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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává komplexně o Janáčkově opeře Věc Makropulos, zabývá 

se její genezí (a genezí opery obecně), představuje osobnost Leoše Janáčka z různých úhlů 

pohledu a nabízí didaktické zpracování této tematiky.    

 Práce zahrnuje dvě roviny – teoretickou a didaktickou. Nahlíţíme-li na text 

z teoretického pohledu, pak jsou zde uvedeny informace o operní tvorbě Janáčka z hlediska 

námětů, úprav, inscenací a inspirace ţenami. Dále obecné informace o rysech libreta, 

libretistické praxi, roli reţiséra, Janáčkově osobnosti, tvůrčích obdobích, hudební řeči a 

vstupu prózy na operní pole. Didaktické hledisko vidíme v uspořádání práce i v mnoţství 

informací. Učitel můţe vyuţít práci jako východisko pro výuku, včetně poslední kapitoly, 

která je věnovaná pouze praktickým úkolům a námětům. Tato diplomová práce by měla 

slouţit jako pomůcka pro učitele, který se bude chtít zaměřit na operu nebo na osobnost 

Leoše Janáčka při výuce. 

  



 

 

Summary 

This thesis presents a complex of Janáček's opera The Makropulos Affair, covering its 

origin (and the genesis of opera in general), represents personality of Leoš Janáček from 

different perspectives and offers a didactic treatment of this theme. 

The work includes two layers - a theoretical and didactic. If we look at the text 

from a theoretical perspective, then here are about Janáček operas in terms of ideas, 

editing, production and inspiration of women. Further information on the general features 

of the libretto, practice, the role of stage manager, Janáček personality, his creative period, 

music and speech input field of prose to opera. Didactic point of view we see in the 

arrangement of this work and in quantities of information. The teacher can use the work as 

the basis for teaching, including the last chapter, which is dedicated only to the practical 

challenges and ideas. This thesis should help teachers, who want to focus on the opera or 

the personality of Leoš Janáček in the classroom. 

  



 

 

Prohlášení 
 
Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s pouţitím uvedené 

literatury a ţe přiloţená elektronická verze je totoţná s verzí tištěnou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………….. 
V Praze 15. června 2011 podpis



 

 

Poděkování 
 
Děkuji svému vedoucímu práce, doc. PhDr. Stanislavu Pecháčkovi, Ph.D. za laskavou 

pomoc a odborné rady. 

  



 

 

Obsah 
     

Úvod 

1. Myšlenka zhudebnění námětu ........................................................................................... 9 

1.1 Setkání Janáčka s Čapkovým textem ...................................................................................... 10 

1.2 Náměty Janáčkových oper ..................................................................................................... 11 

2. Úprava předlohy v libreto ................................................................................................ 17 

2.1 Typické rysy libreta ................................................................................................................. 17 

2.1.1 Dramatické postavy a jejich vyjádření............................................................................. 19 

2.2 Janáčkovy libretistické úpravy činoherních předloh .............................................................. 20 

2.3 Janáčkův postup při úpravě Věci Makropulos ....................................................................... 22 

2.3.1 Libretistické postupy ve Věci Makropulos ...................................................................... 23 

2.3.2 Dramatické postavy v Janáčkově Věci Makropulos  ........................................................ 23 

2.3.3 Tendence v úpravách ...................................................................................................... 26 

2.3.4 Shrnutí charakteru úprav ................................................................................................ 36 

3. Janáčkova hudební řeč ..................................................................................................... 40 

3.1 Janáčkova osobnost a tvůrčí období ...................................................................................... 40 

3.2 Janáčkova specifická hudební řeč .......................................................................................... 42 

3.3 Zhudebněná próza ................................................................................................................. 44 

3.4 Ženy v centru zájmu ............................................................................................................... 45 

3.5 Hudební řeč v opeře Věc Makropulos .................................................................................... 48 

4. Inscenace ......................................................................................................................... 50 

4.1 Operní inscenace .................................................................................................................... 50 

4.2 Různé inscenace Janáčkových oper ....................................................................................... 51 

4.2.1 Domácí scéna .................................................................................................................. 51 

4.2.2 Ve světě ........................................................................................................................... 54 

4.3 Věc Makropulos - premiéra, ohlasy, další inscenace ............................................................. 57 

5. Didaktické vyuţití opery ve školách ............................................................................... 60 

5.1 Opera v hodinách hudební výchovy ....................................................................................... 60 

5.1.1 Vztah žáků k opeře .......................................................................................................... 60 

5.1.2 Postupná příprava ........................................................................................................... 61 

5.2 Opera Věc Makropulos v hodinách hudební výchovy ............................................................ 65 

Závěr .................................................................................................................................... 69 

Pouţitá literatura .................................................................................................................. 70 



 

 

 

Úvod 

Janáčkovou operou Věc Makropulos jsem se do jisté míry zabývala jiţ ve své diplomové 

práci Libreto versus divadelní hra s vyuţitím textu Karla Čapka Věc Makropulos (obhájená 

na katedře české literatury v květnu 2011), ovšem tam především z hlediska libreta – tedy 

textové sloţky opery. V centru mého zájmu bylo srovnání formy dramatu a libreta, 

potvrzení shodných rysů a doloţení specifických libretistických postupů. Při té příleţitosti 

vznikl sekundárně také doklad Janáčkova způsobu práce při úpravě činoherní předlohy  

v libreto. Zaujala mě myšlenka vystihnout celý tvůrčí proces při vzniku opery a pojednat 

komplexně o opeře Věc Makropulos.  

Diplomová práce má podtitul Od myšlenky k provedení. Operu Věc Makropulos 

jsem se snaţila sledovat od počátku jejího vzniku (zrodu myšlenky v mysli skladatele), 

přes nutné úpravy předlohy a následné zpracování, aţ k finální podobě, kdy je opera 

připravena k veřejnému provedení. Povšimla jsem si také přesahů, jeţ představují další a 

nové inscenace. Kromě tohoto pojetí pak v samostatné kapitole nabízím moţné didaktické 

postupy, které by přiblíţily operu jako hudební formu ţákům a studentům, a navrhuji 

projekty, které by ţáky hlouběji zasvětily do procesu vzniku opery, včetně jejího 

provedení.  

Uspořádání práce odpovídá genezi opery a je navíc vţdy doplněno kapitolami, které 

začleňují téma do širších souvislostí. První kapitola se skládá ze dvou částí - v jedné se 

čtenář dozvídá, jak se Janáček dostal k Čapkově hře Věc Makropulos, jak o ní uvaţoval a 

proč ho námět zaujal. Druhá část sleduje námětové zaměření dalších Janáčkových oper a 

na tomto základě mezi ně zařazuje Věc Makropulos.  

Druhá kapitola přistupuje jiţ k úpravě předlohy v libreto. Zde je vyuţito poznatků  

z předchozí diplomové práce. Nejprve je teoreticky vymezen útvar libreta, dále je vytvořen 

přehled Janáčkových libretistických úprav činoherních předloh a zobecněný postup jeho 

práce, následuje osvětlení libretistického přístupu ve Věci Makropulos s přihlédnutím  

k opakovaným tendencím ve změnách.  

Ve třetí kapitole se nejprve stručně věnuji Janáčkově osobnosti a tvůrčím obdobím, 

dále uvádím hudební postupy typické pro Janáčkovu tvorbu, připomínám a do světového 

kontextu začleňuji vyuţití prózy pro zhudebnění, všímám si Janáčkovy inspirace ţenami a 

konečně představuji hudební rozbor opery Věc Makropulos.  



 

 

Čtvrtá kapitola se zabývá problematikou operní inscenace (především rolí reţiséra), 

přináší přehled domácích i zahraničních provedení Janáčkových oper, detailněji se pak 

zaměřuje na premiéru, ohlasy a další provedení opery Věc Makropulos.  

Pátá kapitola je didaktickým zpracováním tématu opera. Představuje návrhy, jak 

zařadit operu do vyučování, jak ji přiblíţit ţákům, včetně několika projektů, které se týkají 

přímo Janáčkovy hudební řeči, úpravy opery Věc Makropulos a jejího provedení.  

Samotná diplomová práce je míněna jako výchozí materiál pro vyučujícího –

obsahuje základní informace o genezi opery obecně, dále pak detailní informace  

k opeře Věc Makropulos, včetně jejího začlenění do kontextu Janáčkovy tvorby a ţivota. 

Metody, které pouţívám, jsou analyticko-syntetické (např. námětové začlenění 

opery, tvorba inspirovaná ţenami, rozbor textu libreta atp.). V rámci teoretické analýzy 

uplatňuji induktivně-deduktivní postupy. (Induktivní se projevuje například vyvozením 

tendencí v úpravách libreta, deduktivní při aplikaci teoretických východisek na konkrétní 

text). Do určité míry mohu do metodologie své práce zařadit genetickou metodu, vzhledem 

ke zkoumání vývoje vzniku opery.   

Jak jsem jiţ zmínila v úvodu, cílem této práce bylo vytvořit komplexní pohled na 

operu Věc Makropulos, zaznamenat jednu z moţností, jak vzniká opera od úplného 

počátku, a nabídnout tuto problematiku jako didaktický model, který lze vyuţít v hodinách 

hudební výchovy. Kromě celkové geneze opery Věc Makropulos obsahuje práce námětové 

rozčlenění celé Janáčkovy operní tvorby, základní informace o libretistické praxi, 

pojednání o Janáčkovu způsobu úprav činoherní předlohy v dalších operách, stručné 

shrnutí Janáčkova ţivota, tvůrčích období, inspirací a hudební řeči, nabízí teoretický základ 

pro diskuzi na téma inscenace a vliv reţiséra, přináší přehled významných inscenací všech 

Janáčkových oper na domácí i světové scéně a poskytuje náměty pro didaktické zpracování 

uvedených témat. Z tohoto hlediska by mohla slouţit jako didaktická pomůcka pro 

vyučující hudební výchovy ve školách. 
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1. Myšlenka zhudebnění námětu 

Abychom lépe porozuměli Janáčkovu uvaţování a rozhodnutí se právě pro Čapkovu hru 

Věc Makropulos, stručně zde nastíníme obsah uvedeného dramatu. 

 

Do advokátní kanceláře dr. Kolenatého přichází slavná operní pěvkyně Emilia 

Marty. Přeje si zjistit něco o kauze Gregor – Prus, která trvá téměř sto let a kterou  

v současné době ze strany mladého pana Gregora zastupuje právě advokát Kolenatý. Je to 

sloţitý spor o dědictví po zesnulém baronu Prusovi. Emilia Marty přináší nečekaně nový 

důkaz – informaci o zapečetěné obálce se závětí, která můţe přispět k úspěchu Gregora a 

která se nachází v Prusově domě. Všichni jsou postavou Emilie okouzleni – je krásná a 

tajemná. Především oba zájemci o dědictví – Prus a Gregor – po Emilii zatouţí a chtějí ji 

získat. Emilii ale evidentně milostné návrhy nezajímají – jejím cílem je získat obálku s 

nápisem Věc Makropulos z Prusova domu. Prus ji nakonec Emilii věnuje výměnou za 

společně strávenou noc. Mezitím se čím dál víc projevuje Emiliina přízračnost – bláznivý 

stařeček Hauk v ní poznává svou dávnou milenku - cikánku Eugenii Montez, aţ nápadně 

se její iniciály E. M. podobají mnoha jiným ţenám z různých století – např. Elian 

MacGregor, jejímuţ synovi baron Prus kdysi právě odkázal majetek. To vše přijde 

advokátu Kolenatému podezřelé a rozhodne se tak spolu s ostatními Emilii Marty 

„vyzpovídat“. Ta jim nakonec přiznává svou skutečnou identitu – jmenuje se Elina 

Makropulos a je jiţ 337 let stará. Její otec za vlády Rudolfa II. vytvořil recept na 

nesmrtelnost a jeho dcera Elina byla první, na které byl vyzkoušen. Od té doby prošla 

světem pod různými jmény, zanechala za sebou mnoho dětí a zlomených srdcí. Jedinému 

Prusovi kdysi řekla o receptu na nesmrtelnost a dala mu ho s tím, ţe se pro něj později 

vrátí. Vrátila se aţ nyní, kdy cítila, ţe je jiţ u konce ţivota, a byť ho vnímala jako dávno 

prázdný, strach ze smrti jí donutil opět prodlouţit svůj ţivot. Věcí Makropulos je tedy 

obálka s oním receptem. 

Aţ kdyţ Kolenatý Emilii úplně opije a ona stále tvrdí, ţe je Elina Makropulos, 

uvěří jí. Emilii odvedou do loţnice a posílají k ní lékaře. Nyní nastává příleţitost k váţné 

diskuzi, co by recept mohl znamenat pro lidstvo. Kolenatý se postupně ptá přítomných 

postav, jak by s receptem naloţili, komu by ho dali a za jakým účelem. Ukazuje se tak 

široké spektrum moţností, z nichţ není moţné jednoznačně vybrat tu správnou. To je 

typický projev problémového dramatu, který Čapek zároveň s konverzačním charakterem 
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této „komedie“ záměrně zvolil. Děj zakončuje návrat Emilie na scénu. Je odhodlaná svůj 

ţivot ukončit a darovat recept komukoliv z přítomných. Všichni ale odmítají. Jediná 

Kristina, která Emilii obdivovala jako zpěvačku, ale jejíţ chlapec si kvůli Emilii vzal ţivot, 

přijímá listinu a mlčky ji spálí. Jak se vyjádřila v předchozí diskuzi – „Byli by (lidé) 

šťastnější, kdyby tak dlouho ţili?“     

  

1.1 Setkání Janáčka s Čapkovým textem 

Janáčka zaujala Čapkova hra jiţ v počátcích jejího uvedení na divadelní scénu. Hned jak ji 

zhlédl (a to bylo dokonce několikrát), začal o ní uvaţovat jako o moţné předloze ke 

zhudebnění. Nebyl to aţ tak nečekaný nápad, námětem se drama vcelku hodilo k nedávno 

dokončené opeře Příhody lišky Bystroušky. Tam Janáček představuje nekonečný koloběh 

ţivota zvířat i lidí a předkládá ho jako smysluplný, přirozený a nutný. Naproti tomu Věc 

Makropulos vnáší receptem na nesmrtelnost narušení takového koloběhu a dokazuje jeho 

zhoubné dopady. Nejen námět, ale i Čapkovo zpracování nabízelo originálnímu skladateli 

mnoho lákavých a vhodných prvků pro operu – prolínání skutečnosti, fantaskna i 

grotesknosti, konverzační charakter (mnoţství důleţitých a propracovaných dialogů), 

tajemná atmosféra, záhadnost hlavní postavy i její sexuální přitaţlivost, ale také technické 

vymoţenosti doby - auto, telefon nebo netradiční prostředí advokátní kanceláře.
1
  

Janáček tedy brzy poţádal Karla Čapka prostřednictvím jeho sestry Heleny  

o svolení k vyuţití hry pro svou další operu. Čapek byl jeho výběrem překvapen
2
. Ze 

vzpomínek H. Čapkové víme, ţe Janáčkovu návrhu příliš nepřál (nejprve reagoval slovy: 

„Ten starý podivín! Za chvíli zkomponuje i nějakou lokálku z novin. Dobře, ţe neţádá, 

abych mu s tím pomohl; nechtělo by se mi soukat z toho libreto, nesvedl bych to asi, 

nemám čas a ani by se mi do toho nechtělo, i kdybych ho měl dost.“)
3
 V dopisu skladateli 

navrhuje, aby si vybral lepší předlohu s podobným tématem nebo aby věc zcela sám 

zpracoval.  

V takové situaci zaslal Janáčkovi jeho přítel a překladatel Max Brod svou kritiku 

dramatické novinky F. X. Šaldy Dítě, která Broda velmi zaujala a kterou Janáčkovi 

doporučil k přečtení a úvaze, zda by ji nechtěl upravit a zhudebnit. Janáček se tak 

                                                 
1
 Srov. [24], str. 5. 

2
 Helena Čapková ve svých vzpomínkách uvádí: „Karel sám nemá příliš rád ten rébus ţivota, 

alchymistickým trikem prodluţovaného tak nadbytečně aţ k touze po smrti jako vysvobození ze stavu, 

kdy uţ je moţno jím jen cynicky pohrdat.", [3], str. 324.   
3
 Tamtéţ.  
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rozhodoval mezi dvěma texty – Věc Makropulos a Dítě. Obě předlohy si vzal na 

prázdninový pobyt do Tater – obě proškrtal a předběţně upravil, a jednoznačně zvítězila 

Čapkova předloha. Skladatelova korespondence dokládá jeho úvahy a důvody rozhodnutí: 

„Po Lišce Bystroušce. Nevěděl jsem do čeho. Co osud dá. Ţivot chci, ţivot. Bylo to na 

Štrbském Plesu, čtu Šaldovo Dítě, kaţdý mi to chválil – a současně Makropulos. Chytlo 

mne to. Víte, to hrozné, ono citové člověka, který nikdy nebude mít konce. Neštěstí holé. 

Nic nechce, nic nečeká. Z toho musí něco být. Třetí dějství, na tom si zakládám: ten spád, 

ten sráz! To jsem cítil, to jsem chtěl. Dělal jsem to asi rok. Chodil jsem s tím, napřemýšlel 

se – ale pak se psalo! – jako stroj!“
4
 Nakonec se mu podařilo získat i právní svolení (byl 

totiţ v té době jiţ natolik uznávaný, ţe odmítnutí by nebylo vhodné ani výhodné), takţe 

práci na opeře a jejímu uvedení jiţ nestálo nic v cestě.    

Janáčka na Čapkově hře zaujala přednostně postava Emilie Marty, na kterou 

paradoxně Čapek nekladl takový důraz. Pro Čapka byla spojovacím článkem, který 

pomohl uvést téma nesmrtelnosti na scénu. Hlavní důraz pak kladl na diskuzi  

o problému dlouhověkosti. Janáček naproti tomu postavil Emilii do středu svého zájmu a 

její nešťastný úděl proţíval spolu s ní. Z jeho dopisů Kamile Stösslové můţeme 

vypozorovat, které vlastnosti a rysy ho na Emilii nejvíce zaujaly a co zamýšlel akcentovat. 

Zpočátku viděl kontrast její krásy a bývalé vášnivosti se současným nezájmem  

o muţe a lásku. Její citová vyhořelost ho fascinovala, rozhodl se jí ale vykreslit poněkud 

vřeleji, aby „lidé s ní měli soucit“.
5
 Jeho vztah k hlavní postavě i rysy, které akcentuje, 

vyjadřuje ve dvou dopisech. „Mají ji za lhářku, podvodnici, hysterickou ţenu – a ona je 

nakonec tak nešťastná! Chtěl bych, aby ji pak měli všichni rádi.“
6 

a o několik měsíců 

později píše: „S Věcí Makropulos jsem hotov. Ubohá třistaletá krasavice! Lidé ji měli za 

zlodějku, lhářku, za necitné zvíře. Bestií, kanálií ji nadávali, škrtit ji chtěli – a její vina? Ţe 

dlouho musela ţít. Lítost jsem měl s ní.“
7
 Bylo tedy nanejvýš jasné, jakou cestou se budou 

ubírat Janáčkovy úpravy – blíţe lidskému osudu a dál od úvahových myšlenek. O způsobu 

úpravy předlohy pojednáme ovšem aţ v následující kapitole.  

  

1.2 Náměty Janáčkových oper 

Abychom mohli námětově ještě výstiţněji začlenit Věc Makropulos do Janáčkovy operní 

                                                 
4
     [8], 8. března 1928.  

