim vstříc kráčí Purkrabí Filip.

Purkrabí Filip (zastavuje učitele):

Učený pane, dobrý den,

té náhodě jsem povděčen!
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Benda (klaní se hluboce):

My s uctivostí, ponížeností

vzácnému pánu – vzdáváme čest.

Terinka (po otci, s poklonou):

Vzácnému pánu, vzdáváme čest!

Purkrabí (dvorně k Terince):

Tak sličnou potkat panu 

mně rozkoš jest!

Jiří (stranou, netrpělivě):

To k zlosti jest!

Purkrabí (k učiteli):

Vám pane učiteli teď

za oknem vykvět krásný květ

až milo pohledět! 

Já kolem často chodívám

a vzdychávám a myslívám. 

(významně k Terince):

Ach, na ten krásný, krásný květ.

Benda (radostně s hlubokými poklonami):

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,

o prosím, velká čest!

Purkrabí: 

Tak dovolte, bych přišel k vám

ať do syta se nadívám

ach na ten krásný, krásný květ.

Benda:

Toť urozený pane čest,

toť velká pocta pro nás jest,

o prosím, velká čest!
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Společně

Purkrabí: 

Však rozumí – ač radost skrývá

div blahostí se nerozplývá

to ženský způsob jest!

Benda (k Terince):

Tak pokloň se, ty nevtípivá

a zasměj se, buď přívětivá

toť velké štěstí jest!

Terinka (úzkostně k otci):

Jej nezvete – proč k nám se vtírá,

mně úzko jest – když na mne zírá

já nemohu to snést! 

Jiří:

Jak tváří se! Jak na ni zírá 

(k Terince)

Tak odbuď jej, proč k vám se vtírá

já nemohu to snést! 

Recitativ.

Purkrabí (recitando, k Terince):

Vás Fortuna mi v cestu poslala,

(se sladkým úsměvem)

kde najdu vás – mi touha šeptala…

Terinka (rozmarně, vesele):

Mně o vás pane, nešeptala nic

jen o tanci - a spěchu tanečnic.

(s hlubokou poklonou)

My spěcháme (dávajíce znamení Jiříkovi) – již hudbu slyším znít –

Jiří (přikročí spěšně nabízeje Terince rámě):

A kdyby pana se mnou chtěla jít –

Terinka chce rámě přijmouti, Purkrabí Jiříka zadrží. V pozadí vystupuje několik 

městských synků.
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Purkrabí:

Hoj sečkejte! (sebevědomě) Já vím co myslila!

Zda já smím prosit – pano spanilá? 

Kdys býval čas – nu snad to ještě znám –

Terinka (chvatně mu skočí do řeči):

Já bojím se, že tanec škodí vám… 

Purkrabí:

Ne, já vím dobře co je slušná věc

a vzácnou panu – žádám o tanec.

Benda (k váhající Terince):

Tak měj se k tomu, žádá o tanec! 

Jiří (stranou hněvivě): 

Ten starý bloud! Ji žádá o tanec!

Terinka přijímá rámě purkrabího, tento ji s vítězoslavným pohledem na Jiřího Terinku 

odvádí, Benda kráčí za nimi.

VÝSTUP ČTVRTÝ

Jiří, městští hoši.

Sbor hochů (se smíchem obklopili Jiřího, který s vztekem za purkrabím pohlíží, marně 

hledí vyhnouti se jim): 

Zle je s tebou, milý hochu

odbyli tě!

Muška skvělá uletěla,

opustí tě!

Vari, vari. Kde ten starý

stáhnul sítě

tam nelítej, nezavítej

sladké milé dítě!

Jiří (rozhněván):

Nechte posmívání,

k vzteku mne dohání!
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Hoši (chlácholíce jej):

My tvou žalost známe,

lítost s tebou máme.

Kde ten chlap se zjeví

v lásce žal a hněvy.

My to dobře známe!

Jiří (v zamyšlení, vzniká v něm myšlenka na píseň):

Znáte jej? Znáte jej?

Hoši (se smíchem):

Ha ha, dobře známe!

My to dobře známe!

VÝSTUP PÁTÝ

Předešlí, Terinka, purkrabí.

Terinka chvatně vyjde z hostince.

Terinka:

Já šťastně se ho zbavila!

(ohlédne se a vykřikne – spatří purkrabího, jenž udýchán spěchá za ní)

Ach – je tu zas! 

Purkrabí (udýchán a rozehřát spěchá za Terinkou):

Má spanilá – má spanilá

já toužím, hledám vás!

(přistoupí k Terince a dvorně s ní hovoří – s ní odstoupí stranou)

Hoši:

Hle, vzácný pán tu zas!

Jak spěchá za ní

se koří, klaní

ji v patách celý čas! 

Jiří (s hněvem a rozčilením):

Buďto:

Již je tu, je tu zas!
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Vždy v patách za ní

se točí, klaní

Již počkej! Přišel v čas!

Radost ti uchystám

písničku zazpívám!

Anebo:

Již je tu, je tu zas

mně přišel právě v čas 

Přišel ti tu zapěti

nu počkej jen!

(hrozí mu)

Budeš mít paměti

//chybí jeden verš – rozpadlý okraj papíru//

(počne zpívat)

Znáte toho pána

starého sršána atd. 

Jiří (s náhlým zaplanutím hněvu a v zlomyslné radosti se zastaví a pošoupnuv čapku, 

pustí se do zpěvu):

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej?

Fráček zelenavý,

sršán dotěravý

znáte jej, znáte jej?

Hoši (rozveseleni):

Ha ha ha! Známe jej!

Jiří:

Pyšně obletuje

s fráčkem vykračuje

znáte jej? znáte jej,

K chudým nadýmá se

k dívkám rozplývá se 

znáte jej? znáte jej? 
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Hoši: 

Ha ha, jakou notu vzal!

Dobrá hochu, zpívej dál!

Jiří: 

Sotva růže zkvítá

sršán kolem lítá

děvče hej, pozor dej! 

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej!

Hoši:

Povedená slova,

nota z brusu nová!

tu si zahrát dáme 

tu si zazpíváme!

Ať mu zvučí v uši

ať jej pálí v duši,

tu si zazpíváme!

(chtějí se hrnout do hospody)

Počínají zpívat:

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej? … atd.  

(přitom hrnou se do hospody, odtud doznívají zvuky písně a smích) 
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VÝSTUP PÁTÝ //zde následuje znovu výstup pátý, zřejmě se jedná o přepis „na 

čisto“//

Jiří, hoši, Terinka, purkrabí, pak Benda.

Terinka (chvatně vyjde z hostince a oddechne si):

Já šťastně se ho zbavila. 

(ohlédne se k hostinci a vykřikne vidouc purkrabího)

Ach!

Purkrabí (udýchán a od tance zahřát vyběhne z hostince):

Kam spěcháte – má rozmilá?

(blíží se k Terince a dvorně s ní hovoří chtěje ji přemluviti,aby se vrátila k tanci)

Jiří a po něm hoši:

Znáte toho pána

starého sršána

znáte jej, znáte jej?

Fráček zelenavý,

sršán dotěravý

znáte jej, znáte jej?

Pyšně obletuje

s fráčkem vykračuje

znáte jej, znáte jej?

K chudým nadýmá se

k dívkám rozplývá se 

znáte jej? znáte jej?

Sotva růže zkvítá

sršán kolem lítá

děvče hej, pozor dej! 

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání

děvče hej, pozor dej!

Purkrabí zpěvem tím vyrušen z hovoru s Terinkou naslouchá a poznávaje, že píseň patří 

jemu. rozhorlí se. Terinka polekána vyvolá z hostince otce a chce Jiřího a hochy 

uchlácholit a k mlčení přimět.
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Současně.

Purkrabí (v rozhorlení, hroze hochům):

Ten posměch mně! Ti ničemníci!

Benda (k hochům, chce je utišiti):

Co činíte! Vy nešťastníci!

Terinka (k Jiřímu, prosebně):

Tak ustaň již! O, dej si říci! 

Terinka a Benda stále se přičiňují, aby hochy k mlčení přiměli. 

Terinka, Benda:

Tak buďte tiší!

Nech toho zpěvu!

Dráždí ho k hněvu! 

Hoši, Jiří (vzdorovitě):

Buďto:

Ať píseň slyší! Jen ať ji slyší!

Náš nezastraší!

Písničku naší

zaslechne všude!

Po celém městě

zpívat se bude!

Aneb:

Ať jen ji slyší,

písničku naši!

Nás neutiší

nás nezastraší!

Na každé cestě

zazní mu všude

po celém městě

zpívat se bude!

Aneb jen:

Ať píseň slyší!

Po městě všude

zpívat se bude!
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Hoši odcházejí do hostince s Terinkou a Bendou, kteří jim domlouvají, Benda 

doprovodí hochy, hned se vrací zpět.   

VÝSTUP ŠESTÝ

Purkrabí sám, pak Benda. 

Purkrabí (v největším rozhorlení hroze za hochy):

Počkejte vy blázni,

hoši bohaprázdní!

Počkejte si na náhradu.

Já – osoba od úřadu

pohanu tu chátry posměch trpět mám!

Benda (pokorně a úzkostlivě spěchaje za purkrabím):

Ach odpusťte, stište hněv

pomyslete mladá krev 

inu - bujná krev to jest! 

Purkrabí:                                                Může se zpívat společně.       

Nechať zví, co rešpekt jest!

Což já nejsem úřad sám,

já řku - slavný úřad sám.

Benda (přecházeje dále za rozhorleným purkrabím):

Mládež nemá rozmyslu

výsměch nemá v úmyslu.

Zpívá si a stropí smích,

však zlá vůle není v nich! 

Já to smířím, vyrovnám!

(odbíhá zpět do hostince.) 

Purkrabí (nechtěje dbáti na domluvy učitelovy, stále si opakuje ):

Uražen byl úřad sám,

já řku – slavný úřad sám. 
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Benda:

Já to smířím, vyrovnám!

(odchází do hostince)

Purkrabí (sám, pohlížeje k hostinci odkud zaznívají opět zvuky Jiříkovy písně) 

Až jen ponížení,

přijdou ku placení.

(napodobí posměšně píseň hochů)

Pak se zeptám: znáte jej? hoši hej!

toho pána, znáte jej?

Při rekrutování 

bude naříkání.

(zlomyslně se směje)

Ha ha ha ha! Znáte jej?

Zajde smích a zpěv a rej!

Toho pána… znáte jej?!

Chce odejít – v tom shlédne Terinku vycházející s Jiřím, zastaví se v pozadí a 

naslouchá. 

VÝSTUP SEDMÝ

Terinka, Jiří, purkrabí v pozadí

Jiří (vyčítavě):

Chci s tebou promluvit.

Terinka (skočí mu do řeči, též vyčítavě):

Musím ti domluvit!

Co jste to stropili!

Zle bude s tebou!

Jiří (rozhněván, nevšímaje si Terinčiných výčitek):

Líbí se panáčku

v kole – jen s tebou.

Terinka:

Nemáte rozumu

co z toho vzejde.
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Jiří (stále rozčilen, žárlivě):

Pozbudu rozumu

z mysli mi nejde!  

(naléhaje na Terinku)

Že se ti protiví –

musím to slyšet.

Terinka (pohněvána, rozmarně):

Ne, ne ty žárlivý,

(odstupuje od něho)

nemáš to slyšet!

Jiří (kráčeje za ní prosebně):

Žal můj se utiší

slovíčkem tvojím!

Terinka (úzkostně se ohlížeje):

Někdo nás uslyší

pojď, já se bojím!

(chce odejít)

Jiří (zadržuje ji):

Jestli mne v lásce máš,

kdy mi to zjevíš?

Terinka:

Což pak to nevíš?

To z očí jsi mi nevyčet

jak mohu tobě povědět

jestli to nevíš?

Jiří (radostně): 

Nechť ústa tvá mi vysloví

hubičkou jednou 

Terinka (úzkostně se ohlížejíc, ale tak, že purkrabího nevidí):

Ne ne, již pojď ty bláhový

jestli nás shlédnou –

Jiří chce Terinku obejmout – purkrabí vstoupí mezi ně, oba uskočí a vykřiknou.
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Terinka, Jiří:

Ach! Purkrabí! Bože můj! Toť on to jest!

Purkrabí (zastoupí cestu Terince, která chtěla utéci a klaní se oběma posměšně):

Náš zpěvák!…Vzácná pana

Jiří: 

Ten posměch!

Terinka:

Ach ta hana!

Purkrabí (posměšně, z počátku na oko mírně, s tajenou zlostí, která čím dále tím více 

propuká):

Aj mladý pane, na mou čest

vy vlohy pěkné máte

a písničky, až rozkoš jest

obratně skládat znáte.

