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Podnětem k formulaci tématu této práce se stala obnovená premiéra opery Eugena d’Alberta 
Tiefland (Nížina) v Státní opeře Praha v září 2003, tedy v roce stého výročí premiéry první 
verze opery, jež se uskutečnila ve stejné budově, v tehdejším Neues deutsches Theater. 
Inscenace byla realizována v koprodukci s Theater der Stadt Trier, kde také proběhla rok 
předtím premiéra. V Praze dílo v režii Heinze Lukase-Kindermanna nastudoval dirigent 
Hilary Griffiths. Ten objevil v Hudebním archivu Národního divadla část materiálu k původní 
pražské premiéře opery, z níž nepříliš konkretizovaným výběrem vytvořil – tak jak je to 
bohužel často běžné – jakousi „smíšenou“ verzi, která měla získat na atraktivitě právě tím, že 
do druhé verze opery zahrnul části verze první, tedy vytvořil „nový“ tvar, v němž se tato stále 
repertoárová opera dnes neuvádí. Protože se nepodařilo získat konkréta, která by zodpověděla 
otázky, jež takováto produkce ovlivněná jistě i časovou tísní vyvolávala, vydal se diplomant 
vlastní nelehkou cestou hledání pramenů a na jejich základě srovnání obou verzí díla. Cesta 
byla označena jako nelehká právem, protože je třeba si uvědomit, že notový archiv ND je 
především provozní instituce, která sice vychází čím dál více vstříc badatelům, ale její 
možnosti i stupeň zpracování jednotlivých fondů – včetně materiálů z Nového německého 
divadla - upřednostňuje samozřejmě funkce této instituce.

Současně si diplomant položil otázku recepce pražské premiéry a dalšího osudu první 
verze, a tím se před ním odhalovaly další obtíže, které již vypovídají o stavu bádání 
v relevantní oblasti. Je možné je rozdělit do dvou tematických okruhů: prvním je samotná 
dramaturgie Nového německého divadla a klíčová osobnost Angelo Neumanna, neboť 
k zodpovězení otázek, které vyvolala u kritiky i publika pražská premiéra opery, považoval 
Princ samozřejmě za potřebné, zařadit dílo do tehdejšího kontextu produkčních aktivit a 
dramaturgie tohoto operního domu. A v neposlední řadě i konkretizovat  a rekonstruovat 
přímou účast skladatele jako interpreta v pražském hudebním životě, tedy jeho známost a 
„pověst“. Druhým okruhem jsou pak samotná, dosud vytvořená pojednání o skladateli a jeho 
díle, která – velmi pracně – diplomant postupně shromažďoval, neboť mnohdy šlo o práce 
disertační apod. z různých jazykových oblastí. V přístupu k oběma zmíněným tematickým 
okruhům projevil Princ vytříbený kritický postoj. V případu oper typu Nížina se totiž stále 
otevírají výmluvná metodologická manka dosavadních badatelských přístupů, jež mnohé 
studie konzervují, totiž přístupy opírající se při hodnocení dobového repertoáru o ideu 
pokroku a originality, která cestu k historickému pochopení recepce, jež vstupuje rozmanitě 
už do samotné skladatelovy operní představy, více uzavírají, než umožňují její interpretaci.

Na předkládané diplomové práci je sympatický i přehledný způsob prezentování, 
střídající text s přehlednými tabulkami, které ve zhuštěné podobě vypoví potřebné mnohem 
přehledněji, další badatelé jistě uvítají i shromážděný a přetištěný soubor příslušných kritik.

Přetislav Princ prokázal svou diplomovou prací vytříbený smysl pro heuristiku, 

metodičnost a pečlivost při zpracování materiálu, a jasné a metodologicky uvědomělé 

kritické myšlení. Jeho diplomovou práci ráda doporučuji k obhajobě. 

Jako hodnocení navrhuji výborně.

Buštěhrad, 9.9.2012 Prof. PhDr. Marta Ottlová