5
 Dopis L. Janáčka Kamile Stösslové, 4. prosince 1923, [7].  

6
 Tamtéţ, dopis 3. března 1925. 

7
 Tamtéţ, dopis 5. prosince 1925. 
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tvorby, všimneme si krátce právě jeho výběru námětů a předloh u jeho ostatních oper.  

Janáčkova operní prvotina Šárka čerpala námět z mytického příběhu  

o Ctiradovi a Šárce – tedy z tématu dívčí války. Skladatel si vybral Zeyerovo dramatické 

zpracování ve verších, byť by se mu dalo z dramatického hlediska ledacos vytknout (jak 

uvádí Jaroslav Vogel v Janáčkově monografii, Zeyer příběh zbytečně zkomplikoval řadou 

často protichůdných symbolů a místy nelogickými dějovými postupy). Janáčka ovšem 

pravděpodobně nejvíce na námětu zaujal milostný vztah Ctirada a Šárky – vnitřní boj 

Šárky, která se postupně do svého protivníka zamiluje, nakonec ho ovšem přece zradí a 

nechá zabít, sama pak dobrovolně umírá.  

Počátek románu zkomponoval Janáček na libreto, které mu podle povídky 

Gabriely Preissové zveršoval Jaroslav Tichý. Příběh je to velmi prostý, charakterem se 

přibliţuje obrozeneckým hrám – hraběcí syn Adolf flirtuje s pastýřovou dcerou Poluškou, 

ale hraběcí rodina jejich vztahu nepřeje. Adolf tak přestává o Polušku jevit zájem a své city 

směřuje ke komtese Irině, Poluška se vrací ke svému původnímu mládenci, který ani 

nepostřehnul, ţe pomýšlela na jiného. Závěrem je přednesena výchovná poučka – „Tak, tak 

vţdy se patří! Jen rovné ať se bratří!“ Zde je jiţ sloţitější vyvodit, z jakého důvodu si 

Janáček vybral pro svou druhou operu takový námět, který ho evidentně neinspiroval ani k 

přesvědčivému hudebnímu zpracování. Jeden z moţných výkladů by mohl vyplývat z 

Janáčkova tvůrčího období, kdy se přiklonil k lidovým kořenům a inspiroval se lidovou 

hudbou. Venkovské prostředí vybrané povídky, stejně jako nekomplikovanost děje nabízela 

Janáčkovi moţnost vyuţít právě folklorních prvků a v tomto směru upevnit tvůrčí styl.   

Opera Její pastorkyňa čerpá ze stejnojmenné dramatické předlohy Gabriely 

Preissové. Jedná se o realistické drama, které se odehrává na slováckém venkově a 

usvědčuje z lidské povrchnosti a pokrytectví. Nevlastní matka Jenůfy – přísná Kostelnička 

– tajně zavraţdí Jenůfčino nemanţelské novorozeně, aby nepřišly do řečí. Její čin je 

nakonec odhalen, Kostelnička je odsouzena a Jenůfu si bere za ţenu oddaný a milující 

Laca (nikoliv otec dítěte, ale jeho bratr). Janáček po všech stránkách vyuţil tento 

dramaticky vypjatý děj, který je plný emocí – lásky, nenávisti, utrpení, ţalu a nejistoty, 

stejně jako inspirativního slováckého prostředí (včetně nářečí).   

Kupodivu další opera nepokračovala v úspěšném stylu předchozí. Opera Osud 

vznikla z podnětu setkání Janáčka s Kamilou Urválkovou v lázních  

v Luhačovicích, kde mu jím obdivovaná ţena vyprávěla svůj ţivotní příběh, jak jí bylo 

ukřivděno hanlivou operou Kamila (Vítězslava Čelanského), kde byla vykreslena jako 
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přelétavá koketa. Janáček zatouţil vytvořit operu, kde by se dostalo Kamile zadostiučinění. 

Libreto vypracoval sám a o zbásnění poţádal mladou učitelku (blízkou přítelkyni jeho jiţ 

zesnulé dcery Olgy) Fedoru Bartošovou (která ovšem neměla s veršováním libreta ţádné 

větší zkušenosti). Výsledkem byl poměrně komplikovaný příběh, který nakonec postavu 

Kamily i její původní vyprávění natolik přeměnil, ţe v něm jiţ není k poznání. Je 

pravděpodobné, ţe pro Janáčka byl tento děj inspirativní spíš pro jeho souvislost  

s obdivovanou Kamilou, neţ pro příběh samotný.  

Operní bilogie Výlety páně Broučkovy (dnes pod názvem Výlety pana Broučka) 

podle Svatopluka Čecha obsahuje díly Výlet pana Broučka do měsíce a Výlet pana 

Broučka do XV. století, které jsou uváděny v rámci jednoho představení. Autorství libreta 

první části je velmi komplikované. (Janáček s ním nebyl dlouho spokojen. Během devíti let 

se na něm vystřídalo několik libretistů. Aţ Viktor Dyk se uvolil libreto „zkompletovat“, 

coţ stejně vzhledem k jeho zatčení roku 1917 musel definitivně udělat F. S. Procházka. Je 

tak moţná nakonec nejvýstiţnější výrok kritika J. Pihrta, který libreto označil za „výtvor, 

který vlastně nikdo nenapsal“.)
8
 Druhou část bilogie uţ vytvořil F. S. Procházka sám. Proč 

si vybral Janáček právě Čechovu humoristickou prózu? Kromě zajímavého prostředí 

(měsíčná krajina, husitské boje atp.) vnímal Janáček ještě mravní hodnotu díla - ošklivil se 

mu ten maloměstský člověk, který má pouze přízemní potřeby a myslí jen na sebe a své 

blaho. Jak pak sám říká: „Chtěl jsem, aby zhnusil se nám takový člověk, abychom jej na 

potkání ničili, dusili - ale v prvé řadě v sobě, abychom se obrodili v nebeské čistotě našich 

národních mučedníků.“
9
 Janáčkův cíl byl tedy mnohem více satirický, neţ fantaskní či 

humoristický.  

Opera Káťa Kabanová vznikla podle realistického dramatu A. N. Ostrovského 

Bouře. Libreto vytvořil sám skladatel. Ústřední postavou je nešťastná Káťa, která nemůţe 

ţít v povrchní a tradiční společnosti plné přetvářky. Je utiskovaná svou tchyní a její manţel 

není dostatečně silný, aby se vzepřel zlovůli své matky, a není Kátě dostatečnou oporou. 

Káťa nachází lásku u jiného muţe, ale neunese tíhu své nevěry a bezvýchodné situace a 

zešílí. Kdyţ má její milenec odjíţdět, vrhá se za bouře do vln Volhy. Janáčka opět uchvátila 

tragičnost hlavní postavy, její čistá duše, uvaţování, výčitky a touha po lásce. Nadto si její 

postavu spojil s Kamilou Urválkovou. Kromě citové vypjatosti příběhu byl Janáček jistě 

přitahován také jím tolik milovaným ruským prostředím.    

                                                 
8
 Srov. [34], str. 223-225. 

9
 Tamtéţ, str. 222. 
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Opera Příhody lišky Bystroušky vznikla na základě humoristické povídky Rudolfa 

Těsnohlídka Liška Bystrouška, která vycházela na pokračování v Lidových novinách. 

Janáček z této předlohy vytvořil operní libreto s filozofickým podtextem, které zaujalo 

diváky svou propojeností přírody s lidským světem. Zvířata zde pozorují lidské mravy a 

způsoby a posuzují je ze svého pohledu. Lidé zase poznávají, jak se sami mění a stárnou.  

Následovala opera Věc Makropulos a po ní zčásti nedopracovaná opera  

Z mrtvého domu. Tato opera vznikla podle Dostojevského Zápisků z mrtvého domu, kde 

je zachyceno vězeňské prostředí na Sibiři. Román Janáčka přitahoval nejen „divadlem  

v divadle“ (ve II. dějství hrají vězni divadelní hru), ale také absencí hlavní postavy, 

kolektivismem postav. Janáček zde upozorňuje na protiklad vězněných a věznitelů 

(především v I. jednání týrání politického vězně Petroviče), protiklad zločinců skutečných 

a politických vězňů (ve II. jednání ústící ve zranění malého Aljeji) a především zdůrazňuje 

kontrast svobody a zajetí, který je ve III. jednání symbolicky podpořený orlem, jenţ byl  

v I. jednání zraněn a nemohl létat a v závěru jiţ zdráv spolu s osvobozeným Petrovičem 

opouští vězeňské prostředí. Původní Janáčkův závěr ovšem nevyzníval optimisticky či 

nadějně, ale vracel děj do starých kolejí – stráţ zaţene ostatní vězně zpátky do svých cel, 

propuštěním jednoho se pro ostatní nic nezměnilo. Tento konec byl po Janáčkově smrti na 

přání reţiséra posmrtné premiéry Oty Zítka přepracován. Jeho záměrem bylo jasnější a 

pozitivnější vyznění, oslava svobody. Tato verze se jistě více podobá Janáčkově 

smířlivému tónu po dramatické situaci v Její pastorkyni, ale rezignující Janáčkův závěr 

více odpovídá realitě, celkovému ladění a koneckonců nebylo by ani v Janáčkově operní 

tvorbě ojedinělý – v Kátě Kabanové také ústí příběh v tragédii bez smíření.  

Vrátíme-li se k původní myšlence začlenit Věc Makropulos tematicky a námětově v 

celkovou operní tvorbu Janáčka, pomůţe nám v tom následující tabulka. 

 

Název opery Námět Ústřední téma Akcent Vyústění 

Šárka mytologický vztah Ctirada a 

Šárky 

Šárka smrt za lásku 

Počátek románu lidový nesmyslnost 

lásky mezi 

vyšším a niţším 

stavem 

prostředí poučné 

Její pastorkyňa dramatický vraţda dítěte ze 

sobeckého 

důvodu 

Kostelnička, 

Jenůfa 

nesmyslnost 

činu, smířlivost 

situace 
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Osud dramatický nešťastný osud 

skladatele 

utrpení 

skladatele 

smířlivá smrt 

skladatele 

Výlety páně 

Broučkovy 

satirický chování pana 

Broučka 

prospěchářský 

přístup Broučka 

pan Brouček ze 

všeho vyvázne 

Káťa Kabanová dramatický svázanost 

nechápajícím 

prostředím 

Káťa smrt  

Příhody lišky 

Bystroušky 

filozofický koloběh ţivota sledování postav smrt Bystroušky, 

úvahy revírníka 

Věc Makropulos filozofický, 

dramatický 

důsledky 

nesmrtelnosti 

Elina 

Makropulos 

odvaha zemřít, 

negace 

nesmrtelnosti 

Z mrtvého domu dramatický osudy vězňů proţívání vězňů oslava svobody/ 

návrat k rutině 

  

Jak je zřetelné z tabulky, Janáček si nevybíral náměty pouze dramatického rázu, ale také 

filozofického, mytologického, prostšího lidového nebo dokonce satirického. Převaţuje 

ovšem charakter dramatický, do kterého řadíme i Věc Makropulos, a filozofické pojetí 

můţe vycházet i z určitého ţivotního období skladatele, protoţe se k němu uchyluje ve 

dvou operách komponovaných po sobě (Příběhy lišky Bystroušky a Věc Makropulos).  

Typ ústředního tématu se většinou vztahuje k typu námětu – u dramatických 

námětů se jedná nejčastěji o překáţku či utrpení, u filozofických o nadčasové otázky 

(koloběh ţivota, téma nesmrtelnosti). U čtyř oper z celkových devíti klade skladatel důraz 

na ţenskou postavu a její osud a proţívání – od bojovné Šárky, přes upjatou Kostelničku či 

důvěřivou Jenůfu, citlivou Káťu aţ k vyhaslé Elině Makropulos. Ve dvou operách se více 

zaměřuje na osud muţských postav (v Osudu je to Ţivného nešťastný ţivotní úděl, ve 

Výletech páně Broučkovy je to sledování a odsuzování Broučkovy pohodlnosti a 

maloměšťáctví.) Více postav najednou pozoruje Janáček v Příhodách lišky Bystroušky a  

v opeře Z mrtvého domu. Pouze v Počátku románu můţeme mluvit o větším důrazu na 

charakter prostředí neţ na samotnou dějovou linii – tento přístup je u Janáčka ojedinělý.  

Smířlivý závěr bychom mohli spatřovat do určité míry v sedmi Janáčkových 

operách. Zařadili bychom sem poučný závěr Počátku románu, protoţe všichni jsou  

v závěru spokojeni ve svém postavení. Dále Její pastorkyni, protoţe opera nekončí 

odsouzením Kostelničky a zhroucením Jenůfy, ale Jenůfě zůstává nablízku Laca a stále si jí 

touţí z lásky vzít. Opera Osud sice končí smrtí hlavní postavy (Ţivný je zasaţen bleskem), 

je to pro něj ale vysvobození z trápení a těţkého osudu. Pan Brouček zase vyvázne ze 
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všech nástrah a ani největší nebezpečí nezmění jeho chlubivou a pokryteckou povahu – 

vyznění tedy sice je v podstatě pozitivní, ale ještě více tak ukazuje nepolepšitelný charakter 

postavy. Také Příhody lišky Bystroušky neskončí její smrtí, ale v závěrečné úvaze 

revírníka se laskavě poukazuje na „nekonečný ţivot“ v potomcích (lidských i zvířecích). 

Opera Z mrtvého domu končí smířlivě a pozitivně pouze v přepracované podobě – oslavou 

svobody.  

Postavení opery Věc Makropulos v tomto smyslu není jednoznačné, můţeme jí ale 

pravděpodobně přiřadit k operám se smířlivým závěrem – Elina Makropulos sice umírá, 

ale z dobrovolného rozhodnutí tak ukončuje svůj jiţ prázdný a cynický ţivot, lidstvu 

nezanechává ani recept na nesmrtelnost, takţe není stejným údělem „ohroţen“ nikdo další. 

Věc Makropulos tedy nijak nevyčnívá z řady Janáčkových oper. Je samozřejmě originální 

svým prostředím i téměř detektivní zápletkou, jak jiţ bylo ovšem zmíněno – výběr námětu 

nemohl diváky příliš překvapit vzhledem k předchozí opeře Příběhy lišky Bystroušky.  
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2. Úprava předlohy v libreto 

2.1 Typické rysy libreta
10

 

Libreto představuje specifický druh dramatického textu. Svou formou je blízké 

činohernímu dramatu, avšak na rozdíl od něho není svébytným uměleckým dílem, neboť je 

určeno zcela bezvýhradně ke zhudebnění a následnému scénickému provedení. Pro tvorbu 

libreta platí v zásadě podobná pravidla jako pro tvorbu dramatu. Proto také vyuţití 

dramatické předlohy znamenalo pro libretistu jiţ poloviční práci. Kromě dramatické 

výstavby se ovšem libreto vyznačuje a vyčleňuje svými specifickými rysy. Libretistika 

totiţ jako „specializovaný obor slovesné tvorby, zaměřený na produkci libret,“
11

 dokazuje, 

ţe tvorba libret má svá pravidla, kterým je potřeba věnovat pozornost. Libretisté musí text 

upravovat pro hudební deklamaci, ve vztahu k typu divadla a kompoziční praxi, s ohledem 

na prostor, čas atp. Přes různost libretistické praxe v jejích jednotlivých obdobích můţeme 

vysledovat určité shodné rysy, které jsou pro libreto typické a které zaručovaly (nebo 

alespoň zdánlivě umoţňovaly) jeho ţivotaschopnost.   

Obecně lze říci, ţe hlavním a také prvním úkolem libretisty je zvolit správné a 

vhodné téma či námět. Úspěšný německý libretista Albert Lortzing (1801-1851) údajně 

vyjádřil názor, ţe pro zopernění je nejvhodnější „zapomenutý průměr“.
12

 Nehledal vysoce 

hodnocená umělecká díla jako předlohu, ale průměrné látky, které ovšem obsahovaly 

vhodné dramatické situace a inspirativní prvky. Dlouhou dobu byly upřednostňovány 

náměty z mytologie (podporovaly tak dobovou divadelní velkolepost, pompéznost, ale i 

vyšší styl opery), dále z historie, z náboţenské tematiky, a pak podle druhu opery (buffa či 

seria) jsou středem pozornosti intriky, milostné vztahy, tragický osud hrdiny, nepřízeň 

osudu atp. Náměty se různě přepracovávaly, upravovaly a znovu pouţívaly. Kromě 

uvedených námětů se také vyuţívala jiţ vytvořená literární díla – divadelní hry, poetická 

dramata aj., která libretisté přepracovali (nejčastěji zveršovali, později pouze různě krátili). 

Z potřebných vlastností libreta jmenujme stručnost, jednoznačnost a 

zjednodušenost děje. Jsou upřednostňovány základní vztahy mezi protagonisty, postavy 

jsou typově výrazné, vyvolávány a proţívány jsou především základní emoce jako strach, 

radost, bolest ap. Podle těchto kritérií byly tedy náměty vybírány a přepracovávány. Děj 

                                                 
10

 Kapitola převzata z mé diplomové práce a rozšířena.[19] 
11

  [16], heslo Libreto. 
12

  Srov. [6], str. 54. 
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navíc musel být pro diváka poutavý, názorný, srozumitelný a logický. V tomto směru byly 

vedeny mnohé boje (Gluckova operní reforma byla postavena na návratu logických a 

odůvodněných jednání v opeře, vyzdvihoval nutnost pravdivosti jednání postav, a tím i 

smysluplnosti celého příběhu).  

Edgar Istel ve svém díle Das Libretto formuluje čtyři „konstruktivní zákony“
13

, 

vztahující se k tvorbě libreta. (1) Názornost – text má jít ruku v ruce s akcí, vnějším 

projevem, předvedením, (2) stručnost – text nesmí být příliš dlouhý, libretista musí počítat 

ještě s hudebním prodlouţením fráze od skladatele, (3) reţisérský pohled – vztahuje se 

především na skladatele, potřeba vnímat text divadelním pohledem, (4) střídmost – doslova 

omezení jen na to nejnutnější, vztahuje se jak na počet osob tak na počet aktů a proměn.
14

 

Je samozřejmé, ţe tyto „zákony“ jsou do určité míry překonány, svým způsobem ovšem 

skutečně představují shrnutí typických rysů libretistické praxe. Názornost souvisí se 

zjednodušením děje - příliš sloţitý děj, který nemůţe být také vizuálně znázorněn, nemusí 

být divákem pochopen (jeho pozornost je totiţ roztříštěna mezi text a hudbu, nehledě na 

často hůře srozumitelnou pěveckou interpretaci). Děj musí být výpravný, obohacený 

rekvizitami a vizuálními doplňky, které pomůţou divákovi v orientaci. Toto pravidlo platí 

do určité míry dosud. Ještě v souvislosti se Smetanovými operami se hovořilo o tom, ţe 

„zpívané slovo nemíří nad pojmenování viditelného“ neboli „srozumitelnost je vázána na 

zjevnost scénické akce.“
15

  Názornost byla poněkud potlačena počátkem 20. století  

s příchodem nových „rozvolněných“ hudebních směrů, které bořily tradiční stavbu fráze a 

zhudebňovaly cokoliv bez ohledu na dosavadní zvyklosti (typickým příkladem byla hudba 

Paříţské šestky, jejíţ představitelé například zhudebnili katalog květin
16

).   