Terinka:

Nás mučí, zlomyslný!

Jiří:

Ten chlap je jeduplný!

Purkrabí (se škodolibou radostí):

Odměnu slušnou v mysli mám

jen těšte se můj milý

Aj … výborně by slušel vám

poslyšte … kabát bílý! 

(propukne v jízlivý smích)

Ha ha ha! Kabát bílý!

Jiří, Terinka (zaleknuti a poděšeni):

Kabát bílý!

Chce mstít se nám!

Purkrabí (stále se směje):

To vše jen z lásky k vám

(k Terince)

Mně pana bude vděčná!

Jiří (hrdě):

Moc vaše není věčná



231

mým pánem býti nemněte!

Purkrabí:

Jen počkejte, vy skrotněte! 

Společně: Terinka, Purkrabí, Jiří

Tito vždy prudčeji postupují proti sobě, Terinka chce Jiřího uchlácholiti.

Purkrabí:

Aj posmívat se úřadu!

Však vím já sobě poradu

jak skrotit chlapce vzdor.

Či nejsem úřad, úřad sám?

Jiří:

Vy pyšně sobě vedete,

však dočkáme se hraběte!

On rozsoudí náš spor,

já hrozbou vaší pohrdám.

Terinka:

Ach mírni se, slyš pro Boha!

Co počít s ním – já nebohá! 

O zanech marný spor!

O běda, on se vymstí nám!

Mezitím co Jiří a purkrabí vzájemně si vyhrožují, ve prudkém sporu přicházejí Bohuš a 

Julie. 

VÝSTUP OSMÝ

Předešlí, Bohuš, Julie (Recitativ.)

Bohuš (přistupuje k purkrabímu, který je ještě ve sporu s Jiřím):

Dovolte mi – pane –

Purkrabí (prudce se obrátí a z vysoka změří příchozí):

Aj, aj! – Pane? Pane?

S kým pak prosím mluvíte?
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Jak mi říkat nevíte?!

(vážně)

Vzácný pane! Urozený pane!

(nadutě, s povýšeným hlasem)

Já jsem úřad – pane! 

Bohuš (s ironickou poklonou):

Nuže, vzácný pane

kde hrabě dlí, zda nevíte? 

Purkrabí (s úřední vážností, blahosklonně): 

Nu rcete dřív, oč prosíte

Bohuš (netrpělivě):

My k hraběti jdem – a ne k vám…       

Purkrabí (zlostně):

Nu, kdo jste tedy – já se ptám!

Julie (zadrží Bohuše, který chtě hněvivě odvětit a praví se zdvořilou poklonou, vlídně):

Jsme umělci!

Purkrabí (prohlížeje si Julii):

Umělci! 

Julie:

Váš hrabě rád nás pozdraví!

Purkrabí (pro sebe):

K té chásce bývá laskavý! 

(k Julii)

Od smrti milostivé paní

se Jeho Milosť zámku straní

neb zde mu připomíná

vše – nezdárného syna –

Julie (se strojenou zdvořilostí):

Aj, rcete…hrabě syna měl?

Purkrabí (recitando):

Na syna svého zanevřel.

Ten v Paříži si smysly splet

a svět chtěl na rub obracet. 

Měl s otcem mnohou neshodu
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on prý robotnému národu

o slyšte chtěl slyšte (s hrůzou) – slíbil dáti svobodu! 

Všichni

Svobodu! (Toť krásné!) 

Jiří (s radostí vyhodí čapku do povětří):

O sláva, sláva! (Jak je to krásné?)

Purkrabí (rozhorlen): 

On volá sláva!

(s hněvem a zápalem stále vzrůstajícím)

Tak Chtít zbavit úřad vážnosti,

tak zkrátit práva vrchnosti

a privileje stavů!

Ten blázen volá slávu!

Poddané lidi propouštět!

Kdo orat bude a kdo set –

kdo poslouchat, kdo poroučet?

Ba věru, sbořil by se svět

tak zvrátit řád a správu!

(obrací se znovu k Julii, recitando)

Že otec synu shovíval.

byl špatný jemu za to dík!

Do světa utek nevděčník

a tam – si poběhlici vzal.

Bohuš (prudce):

To není pravda!

Purkrabí (rozdurděn):

Či není pravda co jsem řek?

Či do Francie neutek?

Vždyť k zoufalství svých rodičů

se přidal k rotě buřičů,

k té rotě divé, nevázané,

co v hrůze hrůzy řádí páše neslýchané

on s nimi – panské krve syn

(s velikým zděšením)
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je zlosyn, buřič – (s hrůzou) J a k o b í n!

Terinka, Jiří:

On je Jakobín!

Bohuš, Julie (smějíce se):

Ha, ha, ha! Jakobín.

Bohuš:

Toť věru k smíchu!

Ty Jakobíny také známe!

Purkrabí (nedůvěřivě):

Aj aj! Vy je znáte?

Bohuš:

Vždyť z Paříže se ubíráme.

Purkrabí (stále nedůvěřivě):

Aj, aj! 

Julie:

Za zprávy jsme vám vděčni.

Mé díky mějte!

(chce odejíti)

Purkrabí

Toť lidé nebezpeční…

(zastaví Bohuše)

Hej posečkejte!

(dodávaje s úřední vážností)

V našem městě – co tu chcete?

vykažte se – odkud jdete

vykažte se nám!

Bohuš:

To vzácný pane,

se časem stane –

však teď se chraňte – hrozit nám… 

Purkrabí (ve vzteku):

Já – já že se chránit mám?
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VÝSTUP DEVÁTÝ

Předešlí, Lotinka, pak Benda, Jiří a sbor.

Lotinka (přiběhne upachtěná a ve velikém zmatku; vbíhá v čepci, u pasu klíče)

Sbor:

Slyšte mne nás! Kde jste 

lidičky v městě!

Ach to je novina!

Já běžím, pospíchám

už ani nedýchám

toť poslední má hodina

Terinka vyvolala z hostince Bendu, za tím přicházejí Sbory a všichni obklopují 

Lotinku. 

Všichni

Tak rcete, jaká novina!

Lotinka Sbor (ve zmatku pobíhajíc a bědujíc): 

Vždyť povídám,

že jedou k nám!

Tak z nenadání!

Ach to je zpráva!

Má stará hlava,

čeho se dožila!

Všichni (netrpělivě, dorážejíce na Lotinka):

Nu jaká zpráva!

Proč jste se zděsila?

Lotinka Sbor:

Vsi na ruby se zvrátí

náš hrabě zpět se vrátí –

s ním nová vrchnosť – nový pán!

(odbíhá k zámku) 

Vždyť slyšíte

již uzříte –

pan hrabě jede k nám!
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Všichni (v úžasu):

Nová vrchnosť! Nový pán!

Všichni (vyjímaje Bohuše a Julii):

Náš nový pán!

Kdo bude jim?

Zdaž vyrovnán

a smířen pán

se synem svým?!

Bohuš a Julie (stranou současně):

Sem nový pán

o jaká zvěsť!

Zda vítězí

škůdcova lest!

Z dálky zazní zvuk trubky poštovní.

Purkrabí (poděšen):

Znám ten zvuk, znám! 

Všichni:

Již jedou k nám!

Všichni hrnou se do pozadí, aby vítali hraběte – jen purkrabí v popředí zděšen a zmaten 

pobíhá. 

Purkrabí (ve zmatku a úzkosti):

A úřad neměl zprávu!

Toť proti všemu právu!

Jiří (posměšně k purkrabímu):

Ha ha ha, zlá to zpráva!

Moc vaše dokonává!...

Purkrabí:

Já nejsem připraven!

Dnes nastal soudný den!

(odbíhá ve zmatku)
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VÝSTUP DESÁTÝ 

Předešlí, starý hrabě Vilém v generálské uniformě a Adolf, s nimi průvod hostí a 

služebnictvo, purkrabí přibíhá zpět, když již všichni jsou na jevišti. Sbory měšťanstva 

vítají hraběte v pozadí jeviště. Učitel, Terinka a Jiří zůstávají státi v popředí z jedné

levé strany, z druhé pravé strany Bohuš a Julie poloukryti u schodů kostelních. 

Sbory (vítajíc hraběte):

Sláva, sláva!

Hraběcí milosti

vítejte nám!

S díkem a radostí

žehnáme vám.

Sláva, sláva!

Hrabě Vilém přívětivě všem děkuje a hovoří s jednotlivými. Ke konci sboru přiběhne 

purkrabí upachtěn ve slovutném šatě nedbale oblečeném a klaní se hluboce hraběti, 

úzkostí se chvěje. Při následujícím nyní ensemblu zůstávají z počátku sbory v pozadí, 

s nimi Adolf a purkrabí, kdežto učitel, Terinka, Jiří a Bohuš i Julie jsou v popředí a 

teprve později Bohuš a Julie ustupují do pozadí a sbory i ostatní postupují do předu. Je 

třeba zaříditi scenu tak, aby starý hrabě neshlédl Bohuše a Julii, kdežto oni vidí jej. 

Jakmile Bohuš a Julie shlédnou Adolfa, hledí se ukrýti stranou. Ensemble počíná jemně 

polohlasným zpěvem Bohušovým, do něhož se mísí šepot učitelův. Teprve když hrabě 

k učiteli přistoupí a rozhodná slova jimiž syna zavrhuje pronese a pak ke sborům, jsou 

sbory ještě v pozadí, kdež Adolfa obklopujíc. Pak teprve hrabě Vilém ke sborům se 

obrátí a Adolfa jim představí, a tu nastává plný ensemble hlasů všech. 

Bohuš (v popředí, na pravé straně s Julií, s pohnutím pohlížeje na otce – polohlasem):

Můj otec!... Jak mu sbělel vlas!

A z muže stal se kmet…

Po dlouhých letech zřím jej zas,

mu toužím v náruč spět!

Julie (s Bohušem):

Tvůj otec! Jak mu sbělel vlas.

Po dlouhých letech zříš jej zas. 
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Bohuš (chce jíti vstříc otci, však shlédne Adolfa):

O běda – Adolf s otcem mým!…

(zarazí se a s Julií ustupuje stranou)

Adolf (v pozadí, shlédnuv Bohuše a Julii, k purkrabímu):

Kdo je ten muž? – Ta žena s ním?

(mluví tiše s purkrabím)

Benda, Jiří, Terinka (v popředí na levé straně šeptajíce si mezi sebou a hledíce na 

hraběte a na Adolfa):

Jak sestaral! Z něho stal se Je z něho kmet - …

Zda se synem se vrací zpět? 

Benda:

Já syna nezřel z dětských let!...

Hrabě Vilém (shlédne učitele a kráčí k němu do popředí):

Aj, hleďme – náš pan učitel!

(učitel hluboce se klaní)

Jak dávno – kdy jsem s vámi dlel!

Zas veselo má u vás být

a smích i zpěvy v zámku znít!

Benda (s výbuchem dětinské radosti, vřele):

Ó, já to věděl milosti,

že jednou smíří se váš hněv!

Já říkal: „Nezapře se krev!“

Přec dožil jsem té radosti!

(ukazuje na Adolfa a hned k němu spěchá)

Váš syn!... Je to váš syn!...

Hrabě Vilém (důstojně a hrdě, přemáhaje své pohnutí):

Můj syn!... Je proklet pro svůj čin

a zapomenut – zvrhlý syn – !  

Julie, Bohuš (stranou, bolestně):

Proklet! Zapomenut!...

(Julie s žádostí vrhá se v náruč Bohušovu)

Hrabě Vilém (ustoupí od učitele a obrátí se ke sborům; povýšeným hlasem, s důrazem): 

Přátelé! Nový Váš nový pán – buď uvítán!

(ukazuje na Adolfa)
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Zde Adolf – dědic můj – váš pán! 

Všichni (překvapeni):

Náš pán! Náš nový pán! 

Společně. Hrabě Vilém, Adolf, Bohuš, Julie, Benda, Terinka, Jiří, purkrabí a sbory.

Sbory klaní se Adolfovi. On přijímá jich blahopřání – jen Benda, Terinka a Jiří stranou 

stojí zaraženi. Z druhé strany Bohuš a Julie (nespozorováni hrabětem …) …

//stránka roztržena na půl, část textu chybí//

…žal. V ensemblu musí býti znát dvojí různý proud – poněvadž Adolf je naplněn 

radostí a sbory jej vítají (ovšem více pokorně než radostně), naproti tomu však Benda 

s Terinkou a Jiřím, Bohuš a Julie jsou zarmouceni, též hrabě upomínkou učitelem 

vyburcenou do teskných myšlenek pohřížen.  