Stručnost textu opět souvisí se zjednodušením, ve shodě s pravidlem jednoty děje je 

vhodné omezit epizodní a podruţné scény, které děj rozmělní a zkomplikují. Reţisérský 

pohled aplikuje dramatické prvky, určuje dramatickou výstavbu. Střídmost zahrnuje 

předchozí zákony.  

V současné době nelze mluvit o jedné konkrétní libretistické škole, přístupy se 

různí, libretisté vyuţívají širokou škálu všech moţností, jak text zpracovat a na základě 

jakých pravidel. Jak uvádí Trojan: „Ustálené schéma pro tvorbu libret v současné době 

                                                 
13

 Formulováno Jiránkem v jeho článku K problému operního libreta [12] na základě jeho překladu 

publikace Das Libretto. 
14

  [12], str. 224. 
15

  [23], str. 37. 
16

 Takový písňový cyklus vytvořil Darius Milhaud (1892-1974).  
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neexistuje.“
17

 Próza je dnes jiţ běţně zhudebňována, náměty se kromě tradičních (jako 

jsou literární předlohy, lidová hudba, historické postavy a další) často vztahují k aktuálním 

skutečnostem (sport
18

, filmy
19

, nedávná historie národa
20

).  

 

2.1.1 Dramatické postavy a jejich vyjádření
21

 

Postavy v operních libretech bývají často typizované, charakterově výrazné. Aţ do  

20. století u nich neprobíhá zvláštní psychologický vývoj v průběhu děje vzhledem  

k omezeným textovým moţnostem a charakteru operní praxe. Postavy v barokní opeře 

byly od sebe často k nerozeznání
22

, neapolská opera zase přestávala (pro své technické a 

povrchní zaměření na způsob provedení) klást důraz na smysluplné jednání postav (coţ 

výrazněji mění Gluckova reforma v 2. polovině 18. století).   Převratný je v tomto směru 

také Mozartův singspiel (árie a ansámbly jsou prostřídány mluveným slovem, to celé  

v národním jazyce), který otevírá lepší šance pro diváka porozumět textu a skladateli 

nabízí moţnost tvořit časové i místní naráţky, a děj tak aktualizovat.
23

 

Některé typy opery předurčovaly, jaké postavy se v nich budou vyskytovat. Opera 

buffa (která se zrodila v Neapoli pod vlivem komedie dell´arte a ţertovných intermezz  

v 18. století) vyuţívala typizované postavy mladé dívky, skrblivého staříka a zamilovaného 

mladíka v charakteristických situacích. Z komedie dell´arte převzala postavy sluhů 

(harlekýn a kolombína), pantalona (obchodník, vysazený na peníze, v české opeře 

například prezentován postavou Kecala), starého kapitána, chůvy či advokáta.  Opera seria 

naopak dávala prostor neohroţeným vojevůdcům, vládychtivým soupeřům, hrdinům a 

vladařům, kteří spíše představovali obecné názory, neţ vlastní přístup. 
24

   

 Dramatické postavy jsou blíţe určovány jménem, jazykem (opera buffa pouţívala 

běţný jazyk lidových vrstev, dialekty, sociolekty), kostýmem či počtem výstupů (a 

především počtem árií, které pro svou technickou obtíţnost patří mezi důleţité ukazatele 

významu role). Nesmíme také opomenout vliv, který je často ve své roli dramaturgického 

činitele podceňovaný, a tím je témbr hlasu
25

. Témbr hlasu samozřejmě skladatel určit do 

                                                 
17

  [33], str. 5 
18

  opera Nagano (M. Smolka) 
19

  opera Silnice (V. Kašlík)  
20

  opera Zítra se bude ... (o procesu  Milady Horákové) autorů J. Nekvasila a A. Březiny 
21

 Kapitola převzata z mé diplomové práce a rozšířena. [19] 
22

  Srov. [6], kapitola Zdání skutečnosti.  
23

  Srov. [21]  
24

 Srov. [33], kapitola Opera buffa. 
25

  Tj. základní hlasová barva promlouvajícího ([13], str. 89). 
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důsledku nemůţe, ale s témbrem do jisté míry souvisí výškový rozsah hlasového rejstříku 

(tzv. rejstříkování)
26

, coţ uţ skladatel v obsazení uvádí a rozhoduje. Tomu, jak můţe určení 

rejstříku ovlivnit divákovo vnímání postavy a jak můţou hudební prostředky dokreslit 

postavu, se věnuje ve svých publikacích Jaroslav Jiránek.
27

Jiránek rozlišuje tři kategorie 

charakteristik – do první kategorie zařazuje témbr, rejstříkování, melodický charakter řeči 

(výšková hodnota tónů, kolem kterých se melodie nejvíce soustředí), tempo (ve vztahu 

k obvyklému tempu mluvy), dynamiku, rytmus a agogiku. Do druhé kategorie patří 

hudební prostředky zaměřené na intonaci (podporující hudební vyjádření řeči), kam 

Jiránek řadí modalitu, harmonii, polyfonii, metrum, tektoniku a fakturu. Třetí kategorie se 

věnuje frázování.
28 

 

Všechny výše uvedené prostředky vyjádření pomáhají hudbě lépe vystihnout jinak 

mluvenou deklamaci. Při detailním rozboru pěveckého partu konkrétní postavy si můţeme 

také všímat převaţujících intervalů, které určují typ projevu (vyrovnaný, vzrušený, 

rozpačitý).  

 

2.2 Janáčkovy libretistické úpravy činoherních předloh   

20. století vneslo do libretistiky nový proud - nezávisle na sobě začaly vznikat opery podle 

činoherních předloh, které libretisté (často právě samotní skladatelé) pouze proškrtali, 

zkrátili a mírně upravili. Tak si počínal například Richard Strauss při úpravě textu 

Wildeovy divadelní hry Salome - zkrátil text téměř na polovinu, vyškrtl mnohé vedlejší 

postavy i některé dialogy (které charakterizovaly např. Heroda a Herodiadu), vynechal 

teologické disputace.
29

 Snaţil se o zhuštěnost děje, o zestručnění předlohy. Rozdíl oproti 

dosavadnímu způsobu úprav spočíval v tom, ţe textovou stránku předlohy převzal  

v původním tvaru, k němuţ buď doplnil vlastní invenci, nebo obsah pozměnil pouze 

pomocí krácení a opakování. Do té doby (tedy do počátku 20. století) slouţila prozaická 

předloha spíš jako inspirace pro libretistu, jako „dějová kostra“, kterou bylo potřeba 

dramaticky zpracovat a zveršovat. (O transformaci prozaické předlohy v libreto hovoří 

například Mocná a Šustíková v článku o Smetanově Hubičce.
30

 Uvádějí čtyři významové a 

stylistické posuny, které převedení způsobilo – lyrizace, idealizace, abstrakce a 

                                                 
26

  Tj. obvyklá hlasová výška a hlasový rozsah ([13]). 
27

  Jako například [13], [12]. 
28

  Srov. [13] 
29

  Srov. [6], kapitola Osvědčené vzory. 
30

 Srov. [18] 
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normativita.) Naproti tomu byl text v činoherní předloze zachován (buď ve verších či  

v próze - nástup činoherních předloh se totiţ časově víceméně kryje s nástupem prózy do 

operního jazyka). Janáček se svou operní tvorbou plně začlenil do světového trendu (který 

ovšem, jak jsme jiţ zmiňovali, vznikal nezávisle na sobě v tvorbě různých skladatelů) jak 

vyuţitím činoherních textů, tak prozaizací jazyka. Dramatické předlohy vyuţil ve čtyřech 

svých operách.   

Jiţ Zeyerovo veršované drama Šárka, které mělo být původně přímo libretem pro 

zamýšlenou operu Antonína Dvořáka, Janáček upravuje podle svých představ. (Operu 

vytvořil jiţ roku 1887, kvůli nesouhlasu Zeyera byla však provedena aţ v roce 1925.) 

Podrobným srovnáváním Zeyerova a Janáčkova textu se zabývala A. Mazlová ve své 

studii. Janáčkovo přepracování shrnuje jako snahu o „stručné, konkrétní vyjadřování,  

o ţivý dialog a určitou prozaizaci verše, expresívně zabarvenou.“
31

 Janáček do určité míry 

potlačil mytologickou atmosféru díla a zaměřil svou pozornost na ústřední milostný 

konflikt Ctirada a Šárky, jeho záměrem bylo zdůraznit především subjektivní proţívání 

tragického osudu.  

Významným libretistickým počinem v Janáčkově tvorbě byla ovšem úprava 

dramatu Gabriely Preissové Její pastorkyňa (1894-1903, provedena 1904). Janáček 

vyškrtal pasáţe zabývající se minulostí jednajících postav (vzpomínky Kostelničky na své 

manţelství a dětství Jenůfy, Lacy a Štefy), škrtal někdy celé scény, vypouštěl slovesa, 

pokud text dával smysl, vynechával oslovení. Naopak některé vybrané výrazy mnohokrát 

opakoval a zdůrazňoval oproti předloze.
32

 Postavy Janáček oprošťoval od zavádějících 

rozměrů, které původně slouţili k hlubšímu vykreslení charakteru – to ale skladatel a 

libretista opery nepotřeboval – divák měl jasně rozlišovat charaktery postav. Tak například 

vynechal v I. dějství výstup, kde rychtáře hubuje jeho ţena, aby rychtář neztratil autoritu 

tolik potřebnou v dějství závěrečném. Naopak rozšíření předlohy si dovolil zejména  

v písních – vkládá vstupní píseň rekrutů Všeci se ţenija, původní Jenůfčinu píseň od 

Preissové nahrazuje písní vlastní na slova lidové písně Daleko, široko apod. Obecně 

můţeme říci, ţe sledoval důsledně hlavní dramatickou myšlenku a podpořil dramatický 

spád - zdůraznil  motiv ţárlivosti, náruţivosti slováckého venkovského lidu, ale především 

lásku. Po premiéře v Brně roku 1904 Janáček operu ještě přepracoval. Změny se týkaly 

především charakteru Kostelničky, která v prvním zpracování vystupovala lidštěji a 

                                                 
31

 [17], str. 85. 
32

  Srov. [20], str. 106. 
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rozváţněji – svým zpěvem o nehodném manţelovi (Aji on byl ţlutohřivý) si mohla získat i 

soucit diváka. Tento nejednoznačný rozměr postavy Janáček vypustil.
33 

 

Ve svých téměř sedmdesáti letech upravil Janáček drama Alexandra N. Ostrovského 

Bouře a zhudebnil ho v operu Káťa Kabanová (1919-1921, provedena 1921). Zkrácení 

bylo velmi zásadní – z původních pěti dějství zůstalo při třech. Zasáhl také do místa děje 

(sloučil například tři výstupy v totoţné místo oproti předloze), některé monology upravil  

v dialogy, některé role úplně škrtl nebo jejich promluvy přenechal jiným postavám. Jak 

uvádí konkrétněji Jaroslav Vogel v monografii o Janáčkovi, někdy takovými škrty a 

změnami došlo k dějovým nesrovnalostem. („Ač dal Kátě – na rozdíl od Ostrovského – 

přímo po vyznání viny prchnout z rodinného kruhu – ponechává ji v dalším, co nejtěsněji 

navazujícím a zřejmě téhoţ večera se odehrávajícím obraze vyprávět o tom, jak ji doma – 

kde tedy vůbec uţ nebyla – po onom vyznání týrali!“
34

)   

   

Obecně bychom mohli k Janáčkovu způsobu úprav říci, ţe kromě přirozeného krácení, 

které vyplývalo z většího rozsahu předlohy, docházelo také k omezování počtu postav či  

k jejich slučování. Janáček posiloval ústřední téma, ubíral vliv a důleţitost vedlejších 

dějových linií, zjednodušoval charakter postav a upevňoval jejich výrazné rysy. Pouze 

sporadicky pak vkládal vlastní textové doplňky.    

 

2.3 Janáčkův postup při úpravě Věci Makropulos 

Také v případě úpravy dramatu Věc Makropulos si počínal Janáček obdobně jako  

u předchozích oper. Jak uvádí F. Pala, libreto upravil Janáček stejnou metodou jako  

v případě opery Káťa Kabanová.
35

 Počet jednání mírně zredukoval (z původních tří jednání 

s proměnou na samotná tři jednání). Přejal všechny postavy, ovšem méně neţ v „Kátě“ 

škrtal (nejméně v I. a II. jednání, ve III. jednání, které bylo nejvíce konverzačního 

charakteru, pak vypustil celou diskuzi na téma nesmrtelnosti). Přidal několik scénických 

poznámek, z nichţ zajisté povaţoval za důleţité světelné efekty. Závěr celkově zkrátil, 

zjednodušil a nechal vyznít spíše tragicky (k čemuţ záměrně směřoval jiţ od začátku  

v tragičnosti hlavní postavy).   

 

                                                 
33

 Srov. [31], str. 211. 
34

 [34], str. 252 
35

 Srov. [24], str. 6. 
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2.3.1 Libretistické postupy ve Věci Makropulos
36

 

Janáček při svých úpravách samozřejmě vycházel z libretistických potřeb a postupů. 

Hledisko stručnosti, jednoznačnosti a zjednodušenosti děje bylo víceméně dodrţeno, 

samozřejmě s ohledem na charakter předlohy (Janáček se nemohl zcela vyhnout 

právnickým záleţitostem, ale ty nestojí v centru zájmu a dění – divák nemá pochopit (ani  

v případě Čapkovy hry, ani v případě opery) souvislosti kauzy Gregor – Prus, ale u Janáčka 

je kladen ještě větší důraz na vztahy mezi jednotlivými osobami a na vykreslení postavy 

Emilie, coţ je dostatečně jednoznačné.  

 Text se přidrţuje libretistické tradice tím, ţe se zaměřuje na základní vztahy – jedná 

se především o vyjadřování citů (nejčastěji vůči Emilii), nalezneme zde i projevy dalších 

základních emocí jako je například strach (strach Emilie ze smrti, strach komorné ze 

zprávy o Jankovi). Postavy nejsou všechny typově výrazné – svými povahami a jednáním 

spíše přibliţují povahu Emilie.  

 Poutavost děje spočívá především ve sledování osudu Emilie,  

v postupném takřka detektivním odhalování její minulosti, na jejímţ základě je zjištěna 

pravda o Věci Makropulos. Logika děje a jednání je podpořena právnickými termíny a 

celou kauzou Gregor – Prus.  

 Z konstruktivních zákonů Edgara Istela zde zmíníme názornost, která prostupuje 

celé libreto – Vítek i Kolenatý listují v archivu, mluví do telefonu, Gregor přináší květiny, 

Krista s Vítkem fotografii k podepsání, Prus předává Emilii zapečetěnou obálku, v kufru 

Emilie jsou nalezeny doličné předměty, v závěru Kristina pálí nad svíčkou listinu s Věcí 

Makropulos. Názornost je tedy pečlivě dodrţována, moţná tím spíše, ţe je právnický děj 

někdy, slovy Karla Čapka, nepoetický a konverzační. Co se týče pravidla stručnosti, určitě 

můţeme jiţ nyní konstatovat, ţe Janáček původní předlohu významně zkrátil, aby text 

mohl o to více prodlouţit hudebně. Divadelnost pohledu byla částečně zajištěna uţ volbou 

dramatické předlohy. Střídmost týkající se počtu osob a aktů nebylo nutné příliš upravovat 

– uţ Čapkova hra není v tomto směru přemrštěná. 

 

2.3.2 Dramatické postavy v Janáčkově Věci Makropulos 
37

 

Dramatických postav je celkově dvanáct. (Muţský sbor neřadíme do dramatických postav, 

protoţe není na scéně a jeho význam je pouze umocňující – opakuje Emiliina slova; 

                                                 
36

 Kapitola převzata z mé diplomové práce a rozšířena. [19] 
37

 Tamtéţ. 
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postava lékaře je velmi sporná – v ději nemá ţádnou promluvu, není uvedena ani  

v seznamu postav, na scéně se ale objevuje dvakrát – kdyţ odvádí Hauka ve třetím dějství 

a kdyţ přichází ošetřit Emilii do loţnice. Vycházíme tedy z Lukešova pojetí dramatické 

postavy
38

, podle níţ postava lékaře patří do pomocného personálu a je součástí 

dramatických postav). Muţský sbor má svou úlohu pravděpodobně především hudební – 

pomáhá umocnit význam Emiliiných vět, akcentuje ty nejvýznamnější.  

Z Emiliiny výpovědi na základě opakování jsou zdůrazněny tyto aspekty: „Jsme věci a 

stíny. Umřít nebo odejít – vše jedno, vše stejné. Hlupci, my jsme tak šťastni. Chtít víc 

nemůţeme!“ Dalo by se říci, ţe právě toto představuje ústřední názor Emilie.    

 Hlavní postavou je jednoznačně Emilia Marty – má nejvíce promluv, na scéně je 

téměř neustále, pro děj je zásadní a nepostradatelná, celý příběh je postaven právě na jejím 

osudu. Díky ní je představena kauza Gregor – Prus, přináší do ní nové důkazy, získává Věc 

Makropulos, objasňuje nakonec její význam a dopad, zříká se jí a nechá ji zničit. Všechny 

ostatní postavy jí v tom různým způsobem napomáhají.  

  Podle počtu promluv by mezi prvními vedlejšími postavami byl Albert 

Gregor.  Hraje totiţ významnou roli v celé kauze, Emilia je jeho příbuznou, přichází  

s důkazy, které mohou zachránit právě jeho. V ději zdůrazňuje Emiliinu chladnost a 

provokativnost především v lásce (její nezdvořilé povýšené jednání).  

 Hned další významnou vedlejší rolí je dr. Kolenatý, který vysvětluje celou kauzu, 

představuje nedůvěru vůči Emilii, podezřelost jejích důkazů, v závěru je pak hlavním 

aktérem dotazování se Emilie na její identitu, minulost.   Jeho role je stejně jako jeho 

povaha velmi praktická - posouvá děj kupředu, vnáší do něj logické a racionální prvky, 

třídí informace. Zajímavé je, ţe se vůbec neobjevuje v celém druhém dějství – to je totiţ 

výhradně věnováno vykreslení osobnosti Emilie na základě její vlastní fabule, v něm je 

prostor pro všechny citové vztahy k Emilii (a jediný Kolenatý nebyl zjevně na jejím 

představení, nechová k ní ţádný citový vztah ani obdiv). Zmíněná citová neangaţovanost 

Kolenatého k hlavní postavě je poměrně neobvyklá vzhledem k tradici libreta, která 

předpokládá u významných postav právě vyjádření osobního vztahu či emocí.   

 Další vedlejší postavou významnou pro děj je Jaroslav Prus. Postava váţeného 

muţe, který drţí svůj ţivot pevně ve svých rukou do té doby, neţ potká Emilii – zpronevěří 

kvůli ní zapečetěnou obálku, která nebyla ani jeho, a jeho syn se kvůli nenaplněné lásce  

                                                 
38

 Podle Lukeše ([15],  str. 176) do dramatického personálu zahrnujeme „všechny vystupující dramatické 

postavy, ať ţivě nebo technicky zprostředkované (...), ať uţ disponují „vlastním" textem (replikami) nebo 

ne, tedy včetně davu či pomocného personálu, pokud vystupuje (byť v elementární) dramatické funkci." 
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k Emilii a věčnému poniţování od otce zabije. Jeho postava je významná pro znázornění 

Emiliina vlivu, ukazuje z jiného pohledu její chladnost a cynismus. Přestoţe je v lásce 

provokativní, skutečnost je taková, ţe zůstává chladná, není v ní ţivot, vášeň, touha. Ani 

smrt Janka ji nedojímá, přeţila jiţ tolik generací, ţe pro ni smrt není překvapením.  

 Postava solicitátora Vítka je spíše epizodní, přestoţe ze všech takových postav má 

nejvíc promluv, jeho význam pro děj je podruţný. Vystupuje jako podřízený Kolenatého – 

pomáhá mu, získá podpis E. M., na jehoţ základě ji posléze obviní z falšování a rozvíří tak 

zájem o Emiliinu pravou identitu.  

 Kristinka představuje určitý protipól Emilie – dětsky prostá, citlivá, rázná a 

odváţná (nebo také lehkomyslná). Lásku staví nad kariéru (rozhovor s Jankem vidíme 

spíše laškování neţ váţný úmysl), soucit nad nenávist (lituje Emiliin osud navzdory tomu, 

ţe měla nepřímý vliv na Jankovu sebevraţdu). Svým závěrečným činem – spálením Věci 

Makropulos – rozhodne o osudu Emilie (v menší míře je zde znatelný aspekt zničení 

receptu na dlouhověkost, který by mohl být teoreticky vyuţit například samotnou 

Kristinou). Zda je to čin odváţný nebo lehkováţný (v úvahu by mohla také připadat 

pomsta), nelze objektivně určit.  

 Janek dokresluje charakter Prusa (tvrdost) a Emilie (manipulování), svou smrtí 

opět dokazuje Emiliinu chladnost, bezcitnost a cynismus. 

 Hauk-Šendorf představuje Emilii v poněkud jiném světle – ještě jako vášnivou a 

provokativní. Dokazuje, ţe Emilia nebyla vţdy chladná a rezignovaná. Potvrzuje tak 

Emiliino vyznání, ţe v ní umřela duše – vše pro ni přestalo postupně mít smysl. Zmizela 

láska, vášeň i radost. 

 Postavy komorné, strojníka a poklízečky povaţujeme za epizodní (komorná plní 

především svou funkci, strojník a poklízečka uvádějí druhé dějství, vysvětlují tak, co se 

odehrálo, a ze své prosté pozice komentují Emiliinu osobnost).    

 Zda jsou postavy kladné či záporné nelze v tomto případě určit - postavy to svým 

jednání jednoznačně nevyjadřují, v centru pozornosti není problematika dobra a zla, nýbrţ 

sledování ţivotního osudu Emilie a vhled do moţného proţívání tolik zkušeného a tak 

dlouho ţijícího člověka. Do určité míry bychom v tomto smyslu mohli jedině sledovat 

protiklad postavy Emilie a Kristiny. Emilia by v takovém porovnání představovala 

vlastnosti spíše negativní (cynismus, povýšenost, bezcitnost, odměřenost), Kristina 

pozitivní (upřímnost, citlivost, čistota). Na druhou stranu takové srovnání není úplně 

objektivní, protoţe o Emilii toho víme mnohonásobně více neţ o Kristině. Ostatní postavy 
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nejsou jednostranně profilované, většinou se v nich mísí dobré i špatné povahové rysy, 

často jich neznáme dostatek k relevantnímu posouzení. 

  

2.3.3 Tendence v úpravách
39

 

V této kapitole sledujeme tendence Janáčkových úprav. V úvodu vţdy představíme 

dějovou linii konkrétního dějství a dále specifikujeme Janáčkovy postupy a vznikající 

odlišnosti od původní předlohy.  

 

1. dějství 

V advokátní kanceláři doktora Kolenatého uklízí solicitátor Vítek spisy. S úctou k historii 

vzpomíná dlouhotrvající kauzu Gregor – Prus, která se moţná téměř po sto letech trvání 

tohoto dne rozhodne u Nejvyššího soudu. Do kanceláře přichází mladý Albert Gregor, 

který Vítkovi připomíná, jak je pro něj pozitivní výsledek kauzy ţivotně důleţitý. Přichází 

také Vítkova dcera Kristina, která zpívá v opeře a nadšeně vypráví o dokonalé pěvkyni 

Emilii Marty. K překvapení všech tato zmíněná zpěvačka vstupuje do kanceláře (v libretu  

v doprovodu dr. Kolenatého, v dramatu přichází Kolenatý o něco dříve) a nechává si 

vyprávět o kauze. Nečekaně přináší informaci o důleţitých spisech, které se mají nacházet 

v domě pana Pruse v zapečetěné obálce a které by měly obsahovat i dosud chybějící závěť 

barona Prusa. Nedůvěřivý advokát se na Gregorovo naléhání vypraví informaci ověřit, 

Gregor zatím zůstává ve společnosti Emilie a je jí naprosto okouzlen, Emilia ho ţádá  

o řecké listiny, které ale Gregor nemá. (V dramatu přichází od Nejvyššího soudu zpráva, ţe 

Gregor proces prohrál.) Tu se ale vrací advokát Kolenatý spolu s Gregorovým soupeřem 

Prusem a přináší skutečně nalezenou závěť, Kolenatý Gregorovi slibuje obnovení procesu. 

Emilia stále doufá, ţe se nalezly i jiné (řecké) dokumenty a seznamuje se s Prusem. 

  

A) tendence ke změně charakteru postav či jejich zjednodušení 

Jednou z prvních postav, která se objevuje na scéně, je solicitátor Vítek. Jeho postava 

působí mnohem více ironicky neţ u Čapka. Je to dáno drobnými úpravami a škrty  

z Janáčkovy strany. Například často vyškrtl úsluţné Vítkovo „pane“ (coţ umocňovalo 

Vítkovu podřízenost), větší část lítostivé promluvy Vítka o historičnosti kauzy (díky 

zkrácení působí postava odměřeněji). Rozdíl se projevuje také v záměnách slov  
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 Na základě závěrů v mé diplomové práci. 
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(v dramatu: „Pak se zastřelíte, pane.“, v libretu: „Pak – se zastřelte.“) – opět mnohem 

příkřejší a přímější vyznění.  

 V textu také můţeme vysledovat různé náznaky Emiliina nadhledu, kterými 

vyjadřuje, ţe její vnímání světa je odlišné od běţného. První náznak se objevuje pouze  

v dramatu a týká se peněz. (Emilia: „A stojí ten Loukov za tolik tahaček?“, Gregor: „To si 

myslím.“, Kolenatý: „Víte, v šedesátých letech byl na loukovské půdě otevřen uhelný důl. 

Cena se nedá ani přibliţně odhadnout. Řekněme sto padesát miliónů.“, Emilia: „Nic víc?“) 

Další náznak spatřujeme v rozhovoru s Gregorem.V dramatu se zdá, ţe se vysmívá 

Gregorově vztahu ke kauze – chtěl by se býval kvůli dluhům zastřelit – zdá se jí to tak 

pošetilé a zbytečné. (Gregor: „ Najednou přijdete vy, přijdete bůhví odkud, slavná, úţasná, 

plná tajemství, abyste mne zachránila! Proč se smějete? Proč se mi smějete?“, Emilia: 

„Hlouposti. Nic to není.“), v libretu je to méně srozumitelné, zdá se, ţe se spíše vysmívá 

Gregorově tvrzení, ţe je slavná a úţasná (Gregor: „A najednou jste přišla vy, bůhví odkud, 

slavná, úţasná, plná tajemství. Proč se smějete?“, Emilia: „Nic. Hlouposti.“).    

  

B) tendence k opakování slov a vět 

V textu působí opakování velmi uměle, ale v hudbě slouţí spolu s hudebními prostředky  

k výraznějšímu vyjádření gradace. (Kristina: „Ta Marty je ohromná.“, Gregor: „Kdo, 

kdo?“, Vítek: „Kdo, kdo?“). Pokud nahlédneme do partitury, zjistíme, ţe někdy se 

opakovaná slova překrývají, a nejspíš i proto je moţné je opakovat víckrát, aniţ by to 

působilo rušivě. (Tak je tomu například v pasáţi, kde Emilia zvolá: „Vy mně nevěříte?“ a 

Kolenatý reaguje: „Ani slova!“ zároveň s Gregorovým: „Já věřím!“, melodická sekvence 

se opakuje ve vyšší poloze (gradace) se stejnou reakcí muţů, a poté pokračuje jiţ Kolenatý 

sám: „Ani slova!“, do čehoţ vstupuje Gregor: „Jak se můţete opováţit.“ a Kolenatý 

zároveň s ním ještě naposledy zopakuje: „Ani slova!“ Tím se opět potvrzuje, jak moc je 

libreto vázané na zhudebnění a jak se s ním doplňuje.) 

 

C) tendence k omezení humoru  

Čapek do svého dramatu někdy zařadil také vtipné pasáţe (jistě i proto, aby dostál ţánru 

komedie (zvláště konverzační) a děj trochu odlehčil. Nejčastěji k tomu vyuţil ironické 

postavy Kolenatého (Kolenatý: „Nejvyšší soud se právě odebral -“, Gregor: „– k poradě?“, 

Kolenatý: „Ne, k obědu.“). Takové pasáţe jsou Janáčkem vyškrtnuty. 

D) tendence ke slovním a významovým proměnám  
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Janáček často měnil slovosled (zvláštní je, ţe ho do jisté míry spíše archaizoval – namísto 

„Ale kaţdý zázrak se musí vysvětlit.“ uvádí „Ale kaţdý zázrak musí se vysvětlit.“ nebo 

jinde „Pročpak děláte z nás blázny?“) Kromě slovosledu někdy nahrazoval také slova –  

v některých případech to působí téměř zbytečně a jistě to souvisí  

s hudební představou autora (Táti místo Tati, dáti místo dát), jinde se význam přesouvá 

(drama: „Vy máte zvláštní, zvláštní schopnost povídat pohádky.“, libreto: „Vy máte 

zvláštní způsob vykládat pohádky.“ – zvláštní způsob by se spíše mělo pojit s podstatným 

jménem – „zvláštní způsob vykládání či výkladu pohádek“). Téměř nevysvětlitelná se 

můţe zdát záměna slov Gregorovy promluvy: „Kde zemřela?“ (v dramatu) a „Kdy 

zemřela?“ (v libretu). Odpověď zůstává od Emilie shodná („Nevím.“) 

 

E) tendence k omezování kontextů replik  

V libretu nalezneme pasáţe, které svým zkrácením ztratily trochu logiku (coţ se ostatně 

Janáčkovi stávalo i v jiných libretistických úpravách). Tak například kdyţ poprvé přichází 

Marty na scénu, v dramatu ji Kristina okamţitě poznává, zůstává ještě chvíli na scéně a 

potom na výzvu svého otce odchází pryč – Emilia si jí v tu chvíli všimne a okomentuje 

slovy: „To děvče jsem někde viděla.“ V libretu odchází Kristina hned, jak spatří Emilii 

vcházet (sama vybízí otce k odchodu), mezitím promlouvá Kolenatý („Čím mohu 

slouţit?“), na coţ Emilia odpovídá: „Doktor Kolenatý? To děvče jsem někde viděla.“ Je 

zřejmé, ţe druhá věta má být spíš jakousi zamyšlenou úvahou, ale v této souvislosti to 

působí, jako by to byl hlavní důvod, proč přichází za advokátem. 

 Dále v prvním jednání Emilia vysvětluje zájem o kauzu. V dramatu si Kolenatý 

všimne, ţe Emilia je cizinka (dává pak větší smysl, ţe chce vědět, co to je za proces,  

o kterém se všude píše) a Emilia popisuje, jak ráno otevřela noviny, aby zjistila, co o ní 

píšou, a našla článek o kauze. V libretu si Emilia sedne, otevře časopis a řekne: „Čtu: 

„Poslední den procesu Gregor contra Prus.“ Náhoda, co?“ (oproti „Hledám, co tam píšou  

o mně, a najednou čtu: „Poslední den procesu Gregor contra Prus.“ Náhoda, co?“). Působí 

to, jako by si Emilia o kauze četla aţ v kanceláři Kolenatého.  Také kdyţ Emilia vyjádří 

pohrdání Gregorovým proţíváním kauzy (viz dále náznaky Emiliina nadhledu) slovy: 

„Hlouposti. Nic to není.“ (v libretu „Nic. Hlouposti.“), v dramatu následuje Gregorův 

myšlenkový přechod: „Budiţ, nebudu mluvit o sobě. Drahá slečno, jsme sami. Zapřísahám 

vás, mluvte!“, ale v libretu přímo: „Zapřísahám vás, ó mluvte!“, coţ působí, jako by 

reagoval na její promluvu o hloupostech. Zmatek nastává v libretu téţ ve chvíli, kdy na 
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scénu vstupuje Kolenatý s Prusem. Prus poţádá Kolenatého, aby ho představil Emilii,  

k čemuţ ale dojde aţ o několik promluv dále. (Bezprostředně na vyzvání reaguje Kolenatý 

slovy: „Teď provedem restituci causa Gregor.“ a Prusa představuje aţ, kdyţ Prus sám 

promluví k Emilii ohledně dopisů.) Zcela nesrozumitelně zakončuje Kolenatý první dějství 

rozpačitým „Protoţe, ţe – ţe...“. Rozčlenění slova „protoţe“ působí spíš senilně, neţ aby 

naznačovalo nedůvěru advokáta. (V dramatu totiţ celá promluva vypadá takto: „Protoţe se 

mi, holenku, zdá, ţe – ţe – No uvidíme.“)     

 Kdyţ líčí Kolenatý sloţitou kauzu, vynechává opět některé podrobnosti (drama: 

„...vládl na baronském panství Prusů, totiţ na dvorech Semonice, Loukov, Nová Ves, 

Königsdorf a tak dále slabomyslný baron...“, libreto: „... vládl na panství Prusů 

slabomyslný baron...“). Na druhou stranu Janáček ponechává z komplikované historie 

procesu informaci o Szepházovi, který v procesu sehrál zcela nevýznamnou roli a nikde dál 

se uţ neobjevuje. Janáček vynechával často některé (pro něj) nepotřebné pasáţe, které 

nebyly pro jeho pojetí děje významné. Tak například čtenář libreta neví, ţe Gregor proces 

prohrál, zatímco Kolenatý hledá listiny u Pruse. Vědět to ale ani nepotřebuje, protoţe celá 

kauza by se pravými dokumenty stejně znovu dostala do jednání.  

 

F) tendence ke zkracování replik   

Jinde Janáček proškrtává text tak, aby věta nebyla přerušována promluvami ostatních  

(v dramatu: Emilia: „Tedy vy jste ten advokát –“, Kolenatý: „K sluţbám.“, Emilia: „ Co 

zastupuje toho Gregora – “, Gregor: „Totiţ mne.“, Emilia: „ – v procestu o dědictví Pepi 

Prusa?“, v libretu: Emilia: „Tedy vy jste ten advokát, co zastupuje toho Gregora v procesu 

o dědictví Pepi Prusa?“) a nerozptyluje tak pozornost diváka. Zkracuje také pasáţ, kde se  

v dramatu poměrně dlouho otálí s vyprávěním o kauze, pouţitím výzvy: „Vypravujte.“ 

(namísto deseti promluv o tom, proč vypravovat).  

 Některé škrty způsobují nejednoznačnost tvrzení (drama: „Nějakému panu 

Machovi, slečno. Nějakém Gregoru Machovi, čili po česku Řehoři Machovi, osobě tehdy 

nepovědomé a nezvěstné.“, libreto: „Herrn Mach Gregor zukommen soll... Po česku 

Řehoři Machovi.“) 

 Pokud Janáček vynechává slova, pak jsou to často slovesa (jestliţe bez nich text 

dává smysl), částice, příslovce, oslovení. Naopak přidává někdy teatrální (a dobře 

zhudebnitelné) projevy (např. „Ó mluvte!“). 

2. dějství 



 

30 

 

Na jevišti si povídají uklízečka se strojníkem o ohromujícím výkonu pěvkyně Emilie 

Marty. Přichází baron Prus a hledá ji – musí počkat, stojí tedy opodál. Mezitím přichází 

jeho syn Janek s Kristinou. Kristina pochybuje o svých pěveckých kvalitách vedle Emiliina 

úspěchu, uvaţuje o své budoucnosti i o dopadu na jejich vztah, nakonec ale vše usmiřuje 

polibek. Tu vystoupí ze stínu otec Janka (v dramatu ho před Kristinou poniţuje). Přichází 

Marty a vysmívá se všem přítomným (to uţ je zde i Gregor a slabomyslný stařec Hauk, 

který ve zpěvačce poznává svou dávnou lásku, cikánku Eugenii). Emilia zůstává nakonec  

o samotě s Prusem a ţádá na něm řecké listiny, které jistě nalezl spolu se závětí. Prus jí je 

odmítá vydat, Emilia se proto vzápětí obrací na jeho syna Janka, aby je tajně pro ni získal. 

I tento rozhovor však vyslechne jeho otec. Emilia nakonec vyuţije Prusova zájmu a sama 

navrhuje noční schůzku - výměnu řeckých listin za společně strávenou noc.  

 

A) tendence ke změně charakteru postav či jejich zjednodušení 

Zajímavé z hlediska Emiliina charakteru a také vzhledem k jejímu primárnímu zájmu na 

Věci Makropulos se můţe jevit Emiliino stranění Gregorovi, („Chudáček Gregor! Teď 

(Tedy) Loukov zůstane vám, ţe?“), coţ bychom mohli vysvětlit jejich příbuzenským 

vztahem (je jí bliţší neţ Prus).  

 V dramatu se Emilia vysmívá Gregorově lásce a vyjadřuje opět svůj názor, svůj 

nadhled (nebo spíše odstup od obyčejných smrtelníků) – „To je krámů s tou vaší láskou! 

Oh kdybys věděl ... kdybys věděl, jak jste směšni, vy lidé! Kdybys věděl, jak jsem 

unavena!“, společné pro libreto a drama je aţ její výpověď: „Jak je mi všechno jedno!“ 

 

B) tendence k opakování slov a vět 

Jako způsob zdůrazňování vyuţívá Janáček opakování nejen slov, ale celých vět 

(poklízečka ke strojníkovi o Marty: „Víš, pro tebe to není. Víš, pro tebe to není.“).  

 

C) tendence k omezení humoru  

Poměrně hojněji neţ v prvním dějství se zde projevuje Čapkův smysl pro humor v podobě 

drobných vtipů a ironických poznámek, které ovšem Janáček vypouští. Tak například 

poklízečka popisuje svůj velký záţitek z Emiliina zpěvu slovy: „Poslouchám a najednou, 

co mně to teče po tváři; a já brečím.“ nebo Kristina sděluje Jankovi, ţe uţ se nemohou 

vídat, protoţe ona musí pracovat na svém pěveckém hlasu („Budeme se vidět jenom 

jednou denně.“). V tomto případě Janáček větu zachoval, vynechal však některá slova, 
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čímţ významový paradox zmírnil a vtip uţ nemá svou váhu či nemusí být jako vtip 

pochopen („Budeme se jenom jednou vidět.“). Dále je to zesměšňování Vítka a jeho zájmu 

o historii (pasáţ o pěvkyních je zčásti také v libretu, v dramatu navíc o velkých 

osobnostech Francouzské revoluce).  Čapek vyuţívá tentokrát především postavy Pruse  

k odlehčení („Hleďme, uţ zase on?“, „Zajisté, tím se všechno náramně prostě vysvětluje.“) 

– Janáček opět vynechává.  

 

D) tendence ke slovním a významovým proměnám 

Tyto tendence jsou zastoupeny obdobně jako v předchozím dějství. 