Sbory a purkrabí:

Náš nový pán

buď požehnán!

Buď dlouho živ

k nám milostiv

náš nový pán!

Adolf:

Můj dávný sen

dnes vyplněn!

Zde pánem býti,

cíl mého žití,

můj dávný sen!

Hrabě Vilém: 

Proč vzpomínal

mi na můj žal?!

V zlosyna zvrácen

na věky ztracen

můj syn, ó žal!

<Purkrabí>, Benda, Jiří, Terinka:

Jak zapomněl,

že syna měl!
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Na syna svého

na jediného,

jak zanevřel!

Ó, marně sníme,

že v srdci dříme

cit k dítěti! 

Julie, Bohuš:

Nám – prokletí!

Jej – v objetí!

<Jak zapomněl,

že syna měl!

Na syna svého

na jediného,

jak zanevřel!>

Ó, marně sníme,

že v srdci dříme

cit k dítěti! 

//Stránka roztržena na půl, zbyla jen tato část textu//:

Hrabě Vilém s Adolfem v objetí, kol nich kupí se sbory. Julie s Bohušem s žalostí vrhá 

se v… Hrabě a Adolf ubírají se k zámku, ostatní za nimi.  

Opona padá.
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JAKOBÍN

Opera o třech dějstvích.

Text  Marie Červinkové-Riegrové.

Složil  Antonín Dvořák.

V Praze 1889.

OSOBY.

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství a generál ve výslužbě.

Bohuš z Harasova, jeho syn.

Adolf z Harasova, jeho synovec.

Julie, žena Bohušova.

Filip, hraběcí purkrabí.

Jiří, myslivecký mládenec.

Benda, učitel a regenschori, hudební skladatel.

Terinka, jeho dcera.

Lotinka, stará klíčnice v zámku.

Měšťané, měšťanky, městská mládež, školní děti, hudebníci, mušketýři, venkované.

Průvod Flory a strážní duchové domácí v allegorické hře.

Děj ve venkovském městě v Čechách za doby revoluce francouzské r. 1793. 

JEDNÁNÍ PRVNÍ.

Náměstí venkovského městečka. V pravo kostel se širokými schody u vchodu. V levo 

hostinec. V pozadí průhled na zámek. Na v zadu boudy posvícenské, kdež prodavačky 

rovnají své zboží. Při vyhrnutí opony jeviště je prázdné, ze chrámu zaznívá zpěv. 

VÝSTUP PRVNÍ

Sbor ve chrámu, vchází Bohuš a Julie v cestovním obleku.

Sbor (za jevištěm v kostele):

Své hlavy v prachu skláníme,
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však mysl k výši vznášíme

z pozemské tísně

na křídlech písně.

(Bohuš a Julie vcházejí a s pohnutím rozhlížejí se kolem.)

Bohuš:

Slyš, český zpěv!

O, zvuč mi, zvuč! Tvůj vábný hlas

jak sladce zní mi!

Tož pozdrav vlasti vítá nás; 

jsme mezi svými!

Sbor v kostele.

My toužíme a strádáme,

Marii matku vzýváme,

toužíce z tísně

ve zvucích písně. 

O máti svatá, žehnej nás,

slyš prosebný svých dítek hlas;

kdy vzlétnem z tísně

na křídlech písně!

Bohuš:

Jak dlouho, steskem soužený,

já toužil v ráj svůj ztracený!

Kdo ztratil tebe,

otčino blahá,

zví, čím’s mu byl,

zví, jak jsi drahá!

O mládí moje,

vzpomínko sladká!

Kde moje matka!?

O matko má!

Tvůj obraz vídám v tichém snění

a slýchám hlasu tvého znění; 

jak’s těžké mojí po nemoci

mne písní konejšila v noci
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(Vřele a pohnutě, polohlasem.)

Synáčku, můj květe

mé blaho, můj světe

mé nebe!... 

Julie:

Často tu písničku 

dítkám svým zpívám

a dobrou matičku 

tvou v duchu vzývám.

(S žalostným pohnutím.)

Snad odpustí mi v hrobě

pro lásku mojí k tobě!

Ubohou schvátil žal,

když otec hněvem vzplál

a odvrátil se od syna!

A roztržky té příčina

jsem já – já neblahá!

Bohuš:

O nemluv tak, má předrahá,

Když nový svět já poznal v cizině,

jsem na porobu vzpomněl v otčině, 

na bídu lidu, – chtěl jsem, aby žil!

Tu častý býval s otcem svár,

v něm Adolf živil hněvu žár

a mařil usmíření.

Vy v bídě utištění, 

čím chtěl jsem býti vám

- čím jsem nyní sám? 

Společně Julie a Bohuš:

Julie:

O doufej jen! On lásku zapírá,

jen v srdci otci nikdy nezmírá!

Po léta dříme,
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slůvkem se vzruší,

náhle mu láska

zachvěje duší!

Bohuš:

O mějme doufání!

Kéž lásky cit se v otci probudí,

kéž mračna z duše jeho zapudí

po dlouhých letech shledání!

Sbor ve chrámu:

O máti svatá, žehnej nás,

slyš prosebný svých dítek hlas,

kdy vzlétnem z tísně

na křídlech písně!

Mezitím lid zvolna počíná vycházeti z kostela. Bohuš a Julie odcházejí k zámku. 

VÝSTUP DRUHÝ

Ze chrámu vyjdou nejprve hoši městští, pak dívky, měšťané a měšťanky, dále školní 

děti, zpěváci, zpěvačky, hudebníci, s nimi učitel Benda, Terinka a Jiří. 

Hoši (staví se nedaleko schodů ve skupinu očekávajíce děvčata):

Jen postůjme tu okamžení

až půjdou z kostela,

dnes hodinka o posvícení

nás čeká veselá!

Dívky vycházejí z kostela.

Společně dívky a hoši:

Děvčata (šeptem mezi sebou přecházejíce mimo hochů dále):

Jen pohleďte, nás čekají!

Dál pojďte, přijdou za námi.

My počkáme, až pozdraví! –
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Hoši (též šeptem mezi sebou, ukazujíce na děvčata):

Hle, děvčata, jak spěchají!

Zdaž ohlédnou se za námi,

zda kvůli nám se zastaví!

Z hostince zazní taneční hudba, hoši pozdravujíce přistupují k děvčatům.

Hoši:

Hoj, dobrý den

vám přejem všem! 

Děvčata:

Všem dobrý den! 

My děkujem! 

Hoši:

Vás provodit se těšíme!

Děvčata:

My odepřít vám nesmíme! 

Tvoří se párky.

Měšťané a měšťanky (vycházejí mezitím z kostela a pozdravují se):

Hoj, dobrý den! Dnes budem veseli

a připijem na zdraví s přáteli!

Děvčata, hoši:

Již počli hrát, o jaký ples!

Kéž v kole již se vznášíme

a tančíme a víříme

o jaká slasť nám kyne dnes!

Měšťané, měšťanky:

Mladost živá, dovádivá, 

plesu žádá, tance žádá, 

ráda zpívá, tančí ráda,

ta krev mladá ta krev mladá!

Nechť si mládí podovádí,
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v tanci řádí, zříme rádi!

Omládneme, vzpomeneme

na své mládí, na své mládí!

Do hostince odchází nejprve mládež a za ní měšťané a měšťanky. Mezi zpěvem těchto 

sborů sešly z kostela školní děti; některé připojily se k rodičům, kteří kupují jim dárky 

u bud v pozadí, jiné tlačí se u oken hostince, nakukujíce do vnitř. Zpěváci a zpěvačky 

s partesy, též hudebníci s partesy sešli z kostela, s nimi učitel Benda, Terinka a Jiří. 

Všichni utvořili skupinu kol učitele, který jim partesy sbírá, a při tom ze hry je znáti, že 

některé chválí, jiné kárá. Jeden hoch odnáší sebrané noty, pak zpěváci a hudebníci též 

odcházejí k hostinci, za nimi učitel Benda, Terinka a Jiří.  

VÝSTUP TŘETÍ

Benda, Terinka, Jiří; jim vstříc kráčí purkrabí.

Purkrabí Filip (zastavuje učitele):

Učený pane, dobrý den!

Té náhodě jsem povděčen!

Benda (klaní se hluboce):

My s uctivostí, ponížeností

vzácnému pánu – vzdáváme čest.

Terinka (po otci s poklonou):

Vzácnému pánu

vzdáváme čest!

Purkrabí (dvorně k Terince):

Tak sličnou potkat panu 

mně rozkoš jest!

Jiří (stranou, netrpělivě):

To k zlosti jest!

Purkrabí (k učiteli):

Vám, pane učiteli, teď

za oknem vykvět krásný květ,

až milo pohledět! 
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Já kolem často chodívám

a vzdychávám – a myslívám

(významně k Terince):

ach, na ten krásný, krásný květ! –

Benda (radostně, s hlubokými poklonami):

Toť, urozený pane, čest,

toť velká pocta pro nás jest,

o prosím – velká čest!

Purkrabí: 

Tak dovolte, bych přišel k vám,

ať do syta se nadívám

ach, na váš krásný, krásný květ! –

(Chce blížiti se k Terince; tato ustupuje.)

Společně: Purkrabí, Benda, Jiří a Terinka:

Purkrabí (se samolibou domýšlivostí): 

Však rozumí – ač radost skrývá

div blahostí se nerozplývá,

to ženský spůsob jest!

Benda (k Terince):

Tak pokloň se, ty nedovtípivá,

a zasměj se, buď přívětivá

toť velké štěstí jest!

Terinka (úzkostně k otci):

Jej nezvete – proč k nám se vtírá?

Mně úzko je, když na mne zírá,

já nemohu to snést! –

Jiří (hněvivě, pozoruje p. purkrabího):

Jak tváří se! Jak na ni zírá! 

(k Terince)

Tak odbuď jej, proč k vám se vtírá,

já nemohu to snést! 

Purkrabí (sladce k Terince):

Vás Fortuna mi v cestu poslala!
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Kde najdu vás – mi touha šeptala…

Terinka (rozmarně, vesele):

Mně  o  v á s  pane, nešeptala nic –

jen o tanci – a spěchu tanečnic. –

(s poklonou)

My spěcháme… 

(dávajíc Jiřímu znamení)

…již hudbu slyším znít… 

Jiří (přikročí spěšně, nabízeje Terince rámě):

A kdyby pana se mnou chtěla jít…

Terinka chce rámě přijmouti, purkrabí Jiříka zadrží. V pozadí vystupuje několik 

městských hochů.

Purkrabí:

Hoj sečkejte! (sebevědomě) Však vím, co myslila!

Zda já smím prosit – panno spanilá? 

Kdys býval čas – nu snad to ještě znám… 

Terinka (chvatně mu skočí do řeči):

Já bojím se, že tanec škodí vám… 

Purkrabí:

Ne, já vím dobře co je slušná věc,

(s blahosklonnou dvorností)

a vzácnou panu žádám o tanec.

Benda (k váhající Terince):

Tak měj se k tomu, žádá o tanec! 

Terinka přijímá rámě nabízené ji rámě; purkrabí, s vítězoslavným pohledem na Jiříka, 

odvádí Terinku k tanci. Benda kráčí za nimi.

VÝSTUP ČTVRTÝ

Jiří, městští hoši.

Jiří (zlostně, pohlížeje za odcházejícími): 

Ten starý bloud ji žádá o tanec!
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S nejhezčím děvčetem

se pyšnit před světem,

rád věřím, to je sláva!

(Pohlížeje do oken hostince za purkrabím.)

Jen hleďte toho páva,

jak směšně nadýmá se!

Kdož odolá té kráse?

Vždyť myslí jistě, starý bloud,

že děvče chytne jako troud,

že pohne v srdci každou ženou,

by vzplála touhou vášnivou,

pro krásu jeho – plesnivou,

a lásku jeho – obnošenou! 

(Směje se.)

Sbor hochů (se smíchem obklopují Jiříka a škádlí jej): 

Zle je s tebou, milý hochu

odbyli tě!

Muška skvělá uletěla,

opustí tě!

Kde ten starý stáhnul sítě

tam nelítej, milé dítě!

Zlatá muško, vary – vary –

pavouk je to starý!

Jiří (rozhněván):

Nechte posmívání,

k vzteku mne dohání!

Hoši (chlácholivě):

My tvou žalost známe,

lítost s tebou máme.

Kde ten chlap se zjeví,

v lásce žal a hněvy,

my to dobře známe!
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VÝSTUP PÁTÝ

Předešlí, Terinka, purkrabí, později děvčata.