 

E) tendence k omezování kontextů replik   

Janáček vynechal pasáţ o jménu Makropulos, čímţ ovšem mírně znejasnil souvislosti – 

není například jasné, proč Emilia posílá všechny pryč a nechá v místnosti pouze Prusa se 

slovy: „Konečně!“ (v dramatu víme, ţe se chtěla dozvědět podrobnosti o tom, co Prus ví  

o Makropulos) a Prus na to reaguje: „Dovolte mi dříve otázku.“ (můţeme se ptát „dříve 

neţ co?“). Stejně tak je v dramatu lépe vyjádřen Prusův zájem o Emilii („Jaká jste  

v lásce.“), s čímţ se potom doplňuje Emiliin návrh na noční setkání.  

 K určitému významovému posunu dochází v promluvě Prusa: „Škoda jen, ţe to 

není pravda.“ – v dramatu tak reaguje na Emiliino vysvětlení příbuzenských vztahů,  

v libretu na Emiliino tvrzení, ţe zná nějakého pana Makropulos. Kdyţ pak Prus odchází, 

Emilia se ptá, za co by jí prodal zapečetěnou obálku. V dramatu reaguje Prus velmi rázně a 

její finanční nabídku tvrdě odmítá, v libretu vyjádří svůj nesouhlas („Jak prosím?“) a 

nečekaje odpověď odchází.  

 V závěru druhého jednání Prus zastihne Janka u Emilie a posílá ho pryč. (Vzhledem 

k tomu, ţe Janek není v libretu příliš charakterizován, je zde jeho pocit upřesněn 

poznámkou zahanben odchází, aby bylo jasné, ţe ho otec svou přítomností zdrtil a poníţil.) 

Méně srozumitelně působí Prusova poznámka „Myslel jsem, ţe brousí kolem divadla, a 

zatím – “ oproti dramatu: „Myslel jsem, ţe brousí kolem divadla kvůli své Kristince, a 

zatím – “), protoţe kolem divadla přeci brousit mohl, aniţ by bylo Prusovo „a zatím“ na 

místě.  

 

 

F) tendence ke zkracování replik 
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Janáček vynechal rozhovor Janka s Prusem, takţe divák nemá  

o jejich vztahu jasnější představu (vzhledem k tomu, ţe tento vztah zredukoval celkově, 

není to ani potřeba). Stejně tak je tomu se setkáním Vítka s Jankem. V dramatu si Emilia 

všimne Jankova nadměrného zájmu o její osobu ve chvíli, kdy se sám nabízí přinést ţidli 

(„Hej vy, proč jste se pohádali?“), v libretu tato situace nastává později, aţ kdyţ Emilia 

podepisuje fotografii Vítkovi (zástupně Kristině) a Janek nereaguje na Kristininu výzvu  

k odchodu („Janku, pojď!“ – Emilia: „A co se tam hádají?“). Význam ale zůstává v zásadě 

shodný – Janek je Emilií okouzlen, coţ v libretu ještě více vyzní, kdyţ vzápětí odchází 

Vítek s Kristinou, ale Janek zůstává na scéně. Díky následujícím Janáčkovým škrtům 

rozhovoru Prusa s Emilií na Janka brzy upozorní sama Emilia („A co se ten Janek tak 

omámil“), čímţ jeho stav ještě zdůrazní (v dramatu je naopak toto místo poněkud 

rozmělněno vsunutým rozhovorem o jménu Makropulos).  

 

3. dějství (včetně proměny v dramatu) 

Prus je znechucen společnou nocí s Emilií – byla tak odtaţitá, slíbené listiny jí ale předá. 

Přichází komorná, ţe přišel Prusův sluha a ţádá si pana Prusa. Ten v hrozivé předtuše 

odchází za ním. Emilia zatím hovoří lakonicky s rozrušenou komornou - o nic nemá zájem. 

Prus se vrací s tragickou zprávou o sebevraţdě syna Janka – zabil se pro Emilii. Ta ale 

nemá pro Prusa pochopení. Vzápětí přichází na scénu další postavy a obviňují Emilii nejen 

ze smrti Janka, ale také z falšování dokumentů. Emilia je nucena prozradit celé tajemství 

kolem své osoby. To se děje formou simulovaného soudního procesu. Vysvětluje, ţe její 

jméno je Elina Makropulos a její otec vytvořil na dvoře Rudolfa II. lektvar nesmrtelnosti. 

Vyzkoušel ho pak na příkaz císaře na své dceři. Ta je na světě jiţ 337 let, a protoţe listinu  

s receptem zapůjčila kdysi baronu Prusovi, musela se nyní vrátit, aby mohla dál ţít. I kdyţ 

povaţuje svůj ţivot jiţ za prázdný a nesmyslný, bojí se smrti, a proto se pro recept vrátila. 

Během svého vyznání se Emilia opije a je odvedena do loţnice, předána do péče lékaře.  

(V dramatu nyní nastává čas na diskuzi o moţném vyuţití receptu na nesmrtelnost pro 

lidstvo.) Po chvíli se vrací, vnitřně odhodlána pro smrt, nabízí recept ostatním. Nikdo však 

nechce přijmout. Aţ Kristina vezme listinu a mlčky ji spálí. Končí tak (v důsledku) ţivot 

Emilie i úvahy o dalším vyuţití. 

 

 

A) tendence ke změně charakteru postav či jejich zjednodušení 
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Bezcitnost Emilie je v tomto dějství doloţena častěji neţ v libretu („Proto si nenechám 

trhat vlasy.“, „Někdo vedle bydlí. Prý mu zemřel syn či co.“).    

 V dramatu se ale také potvrzuje předpoklad, ţe Emilia nebyla vţdy bezcitná a 

cynická. („Ó boţe, já byla jako vy! Já byla děvče, já byla dáma, já byla šťastná, já – já byla 

člověk!“)    

 

B) tendence k opakování slov a vět 

Opět v některých místech opakováním slov a vět dosahuje Janáček většího zdůraznění 

významu, ale také mu to umoţňuje rozvinout motiv na širší hudební ploše („Já ho měla 

ráda. Jeho jsem měla ráda.“, „Haha! Já kašlu na to, ţe jsi můj!“). 

 

C) tendence k omezení humoru  

I v dramatické chvíli, kdy je Prus zdrcen zprávou o smrti svého syna, vkládá Čapek vtip 

(„Mám si snad trhat vlasy? Dost mně jich vytrhá komorná.“), který Janáček zredukuje 

pouze na „Mám si snad trhat vlasy?“, coţ zůstává spíše v uraţeném tónu neţ v odlehčeném 

(popř. ironickém). 

 

D) tendence ke slovním a významovým proměnám 

Některé změny tvarů slov opět působí poněkud samoúčelně (při česání vlasů od komorné 

Emilia místo „taháš“ říká „trháš“, v dramatu: „Chcete mně naplivat do tváře?“ a v libretu: 

„Chcete mi naplivat do tváře?“).  

 

E) tendence k omezování kontextů replik 

 Poměrně nepodstatný rozdíl nalezneme v situaci, kdy komorná ohlašuje příchod 

dalších postav. V dramatu se to týká pouze Gregora (spolu s ním pak vejdou další tři 

postavy), v libretu více osob („Prosím, slečno, moc panstva.“), přičemţ přichází na scénu 

šest postav včetně Gregora (oproti dramatu přichází navíc Prus – v dramatu je nejprve ve 

vedlejší místnosti – a lékař, který odvádí Hauka). 

 Pasáţ, ve které je Emilia obviněna ze lţi, je značně zkrácena. Hauk je hned 

odveden ze scény (v dramatu setrvá aţ do konce), Gregor uţ nevyjadřuje své city k Emilii 

(v dramatu by byl ochoten s ní ještě uprchnout), situace není tak nelidsky vyostřená  

(v dramatu se pouští do probírání jejích osobních věcí, přičemţ kaţdý z nich se alibisticky 

zříká zodpovědnosti). V libretu Emilii krátce obviní z padělání listiny, z podílu na smrti 
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Janka, chtějí si prohlédnout její věci, a uţ je Emilia ochotná všechno vypovědět a vysvětlit. 

V dramatu ji také osočí z padělání listiny i z Jankovy smrti, ale její věci si přímo před ní 

prohlíţejí, čímţ ji nakonec donutí promluvit („Nečtěte. Povím všecko sama. Všecko, nač 

se budete ptát.“). Janáček prohlíţení osobních věcí Emilie přesunul aţ do výstupu po 

Emilině odchodu („Jen co se ustrojím, jen co se najím.“), a neslouţí tak jako prostředek 

vydírání, ale spíš jako doplnění informací pro diváky i samotné postavy. 

 Zajímavé je, ţe zatímco v dramatu vyţaduje Emilia „soudní proces“ (výraz určité 

teatrálnosti a hysterie, také nadsázky), v libretu takový poţadavek nemá a soudní charakter 

zajišťuje Kolenatý z vlastní iniciativy obléknutím taláru (naopak talár zase chybí  

v dramatu). Stejně tak samotný soud s Emilií probíhá v dramatu přísně podle pravidel, 

velmi formálně (alespoň se o to Kolenatý snaţí), v libretu se sice Kolenatý dotazuje, ale 

nepouţívá k tomu právnickou terminologii. Kolenatý je také v dramatu mnohem více tvrdý 

a necitlivý (Emilii téměř otráví alkoholem). 

 V libretu se všichni hned po Emiliině návratu z loţnice omlouvají („Slečno 

Martyová, byli jsme k vám krutí.“), v dramatu se omlouvá za všechny pouze Prus („Slečno 

Makropulos, byli jsme k vám kruti.“), a to aţ kdyţ Emilia dovypráví svůj ţivotní příběh  

o utrpení, tedy aţ kdyţ vidí, ţe není jen bezcitná a chladná, ale ţe má strach ze smrti a 

přiznává ho.   

 Trochu nesmyslně se v libretu ptá Gregor, Kolenatý, Vítek a Prus, proč Emilia 

přišla pro Věc Makropulos (poté, co jim vypráví, co Věc Makropulos způsobuje, ţe 

prodluţuje ţivot apod.). Emilia jim ale neodpovídá na otázku, nýbrţ slovy: „Tady je to 

psáno. Egó Hierónymos Makropúlos, iatros kaisaros Rodolfú...“ a následně nabízí recept 

ostatním. V dramatu kaţdé přítomné postavě zvlášť s důrazem na představy a názory té 

které osoby (nabízí jim naplnění jejich snů díky Věci Makropulos), všichni shodně 

odmítají. V libretu recept nabízí všem najednou, zvlášť se obrací jen na Kristinu. Ta uţ 

nemá ţádnou další promluvu, zatímco v dramatu poděkuje a vyjadřuje rozpaky, co si s tím 

dál počít. Ostatní ji odrazují společným „Neber!“ (v dramatu opět rozděleno mezi 

jednotlivé postavy), čímţ je vyjádřen souhrnně strach z důsledků. A zatímco v libretu 

listina shoří a Emilia se zhroutí (coţ odpovídá tragickému rázu celého příběhu), v dramatu 

to ještě postavy komentují, uvaţují o moţnostech, které právě ztratili, ale nakonec se  

s tím smíří a Emilia se vysmívá nesmrtelnosti (coţ odpovídá ţánru komedie).   

 

F) tendence ke zkracování replik 
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Po společně strávené noci s Emilií se cítí Prus v dramatu poníţen a zklamán (proti libretu 

je to navíc vystiţeno: „Ukaţte se, ať vidím!“ – jinými slovy, ať si lépe uvědomí, za co dal 

obálku neznámého obsahu a hodnoty). V libretu zachovává Janáček promluvu (také 

dostatečně výmluvnou), ţe by chtěl naplivat do tváře především sobě. 

 Vhodného zkrácení děje dosáhl Janáček vypuštěním scény otevírání dopisu (Prus 

ho přináší uţ otevřený a přečtený, nastává tedy přímo pasáţ zoufalého výlevu a obviňování 

Emilie z Jankovy smrti).  

 Celá diskuze o vyuţití Věci Makropulos je v libretu vynechána. Janáček ji nejspíš 

nepovaţoval za vhodnou ke zhudebnění (děj se zde zřetelně zastavuje a pro libreto je určitě 

příhodnější zhudebnit příběh o osobě neţ o receptu).  

 

G) tendence k rozšiřování replik 

Do promluvy komorné přidal Janáček vlastní text („Já myslela, ţe omdlí. A takové, takové 

slzy v očích.“), coţ se můţe jevit trochu jako nadbytečné vzhledem k tomu, ţe neobsahuje 

nové informace (divákovi k očekávání špatné zprávy bohatě stačí náznaky typu „Něco se 

muselo stát.“ nebo „Kdybyste viděla, slečno, jak se ten sluha třás...“).  

 V závěru, kdy se Emilia vrací z loţnice, přidává Janáček opět vlastní text („Cítila 

jsem, ţe smrt na mne sahala. Nebylo to tak hrozné.“). Tento text je poměrně zásadní, 

protoţe vysvětluje, proč se nakonec Emilia vzdá Věci Makropulos. V dramatu je její 

rozhodnutí méně odůvodněné, můţeme se spíše domnívat, ţe se tak rozhoduje postupně, 

kdyţ o Věci Makropulos a jejích důsledcích vypráví (uvědomuje si, ţe uţ takový ţivot 

nechce ţít).  

  

Zajímavé je srovnání odlišného závěru. V dramatu Emilia uzavírá jednání slovy: „Hahaha, 

konec nesmrtelnosti!“, coţ můţeme interpretovat jako výsměch celé absurdní situaci, 

všemu snaţení a pátrání po receptu, stejně jako diskuzím o jeho vyuţití, které se nyní staly 

bezpředmětnými. V libretu je závěr vyjádřen výkřikem Emilie: „Pater hemon!“
40

  

s poznámkou „zhroutí se“. Vyznění je velmi odlišné od Čapkova vcelku pozitivního 

závěru, kde je znát Emiliina úleva. Zde je spíše dokonáno dosavadní utrpení Emilie, je 

znatelné, ţe rozhodnutí se pro smrt (tedy odevzdání receptu a přihlíţení jeho zničení) byl 

pro ni těţký krok, který ji velmi vyčerpal (zhroutí se). Jiţ ke konci „výslechu“ ve třetím 

dějství, kde Emilia obhajuje pravdivost tvrzení o své osobě, vyčerpaná umělkyně odpovídá 
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 Tzn. Otče náš. 
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neodbytnému Kolenatému právě slovy modlitby Pater hemon. Je to jistě i výraz určité 

rezignace, odevzdanosti, moţná i dovolávání se vyšší autority. Stejná slova pak pouţije  

v závěru, můţeme se tedy domnívat, ţe jsou výrazem podobných pocitů a emocí. Ţe tedy 

vyjadřují odevzdanost, rezignovanost a nevratnost rozhodnutí vzdát se ţivota. Z tohoto 

postu nemůţeme souhlasit s Burjankovou interpretací Emiliina zhroucení jako okamţité 

smrti.
41 

V textu Čapkovy hry nacházíme slova modlitby také, ovšem v jiném kontextu. Tam 

je pronáší Emilia v podnapilém stavu směrem ke Kolenatému, který jí tvrdí, ţe je kněz, aby 

mu řekla pravdu. Vzhledem k tomu, ţe tuto pasáţ Janáček zcela vypustil (Kolenatý nic 

takového nepředstavuje), můţeme se tedy spíše přiklonit k hypotéze, ţe Janáček se pouze 

inspiroval slovy modlitby a přenesl je do nového kontextu.  

 

2.3.4 Shrnutí charakteru úprav 

Námět. V libretu se ukazuje jako důleţité zaměření pozornosti na osudy postav a jejich 

ţivotní příběh. Zatímco v činohře je moţný konverzační charakter, v libretu bylo nutné 

posílit dějovou linku příběhu. Ve Věci Makropulos si můţeme všimnout, ţe přestoţe námět 

je shodný (problém dlouhověkosti), v libretu je prezentován postavou Emilie Marty, jejíţ 

ţivotní osud je tématem víc neţ samotný recept na dlouhověkost a jeho vyuţití.  

Struktura. Vnější členění. Vnější členění libreta tenduje k úspornému počtu dějství oproti 

dramatu. Text je rozdělen na hlavní a vedlejší, přičemţ forma uspořádání je v libretu i  

v dramatu shodná. Vedlejší text v libretu navíc obsahuje informaci o hlasovém rejstříku 

postavy. Z hlediska typu poznámek jsme vysledovali ve Věci Makropulos výraznější 

zastoupení poznámek obsahových, které pečlivěji popisují především psychické stavy a 

přístup Emilie Marty. Je pravděpodobné, ţe Janáčka poznámky následně lépe inspirovaly  

v charakteru hudby, proto jich uţíval více neţ Čapek. (Vycházíme z předpokladu, ţe libreto 

je primárně určeno skladateli a aţ sekundárně divákovi, navíc ve spojení s hudebním 

proţitkem.)  

Struktura. Vnitřní členění. Z hlediska výstavby děje jsou samozřejmě akcentovány jiné 

části v závislosti na zaměření (tragédie musí mít pozměněnou výstavbu oproti 

problémovému dramatu). Rozhodně je zachována gradace a závěrečná katastrofa. Pravidlo 

trojí jednoty není ani v jednom případě plně dodrţeno, ale můţeme říci, ţe není ani hrubě 
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 Jak uvádí Burjanek ([1], str. 19): „Janáčkova Marty po tak důsledném odmítnutí nelidské nesmrtelnosti se 

zhroutí a zemře v tom okamţiku, kdy Kristinka spálí osudný recept. Čapkovo drama končí kupodivu 

bezradněji, jeho Marty zůstává naţivu. … Moţná je Janáčkův konec romantičtější, ale morálně je výš."  
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porušeno (proměn prostředí je pouze tolik, kolik je dějství, děj se odehrává ve dvou či 

třech dnech – rozhodně se nejedná o odstup v řádu let, děj není rozmělněn epizodními 

vstupy na úkor srozumitelnosti). 

Dramatické postavy. Počet postav je totoţný, rozdíly nastávají ve vyjádření jejich 

charakteru a někdy i ve významu role. Emilia Marty (hlavní postava) je Janáčkem 

upravena a do určité míry idealizována. Janáček zeslabil její projevy bezcitnosti, částečně i 

rezignace, eliminoval pasáţe, které dokládaly její opovrţení láskou či penězi. Také 

vyzývavost, která hraničila s hrubostí, je vynechána. Mnohem více se ale naproti tomu 

Emilia situacím a postavám vysmívá, nejspíš jako částečná náhrada za bezcitnost (tento rys 

se tak vyskytuje ve slabší či přeměněné formě). Ostatně Janáček sám ve své korespondenci 

potvrzuje naši domněnku, ţe divák měl s Emilií soucítit, nikoliv ji odsoudit.
42

 Tuto 

tendenci dokládá také přidaná replika Emilie o setkání se smrtí („Cítila jsem, ţe smrt na 

mne sahala. Nebylo to tak hrozné.“), která vzbuzuje soucit nejen u postav na scéně, ale 

také u diváka. Charakter Alberta Gregora je Janáčkem poměrně výrazně zredukován, 

resp. zploštěn. Zatímco v dramatu se postava vyvíjí a mění vztah k Emilii, v libretu je 

mnohem méně výrazná a celkově mírnější v jednání. Uraţenost i následná příkrost je 

oslabena, povýšenost vynechána a vztah k majetku a penězům, který byl  

v dramatu natolik výrazný, ţe kontrastoval s náhlým Gregorovým přesunem zájmu na 

Emilii, v libretu ztrácí na intenzitě. Jistě je to dáno i tím, ţe se majetnické sklony Gregora 

projevovaly v několika naráţkách v průběhu dramatu, stejně jako posléze nezájem o kauzu, 

v rámci opery by ale nebyl tento motiv pro diváka dostatečně postřehnutelný (a natolik ho 

zase Janáček zdůrazňovat nechtěl). Vysvětlení, proč Janáček nezachoval Gregorovu 

uraţenost a příkrost, bychom mohli hledat v Janáčkově celkové tendenci hrubosti vůči 

Emilii zjemňovat. Tato tendence jistě vycházela opět z Janáčkova vlastního soucitu  

s nešťastným osudem Emilie. Kolenatý v Janáčkově pojetí představuje prototyp advokáta, 

včetně racionálního uvaţování. Svými otázkami a vstupy pomáhá osvětlovat příčiny 

jednání a souvislosti. Ironická povaha (která v dramatu dominuje) je víceméně potlačena 

(předpokládáme, ţe to má souvislost s hudební řečí, ve které je ironii těţké vyjádřit). Také 

ve vztazích k druhým není Kolenatý v libretu vyhraněn, rozhodně nepůsobí nesympaticky 

jako v dramatu. Vztah ke Kristině, který byl v dramatu evidentně osobní (přestoţe 

Kolenatý stejně nedbal Kristininých protestů proti jejich počínání), není v libretu více 

přiblíţen. Vztah ke Gregorovi je více přátelský neţ posměšný, stejně tak k Emilii se 
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nechová tolik hrubě a jízlivě. Kolenatý má tedy výraznější význam ve vztahu ke kauze a 

rozvíjení děje neţ v rozvíjení vztahů s ostatními. Postava Jaroslava Prusa je Janáčkem 

opět výrazněji zploštěna. Zatímco v dramatu by se skoro dalo mluvit  

o vedlejší dějové linii (osud Prusa je poměrně pestrý – od zatouţení po Emilii přes 

samostatné pátrání po původu Emiliiných důkazů a Emilie samotné, sledování syna, přes 

společnou noc s Emilií, ztrátu syna a určitý vnitřní vývoj k závěrečnému smíření a 

prohlédnutí), v libretu jsou všechny tyto epizody uvedeny zkratkovitě nebo vypuštěny. 

Janáček neměl evidentně zájem na zdůraznění této postavy – vztahy jsou vyjádřeny velmi 

povrchně (na základní rovině) a pouze ty nejnutnější k porozumění kontextu (takţe vztah  

k Jankovi a Emilii). Z vlastností chybí ráznost, vyzývavost a přísnost. Vzhledem k tomu, 

ţe jeho ţivotní osud nijak detailně nesledujeme, nedochází v závěru k ţádnému 

konkrétnímu smíření (v dramatu se Prus omlouvá Kristině a Emilii – u Emilie je jeho 

osobní omluva odůvodněna pochopením podobně trpícího, porozuměním strachu ze smrti). 

Postava Prusa patří jednoznačně k těm, jejichţ význam Janáček vyhodnotil jako 

postradatelný a díky škrtům velké části jeho pasáţí mohl text předlohy celkově zredukovat. 

Podobně je tomu u postavy Vítka, jehoţ promluva je zkrácena zhruba o třetinu. V libretu 

má podřadnější, epizodní roli. Vztahy k ostatním jsou opět pouze hrubě naznačeny. Oproti 

dramatu mu chybí ráznost a starostlivost (není vyjádřeno). Předpokládáme, ţe jeho postavu 

Janáček vyuţil nejen jako součást pomocného personálu, ale také jako částečnou 

kompenzaci absence ironie v Kolenatého promluvách (Vítek zde vystupuje oproti dramatu 

více ironicky a posměšně). Do kategorie zjednodušených postav z důvodů zkracování 

můţeme zařadit také Kristinu Vítkovou. Janáček neměl potřebu ji výrazněji profilovat, 

stačilo mu zachovat její citlivost, upřímnost a dětský výraz. Pro určitý lyrický ráz (pro 

operu potřebný) nevyškrtl například scénu, ve které probíhá rozhovor Kristiny  

s Jankem. Postava Janka zůstává na epizodní úrovni, její slabší povahová vykreslenost 

nepůsobí nijak zásadně na děj a jeho chápání. Totéţ můţeme říci u postavy senilního 

stařečka Hauka-Šendorfa.  

 

Odůvodnění tendencí. V libretu jsme při srovnání s dramatem vysledovali sedm tendencí. 

Tendenci ke změně charakteru postav či jejich zjednodušení můţeme odůvodnit potřebou 

text předlohy zkrátit (není moţné kaţdé postavě nechat tolik prostoru k profilaci), postavy 

více typizovat (nejsou tedy tak komplikované – například postava Kolenatého) nebo dát 

vyniknout postavě jediné (v našem případě Emilii Marty). Tendence k opakování slov a vět 
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je dána charakterem hudební řeči, která tíhne k opakování motivů, slouţí ke gradaci či 

zdůraznění. Tendenci k omezení humoru jsme jiţ vysvětlovali především v oblasti ironie, 

která je v Čapkově hře nejčastěji zastoupena. V ostatních případech předpokládáme, ţe na 

rozdíl od Čapka, který sám své drama označil za komedii, Janáček inklinoval  

k tragické lince, kterou nechtěl humorem narušit či zpochybnit. Tendenci ke slovním a 

významovým proměnám můţeme vysvětlit Janáčkovým osobním vkusem (sám byl 

literárně činný, měl tedy svou představu o stavbě věty i tvarech slov), v některých 

případech pak zvukovou stránkou slova („taháš“ má jiný charakter neţ „trháš“). Tendence 

k omezování kontextů replik vyplývá z tendence ke zkracování replik. Některé pasáţe 

ztrácejí na smysluplnosti (divákovi jsou zatajeny některé skutečnosti, na jejichţ základě by 

mohl replikám porozumět), coţ přičítáme spíše Janáčkově nepozornosti, jiné repliky 

dostávají svým přemístěním nový význam. Tendence ke zkracování replik vyplývá  

z poţadavku stručnosti (jeden z konstruktivních zákonů). Tendence k rozšiřování replik se 

výrazněji uplatňuje ve třetím dějství, Janáček svým způsobem shrnuje, doplňuje a novým 

způsobem vyjadřuje to, co je jinak řečeno na širší ploše v dramatu.  
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3. Janáčkova hudební řeč 

3.1 Janáčkova osobnost a tvůrčí období 

Leoš Janáček (1854-1928) patří mezi světově uznávané skladatele počátku 20. století. Jeho 

hudební styl je nezaměnitelný, jeho hudební vyjadřování nenapodobitelné. V oblasti opery 

se zařadil mezi první skladatele (vedle C. Debussyho a R. Strausse), kteří zhudebnili 

činoherní text, a mezi první české skladatele, kteří zhudebnili prózu. Po prvních klasicko-

romantických skladbách se nechal inspirovat hudebním realismem (včetně folklorních 

prvků) a po krátkém období ovlivněném impresionismem vyústila jeho tvorba v téměř 

expresionistickou (někdy se téţ hovoří o neorealistické).
43

  

 Leoš Janáček byl výraznou osobností kulturního ţivota. Kromě kompoziční tvorby 

byl úspěšně činný i v literární oblasti. Jeho záběr byl široký – psal fejetony do Lidových 

novin, dále hudební kritiky, hudebně teoretické a etnografické studie,
44

 autobiografie.
45 

Organizoval český hudební ţivot v Brně, byl jedním ze zakladatelů a členů Ruského 

krouţku v Brně. 

 Svůj hudební talent projevil Janáček i v jiných hudebních oblastech – ve svých 

dvaceti letech se stal posluchačem varhanické školy v Praze, kterou vystudoval jiţ během 

jednoho roku (místo obvyklých tří let). O několik let později studoval ještě na konzervatoři 

v Lipsku a ve Vídni. Jakmile se vrátil (v roce 1880), inicioval zaloţení nové varhanické 

školy také v Brně a stal se jejím ředitelem. Kromě varhanického zájmu měl Janáček také 

velký vztah ke sborové tvorbě. Kdyţ bylo Janáčkovi jedenáct let, byl přijat jako fundatista 

do chrámového sboru augustiniánského kláštera ve Starém Brně, kde se stal ţákem Pavla 

Kříţkovského,
46

 který na něj výrazně zapůsobil. Sám se pak Janáček stává sbormistrem 

nejprve muţského pěveckého sdruţení Svatopluk v Brně (1873, 1875), posléze roku 1876 

sbormistrem a následně i ředitelem Brněnské besedy.
47

     
 
  

 

První tvůrčí období bychom mohli označit jako klasicko-romantické. Janáček 

                                                 
43

  Srov. [30]. 
44

 Inspirován sběratelem lidových písní Františkem Sušilem věnoval se Janáček folkloristickým studiím a 

taktéţ sběru písní, které mu byly inspirací v skladatelské tvorbě.  
45

  Srov. [11], str. 35. 
46

 Pavel Kříţkovský (1820-1895). Významný sborový skladatel, opat augustiniánského kláštera, sbormistr 

Brněnské besedy, jejíţ uměleckou úroveň významně pozvedl.  
47

 Brněnská beseda - původně muţský sbor vznikl v roce 1860. Prvním sbormistrem byl Pavel Kříţkovský, 

následoval L. Janáček, který připojil ţenskou sloţku sboru a zaloţil vlastní orchestr, čímţ rozšířil 

moţnosti repertoáru. Od roku 1882 měla BB vlastní hudební školu. 
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teprve začínal svou skladatelskou dráhu – jeho učiteli byl jiţ zmíněný Pavel Kříţkovský a 

Antonín Dvořák. V rané sborové tvorbě navazoval Janáček na kompoziční metodu 

Kříţkovského (ten pouţíval lidovou melodii jako motivické jádro, které obměňoval  

v závislosti na charakteru textu – Janáčkova invence je ovšem jiţ poněkud odváţnější, 

především v harmonických postupech). Vznikly tak čtyři muţské sbory - Orání, Válečná, 

Nestálost lásky a Osamělá bez útěchy. S Dvořákem se Janáček pravděpodobně poprvé 

setkal během svých studií na varhanické škole v Praze. Dvořák byl tehdy varhaníkem v 

kostele sv. Vojtěcha (dnešní Pštrossova ulice). Mezi oběma skladateli se časem vyvinulo 

úzké přátelství, podnikali spolu i výlety po Čechách.
48

 Janáček Dvořákovo dílo velmi 

obdivoval a brzy ze své brněnské pozice mohl jeho skladby zařazovat do produkcí, coţ 

dělal rád a téměř bez výjimky. Janáček také dával Dvořákovi  

k posouzení některá svá raná díla (kantátu Amarus, muţské sbory, operu Šárka). Svou 

hlubokou úctu Dvořákovi vyjádřil dedikací muţských sborů (Výhrůţka, O lásko, Ach 

vojna, Krásné oči Tvé) v roce 1886. 

 Druhé tvůrčí období jsme označili jako realistické s folklorním vlivem. Na přelomu 

80. a 90. let se Janáček intenzivně věnoval spolu s dialektologem Františkem Bartošem 

sběru moravských lidových písní a soustavnému studiu folkloru, coţ ho inspirovalo i v 

jeho tvůrčí metodě. V tomto období zkomponoval například Lašské tance pro orchestr 

nebo operu Počátek románu, kde vyuţil upravené lidové písně a tance. Janáčkův osobitý 

sloh se vyhraňuje na začátku 20. století, kdy skladatel vytvořil snad nejslavnější operu Její 

pastorkyňa (ve světě známá pod Brodovým názvem Jenůfa). Stylově se jednalo o značný 

posun a také vzhledem k předloze je zde akcentován realistický přístup. Lidová melodika 

je vyuţívána pouze v místech, kde byla uvedena i v činoherním textu nebo kde ji Janáček 

povaţoval za důleţitou pro dokreslení atmosféry. Důleţité ovšem je si uvědomit, ţe 

Janáček píseň necitoval (kromě textu), ale vytvářel nápěvy charakterem blízké lidové písni. 

Jinak pouţíval tzv. nápěvky mluvy, které si několik let zapisoval (detailněji viz dále) a 

které podle něj přesněji zobrazovaly proţívání postav, jejich duševní stav. V opeře Její 

pastorkyňa také poprvé uţívá tzv. zahuštěných akordů či „sčasovek“. V tomto období 

vznikají další jeho opery (Osud, Výlety pana Broučka), závaţná klavírní díla (cyklus Po 

zarostlém chodníčku), ze symfonických skladeb např. třívětá rapsodie Taras Bulba a 

mnoho dalších.  

 Po první světové válce tvoří operu Káťa Kabanová a také v následující opeře 

                                                 
48

 Srov. [8], str. 38. 
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Příhody lišky Bystroušky se projevuje vliv debussyovského impresionismu. Prvky 

impresionismu nalezneme také v klavírním cyklu V mlhách, jinak je toto období ale spíše 

přechodné a impresionismus pouze naznačující. Projevuje se spíše v úloze barvy, působí 

jako vnější podnět, který Janáčkovu hudební řeč výrazně nepřetváří.  

 Vrcholné tvůrčí období bývá spojováno s vlnou expresionismu (Janáček se po 

praţském provedení Bergovy opery Vojcek zásadně postavil za skladatelovu techniku.) 

Expresionismus se projevuje jiţ nápěvkovou metodou (byť se opět jedná pouze o podobné 

prvky – Janáčkovo vyuţití nápěvků a práce s nimi bylo jedinečné), zájmem o extrémní 

psychické stavy (coţ se odráţí především v tematice textů), vrstvením motivů a nápěvků, 

kumulací zvuku, preferencí krajních poloh ve zvuku, dynamice i prostoru. V tomto období 

vznikají opery Věc Makropulos a Z mrtvého domu, v kantátové tvorbě velkolepá 

Glagolská mše, v orchestrální tvorbě Sinfonietta, z komorních skladeb cyklus Říkadla či 

dva smyčcové kvartety. Svým charakterem i sociální tematikou do tohoto období řadíme 

Janáčkovy nejvýraznější muţské sbory Maryčka Magdónova, Kantor Halfar a Sedmdesát 

tisíc.  

 Za zmínku jistě stojí určité shodné (lépe řečeno příbuzné) rysy Janáčkovy tvorby a 

díla Igora Stravinského. V této souvislosti se mluví o podobném intervalovém výběru, 

preferenci některých postupů radikálního folklorismu či o podobnosti faktury.
49

  

 

3.2 Janáčkova specifická hudební řeč 

Janáčkova hudební řeč je naprosto originální. Přestoţe v ní můţeme vysledovat určité 

podobné rysy s některými směry (výše uvedenými), výsledné zpracování je typické pouze 

pro Janáčka, díky čemuţ se také plně zařazuje mezi světově uznávané skladatele. 

 Janáčkův osobitý přístup se projevuje v mnoha rovinách: v oblasti melodie je to 

nápěvková mluva, v harmonii zahuštěné akordy, v rytmu sčasování, v barvě neobvyklá 

instrumentace. Velký vliv na Janáčkovy vyjadřovací prostředky měl také folklór, jehoţ 

všudypřítomnost v nářeční mluvě, ve zvycích a tradicích Janáčka výrazně ovlivnila. 

 Janáček při své tvůrčí činnosti vycházel z psychologického kritéria. Za hlavní cíl si 

kladl vyjádřit náladu a celkovou atmosféru, psychiku postav i jejich proţívání. Z tohoto 

pohledu mu byla zdrojem inspirace lidská řeč jako „bezprostřední zvukový výraz lidské 
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 Srov. [32]. 
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psychiky“.
50

 Kdyţ si začal Janáček notově zapisovat výroky lidí, zjistil, ţe jsou pokaţdé 

intonačně jiné v závislosti na náladě, rozpoloţení, situaci. To ho zaujalo a inspirovalo. Jak 

píše Smolka ve stati věnované Janáčkovi: „V operách Janáček postupoval (…) nikoliv od 

zápisu slyšeného nápěvku, ale od představy, jak by v dané dramatické situaci mluvila 

příslušná dramatická postava, (a tím) dospívá k pěvecky stylizovanému nápěvkovému 

melodickému vyjádření.“
51 

Znamená to tedy, ţe Janáček necitoval své notové zápisy, ale na 

základě několikaletého pozorování závislosti intonace řeči na situaci nápěvky stylizoval. 

Janáček povaţoval nápěvky mluvy za základní stavební kámen kaţdého operního 

skladatele. Jejich výskyt konstatoval například u Musorgského (s drobnou výtkou, ţe při 

nich nezůstal) nebo u Charpentiera v opeře Louisa, který ovšem údajně jiţ přejímá hotové 

nápěvky ze zpěvného vyvolávání paříţských prodavačů. Celkově ale můţeme říci, ţe 

zatímco jiní skladatelé vyuţili nápěvků náznakem, Janáček na nich zaloţil svůj vyjadřovací 

styl a důkladně je teoreticky rozpracoval (např. studie Nápěvky mluvy z roku 1903). Pro 

Janáčkovu melodiku je typické, ţe nápěvky bývají krátké (byť je tak posluchač často 

nevnímá), ale tím více jsou melodické oblouky klenutější a intervalové rozestupy vyšší.  

 Dalším janáčkovským prvkem je tzv. sčasování (Janáčkův termín). Sčasovka 

představuje rytmicky výrazný útvar; někdy také skladatel tímto termínem označoval 

„pohybově ţivou (…) vrstvu, doprovázející či vystřídávající hlavní melodické dění.“
52

 

Kaţdá sčasovací vrstva má psychologický charakter a „je nositelem jedné ţivotní nálady 

ve skladbě.“
53 

Často uvolněná asymetrická rytmika vychází také z charakteru lašského 

nářečí, které zkracuje délky samohlásek a klade přízvuk na předposlední slabiku ve slově. 

Rytmický pohyb uvnitř nápěvků, který Janáček označoval jako sčasovací ruch, vytváří 

dramatické napětí, neklid. Sčasovky se doplňují s taktovými změnami (které ovšem 

vycházejí z textu), ritenutem či pomlkou. Janáček rád vyuţíval rozšířené metrum 

(pětidobé, sedmidobé), coţ opět vycházelo z lidové hudby především východní.  

 Z harmonického hlediska se Janáček přiklání k vyuţívání církevních tónin (zvláště 

Její pastorkyňa), celotónové stupnice (Výlet pana Broučka na Měsíc, Příhody lišky 

Bystroušky), kvartových útvarů či tzv. zahuštěných akordů (např. durový kvintakord C dur 

zahuštěný sekundou f nebo fis, d nebo des). 

 V instrumentaci volil Janáček často komornější obsazení, touţil po čistých barvách 
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  [28], str. 583. 
52

  Tamtéţ, str..584-585. 
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  [29], str. 195. 
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a neotřelých kombinacích nástrojů, byť v základu pouze drobně obohacuje romantický 

orchestr (přidává celestu, zvyšuje počet pikol apod.). Při volbě nástrojů se skladatel 

inspiroval opět lidovou hudbou a jejími typickými nástroji (pouţívá dudy v opeře Osud 

nebo ve Výletu pana Broučka do XV. století, napodobuje cimbál v opeře Příhody lišky 

Bystroušky). Jinde zase vyuţívá nástroje pro vyjádření konkrétního pocitu či motivu 

(basový klarinet pro výraz provinilé tísně v Její pastorkyni, celesta pro vyjádření 

nespoutanosti Varvary v Kátě Kabanové atp.). Z bicích nástrojů byly Janáčkovi nejbliţší 

tympány, které signalizovaly nejzávaţnější situace. Oblíbeným Janáčkovým postupem byly 

souzvuky krajních poloh s vynecháním středu.  