Terinka (chvatně vyjde z hostince):

Já šťastně se ho zbavila! –

(Ohlédne se a spatří purkrabího, jenž udýchán a tancem rozehřát spěchá za ní.)

Ah! – již je tu zas! 

Hoši:

Hle, panáček tu zas! 

Jak spěchá za ní,

se koří, klaní,

jí v patách celý čas!

Purkrabí (se strojenou sentimentálností):

Má spanilá, má rozmilá –

já toužím – hledám vás! –

(Purkrabí přistupuje k Terince a dvorně s ní hovoří.)

Hoši:

Hle, panáček tu zas!

Jen počkej! Přišel v čas!

Radost ti uchystám!

Písničku zazpívám! –

(Přechází v zamyšlení, a náhle pošoupnuv čapku pustí se do zpěvu.)

Znáte toho pána,

starého sršána,

znáte jej, znáte jej?

Zelenavý fráček,

vychytralý ptáček,

znáte jej, znáte jej?

Hoši:

Ha, ha, ha, známe jej!

Purkrabí vyrušen zpěvem z hovoru s Terinkou naslouchá se hněvem stále vzrůstajícím.
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Jiří:

Pyšně obletuje,

s fráčkem vykračuje,

k chudým nadýmá se

k dívkám rozplývá se,

k nám jen rány sází,

před pány se plazí, 

znáte jej, znáte jej? 

Hoši (rozjařeni): 

Haha! Jakou notu vzal!

Dobrá, hochu! Zpívej dál!

Jiří: 

Sotva růže zkvítá,

sršán kolem lítá,

děvče hej, pozor dej! 

Hle, již bzučí, hluší

mojí milé v duši,

děvče hej, pozor dej!

V sladkém oblétání

uštkne z nenadání,

děvče hej, pozor dej!

Terinka (potěšena, prosebně k Jiřímu):

Tak ustaň již, ó dej si říci!

Purkrabí (v největším rozhorlení):

Vy holoto! Vy uličníci!

Hoši a děvčata:

Povedená slova,

nota z brusu nová,

tu si zahrát dáme, 

tu si zazpíváme!

Společně: Jiří, hoši, děvčata, Terinka, purkrabí:

Terinka (hledí uchlácholit Jiříka):

Což smyslů svých jste zbaveni?
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Tak dráždit jej! Jste šíleni?

O ustaň, Jiří!

Je k zlému svádíš!

Sám v jistou zhoubu

ty slepě pádíš!

O tebe bázeň

mé srdce svírá,

úzkostí velkou

má duše zmírá,

o ustaň již! Kéž říc si dáš!

O vyslyš mne, když rád mne máš!

Jiří (vzdorovitě):

Ne, ne, ne!

Jiří, za ním hoši a děvčata opakují:

Znáte toho pána,

starého sršána atd.

Terinka marně se snaží přimět Jiříka k mlčení.

Purkrabí (ve vzteku hrozí hochům):

Aj, hleďme jen, tu neplechu!

Já – purkrabí – terč posměchu!

Vás pověsit, na šibenici,

však já vám dám, vy ničemníci!

Jiří a sbor:

Ať jen ji slyší,

písničku naši,

nás neutiší –

nás nezastraší.

Na každé cestě

zazní mu všude –

po celém městě

zpívat se bude!
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Hoši a děvčata se smíchem se hrnou do hospody, s nimi Jiří a Terinka, která s Jiřím se 

hádá. 

VÝSTUP ŠESTÝ

Purkrabí sám. 

Purkrabí:

To mně se stát! Tak ctíte pána! –

Již k úřadu je rešpekt ztracen

a celý svět je na rub zvrácen.

Tak tupit mne – věc neslýchaná!

Já naučím vás písničkám!

(V největším rozhorlení hroze za hochy.)

Počkejte, vy blázni,

hoši bohaprázdní,

dostanete náhradu!

Já – osoba úřadu

chásky posměch strpět mám!

(S důrazem ukazuje na sebe.)

Což já nejsem úřad sám,

já řku, slavný úřad sám?!

Až jen poníženi

přijdou ku placení,

žádat sleveníčko,

malé strpeníčko,

pak se zeptám: znáte jej?

(Nadutě.)

toho pána, znáte jej?

Za jevištěm zpěv:

Znáte toho pána atd.
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Purkrabí:

Přejde smích a přejde zpěv,

utiší se bujná krev.

Zvíte – co to rešpekt jest,

kdo je pán a komu čest.

Což já nejsem úřad sám?

Já řku: slavný úřad sám?! 

Při rekrutování 

bude naříkání,

klanět se mi přijdete,

svíjeti se budete.

Pak se zeptám: hoši hej!

(se škodolibým smíchem)

hahaha! znáte pána? … znáte jej?!

Purkrabí chce odejít, v tom shlédne Terinku vycházející z hostince s Jiřím, zastaví se 

v pozadí a naslouchá. 

VÝSTUP SEDMÝ

Terinka, Jiří; purkrabí (v pozadí).

Jiří (vyčítavě):

Chci s tebou promluvit.

Terinka (skočí mu do řeči, též vyčítavě):

Musím ti domluvit!

Co jste to stropili?

Zle bude s tebou!

Jiří (žárlivě):

Líbí se panáčku

v kole jen s tebou!

Terinka:

Nemáte rozumu,

co z toho vzejde!
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Jiří:

Pozbudu rozumu,

z mysli mi nejde!  

Že se ti protiví, 

musím to slyšet

Terinka:

Ne, ne, ty žárlivý,

nemáš to slyšet.

Jiří:

Žal můj se utiší

slovíčkem tvojím!

Terinka:

Někdo nás uslyší,

pojď – já se bojím!

Jiří:

Pohleď mi do očí,

podej mi ruku,

stiš slovem jediným

v mém srdci muku!

Úzkost mne veliká 

o tebe souží.

Kdy srdce uslyší,

co slyšet touží?

Jestli mne v lásce máš,

kdy mi to zjevíš?

Terinka:

Můj milý – ty se ptáš!

Což pak to nevíš?

Já neptám se – proč mám se ptát?

Co říci můžeš, vím to, vím,

vždy na to myslím, o tom sním,

čtu v očích tvých, jak máš mne rád –

to mlčky zjevíš!

Mám ráda tě – tak dlouho již!
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A ty se ptáš, ty netušíš?

Co z očí jsi mi nevyčeť,

jakž mohu tobě povědět –

jestli to nevíš!

Jiří: 

Však líp to ústa vypoví

hubičkou jednou … 

(Chce Terinku obejmout, purkrabí vkročí mezi ně – oba uskočí a vzkřiknou 

leknutím.)

Terinka, Jiří:

Ach, on to jest!

(Terinka chce utéci, purkrabí jí zastoupí cestu.) 

Purkrabí (přemáhaje svůj hněv, posměšně se jim uklání):

Náš zpěvák! Vzácná panna!

Svou sličnou tanečnici

tak potkat na ulici,

aj, to je podívaná! 

Jiří: 

Ten posměch!

Terinka:

Ach, ta hana!

Purkrabí (k Jiříkovi):

Aj, mladý pane, na mou čest,

vy vlohy pěkné máte

a písničky, až rozkoš jest,

obratně skládat znáte.

Terinka (stranou):

Nás mučí, zlomyslný!

Jiří:

Ten chlap je jeduplný!

Purkrabí:

Odměnu slušnou uchystám,

jen těšte se, můj milý,
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aj, výborně by slušel vám,

poslyšte, kabát bílý! 

Jiří, Terinka (poděšeni):

Kabát bílý! Chce mstít se nám!

Purkrabí (s jízlivým smíchem):

To vše jen z lásky k vám! (k Terince)

Mně panna bude vděčná!

Jiří (hrdě):

Moc vaše není věčná,

mým pánem býti nemněte!

Purkrabí (zlostně):

Jen počkejte, vy skrotnete! 

Společně: Terinka, Jiří a purkrabí.

Jiří a purkrabí prudce postupují proti sobě. Terinka zdržuje a chlácholí Jiřího. 

Purkrabí:

Tak tupit hlavu úřadu,

však vím já sobě poradu,

jak skrotit chlapce vzdor a pych!

Kdo má tu moc? Kdo vládne vám?

Což nejsem úřad – úřad sám?

Jen těšte se, však já jim dám!

Ty pykat budeš za svůj hřích,

máš u nohou se svíjet mých!

Jiří:

Vy pyšně sobě vedete,

však dočkáme se hraběte,

a nejste vy tu pánem sám,

já hrozeb těch se nelekám.

Však neskloní mou hlavu strach,

vy marně ždáte radosti,

bych před vámi se sklonil v prach

a žebral vaší milosti. 
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Terinka:

O vyslyš mne a zanech spor,

o ustaň, ať hněv utišíš,

jen dráždí jej tvůj marný vzdor.

O běda, ty mne neslyšíš!

Já marně prosím, marně lkám!

Ach, mírni se, slyš, pro Boha!

Co počnu s ním, já nebohá! 

On zhubí tě – se pomstí nám! 

VÝSTUP OSMÝ

Předešlí. Přichází Bohuš a Julie.

Bohuš (přistupuje k purkrabímu, který je ještě ve sporu s Jiřím):

Dovolte mi, pane… 

Purkrabí (prudce se obrátí a z vysoka změří příchozí):

Aj, aj! „Pane?“ – „pane?“

S kým pak, prosím, mluvíte?

Jak mi říkat nevíte?

(Sebevědomě, nadutě.)

„Vzácný pane!“ – „Urozený pane!“

Já – jsem  ú ř a d, pane! –  

Bohuš:

Nuž, vzácný pane,

kde hrabě dlí – zdaž nevíte? 

Purkrabí (s úřední vážností – blahosklonně): 

Nu rcete dřív, oč prosíte?!

Bohuš (netrpělivě):

My k hraběti jdem – a ne k vám…       

Purkrabí (podrážděně):

Nu, kdo jste tedy, já se ptám!

Julie (zadrží Bohuše, který chtěl hněvivě odpovědít – se zdvořilou poklonou):

Jsme umělci.
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Purkrabí (prohlížeje Julii):

Umělci! 

Julie:

Váš hrabě rád nás pozdraví!

Purkrabí (pro sebe):

K té chásce bývá laskavý! 

(k Julii)

Od smrti milostivé paní

se Jeho Milost zámku straní,

neb zde mu připomíná

vše nezdárného syna. 

Julie (se strojenou lhostejností):

Aj, rcete, hrabě syna měl?

Purkrabí (recitando):

Na syna svého zanevřel.

Ten v Paříži si smysly splet

a svět chtěl na rub obracet. 

Měl s otcem mnohou neshodu,

chtěl robotnému národu

(s hrůzou) o slyšte – dáti svobodu! 

Terinka, Jiří, Julie a Bohuš:

Svobodu! 

Jiří:

O sláva, sláva! 

Purkrabí (rozhorlen):

On volá sláva!

Tak zbavit úřad vážnosti,

chtít zkrátit práva vrchnosti

a privileje stavů?

Ten blázen volá slávu!

Poddané lidi propouštět!

Kdo orat bude a kdo set? 

Kdo poslouchat, kdo poroučet?

Ba věru, sbořil by se svět,
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tak zvrátit řád a správu!

Julie, Bohuš, Jiří, Terinka (současně s purkrabím).

Julie, Bohuš:

Jak blaze národu

tak vrátit svobodu

a svatá práva! 

Z poroby, neštěstí

lid bídný povznésti,

nechť k žití vstává! –

Terinka, Jiří:

Nám vrátit svobodu!

Kéž vděčnost národu

mu díky vzdává!

Buď za to požehnán

ten mladý hrabě pán,

o sláva, sláva!

Purkrabí:

Že otec synu shovíval.

byl špatný jemu za to dík.

Do světa utek nevděčník,

a tam si poběhlici vzal! –

Bohuš (prudce):

To není pravda!

Purkrabí (rozdurděn, se stále se stupňující prudkostí):

Že není pravda, co jsem řek’? 

Či do Francie neutek’?

Vždyť k zoufalství svých rodičů

se přidal k spolku buřičů,

k té rotě divé, nevázané,

jež hrůzy páše neslýchané,

on s nimi, panské krve syn,

je zlosyn, buřič – (s hrůzou) Jakobín!
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Všichni:

Jakobín!

Bohuš, Julie (smějíce se):

Ha, ha, ha – Jakobín!

Bohuš:

Toť věru k smíchu!

Ty Jakobíny – také známe!

Purkrabí (nedůvěřivě):

Aj aj – vy je znáte?

Bohuš:

Vždyť z Paříže se ubíráme.

Purkrabí (stále nedůvěřivě):

Aj, aj, aj! 

Julie:

Za zprávy jsme vám vděčni. –

Mé díky mějte!

(Chce s Bohušem odejíti.) 

Purkrabí (pro sebe):

Toť lidé nebezpeční! –

(zastaví Bohuše)

Hej počkejte! –

(s úřední vážností)

V našem městě, co tu chcete?

Vykažte se, odkud jdete,

vykažte se nám!

Bohuš:

To, vzácný pane,

se časem stane,

však teď se chraňte hrozit nám!

Purkrabí (ve vzteku):

Já – já že se chránit mám?!
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VÝSTUP DEVÁTÝ

Předešlí. Sbory a Benda.

Z ulice přibíhá sbor ve velikém zmatku, jednotlivci kývají do hostince, odtud přichvátá 

druhá čásť. 

Sbor:

Slyšte mne nás, kde jste, 

lidičky v městě,

ach to je novina!

Terinka, Jiří, Benda:

Tak rcete, jaká novina?

Sbor: 

Tak z nenadání,

bez uchystání,

již jedou k nám!

Jiří, Terinka, Benda, Bohuš, Julie a purkrabí:

Kdo jede k nám?

Sbor:

To jistá zvěsť –

a pravda jest –

pan hrabě sám!

(Zazní trubka postillonova.)

Purkrabí:

Znám ten zvuk – znám! 

Sbory:

Již jedou k nám!

Mnozí pobíhají ve zmatku, sbory spěchají do pozadí jeviště vstříc hraběti.

Purkrabí (pobíhá ve zděšení):

A úřad neměl zprávu!

Toť proti všemu právu!

Já nejsem připraven –

dnes nastal soudný den!

(Odbíhá ve chvatu.)
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Jiří (posměšně k purkrabí):

Ha ha ha, zlá to zpráva –

moc vaše dokonává!

VÝSTUP DESÁTÝ 

Předešlí. Hrabě Vilém (v generálské uniformě) a Adolf. 

S nimi průvod hostů a služebnictvo. Sbory měšťanstva vítají hraběte v pozadí jeviště; 

učitel, Jiří a Terinka zůstávají státi v popředí, Bohuš a Julie stranou poloukryti u schodů 

kostelních. Purkrabí přichvátá později upachtěn ve slavnostním kabátě a klaní se 

hluboce hraběti. Hrabě Vilém přívětivě děkuje za pozdravy a hovoří s jednotlivci. 

Sbory:

Sláva, sláva!

Hraběcí milosti,

vítejte nám!

S díkem a radostí

žehnáme vám,

sláva, sláva!

Bohuš (v popředí, pohlížeje na otce, s pohnutím):

Můj otec! Jak mu sbělel vlas,

a z muže stal se kmet!

Po dlouhých letech zřím jej zas –

mu toužím v náruč spět!

Julie:

Tvůj otec! – Jak mu sbělel vlas –

po dlouhých letech zříš jej zas!  

Adolf (shlédnuv Bohuše a Julii, ptá se purkrabí):

Kdo je ten muž? Ta žena s ním?

Bohuš (chce jíti vstříc otci, avšak shlédne Adolfa):

O běda – Adolf s otcem mým!

(Zarazí se a ustupuje s Julií stranou.)

Jiří, Terinka:

Jak sestaral – je z něho kmet!
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Zda se synem se vrací zpět? 

Benda:

Jak sestaral – je z něho kmet!

Zda se synem se vrací zpět? 

Já syna nezřel – z dětských let!

Hrabě Vilém (shlédne učitele a kráčí k němu do popředí):

Aj, hleďme – náš pan učitel.

Jak dávno, kdy jsem s vámi dlel!

Zas veselo má u vás být

a smích a zpěvy v zámku znít!

Benda (s výbuchem vřelé radosti,):

Ó já to věděl, milosti,

že jednou smíří se váš hněv!

Já říkal: nezapře se krev!

Přec dožil jsem té radosti!

(Ukazuje na Adolfa.)

Váš syn – je to váš syn?

Hrabě Vilém (jevil mezi řečí Bendovou nevoli, kterou tento nespozoroval, – nyní 

důstojně a hrdě):

Můj syn!... Je proklet pro svůj čin

a zapomenut zvrhlý syn! –

Bohuš (stranou, bolestně):

Proklet! Zapomenut!...

Hrabě Vilém: 

Váš nový pán buď uvítán –

(Ukazuje na Adolfa.)

Zde Adolf, dědic můj, váš pán! 

Sbory, purkrabí, Jiří, Benda, Terinka:

Náš pán! 
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Společně: hrabě Vilém, Adolf, Bohuš, Julie, Benda, Terinka, Jiří, purkrabí a sbory.

Bohuš a Julie stojí stranou tak, aby je hrabě Vilém neshlédl. Sbory obklopují hraběte 

Viléma a Adolfa. 

Sbory a purkrabí:

Náš nový pán

buď požehnán!

Buď dlouho živ,

k nám milostiv,

náš nový pán!

Adolf:

Můj dávný sen

dnes vyplněn!

Zde pánem býti,

cíl mého žití,

můj dávný sen! –

Hrabě Vilém: 

Proč vzpomínal

mi na můj žal!

V zlosyna zvrácen,

na věky ztracen

můj syn, ó žal!

Benda, Jiří a Terinka:

Jak zapomněl,

že syna měl!

Na syna svého,

na jediného,

jak zanevřel!

Julie, Bohuš:

Jej v objetí,

nám prokletí!

Ó marně sníme,

že v srdci dříme

cit k dítěti! 
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Jak zapomněl,

že syna měl!

Na syna svého

na jediného,

jak zanevřel!

Ve středu stojí Vilém s Adolfem a ubírají se k zámku, ostatní je obklopují. Kulie 

v žalosti vrhá se v náruč Bohušovu. 

Opona padá.
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4. Jakobín – hudební zpracování289  

4.1 Vývoj kompozice.

Cílem této práce je z dostupných pramenů objasnit vznik, vývoj a proměny 

opery Jakobín. Hlavní zájem byl zaměřen především na libreto opery, avšak v celku je 

nutné pohlédnout i na vývoj stránky hudební. I zde nebylo zpracování jednoznačné a 

beze změn a prošlo dlouhým vývojem a proměnami. Po odkladech a více jak dvouletém 

rozmýšlení nad libretem přijal konečně Dvořák na jaře roku 1883 Jakobína

k hudebnímu zpracování. Mezi  léty 1883 – 1887 byl však zaneprázdněn prací na jiných 

kompozicích, proto se k samotnému náčrtu prvního dějství opery dostal až 10. listopadu 

1887. Skicu prvního dějství dokončil 15. března 1888, na partituře prvního jednání pak 

pracoval od 21. března 1888 do 15. června 1888. Náčrtu druhého dějství se věnoval 

mezi 25. červnem až 17. srpnem 1888, kdy trávil letní měsíce na Vysoké, partituru 

druhého dějství dokončil 26. září 1888, od 27. září začal psát v náčrtu jednání třetí, 

partituru tohoto jednání dopsal 18. listopadu 1888. 

Téměř rok tedy trvala kompozice opery Jakobín, kterou tvořil Dvořák střídavě 

v Praze a při pobytu na Vysoké u Příbrami. Prvního provedení se dočkala opera 

Jakobín ve svém původním znění (I. verzi) v úterý 12. února 1889 v Národním divadle. 

Premiéru řídil dirigent Adolf Čech, režie se ujal Josef Šmaha. Veřejností bylo dílo 

velmi vřele přijato, avšak kritika z řad osobností kulturního života v čele s Otakarem 

Hostinským, Karlem Teigem, Emanuelem Chválou, Eduardem Hanslickem a dalšími, 

kterých si Dvořák velmi vážil a ke kterým až zbožně vzhlížel, se shodovala na 

výhradách především ohledně dramatičnosti, a to zejména třetího jednání opery. 

Výhrady kritiků byly příčinou toho, že sám Dvořák Jakobína stáhl v květnu 1894 po 34 

reprízách z repertoáru ND a rozhodl se pro revizi některých částí díla. S tímto oslovil i 

libretistku Marii Červinkovou-Riegrovou, která neváhala a ještě v létě 1894 poslala 

                                               
289 Údaje k dataci a vývoji opery viz 
VOJTĚCH, Ivan. Dvořák-Jakobín. In Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Bd. 2, München 1987, s. 
98-100.
ZVARA, Vladimír. Der Jakobiner. In Lexikon der Oper, Band 1, Laaber 2002, s. 744-745. 
VESELÝ, Roman. Jakobín. Klavírní výtah se zpěvy. Umělecká beseda v Praze. Praha 1911.
VESELÝ, Roman. Jakobín. Klavírní výtah se zpěvy, podle rukopisné partitury revidoval Otakar Šourek. 
Hudební matice umělecké besedy. Praha 1946.
ČECHOVÁ, Olga; FOJTÍKOVÁ, Jana. Antonín Dvořák. Inventář fondu. Muzeum Antonína Dvořáka. 
Praha 1981.
BEK, Mikuláš. Ke genezi Dvořákovy opery Jakobín. Brno, 1986. Diplomová práce. FF UJEP. 
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Dvořákovi upravené libreto zpět. Ten se však dostal k revizi opery teprve v únoru 1897, 

celé dílo pak dokončil 7. prosince 1897. Marie Červinková však již v roce 1895 

zemřela, proto se na textu árie Terinky „Na podzim v ořeší“ ve druhém dějství opery 

podílel otec Červinkové – F. L. Rieger.

Premiéra II. verze opery Jakobín se konala v neděli 19. června 1898 v Národním 

divadle, opět pod dirigentským vedením Adolfa Čecha a v režii Josefa Šmahy. 

Partitura (autograf):

Partitura – autograf opery Jakobín je uložena v Národním muzeu v Praze, Muzeu 

Antonína Dvořáka. Najdeme ji v Inventáři fondu  (S 76), v oddíle „rukopisy“ B) 

notové, jevištní díla, s. 166.

▪ 1401 / 1 - 3  B 159 A

1. sv. : I. dějství – 21. 3. 1888 – 18. 6. 1888

2. sv.: II. dějství – 7. 12. 1897 – Vysoká, 26. 9. 1888 

          (pozn. nelogičnost datace je dána úpravami pro II. verzi z r. 1897)

3.sv. : III. dějství – Praha, 14. 10. 1888 – 18. 11. 1888

▪ 1407  B 200 A

nová verze III. dějství; partitura – autograf, Vysoká, 9. 6. 1897, Vysoká, 3. 8. 1897

▪ 1402 / 1 - 3 B 159 A fol. Exc., sk fol. Exc.

1402/1 I. dějství – partitura  – autograf 

1402/2 II. dějství – partitura  – autograf 

1402/3 III. dějství – partitura  – autograf 

4.2 Proměny opery Jakobín – revize Karla Kovařovice.

Jakobín prošel během svého složitého vzniku řadou změn. Po premiéře II. verze 

v roce 1898 následovalo ještě osm představení v témže roce a tři reprízy v roce 1901. 

Poté až do roku 1909 hrán nebyl. V roce 1909 vrátil Jakobína na prkna Národního 

divadla tehdejší šéf opery –  Karel Kovařovic. 

Významný český hudební skladatel a dirigent Karel Kovařovic se narodil 9. 

prosince 1862 v Praze do hudební rodiny a od dětství projevoval hudební nadání. Na 

pražské konzervatoři studoval v letech 1873 – 1879 nejdříve klarinet, harfu a klavír, a 
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následně v letech 1878 – 1882 ještě kompozici u Zdeňka Fibicha. Při studiích nastoupil 

jako harfenista do orchestru Prozatímního divadla (později Národního divadla). Často 

působil jako korepetitor. V roce 1881 doprovázel například houslistu Františka 

Ondříčka na jeho turné po Polsku a Rusku. V letech 1885 – 1886 působil Kovařovic 

jako kapelník v Brně a v Plzni. V roce 1890 se vrátil do Prahy a přijal místo učitele a 

korepetitora v Pivodově pěvecké škole, kde se stal po Pivodově smrti ředitelem. 

V letech 1900 – 1920 zastával Kovařovic post šéfa opery ND v Praze. V těchto letech 

se zajímal také o dramaturgii oper, scénografii, a postaral se o velmi výraznou úpravu 

několika děl. 