 Janáček vţdy pracoval se záměrem vyjádřit dramatičnost, závaţnost hudební 

myšlenky, stejně jako náladu či výraz okamţiku, k čemuţ také vyuţíval ostináta, 

opakování, variování či figurování. 

 

3.3 Zhudebněná próza 

Jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, Janáček byl první český skladatel, který zhudebnil 

prózu. Próza je typická svou nepravidelností v přízvucích, které skladatel rád vyuţil. Navíc 

umoţňuje zachování „specifika národních jazyků“.
54

 Janáček tak mohl dosáhnout nové 

jednoty slova s hudbou a svým „nápěvkovým“ způsobem přiblíţil hudební prózu 

„vzrušenému ţivotnímu hovoru“.
55

 Zdůraznění významných slov určil mimo jiné také tím, 

ţe je vyjadřoval tóny delších hodnot, aby tak zachoval podobný princip, který funguje při 

deklamování významných pasáţí, totiţ pomalejší přednes. 

 Vyuţití prózy v operní řeči nebylo svým způsobem v této oblasti novinkou. Próza 

se často vyuţívala pro recitativní části, které byly oproti áriím dějové a umoţňovaly právě 

dějový vývoj a posun. Z hudebního hlediska ale nebyly povaţovány za „plnohodnotné“, i 

proto bylo moţné zachovat jejich prozaickou formu naproti „vyššímu veršovanému stylu“ 

árií. Pokud byla ještě někde vyuţita próza, pak především ve formách vycházejících  

z lidové zpěvohry (singspiel v Německu, ballad opera v Anglii či opéra comique ve 

Francii).
56

 Jinak se ale případné prozaické předlohy převáděly do vázaného jazyka, 

vytvářely se lyrické pasáţe určené pro árie atp. Na přelomu 19. a 20. století se ovšem mění 

forma opery, zanikají uzavřená čísla, ztrácí se hranice mezi nimi a recitativy. V takové 

                                                 
54
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56

 Srov. [33], úvodní stať.  
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chvíli se objevují první pokusy o „prozaickou“ operu. V roce 1868 M. Musorgskij 

zhudebnil Gogolovu prózu Ţenitba ryze recitativním způsobem. Takový přístup ale 

zachovává pouze v I. jednání. V roce 1900 pak přichází G. Charpentier s operou Louisa na 

vlastní prozaický text, v roce 1902 Debussy představuje operu Pelleas a Melisanda, jejíţ 

předloha je nejen prozaická, ale také dramatická. V roce 1904 Janáček uvádí na scénu Její 

pastorkyni, v roce 1905 Richard Strauss operu Salome na činoherní prózu Oscara Wilda.    

 Nástup prózy jistě vyplýval také z potřeby vyjádřit hlubší a sloţitější myšlenky. 

Svou formou se přiblíţila přirozenému, běţnému vyjadřování (byť uměleckému), umoţnila 

vyuţití dalších ţánrů a literárních zdrojů, otevřela řadu moţností zhudebnit i literární 

prameny jako je korespondence, deníky, katalogy atp. V souvislosti s tím se často mluví  

o přechodu od „libretové“ opery k opeře literární.
57

 

 

3.4 Ţeny v centru zájmu 

Leoš Janáček byl ve svém ţivotě inspirován několika ţenami, z nichţ první si vzal za 

manţelku. Byla to Zdeňka Schulzová, které nebylo ještě ani 16 let, kdyţ se provdala za 

tehdy 27letého skladatele. Jejich manţelství provázela řada obtíţí a jistě to vyplývalo i  

z povahy Janáčka, ţe ho v ţivotě přitahovaly i další ţeny, které mu byly zároveň tvůrčí 

inspirací.  

    V roce 1903 poznal v lázních v Luhačovicích tehdy jiţ téměř padesátiletý Janáček 

pohlednou ţenu Kamilu Urválkovou, jejíţ manţel byl lesní správce v Zaháji. Podle Pamětí 

paní Janáčkové mu sama Urválková poslala k lázeňskému stolu kytici rudých růţí - pro 

potěšení. Janáček k ní citově vzplanul. Obdivovaná ţena mu při jedné z procházek 

vyprávěla o křivdě, které se jí dostalo uvedením Čelanského opery Kamila, v níţ je ona 

sama vykreslena jako přelétavá koketa (Čelanský byl dříve jejím ctitelem) a Janáček se 

rozhodl, ţe napíše operu, která by ji ospravedlnila a představila v pozitivním světle. Měla 

to být opera Osud. Jak jiţ víme z předchozích kapitol, opera nakonec o Kamile Urválkové 

příliš nevypovídala, ale Kamila byla významným zdrojem inspirace. Jí také věnoval své 

Ukvalské lidové písně. Jejich vztah brzy ukončil Kamilin manţel přerušením jejich 

korespondence.   

 Gabrielu Horváthovou poznal Leoš Janáček při praţském provedení opery Její 

pastorkyňa v roce 1916. Praţská představitelka Kostelničky ho okouzlila, spolu s ní 

                                                 
57

 Tzv. Literaturoper - německá muzikologie tak chápe operu bezprostředně čerpající z velkých, zejména 

aktuálních literárních vzorů. [16] 



 

46 

 

procestoval Moravu, aby poznala tamní zvyky a lépe porozuměla jeho hudebnímu záměru. 

Sympatie přerostly v milostný vztah, jehoţ existenci Janáčkova manţelka těţce nesla a 

pokusila se o sebevraţdu. Naštěstí se její ţivot podařilo zachránit, jejich manţelství ale 

zůstalo pro mnoho let chladné. (Z pozdějších Zdeňčiných zápisů víme, ţe Janáček měl 

dokonce v jejich společném bytě vystavený portrét této milenky, paradoxně ji „odstranila“ 

aţ Kamila Stösslová, kdyţ o ni poţádala při první návštěvě Janáčkových)
58

.  

 Nejtrvalejší a největší inspirací aţ do konce Janáčkova ţivota byla Kamila 

Stösslová, se kterou se skladatel (tehdy jiţ 63letý) seznámil shodou okolností opět  

v Luhačovicích v roce 1917. Kamila Stösslová byla mladá 25letá ţidovská dívka, jejíţ 

manţel (měla s ním dvě děti) byl obchodník se staroţitnostmi. Janáček k prosté ţeně 

vzplanul nehasnoucí láskou. Zpočátku jejich vztahu nebránila ani Zdeňka, dokonce si  

s Kamilou vyměnila také několik dopisů. Časem jiţ ale nebylo moţné přehlédnout 

Janáčkovu „závislost“ na jiné ţeně, přestoţe je pravděpodobné, ţe mezi Janáčkem a 

Kamilou zůstal vztah spíše na úrovni platonické lásky. Zdeňka byla Janáčkovým vztahem 

opět hluboce zraněna. Z bohaté korespondence Janáčka a Kamily (Kamila sama mnoho 

dopisů nenapsala, bylo to spíše ze strany skladatele) poznáváme, jak velkým a 

idealizovaným zdrojem inspirace mu ţena byla. Svěřoval se jí se svými skladatelskými 

pocity, náladami, se svými myšlenkami, vztahy k postavám, srovnával své postavy s její 

osobou, připomínal jí společné chvíle, ve kterých byl tak šťastný. A přitom si uvědomoval, 

ţe miluje víc on ji, neţ ona jeho. Kamila ve svých dopisech vţdy zdůrazňuje svůj vztah  

k manţelovi a dětem, rovinu přátelství mezi ní a Janáčkem a nepřekročitelnost této 

přátelské hranice. Přesto se nebrání (stejně jako jí v tom nebrání její manţel) společně 

tráveným chvílím, které Janáček vyhledává. Jeho touha po přítomnosti vedle Kamily 

vyvrcholí jeho odjezdem za ní - mají spolu pobývat v jeho domku na Hukvaldech. Pro 

Zdeňku je to jasné znamení pro konec jejich manţelství. Vidí v tom vítězství Kamily  

v Janáčkově srdci. Na Hukvaldech se Janáček během tohoto pobytu nachladl a během 

několika dní se jeho stav tak zhoršil, ţe musel být převezen do nemocnice, kde po dalších 

dnech blouznění umírá. Aţ těsně po jeho smrti posílá Kamila vzkaz Zdeňce o nemoci 

jejího manţela a ţádá ji o urychlený příjezd. Kromě zdrcující zprávy čeká Zdeňku ještě 

mnoho nepříjemných sloţitostí, které nastanou ohledně Janáčkovy pozůstalosti. 

 Kamila byla jednoznačnou inspirací pro vznik Zápisníku zmizelého („Tys tou 
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cigánkou s tím dítětem.“
59

), ale také Káti Kabanové, v níţ touţil Janáček vyjádřit veškerou 

něţnost, kterou v něm Kamila vzbuzovala („A Váš obraz jsem poloţil si vţdy na Káťu 

Kabanovou, kdyţ jsem ji skládal. Její láska šla jinou cestou, ale přece to byla velká krásná 

láska.“
60

). Spojitost našel i v postavě Emilie Marty („Tys ubohou Elinou Makropulos.“
61

) 

či v postavě hodného hocha Aljeja v opeře Z mrtvého domu („Tys v mé poslední práci tím 

zamilováníhodným Aljejem.“
62

). 

    Ještě jednu ţenu nesmíme opomenout v našem výčtu – Janáčkovu dceru Olgu. 

Její narození neprobíhalo právě v láskyplném prostředí. Janáčkovi proţívali rodinnou krizi 

(jiţ rok po svatbě) a narození dcery, místo Janáčkem očekávaného syna, krizi ještě 

prohloubilo. Neshody a neporozumění nakonec zapříčinily návrat Zdeňky k rodičům a 

zaţádání o rozvod. Aţ po více neţ dvou letech nachází Janáček opět cestu k usmíření a v 

létě roku 1884 se Zdeňka i s dcerou Olgou vracejí zpět k Janáčkovi. V roce 1888 se jim 

narodil syn Vladimír. Ten bohuţel ve svých dvou letech zemřel na spálu a přidruţené 

nemoci. Manţelství se jiţ z tohoto otřesu nevzpamatovalo. Olga byla od útlého dětství 

slabšího zdraví, byla poznamenána srdeční vadou a tělesnou slabostí. Přes veškeré 

zdravotní komplikace vyrostla v půvabnou dívku a zdálo se, ţe nebezpečí od nemocí je 

zaţehnáno. Ve svých dvaceti letech odcestovala k Janáčkovu bratru Františkovi do 

Petrohradu, aby se zdokonalila v ruštině, ze které měla skládat brzy státní zkoušku. 

Chladné prostředí jí ale neprospělo a po necelých dvou měsících přišla zpráva, ţe Olga 

onemocněla tyfem a leţí v nemocnici. Právě v tu dobu tvořil Janáček operu Její 

pastorkyňa. Protoţe Olţin stav se nelepšil, přijela Zdeňka pro svou dceru a odvezla ji do 

Hukvald a brzy potom do Brna. Postupně se přidruţily další nemoci a Olga krátce po 

Janáčkově dokončení jeho nejslavnější opery zemřela. Janáček jí tuto operu věnoval. 

Jenůfin neklid, předtuchu a hlubokou bolest ze smrti svého syna nacházel Janáček ve svých 

pocitech. Vloţil do postavy Jenůfy své stavy ze smrti syna Vladimíra i Olgy. S Olgou měli 

společnou lásku k Rusku, při tvorbě Její pastorkyně Olga svého otce velmi podporovala a 

ráda poslouchala nové části vţdy, kdyţ Janáček na práci pokročil. Několik měsíců po její 

smrti sloţil Janáček kantátu Elegie na smrt Olgy pro tenor, smíšený sbor a klavír (text 

napsala Olţina kamarádka a učitelka ruštiny M. N. Vevericová). Operu Její pastorkyně i 

tuto kantátu věnoval Janáček své zesnulé dceři dedikací: „Tebje, Olga, v pamjať.“     
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3.5 Hudební řeč v opeře Věc Makropulos 

Rozsáhlá předehra (202 taktů) předjímá tragický a dramatický (stejně jako tajemný) 

charakter opery a uvádí některé významné motivy. Výrazným fanfárový motiv se objevuje 

v trubkách a lesních rozích. Zní jakoby z dálky – skutečně za scénou – a protoţe se 

objevuje opět v závěru III. jednání u jména Hieronymus Makropulos a při řeckých slovech 

„iatros kajsaros Rodolfú“, povaţujeme jej za symbol minulosti, doby císaře Rudolfa. 

Kontrast k němu tvoří lyrický zpěvný útvar, který by mohl představovat přítomnost, jeţ je 

Emilii jiţ nedostupná a cizí. V kaţdém dějství vyuţívá Janáček průměrně 30-40 motivků, 

které propojuje a variuje.  

 V prvním jednání je trefně charakterizována postava solicitátora Vítka – Janáček 

vyjadřuje jeho povzdechy hudebně i rytmicky, zmínky o francouzské revoluci a šlechtě 

doplňují fanfárové motivky. Hlasový rejstřík Gregora a Vítka je shodně zastoupen tenorem, 

zpočátku se oba hlasy pohybují spíše v deklamační linii (bez výraznějších intervalových 

rozestupů). Pro postavu Kristiny zvolil Janáček mezzosopránovou barvu. Hudebně je 

ztvárněna naléhavost Kristininy výpovědi: „Ta Marty je ohromná!“ přesazením motivu do 

vyšší polohy, coţ vhodně nahrazuje vzrušené zvýšení hlasu v mluvené řeči. Těsně před 

vstupem doktora Kolenatého zazní v orchestru fagotový motiv představující jeho postavu a 

vycházející z následného vokálního motivu: „O prosím, račte, račte!“, z čehoţ můţeme 

usuzovat, ţe Janáček chtěl Kolenatého charakterizovat především jako korektního 

úředníka. Tento motiv ho provází i na jiných místech v opeře. Druhý motiv následuje hned 

poté a chystá půdu přicházející Emilii Marty - viola d´amour symbolizuje tajemnou hlavní 

hrdinku. (V této souvislosti je vhodné zmínit, ţe viola d´amour byla pro Janáčka symbolem 

lásky a krásy, jak můţeme vytušit z jedné vzpomínky na Kamilu Urválkovou – „A byla 

jedna z nejkrásnějších paní. Hlas její byl jako violy d´amour.“
63

). Celou první 

„vysvětlující“ část převaţuje motiv Kolenatého (připadá mu také nejvíce prostoru, protoţe 

kauzu představuje a objasňuje) a motiv violy d´amour v případě Emilie Marty, která je na 

scéně stále. Drobnějšími rytmickými hodnotami a tempem allegro vyjadřuje Janáček 

dokonce reţijní poznámku „Kolenatý čmárá podráţděně po papíru“. Jakmile spolu zůstává 

Gregor a Emilia o samotě, charakter hudby je lyričtější a melodičtější. Závěr prvního 

jednání se ovšem opět dramaticky rozbouří při informaci, ţe by Emilia vlastnila potřebný 
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doklad. Následuje orchestrální dohra, která se z tempa allegro dostává gradacemi aţ do 

prestissima a končí ve fortissimu. Melodický obsah motivu odpovídá frázi „Jak jste 

krásná!“. 

 V druhém jednání se často objevuje nápěvkový motiv „Makropulos“  

v augmentované formě. Senilní stařeček Hauk-Šendorf je charakterizován motivem, který 

napodobuje trochu přeskakující vzlykavý hlas. Kdyţ vzpomíná na španělská vášnivá léta, 

zaznívá taneční melodie s kastanětami. Dvě tváře Emiliina charakteru - cynismus a tvrdost 

proti rezignaci a někdy aţ smutku – vyjádřil Janáček pomocí deklamačních sloţek. 

Cynické je vyjádřeno suchou a tvrdou deklamací, lyrické pak kantabilním melodickým 

útvarem. Kdyţ chce Emilia po Jankovi zcela zištně, aby pro ni ukradl z otcova archivu 

potřebný recept, vystihuje Janáček její skutečný záměr tímto způsobem: „Dal větě „Pojď 

sem, Janku!“ a frázím „něco velikého“, „hrdinský skutek“, tvar nápěvku „Makropulos“; 

nemyslí na Janka, nýbrţ na Věc Makropulos.“
64

           

 Ve třetím dějství jsou exponovány většinou jiţ známé motivy – motiv věci 

Makropulos, úryvek motivu Haukova, motiv Kolenatého, fanfárový motiv předehry při 

Emiliiným vzpomínání. Zaklepání komorné, která má ohlásit Prusova sluhu, je svěřeno 

xylofonu (o němţ se dá přeneseně mluvit jako o symbolu smrti). Motiv Kolenatého je 

pozměněn – jistě je to dáno jeho rolí ve výslechu – přestává být korektním úředníkem, ale 

přísným vyšetřujícím. Dramatická gradace je vyjádřena také překrýváním, vzrušeným 

střídáním a kříţením hlasů, včetně dynamického postupu. Muţský sbor opakuje některé  

z výroků Emilie („Jste jen věci a stíny.“) a umocňuje tak dramatickou atmosféru. Neţ 

Kristina převezme listinu, je vypsaná generální pauza, čímţ se vystupňuje napětí. Jakmile 

Kristina bere listinu a nechá ji nad plamenem svíčky hořet, orchestr spustí fortissimo  

v tempu presto staccatové hodnoty, které symbolizují rychle hořící zdroj Emiliina neštěstí, 

a Emilia se za zpěvu Pater hemon zhroutí. Závěrečná koda zní v plných optimistických 

akordech Des dur a následně B dur majestátního tempa grave.
65
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4. Inscenace 

4.1 Operní inscenace 

Opera je útvar, který propojuje textovou, hudební a vizuální sloţku. Inscenace je tedy 

nutnou součástí existence opery – zde především ve smyslu provedení na scéně, druhotně 

pak ve smyslu reţisérského zpracování.  

 Role reţiséra jistě shodně s vývojem v dramatu nabývá na významu. Zatímco  

v dřívější operní praxi se vycházelo z předpokladu, ţe zpěvák musí především zpívat a 

herecká akce byla proto často méně náročná, dnes nejsou operní pěvci ušetřeni ţádných, 

byť sloţitých a se zpěvem leckdy těţko slučitelných, hereckých a výrazových poţadavků. 

Reţiséři se snaţí o nové neotřelé pohledy, nacházejí nové symboly a nadčasovost, čímţ 

často ovšem musí zasahovat výrazněji do původního textu a dochází tak často  

k reinterpretaci díla. Tato reinterpretace (nacházení nových významů textu, původně 

autorem nezamýšlených) je ale v případě libreta méně odůvodněná neţ v případě dramatu. 

Zatímco v dramatu text přirozeně ze své podstaty nabízí více významů, v případě libreta se 

jiţ libretisté při jeho vzniku a tvorbě řídí principy maximálního zjednodušení a 

mnohoznačnosti se vědomě brání. Pokud tedy reţisér interpretuje libreto, mnohem snáze se 

odchýlí od původního záměru autora a původního významu opery. Domníváme se, ţe 

interpretace by měla být nanejvýš poučená a citlivá, měla by vycházet z libretistických 

praxí toho kterého období a významovou mnohoznačnost hledat aţ tam, kde ji libreto 

dovoluje svou volnější formou (tedy počínaje 20. stoletím).  