O kompoziční práci Karla Kovařovice bylo publikováno několik podrobných 

vědeckých prací. Mezi nejzdařilejší patří studie Hynka Kašlíka290 a Cyrila Šálka291, obě 

týkající se Janáčkovy opery „Její pastorkyňa“, a dále studie Jana Dehnera292, týkající 

se retuší „Mé vlasti“ Bedřicha Smetany. Kompletní soupis Kovařovicovy tvorby je 

sepsán v inventáři fondu, který byl detailně zpracován Annou Chadovou293 a je uložen 

v Českém muzeu hudby. Inventář obsahuje korespondenci, notové rukopisy, opisy 

skladeb Karla Kovařovice, fotografie a původní kartotéku notového archivu Karla 

Kovařovice.

Když v roce 1909 přistoupil Karel Kovařovic k novému nastudování Jakobína 

v Národním divadle, provedl v opeře řadu podstatných, velmi radikálních změn (retuše,

škrty a instrumentační úpravy). Tyto změny oproti II. verzi Dvořákově byly později 

zaneseny do klavírního výtahu, vydaného Hudební maticí Umělecké besedy v roce 

1911. Ten jsem také použila jako zásadní pramen pro analýzu Kovařovicovy revize 

opery Jakobín. 

Je nutné zmínit, že mým původním zájmem bylo hlavně zjistit a určit, zda 

existuje provozovací partitura s rukopisnými poznámkami Karla Kovařovice, například 

z období, kdy působil v Národním divadle a operu sám revidoval a dirigoval. Pro tuto 

analýzu jsem prostudovala rukopisné materiály Karla Kovařovice294, a to zejména 

rukopisné poznámky, které jsou zaneseny v partituře Smetanovy „Mé vlasti“, jež je 

uložena v Českém muzeu hudby295. Po důkladné analýze všech rukopisných poznámek 

                                               
290 KAŠLÍK, Hynek. Retuše Karla Kovařovice v Janáčkově opeře Její pastorkyňa. Praha 1938.
291 ŠÁLEK, Cyril. Kovařovicovy retuše v Janáčkově opeře Její pastorkyňa. Praha, 1998. Seminární práce 
ÚHV FF UK.
292 DEHNER, Jan. Kovařovicovy retuše Mé vlasti. In Opus Musicum 24/2. 1992. s. 40 - 48.
293 CHADOVÁ, Anna. Karel Kovařovic. Inventář fondu pozůstalosti. České muzeum hudby. Praha 1988.
294 ČESKÉ MUZEUM HUDBY, fond Kovařovic.
295 DEHNER, Jan. Kovařovicovy retuše Mé vlasti. In Opus Musicum 24/2. 1992. s. 40 - 48.
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a vpisků, které se nacházejí v jediné provozovací partituře opery Jakobín, uložené 

v Archivu Národního divadla, jsem dospěla k závěru, že s touto partiturou Kovařovic 

nepracoval. Jedná se o provozovací partituru, třísvazkovou ručně psanou verzi 

partitury, která obsahuje I. verzi opery Antonína Dvořáka. Partitura je bez datace, často 

se v ní vyskytují poznámky, patrně od dirigentů, kteří s ní pracovali. Poznámky jsou 

psány obyčejnou tužkou, barevnými tužkami a inkoustem. Dále partitura obsahuje řadu 

„vide“ a některé části opery, které byly Dvořákem změněny při jeho vlastní revizi díla 

v roce 1897 (týká se především třetího jednání opery), jsou vytrženy a svázány do 

samostatného svazku. 

Při této práci byla pro mne velmi cenná osobní konzultace s dirigentem Josefem 

Kuchinkou, který dirigoval operu v Národním divadle v letech 1961 – 1975 a s touto 

partiturou pracoval. Při návštěvě Archivu Národního divadla analyzoval v partituře 

většinu rukopisných poznámek, které patří jemu, Václavu Talichovi nebo Zdeňku 

Košlerovi a vyjádřil svůj pohled a domněnky nad revizí díla Karlem Kovařovicem.

Osobní setkání proběhla 31. 10. 2007 a 2. 11. 2007.

4.3 Tabulky – analýza revize Karla Kovařovice.

Kovařovicova revize Dvořákova Jakobína je vážným zásahem do původního 

díla. Podle řady badatelů přispívaly Kovařovicovy úpravy k získání větší dramatičnosti 

díla a rychlejšího finálního spádu. Ve svých skladbách dbal Kovařovic především na 

zvukovou kompaktnost a širokou kantilénu. Toto se snažil vtěsnat i do hudebních děl 

skladatelů, na jejichž úpravách se podílel. Výrazným rysem jeho úprav je dosazení 

většího počtu dechových nástrojů – především pozounů, hobojů. V případě Jakobína

využíval četně flétnu piccolu a často nechával sólové hlasové party zdvojovat právě 

dechy. Podle analýzy retuší lze říci, že Kovařovic pracoval svědomitě, s ohledem na 

původní záměr autora a původní verzi díla. 

Tabulka č. 1: jsou zde vyznačeny škrty a vide

vlevo – jsou uvedeny taktové úseky opery ve II. verzi Antonína Dvořáka 

vpravo – jsou uvedeny rozdíly oproti verzi Antonína Dvořáka

Tabulka č. 2: jsou vyznačeny retuše, tzn. změny v harmonii, instrumentační úpravy
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Tabulka č. 1:

Dějství; výstup; čísla taktů

(ve verzi A. Dvořáka)

Revize K. Kovařovice -

zde uvádím rozdíly oproti verzi

A. Dvořáka ( škrty; vide )

I. Dějství  

Introdukce

1. - 73. takt Totožné

Výstup 1.

1. - 198. takt t. 158 - 166 vide; škrt 7 taktů

Výstup 2.

199. - 434. takt t. 343 - 371 vide; škrt 27 taktů

t. 416 - 434 vide; škrt 17 taktů /

u Kovařovice končí 2. výstup taktem 415         

(ve verzi A. D.)

Výstup 3.

435. - 582. takt Beze změn

Výstup 4.

583. - 643. takt t. 596 - 610 vide; škrt 14 taktů

Výstup 5.

644. - 876. takt Beze změn

Výstup 6.

877. - 986. takt Beze změn

Výstup 7.

987. - 1255. takt t. 1156 - 1256 vide; škrt 99 taktů

Výstup 8.

1256. - 1535 takt t. 1278 - 1302 vide; škrt 24 taktů
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t. 1335 - 1453 vide; škrt 117 taktů

Výstup 9.

1536. - 1614. takt Beze změn

Výstup 10.

1615. - 1699. takt t. 1643 - 1648 vide; škrt 5 taktů

t. 1663 - 1688 vide; škrt 24 taktů

II. Dějství

Introdukce

1. - 104. takt Totožné

Výstup 1.

1. - 407. takt Beze změn

Výstup 2.

408. - 689. takt t. 672 -679 vide; škrt 8 taktů

Výstup 3.

690. - 811. takt t. 785 - 799 vide; škrt 14 taktů

Výstup 4.

813. - 842. takt Beze změn

Výstup 5.

843. - 1051. takt t. 964 - 1005 vide; škrt 40 taktů

t. 1010 - 1024 vide; škrt 15 taktů

Výstup 6.

1052. - 1377. takt t. 1122 - 1173 vide; škrt 52 taktů

t. 1178 - 1236 vide; škrt 59 taktů

Výstup 7.

1378. - 1451. takt t.1378 - 1380 vide; škrt 3 takty

t. 1403 - 1443 vide; škrt 41 taktů
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Výstup 8.

1452. - 1769. takt t. 1502 - 1571 vide; škrt 69 taktů

t. 1621 - 1714 vide; škrt 94 taktů

III. Dějství

Výstup 1.

1. - 119. takt t. 42 - 46 vide; škrt 4 takty

Výstup 2.

120. - 198. takt Beze změn

Výstup 3.

199. - 389. takt Beze změn

Výstup 4.

390. - 433. takt Beze změn

Výstup 5.

434. - 544. takt
t. 434(433) - 477 vide; škrt 44 taktů

(úplný začátek 5. výstupu ═ vide)

Výstup 6.

545. - 674. takt t. 611 + 612 vide; škrt 2 takty

Výstup 7.

675. - 1050. takt t. 773 - 838 vide; škrt 66 taktů

t. 863 - 882 vide; škrt 20taktů

t. 893 - 982 vide; škrt 90 taktů

Výstup 8.

1051. - 1604. takt (včetně baletní hudby

a závěrečné cody)
t. 1065 + 1066 vide; škrt 2 takty

t. 1139 - 1148 vide; škrt 9 taktů

t. 1157 - 1484 vide; škrt 328 taktů; (škrt 

včetně baletní hudby a cody)
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Tabulka č. 2:

Dějství; výstup; 

čísla taktů -

ve verzi A. D. 

Retuše K. Kovařovice; změny v instrumentaci, harmonii

I. Dějství

Výstup 2.

takty 380 - 383 Přidaná rytmická ostinátní figura v trombónech.

Výstup 3.

Takty 550 - 555
Violoncello vyplňuje basovou linku šestnáctinovými 

pravidelnými figurami.

Takty 560 - 565 Přidán triolový rytmus ve fagotech.

Výstup 5.

Takty 663 - 680 Přidána flétna piccola.

Takty 765 - 773 Přidána  výrazná melodie v protihlasu, v hoboji.

Takty 783 - 796 Melodie sólového hlasu zdvojena ještě flétnou a hobojem.

Výstup 6.

Takty 930 - 936 Hlavní sólová melodie tenoru zdvojena v trubkách.

Výstup 8.

Takty 1335 - 1453
U Kovařovice vide - 1453 fis ais cis fis

Dvořák - 1453 gis h d f

Výstup 9.

Takty 1548 + 1549 Doprovodný hlas v terciích - ve fagotu a horně

Výstup 10.

V celé této části vyplněn komplementární rytmus dechy - trubky, 

hoboje, fagoty.

Fagoty často zdvojeny violoncellem.
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II. Dějství

Výstup 3.

Takty 692 - 697 Hlavní sopránová sólová árie zdvojena v hobojích.

Výstup 5.

Takty 892 - 895 Se sólovou árií Julie hraje flétna.

Takty 935 - 964
Do árie Bohuše vstupuje  v taktu 939 Julie a přebírá jeho melodii.

(U Dvořáka pouze Bohuš.)

Takty 1005-1008
U Kovařovice zpívá árii v tomto úseku Julie s Bohušem.

(U Dvořáka sama Julie.)

Výstup 6.

Takty 1101- 1111
Árie purkrabího: o tercii výš nad sólovým partem je árie 

doprovázena flétnou.

Takty 1108- 1115 Přidávají se hoboj, horna a violoncello.

Výstup 7.

Takty 1403- 1443

U Kovařovice vide - takt 1443 modulace do D dur (d, fis, a)

(U Dvořáka takt 1443 Cis dur - cis, eis, gis)

Celý úsek taktů 1443 - 1448 - rozhovor Adolfa a purkrabího:

u Kovařovice transponován o půl tónu výš

III. Dějství

Výstup 3.

Takty 305 - 323
Ve smyčcích tremolo (stejné u Dvořáka), k tomu Kovařovic 

přidává hlavní melodii do anglického rohu a basového klarinetu.

Výstup 4.

Takty 428 - 433

Harfa za jevištěm:

Dvořák v tónině B dur; Kovařovic transpozice do Ges dur 

(o tercii níž).
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Výstup 5.

Takty 505- 512

U Dvořáka: housle a fagot zdvojují sólovou melodii (árii Julie); 

Kovařovic vyplňuje melodii triolovými běhy ve flétně

(v poloze nad sopránovou árií).

Výstup  7.

Takty 983 - 1000

Árie Bendy: Dvořák v tónině C dur;

Kovařovic v tónině H dur. ( ═ Kovařovic transpozice o půl tónu 

níž).
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5.  Pražská provedení opery Jakobín mezi léty 1889 – 2000.         
Ohlasy v tisku.

5.1 Inscenace Jakobína v Národním divadle mezi léty 1889 – 2000.

V první části této kapitoly předkládám soupis inscenací opery Jakobín

v Národním divadle v Praze mezi léty 1889 – 2000. Uvádím vždy datum premiéry, 

časové rozmezí v němž se daná inscenace na scéně divadla provozovala, jméno 

dirigenta, který představení hudebně nastudoval a případně ostatní dirigenty, kteří dále 

na inscenaci spolupracovali nebo jednotlivá představení dirigovali, autora režie a počet 

odehraných repríz.

5.1.1) od 12. 2. 1889 do 29. 5. 1894 

hudební nastudování: Adolf Čech

režie: Josef Šmaha

počet repríz: 34

5.1.2) od 19. 6. 1898 do 18. 12. 1898

hudební nastudování: Adolf Čech

režie: Josef Šmaha

počet repríz: 8

5.1.3) od 13. 10. 1901 do 7. 12. 1901

dirigent: Karel Kovařovic

režie: Josef Šmaha

počet repríz: 3

5.1.4) od 17. 12. 1909 do 5. 5. 1927

hudební nastudování: Karel Kovařovic

dirigenti: Karel Kovařovic, Josef Winkler, Vincenc Maixner, Josef Charvát

režie: Robert Polák, Emil Pollert (od 14. 11. 1925), Josef Munclinger (od 17. 2. 1926)

počet repríz: 81

5.1.5) od 20. 12. 1927 do 23. 8. 1939

hudební nastudování: Otakar Ostrčil 
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dirigenti: Otakar Ostrčil, Josef Charvát, Vincenc Maixner, Josef Winkler

režie: Ferdinand Pujman

počet repríz: 106

5.1.6) od 20. 3. 1940 do 20. 9. 1941

hudební nastudování: Václav Talich

dirigenti: Václav Talich, Rudolf Vašata

režie: Aleš Podhorský

počet repríz: 22

5.1.7) od 4. 7. 1946 do 3. 9. 1951

hudební nastudování: Karel Nedbal

dirigenti: Karel Nedbal, Rudolf Vašata

režie: Hanuš Thein

počet repríz: 111

5.1.8) od 20. 11. 1951 do 26. 3. 1961 (Smetanovo divadlo)

hudební nastudování: Jaroslav Vogel

dirigenti: Jaroslav Vogel, Josef Čech, Karel Nedbal, Albert Rosen

režie: Hanuš Thein

počet repríz: 213

5.1.9) od 30. 6. 1961 do 17. 4. 1966

hudební nastudování: Josef Kuchinka

dirigenti: Josef Kuchinka, Josef Čech, Josef Bartl, Petr Jan Doubravský

režie: Luděk Mandaus

počet repríz: 92

5.1.10) od 6. 12. 1968 do 23. 9. 1972

hudební nastudování: Bohumír Liška

dirigenti: Bohumír Liška, Josef Chaloupka, Milan Šebek

režie: Hanuš Thein

počet repríz: 83

5.1.11) od 13. 2. 1975 do 19. 12 1990 (Smetanovo divadlo)

hudební nastudování: Josef Kuchinka
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dirigenti: Josef Kuchinka, Přemysl Charvát, Bohumír Liška, Rostislav Hališka

režie: Karel Jernek

počet repríz: 216

5.1.12) od 21. 12. 1993 do 30. 9. 2000

hudební nastudování: Zdeněk Košler

dirigenti: Zdeněk Košler, Jan Štych, Josef Kuchinka

režie: Josef Průdek

počet repríz: 63

5.2 Soupis materiálu k opeře Jakobín – Ústřední archiv ND v Praze.

Druhá část této kapitoly obsahuje soupis veškerého materiálu k opeře Jakobín, 

který se nachází v Ústředním archivu Národního divadla v Praze. Jedná se o plakáty, 

divadelní cedule, programy představení a ohlasy v tisku. Uvádím vždy signaturu a pod 

ní zde uložené archiválie a dokumenty. Co se týče ohlasů v dobovém tisku, dle 

vlastního úsudku připojuji stručnou citaci z daného periodika, nebo vypisuji podstatné 

sdělení. 

5.2.1) 0 134 A

Plakát – 12. 02.1889 (po prvé) Jakobín

řídil kapelník – Adolf Čech 

režisér – Josef Šmaha

dekoraci náměstí pod zámkem namaloval – Robert Holzer

5.2.2) 0 134 B

Plakát – Jakobín 19.06.1898

řídil kapelník – Adolf Čech

režisér – Josef Šmaha

Na plakátu je uvedeno „k uvítání slovanských hostí v ND  (19. 06. 1898)“.

Na zadní straně plakátu jsou uvedeny ceny míst  (např. lože v přízemí – 10 zlatých, 

opera 

1. galerie – 30 krejcarů). 
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5.2.3) 0 134 D

Programy k představením:

30. 01. 1916 – dirigent Kovařovic / režie Polák

23. 03. 1916 – Kovařovic/Polák

05. 09. 1916 – Kovařovic/Polák

07. 05. 1918 – Kovařovic/Polák

10. 12. 1918 – K. Kovařovic/R. Polák, (představení na paměť 100. narozenin F. L. 

Riegra)

14. 12. 1918 – Kovařovic /Polák

19. 10. 1919 – J.Vinkler/R.Polák

13. 12. 1919 – J.Vinkler/R.Polák

29. 02. 1920 – J.Vinkler/R.Polák

25. 11. 1920 – J.Vinkler/R.Polák

5.2.4) 0 134 E

a) 20. 12. 1927

Představení bylo nově nastudováno a scénováno. Dirigent Otakar Ostrčil, výprava 

František Kysela, režisér Ferdinand Pujman. V roli Hraběte Viléma z Harasova se 

představil Vilém Zítek.

b) Národní listy 22. 12. 1927

Rubrika: „Divadlo a hudba“

„Z operní kroniky“

„[…] jako každý čtenář má svoje zamilované knihy, ke kt. se rád vrací, tak má 

návštěvník divadla své opery – jako i já Dvořákova Jakobína. A to od té doby, kdy 

Kovařovic, už to bude 20 let, svojí reprodukcí českému světu odhalil krásy Dvořákovy 

partitury.“ 

Autor článku poukazuje na dobré výkony některých zpěváků, také však upozorňuje na

nedostatky hudebního nastudování a  podrobuje kritice sbor a orchestr.

„[...] ucho postrádá bývalého lesku zvuku, dokonalého vyciselování a všeho, co 

jemnocitná ruka Kovařovicova dovedla vykřesati, při tom nelze opomenout a neuznati 

péči, kterou šéf opery Ot. Ostrčil na studium díla vynaložil… ale umělecký výsledek 

není takový, aby dnešní reprodukce mohla býti stavena na roveň bývalé […] schází tu 
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ten radostný dojem a hřejivý pocit, který Jakobín dříve působíval. Vše strnulé, chladné 

(nezdařilá výprava prof. Kysely) hudebně se Ostrčil drží úpravy Kovařovicovy. 

S otevřením škrtu dvojzpěvu Bohuš /Julie (2. dějství) nemohu souhlasit, melodie není 

umělecky nejhodnotnější a opakováním se její slabiny ještě více vystupňují.

(Vzpomenout se sluší, že ve sboru úspěšně zasáhly dětské hlasy „Bakulovi zpěváčci“)“

aš.

c) Tribuna 22. 12. 1927 

Autor příspěvku hodnotí hudební nastudování pozitivně. Označuje škrty Otakara 

Ostrčila jako promyšlené: „každá nota našla nejvhodnější umístění. […] křehký 

orchestrální zvuk, plný barevných nuancí. […] výprava Kyselova má půvab života, 

Pujman v režii zdůraznil svěžest scény, je zde vidět  čistý tón jevištní realizace /zladění 

v souboru/ Pollert – purkrabí – skvělé! Orchestr ukázal zase svoji zvukovou měkkost, 

sbor spolehlivý, ale obsazení dětských rolí Bakulovými zpěváčky nebylo na místě.“ J.H.

d) Hudba. Dvořákův Jakobín, 22. 12. 1927

„[…] byla to přímo jedinečná čistota pohybů, dokonalost a soulad celého dění ve 

skvělé vázanosti a ideálním souzvuku s orchestrem, všechny osoby skvělé, za takový 

večer přísluší spontánnost úspěchu a oslav!“  M.O.

e) 22. 12. 1927  

„[…] jako 1. předzvěst Dvořákova cyklu, který má býti hotov do 25. výročí mistrovy 

smrti v roce 1929, byl proveden v novém nastudování Dvořákův Jakobín. Po ruce byly 

Ostrčilovi nejlepší síly naší opery, nastudování mělo obvyklý Ostrčilovský vznos. Děti –

Bakulovi zpěváčci byli úspěšní.“  K. B. J.

f) České slovo, 22. 12. 1927

Autor v článku poukazuje na Kovařovicovy dramaturgické úpravy z roku 1910, jichž se 

v dnešním provedení Jakobína přidržoval i Otakar Ostrčil. Velké uznání přisuzuje  

Františku Kyselovi za výpravu opery, zvláště  za vystižení dobového prostředí. Jako 

zajímavost uvádí rezervované přijetí po prvním dějství; od druhého jednání obvyklé 

premiérové projevy uznání.
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g) Právo lidu, 23. 12. 1927

Autor v příspěvku chválí Otakara Ostrčila za pilné nastudování, dále vyzdvihuje režii a 

výpravu opery. Jakobína hodnotí jako dílo svěží, jevištně živé, pravdivé; mluví o 

„objevu“.

5.2.5) 0 134 F

a) Pražské listy 22. 3. 1940 (Jar. Uhlíř)

(Jedná se o kritiku po premiéře Jakobína v novém nastudování Václavem Talichem.) 

Autor příspěvku představuje Václava Talicha jako mimořádně nadaného dirigenta, 

který opeře zanechal Dvořákovu květnatost, zdůraznil kontrasty, propracoval detaily a 

zaměřil se na preciznost orchestru. O výpravě Karla Svolinského píše: „nesporná 

výtvarná hodnota – avšak ne zcela zdařilá, nadbytečná barvitost, scénicky ne příliš 

stylizováno v souladu s Dvořákovou hudbou.“ Poukazuje na výborný výkon Marie 

Podvalové v roli Julie. 

b) Národní listy, 22. 3. 1940

„Jakobín“

Václav Talich / režie Aleš Podhorský / výprava Karel Svolinský 

20. 3. 1940 (Nové nastudování)

Autor článku vyzdvihuje Václava Talicha: „[…] Jakobín nalézá v Talichovi interpreta 

přímo předurčeného.“

V článku poukazuje na tato fakta, jež se týkají inscenace Jakobína:

- ve větším rozsahu než Ostrčil otevírá Talich škrty, které provedl Kovařovic

- jistě nastanou námitky proti baletnímu závěru, který působí jako neorganický 

přídavek

- proti předešlým nastudováním tempa zrychlena

- pozornému zájmu se těší u Talicha orchestr, jež je neobyčejně vypracován

- režie Aleše Podhorského dobře uchopena, jen závěr nedosti výrazně vyřešen

- výtvarník Karel Svolinský, zachytil vysloveně českou atmosféru  

- pěvecké obsazení: Bohuš – Jan Konstantin, bezpečný, zkušený; Julie – Marie 

Podvalová; pro tuto úlohu má pěvkyně spíše nadbytek hlasových možností

- výjimečnou pozornost zaslouží ukázněný Kühnuv dětský sbor, o jeho výkonu je 

možno mluvit jen s velkým uznáním, totéž o orchestru    

fbš. 
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c) 4. 7. 1946 – nově nastudováno

dir. Karel Nedbal / rež. Hanuš Thein / výtvarník Václav Gottlieb / sbory Miroslav 

Kampelsheimer

Autor článku uvádí: „[…] opeře nyní věnována velká péče, Karel Nedbal se utekl 

k několika obvyklým škrtům z doby Kovařovicovy, zvláště v závěrečném finále 

(baletním).“ Dále zmiňuje „naléhavou sbormistrovskou krizi“, jež dle jeho mínění v 

ND trvá dlouho a představuje obsazení hlavních rolí: Karel Hruška – Benda; Eduard 

Haken – Purkrabí; Miloš Linka – Adolf; Karel Kalaš – hrabě Vilém z Harasova; 

Milada Jirásková – Terinka; Štěpánka Jelínková – Julie; zvláštní pochvala náleží 

dětskému sboru (Český pěvecký sbor).

d) 20. 11. 1951

dir. Jaroslav Vogel / rež. Hanuš Thein / výtvarník Václav Gottlieb a Eduard Tomek;

„[…] představení Jakobína je nejlepší prací opery v podzimní sezóně, nejhodnotnější je 

hudební vypracování dirigenta J. Vogla.“

Autor článku upozorňuje na vzácně čistou souhru orchestru Smetanova divadla, 

přičemž však orchestr zpívá víc než zpěváci, které na mnoha místech překrývá. Dále 

zmiňuje problematiku tance v závěru opery.

e) 17. 11. 1953 (předvečer 70.výročí otevření ND) v budově Smetanova divadla

f) „70“ let Jakobína od premiéry v ND

V jubilejní den se hrál Jakobín ve Smetanově divadle za řízení dir. K. Nedbala.

5.2.6) 0 134  CH

a) 30. 06. 1961  ND

Dirigent Josef Kuchinka / rež. Luděk Mandaus  / výt. Zbyněk Kolář / Kühnuv dětský 

sbor / M. Kühnová.

b) Lidová demokracie 02. 07. 1961

„Klasická opera na scéně ND“

„[…] nepřesvědčivá inscenace Mandause a Koláře, špatná scéna.“

Orchestr za řízení J. Kuchinky nazván „příliš hutným, dynamicky nediferencovaným a 

ne vždy dost propracovaným orchestrem, také sbor zpívá jindy výrazněji, živěji.“

Zvláštní uznání zaslouží Libuše Domanínská jako Terinka.
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c) Hudební rozhledy, Praha  15. ?. 1961

„Jakobín příliš předprázdninový“

„[…] předprázdninová premiéra ne-příliš zdařilá, scenérie se rozchází s celkovým 

charakterem Dvořákova díla.“ Autor článku není spokojen s výkonem orchestru: 

„Zvukostí orchestr překryl zpěváky a připravil tak publikum o srozumitelnost, jedná se 

o „operu pro orchestr s průvodem jeviště“, slovům bývá rozumět jen zřídka, dokonce i 

v místech velmi spoře instrumentovaných, např. duet „pohleď mi do očí“.“

d) Svobodné slovo 05. 07. 1961

„Nový Jakobín v ND“

- scéna příliš chmurná (1. jednání připomíná spíše žalářní chodbu než náměstí 

venkovského městečka)

- hudební nastudování J. Kuchinky je muzikantské a přesné, velmi hybné, ale 

klade poměrně malou pozornost vypracování dynamiky

- nejdůležitějšími hodnotami nového nastudování jsou pěvci, i když ani ti ne ve 

vrcholné míře,  k nejlepším patří L. Domanínská jako Terinka a Oldřich Kovář 

jako purkrabí

e) Večerní Praha  03. 07. 1961

Letní premiéra opery ND

„Obnovený Jakobín“ (Václav Holzknecht)

„Dnešní režie stylizovala scénu do jednotné podoby. Děj se odehrává pod látkovými 

oblouky, které se dají prosvětlovat, tím padá charakteristika prostředí, ať jde o náměstí 

malého městečka, o školu, nebo zámeček. Režie si libuje kromě toho ve tmě: jeviště je 

osvětleno úmyslně málo. Aby scéna nebudila radostný dojem, jsou voleny i kostýmy 

v podivných tvarech a barvách, v nichž málokdo vypadá dobře. Vinou obsazení dopadly 

i některé postavy netradičně. Kromě Bohuše – (Bednář) a Jiřího (Hlavsa), kteří zůstali 

zdravými postavami Dvořákovskými, máte u každé další figury pochybnosti: Hrabě 

(Vlad. Jedenáctík) přišel odněkud z Dostojevského, purkrabí (Dalibor Jedlička) vypadá 

jako zlý vodník, intrikán Adolf zato působí ve ztepilém zjevu Rudolfa Jedličky 

sympaticky, učitel Benda (Oldřich Kovář) je uplakaná chudinka a obě zpěvačky si měly 

prohodit role: L. Domanínská, zjevem zralá žena, musí předstírat dívku Terinku, 

zatímco půvabná a poněkud koketní Eva Zikmundová předstírá zralou ženu Julii. 

Klíčnici Lotynku není slyšet, protože orchestr pod Josefem Kuchinkou zní hlučně! 



285

Jestliže chce toto pojetí nově vyložit námět Jakobína, jde naprosto proti Dvořákovi, 

bere mu jeho ladný půvab, jeho českost, jeho prostotu a jemný humor. Hudba však 

přesto zvítězila a vyvolala pochvalu obecenstva.“

f) Práce,  07. 07. 1961

Z Pražských divadel

„Výtvarníkův Jakobín“ (Zdeněk Candra)

„[…] mohutný zvuk orchestru utlačuje pěvce a jen střídmě dbá o zvukovou kulturu, 

která  poslední dobou u orchestru ND klesá.“

g) Rudé Právo 11. 07. 1961

„V Národním divadle nové pojetí Jakobína (?)“ (Bohumil Karásek)

- drobnější dramaturgické zásahy, v nichž ND operu uvádí: nová inscenace jde 

proti            základnímu ladění díla, z představení se vytrácí humor, jemná 

komika, která je nahrazena těžkopádností,  pěvecky je nové nastudování 

v dobrých rukou, nicméně u řady představitelů nelze hovořit o tom, že vytvořili 

skutečné Dvořákovské postavy.

- nastudování J. Kuchinky prozrazuje dirig. smysl pro pečlivé tempové 

vypracování díla, se sklonem k rychlejším tempům, nutno by však bylo u 

orchestru i sboru preciznosti 

h)  Květy, Praha 14. 11. 1964 

„Jedna z příčin“

Ve 40. čísle Květů se zamýšlí Vojtěch Dolejší nad příčinami poklesu počtu návštěvníků 

v divadlech. „Myslím, že dnešní mládež je příliš odchovaná džezem a tudíž vážnou 

hudbu nepotřebuje.“ Reaguje  čtenář: „Byl jsem v Praze se zájezdem na Dvořákově 

opeře Jakobín v ND. Těšil jsem se jakou dekoraci v naší Zlaté kapličce uvidím. Jaké 

bylo však mé zklamání, když po zdvižení opony jsem viděl po celé představení na jevišti 

jen tmu. Zpěváci byli osvětleni pouze muškou.“

i) Lidová demokracie 11.10.1965

„Večer v opeře“

„Sobotní večer významného jednání Celostranické konference ČSL byl zakončen 

slavnostním uvedením Dvoř. opery Jakobín ve Smetanově divadle v Praze. Dvořákův 
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Jakobín patřil k zážitkům se sugestivním akcentem poselství radosti a smyslu pro krásu 

denního života, budeme vzpomínat na nezapomenutelný večer ve Smetanově divadle.“

j) 05. 07. 1961

„Rozpočet na výpravu Jakobína“

Scéna – materiál včetně honoráře výtvarníka:  37.600,- Kčs (2.400,- Kčs)

Kostýmy pánské – sólisté: 25.780,- Kčs

Kostýmy dámské, včetně sboru a komparsu: 74.677,- Kčs

Celková částka: 150.670,- Kč

5.2.7) 0 134 I

06. 12. 1968 a 10. 12. 1968 – premiéry

ředitel ND – Dr. Josef  Urban

šéf opery ND – Jaroslav Krompholz

hlavní dramaturg – prof. Jan Seidel

dirigent – Bohumír Liška

režisér – Hanuš Thein

scéna – Oldřich Šimáček

kostýmy – Marcel Pokorný

choreograf – Jiří Němeček

Obsazení: 

Hrabě Vilém z Harasova – Eduard Haken / Zdeněk Kroupa

Bohuš – Pavel Hlavica / Jindřich Jirák

Adolf – Jiří Joran / Rudolf Jedlička

Julie – Marcela Machotková / Libuše Domanínská

Filip – Karel Berman / Dalibor Jedlička

Jiří – Viktor Kočí / Miroslav Frydlewicz

Benda – Beno Blachut / Milan Karpíšek

Terinka – Miloslava Fiedlerová / Helena Tattermuschová

Lotynka – Milada Čadikovičová / Marie Ovčačíková

Kühnův dětský sbor

Rozpočet celkem – 178.730,- Kčs.
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ZÁVĚR

Očekávaným výstupem předkládané diplomové práce byly přepisy rukopisných 

pramenů, pomocí nichž jsem se pokusila podrobně zmapovat vývoj libreta opery 

Jakobín, jak probíhal ve spolupráci libretistky Marie Červinkové-Riegrové a Antonína 

Dvořáka. Především díky rukopisným „Zápiskům“ Červinkové a její korespondenci 

máme možnost být „přítomni“ vzniku a proměnám opery mezi lety 1881 – 1894 a 

orientovat se v kulturním dění v Praze ve druhé polovině 19. století. Zásadním pro tuto 

studii zůstávají kompletně přepsané rukopisné verze prvních dějství libreta, které byly 

dle vývoje seřazeny a porovnány. Jedná se o sedm rukopisů z období počátku 

spolupráce Červinkové s Dvořákem v letech 1882 – 1889, kdy se textová část opery 

utvářela a nejvíce obměňovala. Z důvodu přílišné obsáhlosti jsem pracovala pouze 

s prvním jednáním opery, ovšem je příslibem do budoucna věnovat se stejným 

způsobem i dvěma dalším aktům a vytvořit tak kompletní původní verze libreta.

Ve druhé části práce, která je zaměřena na hudební zpracování díla, byla 

podrobně analyzována revize opery Karla Kovařovice z roku 1911. Tento význačný 

zásah do díla, který bývá při inscenacích opery Jakobín často užíván, byl v roce 1911 

zapracován do klavírního výtahu, vydaného v témže roce Uměleckou besedou v Praze. 

Pomocí notového materiálu jsem do tabulek přehledně zaznamenala odlišnosti

Kovařovicovy revize od původní verze Antonína Dvořáka. 

Kromě zmíněných přepisů druhého a třetího jednání opery, ke kterým se nabízí 

v budoucnu přistoupit, stojí za úvahu období mezi roky 1894 až 1898, kdy se 

uskutečnila revize opery Antonínem Dvořákem, které však nebyla už přítomna 

z důvodu předčasné smrti v roce 1895 Marie Červinková-Riegrová, ale její otec, 

František Ladislav Rieger.
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PŘÍLOHY

č. 1: 
Titulní strana jedné z prvních rukopisných verzí libreta Jakobín („Přivítání“); scénář.
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 33, inv. č. 413.



293

č. 2:
Titulní strana jedné z prvních rukopisných verzí libreta Jakobín („Změna vrchnosti“); 
scénář.
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 33, inv. č. 413.
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č. 3:
První z verzí libreta opery Jakobín; veršované.
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 33, inv. č. 412.
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č. 4:
Přepis první finální verze opery Jakobín, zadáno ke konkurzu na dramatická díla 
vyhlášeného Sborem pro zřízení Národního divadla, uzávěrka 31. 3. 1883. Pro tento 
účel užit název Píseň matčina. 
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 33, inv. č. 414. 
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č. 5:
Rukopisná verze libreta opery Jakobín z období roku 1883. Úprava verze zadané ke 
konkurzu ND v březnu 1883. 
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 33, inv. č. 413.
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č. 6:
Jedna z finálních verzí libreta opery Jakobín, která se nejvíce podobá tištěné verzi     
z r. 1889. 
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 33, inv. č. 413. 
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č. 7:
Tištěné libreto opery Jakobín vydané v roce 1889 nakladatelstvím Fr. A. Urbánka                   
u příležitosti premiéry první verze opery. 
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 33, inv. č. 411. 
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č. 8:
Stanovy pražského spolku mladých českých dívek. Založen 2. února 1867 Marií 
Červinkovou-Riegrovou. 
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 1, inv. č. 2. 
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č. 9:
Zápisky z dětských let – úvodní strana prvního deníku Marie Červinkové-Riegrové z r. 
1865. 
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 10, inv. č. 270.
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č. 10:
Zápisky Marie Červinkové-Riegrové, leden 1880.
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 11, inv. č. 285.
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č. 11:
Plakát k slavnostní premiéře opery Jakobín v roce 1889.
Zdroj: ANM, fond Marie Červinková-Riegrová, karton č. 37, inv. č. 548.


	SEZNAM ZKRATEK
	1.  Marie Červinková-Riegrová 9. srpna 1854 – 19. ledna 1895
	1.1  Biografie. Marie Červinková-Riegrová.
	1.2  Marie Červinková-Riegrová. Libretistka.
	1.3  Marie Červinková-Riegrová. Ostatní tvorba.
	1.4  Deníky / Zápisky Marie Červinkové-Riegrové.

	2.  Marie Červinková-Riegrová a Antonín Dvořák
	2.1  Počátek vzájemné spolupráce.
	2.2  Postupný vývoj opery Jakobín v „Zápiscích“ MČR  a korespondenci .

	3.  Libreto a jeho proměny.
	3.1  Obsah opery
	3.2  Přepisy rukopisných verzí prvního jednání opery Jakobín a jejich           výklad.

	4.  Jakobín – hudební zpracování
	4.1  Vývoj kompozice.
	4.2  Proměny opery Jakobín – revize Karla Kovařovice.
	4.3  Tabulky – analýza revize Karla Kovařovice.

	5.  Pražská provedení opery Jakobín mezi léty 1889 – 2000.         Ohlasy v tisku.
	5.1  Inscenace Jakobína v Národním divadle mezi léty 1889 – 2000.
	5.2  Soupis materiálu k opeře Jakobín – Ústřední archiv ND v Praze.

	ZÁVĚR
	PRAMENY A LITERATURA
	PŘÍLOHY