 Reţisér můţe zasahovat do textové sloţky a to především škrty některých výstupů 

nebo pozměněním závěru opery. Tak například v Nekvasilově inscenaci opery Osud (1978) 

nekončí ţivot profesora Ţivného zásahem blesku, ale záchvatem srdeční slabosti.  

V praţské inscenaci opery Věc Makropulos (2008) Kristina nepřevezme listinu, aby ji 

spálila, ale listina zůstává jakoby přilepena na dlani Emilie, která se jí nemůţe zbavit a 

zhroutí se. My se ztotoţňujeme s názorem Svatavy Přibáňové, která říká, ţe „reţisér by 

neměl ztratit kontakt s předlohou, kterou uţ před ním promyslil skladatel.“
66

 Znamená to 

respekt k záměru autora a promyšlenosti jeho koncepce. V témţe smyslu dále Přibáňová 

konstatuje v případě zásahů do opery Její pastorkyňa, ţe Janáček vyškrtl z dramatické 

předlohy jednu ze scén, kde je Števa opilý, záměrně, aby umocnil v dalším jednání jeho 

váţenost a schopnost být oporou Kostelničce. Naráţí tak na případ lipské inscenace z roku 
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1986, kde má Števa očividné pletky s jinými dívkami, a obraz o jeho osobnosti a 

charakteru je tak výrazně zkreslen (vzhledem k autorovu původnímu záměru). Zajímavé 

jsou i moţné zásahy do hudebního nastudování (coţ je v rukou dirigenta), kdy například ve 

frankfurtské inscenaci roku 1979 byla v rámci prvního jednání zazpívána árie, kterou 

Janáček původně vyškrtl, aby nezpomalovala děj. (Tato árie Aji on byl ţlutohřívý se 

objevuje i v mnoha jiných inscenacích.)  

 Na výsledné podobě inscenace se podílí nejen reţisér, ale významně také scénograf 

(výtvarník), který s ním úzce spolupracuje, navrhuje kostýmy, kulisy, architektonické 

řešení prostoru jeviště, řeší i světelné a technické potřeby inscenace. Vychází  

z reţisérových nápadů a z jevištních poznámek samotného autora opery, které jsou 

uvedeny v libretu. Janáček uváděl poznámky spíše střídmě, týkali se nejčastěji pohybu 

postav po jevišti, rekvizit, dekorace, případně světelných efektů. Některé poznámky svým 

poetickým jazykem více neţ technické detaily přibliţovaly atmosféru děje. 

 Jak uvádí Zuzana Ledererová-Protivová v kapitole o scénografii Janáčkových 

oper
67

, skladatel většinou uváděl velmi konkrétní prostředí, ve kterém se děj odehrává, 

takţe na jednu stranu se očekává splnění autorovy představy, na druhou stranu ale není 

moţné scénu vytvořit příliš ilustrativně kvůli filozofickému přesahu oper. Stejně tak je 

poněkud diskutabilní vyuţívání symbolů, protoţe Janáčkova hudba je dostatečně výrazná a 

emotivní, a hrozí tak nebezpečí, ţe symbol nebude jeho hudební řeči odpovídat nebo 

vyjádří pouze část záměru.      

 

4.2 Různé inscenace Janáčkových oper 

4.2.1 Domácí scéna 

První operu Šárka, jak víme z předchozích kapitol, neprovázelo uţ od počátku jejího 

vzniku právě štěstí. Julius Zeyer Janáčkovo zpracování odmítl (doufal, ţe Dvořák se přece 

jen vrátí k myšlence zpracovat jeho drama, a je moţné, ţe k Janáčkovi neměl právě vřelý 

vztah také poté, co otiskl drtivou kritiku jeho dramatu Libušin hněv v Hudebních listech). 

Provedení opery, kterou Janáček vytvořil jiţ v roce 1887, tak bylo odloţeno na dlouhá léta. 

Aţ v roce 1918, kdy uţ byl básník Zeyer po smrti, objevil Janáček svou první operu  

v rukopisu a zaţádal Českou akademii (majitelku autorských práv) o dodatečné svolení 

jejího provedení. V té době jiţ patřil Janáček k světově uznávaným autorům, takţe Česká 
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akademie libreto ráda předala do skladatelových rukou. Premiéra se konala v brněnském 

Národním divadle v roce 1925 v hudebním nastudování Františka Neumanna, v reţii Oty 

Zítka a ve výpravě Vlastislava Hofmana (jeho zpracování vycházelo z tradičních představ 

o velkolepém slovanském světě – masivní sloupy, stavby, modly ap.). 

 V roce 1894 byla uvedena na scénu pro obecenstvo první Janáčkova opera Počátek 

románu. Premiéra se konala v Brně a Janáček ji sám dirigoval. Opera nebyla neúspěšná, 

ale ţádné bouřlivé přijetí se nekonalo.  

 Stejně jako ve světě, i na domácí scéně byla třetí Janáčkova opera Její pastorkyňa 

zásadním upozorněním společnosti na Janáčkovu osobnost a tvorbu. Premiéra se 

uskutečnila v Brně v roce 1904, protoţe praţské Národní divadlo Janáčkovu operu 

odmítlo. Janáček pak téměř všechny své opery nechal premiérovat v Brně. Provedení 

brněnské Její pastorkyně nebylo nikterak okázalé a velkolepé jak z hudebního, tak  

z výtvarného hlediska. Aţ provedení v Praze v roce 1916 bylo věnováno více péče, ale 

Štapferova výprava Janáčkovi nevyhovovala, byť pochválil zpracování krojů. Ve Vídni, 

kde byla opera uvedena v roce 1918 zase ocenil příjezd rekruta na scénu skutečně na koni. 

Stejně jako ve světě byla poměrně dlouho tato opera inscenována jako folklorní opera  

s důrazem na lidové prostředí. Aţ postupem času se výtvarné řešení zjednodušovalo a 

směřovalo ke strohosti. Tak například v inscenaci z roku 1972 Josefa A. Šálka se barevně 

omezil scénograf na bílou omítku a tmavě hnědé trámoví. Také kroj značně zjednodušil a 

„zobecnil“ jeho provedení.   

 Provedení opery Osud se Janáček nedoţil. Jistě to způsobilo sloţité libreto, které 

vyţadovalo výrazný reţisérský nápad, jenţ by divákům umoţnil snazší orientaci v ději. 

První scénické provedení v úpravě Václava Věţníka se uskutečnilo v Brně v roce 1958. 

  Jedinou skladatelovou operou, která měla premiéru v Praze, byla opera Výlety 

páně Broučkovy. Premiéra se konala v roce 1920 a připravil ji Otakar Ostrčil. Sólisté byli 

ovšem nespokojeni s pěveckými party, a Janáček se tak definitivně rozhodl pro příště 

oslovovat předně brněnské divadlo. V Brně byla tato opera provedena v roce 1926 a to 

pouze jedna část (Výlet pana Broučka na Měsíc) ve vtipné a moderní výpravě Josefa 

Čapka, který scénu zpracoval v civilistním duchu, „s pestrými geometrickými motivy 

naznačujícími změť velkoměstských reklam“.
68

 Reţisérem byl Ota Zítek, který vyšel  

z myšlenky beztíţného stavu na Měsíci, takţe na scéně instaloval pruţiny, na nichţ se 

pohybovali jednající postavy. Jak je vidět, i v některých inscenacích první poloviny  
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20. století se vyskytovaly reţisérské nápady, které mohly ohrozit pěvecké výkony. V tomto 

případě ale hudební nastudování nijak neutrpělo. Před druhou světovou válkou byla tato 

opera provedena v Brně opět v Saschově nastudování s výpravou Františka Muziky – i tato 

inscenace byla velmi oblíbená a úspěšná. Na rozdíl od Čapkovy scény byla tato více 

poetická a kromě nadsázky a satiry, která je této opeře vlastní, tak doplnila ještě hlubší a 

klidnější rozměr. Díky neotřelosti námětu bylo moţné experimentovat právě ve zpracování, 

takţe například reţisér Jiří Fiedler přivedl na scénu Josefa Svobody Měsíčňany na 

koloběţkách nebo reţisér Ilja Hylas v ostravské inscenaci pouţil točny k zesílení vzruchu a 

pohybu na jevišti. Prostředí Měsíce samozřejmě přirozeně lákalo k novým a ještě 

neobvyklejším zpracováním. Mnohem těţší pro výtvarné ztvárnění byla „husitská“ část. Té 

se velmi zdařile ujal scénograf Karel Zmrzlý v inscenaci z roku 1976. Na scéně vybudoval 

masiv temně rudé palisády, který slouţil jako pódium pro sbor. Navíc se tento masiv 

pohyboval vpřed a vzad spolu s hudební gradací.  

 Pro provedení opery Káťa Kabanová vyjádřil Janáček přání, aby bylo výtvarné 

zpracování jednoduché, a nerušilo tak souvislý sled obrazů a psychologický průběh i 

účinek hudebního projevu. Poprvé byla opera provedena v Brně v roce 1921 a v roce 1924 

opět znovu k příleţitosti Janáčkových 70. narozenin ve zpracování od reţiséra Oty Zítka. 

Ten zachytil ve svých poznámkách některé skladatelovy postřehy: „Káťa ani hnout při 

vypravování o svém mládí, to mluví srdce v její dlani. První pohyb měla učinit při slovech 

– Varjo, nemohu spát! –... A jako v předposledním obraze měla být plná pohybu,  

v posledním měla být v úplném klidu, jako by sahala slepá po neskutečném milenci.“
69

 

František Muzika v inscenaci z roku 1938 pouţil jako dominantu scény geometricky 

stylizovaný most, který byl doplňován například lyrickými motivy letících mraků. Josef 

Svoboda v roce 1947 zvolil místo mostu rozeklaný strom. Stále výraznější úlohu hrála  

v inscenacích této opery světelná technika, která podtrhovala dramatičnost děje. 

 Příhody lišky Bystroušky měly úspěšnou premiéru opět v Brně v roce 1924 v reţii 

Oty Zítka. Praţské nastudování o rok později bylo hodnoceno velmi kladně po výtvarné 

stránce, kterou vytvořil Josef Čapek, kritizováno pak za reţisérský zásah do děje, kdyţ 

nechal Ferdinand Pujman v závěru zemřít Revírníka. Neobvyklý nápad byl představen 

divákům v olomouckém zpracování (1943), kde vzhledem k vysokým pohybovým 

nárokům na scéně vystupovali jako postavy baletní umělci, zatímco operní pěvci zpívali 

zpoza hranic dříví na jevišti. Příhody lišky Bystroušky patří právě mezi opery, u nichţ je 
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vhodné výtvarným zpracováním divákovi „naznačit“ filozofický podtext. Navíc je zde na 

místě „zdůraznit vtipnou nadsázku a čelit tak eventuálnímu sentimentu“.
70

 Brněnská 

premiéra byla vloţena do rukou tehdy nepříliš zkušeného výtvarníka (míněno v oblasti 

divadelní scénografie) Eduarda Miléna, který vytvořil titulní stránku ke klavírnímu výtahu 

opery, a tím zcela získal Janáčkovy sympatie. Během práce na scéně i kostýmech ho 

Janáček často navštěvoval a svými názory a připomínkami formoval, takţe můţeme 

předpokládat, ţe výsledná verze byla ve shodě se skladatelovým záměrem. Na scéně tak 

vznikl svět přírody, ve kterém se odehrával koloběh ţivota paralelně s lidským. Kulisy 

byly jednoduše a prostě pojaté - téměř stylizované do dětské kresby; kostýmy zpracoval 

Milén velmi originálně na základě různorodých a pestře barevných geometrických tvarů, 

čímţ byl podtrţen charakter přírodního světa. V roce 1965 vytvořil výtvarník František 

Tröster impresionisticky laděnou scénu lesa tak, ţe zdůraznil hluboký prostor a vyuţil 

scénické osvětlení.      

 Premiéry své poslední opery Z mrtvého domu se Janáček nedoţil, konala se aţ  

v roce 1930. Operu dopracovali Janáčkovi ţáci Osvald Chlubna a Břetislav Bakala, 

dokomponovali optimistický závěr – sbor vězňů, kteří oslavují svobodu. Premiéra 

zaznamenala nečekaně velký úspěch a o operu okamţitě jevily zájem zahraniční scény. 

Scénu pro brněnské představení navrhl malíř František Hlavica, mnohem stísněnější 

atmosféru vězeňského prostředí se podařilo vystihnout Vlastislavu Hofmanovi v praţské 

inscenaci uvedené o rok později (tedy v roce 1931). Vyuţil k tomu nejen omezené barvy 

(převaţující odstíny šedé), ale také strohé geometrické tvary a tahy. Většina inscenací 

zaplnila jeviště vězni (ať jiţ v lavicích, na kavalcích, za mříţemi, v klecích aj.), aby tak 

vznikl naléhavější dojem lidské beznaděje a potlačení individuality.     

 

4.2.2 Ve světě 

Tvorba inscenace souvisí poměrně úzce také s reţisérovou znalostí skladatele, jeho tvůrčí 

metody, jeho vlastního pohledu na konkrétní operu i ţivotního přístupu. Tento přehled do 

jisté míry hůře získávali zahraniční reţiséři, protoţe dlouhou dobu bylo moţné čerpat 

pouze z monografie Maxe Broda z roku 1924, která měla spíše informativní charakter, a 

bylo by potřeba ji rozšířit o další aspekty.
71

 (V souvislosti s Maxem Brodem nelze 

nepřipomenout také důleţitost překladu, které ve své většině tvořil právě Brod, bohuţel 
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často s dějovými zásahy a nepřesnostmi oproti originální verzi.) 

 První setkání zahraniční umělecké veřejnosti s operní tvorbou Leoše Janáčka 

přinesla opera Její Pastorkyňa (známá pod Brodovým překladem Jenůfa), poprvé 

představena v roce 1918 ve Vídni (uvádíme vţdy první zahraniční inscenaci, nikoli 

premiéru na domácí půdě). Opera byla velmi úspěšná, z valné většiny byla ovšem chápána 

jako primárně folklorní, takţe do jisté míry pro diváky exotická. Tak byla také nejčastěji 

inscenována – jako přehlídka folklórních zvyklostí slováckého kraje. Byla svým lidovým 

charakterem a slovanským významem srovnávána s Weberovou národní operou 

Čarostřelec nebo Smetanovou Prodanou nevěstou. Aţ o něco později se zařazovala 

Janáčkova tvorba do vlivu Bartóka nebo Stravinského, coţ alespoň odpovídalo 

neidealizovanosti hudebního folkloru. Druhý rozšířený pohled vycházel z názoru kritiků, 

ţe Janáček navazuje na veristickou tvůrčí linii, kdyţ zobrazuje drsnou realitu. Z toho 

důvodu se kladl důraz na naturalistické zpracování. Janáček si ovšem drama G. Preissové 

vybral „nikoliv pro motiv vraţdy dítěte a „démoničnost“ postavy Kostelničky, nýbrţ pro 

jeho realistickou tvrdost, lidovost námětu, prostředí a dikce, plastickou typisaci lidových 

figur a dramatický spád děje.“
72

 O jedné z inscenací se dozvídáme z dopisu L. Janáčka 

berlínskému reţiséru E. Kleibrovi (17. 3. 1924): „Z rekrutské písně a z písně Jenůfčiny mi 

dělali masivní vojenský pochod. Vy jste vdech scéně vzlet mladých, horkých srdcí. „Kaţdý 

párek si musí své souţení přestát“, z toho se stával jakýsi pohřební zpěv, jak v Praze, tak ve 

Vídni; Vy jste mu přidal úsměv! A tak to má být! ... Teprve od Vašeho provedení je vidět 

budoucnost Její pastorkyně zcela jasně - ne od Prahy, ne od Vídně.“
73  

 Co se jednotlivých inscenací týče, vycházely právě z pohledu reţiséra na Janáčkův 

tvůrčí styl. Folklorní přístup se bohuţel častěji projevoval nedostatečnou znalostí 

moravského prostředí, takţe ve výsledku působila vesnice spíše rusky nebo ukrajinsky, 

přirozeněji byla zpracována výtvarníkem Michaelem Stennetem (Sydney, 1974), který 

hodnověrně ztvárnil slovácké kostýmy i scénu. Veristický přístup většinou zdůrazňoval 

naturalistické prvky opery a vyhrocoval do brutálních scén (zejména berlínská inscenace  

z roku 1965, jejíţ reţijní pojetí převzala i stockholmská a paříţská opera). Moderní pojetí 

pozdějších let se snaţila o další nové kontexty a nové prostředí, do kterých děj bude 

zasazen. Tak vznikla inscenace v Kolínu nad Rýnem v roce 1981, kde se děj odehrával 

uprostřed jakési „klece“, která byla tvořena mříţkovými stěnami i stropem, mrtvými ptáky 
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tvořícími kříţ a na podlaze leţícím mlýnským kamenem.    

 Stejně jako na domácí půdě měla poměrně sloţitou cestu k uvedení Janáčkova 

opera Osud. Stuttgartská premiéra z roku 1958 se uskutečnila pouhý rok po prvním 

uvedení opery v Čechách. Londýnská inscenace od reţiséra Davida Pountneye dokázala 

překombinovaný a komplikovaný děj divákům zpřístupnit za pomoci metody filmového 

střihu, ve které děj přechází z akce do akce bez přerušování.    

 S nástupem opery Káťa Kabanová (provedena poprvé v zahraničí roku 1922  

v Kolíně nad Rýnem) nebylo jiţ moţné povaţovat Janáčka za „folklorního“ skladatele -  

v této opeře se naplno projevila nápěvková metoda, jíţ byl Janáček schopen vyjádřit 

jakkoli dramatické téma. Zahraniční kritici se zpočátku neubránili srovnávání s Jenůfou, 

takţe se leckdy objevili i názory, ţe se jedná o nedostatečně procítěnou a „spěšně 

komponovanou“ skladbu, která rozmělňuje princip Její pastorkyně.
74

 Aţ postupem času 

byla Kátě Kabanové přiznána vyšší hodnota a nápěvková mluva přestala být povaţována 

pouze za výraz lidového dialektu či jazykového projevu, ale jako způsob zprostředkování 

pocitů, nálad, citů a dojmů. Mezi pozoruhodné inscenace patří například vídeňská 

inscenace reţiséra Joachima Herze z roku 1974, ve které se pěvci mají chovat jako herci 

němého filmu. Výtvarné zpracování scény většinou zdůrazňovalo svou střídmostí ponurost 

a osudovost, hlavní roli hrálo zobrazení Volhy.   

 Zpracování sedmé Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky bylo poněkud 

ovlivněno německým překladem Maxe Broda, který děj upravil podle vlastních představ 

(příliš zdůrazňoval duševní spřízněnost Terynky s Bystrouškou, co Janáček mínil jako 

náznak, Brod dotvořil v jednoznačný význam podle svého - tím ale vytvořil nesoulad mezi 

hudbou a textem). Libreto nebylo nejspíš i z toho důvodu hodnoceno jako dostatečně 

zajímavé a opera se tak od uvedení roku 1927 v Mainzu dlouho v cizině neprovozovala. 

Příhody lišky Bystroušky se pak dostaly nejvíce do povědomí diváků v provedení 

berlínského reţiséra W. Felsensteina v realisticky pravdivé a jevištně působivé inscenaci 

(1956), ve které navíc poprvé zpíval roli Lišáka tenorista (oproti předepsané a běţně 

obsazované sopranistce). Bohuţel i tato tolikrát reprízovaná a v mnohých zemích uváděná 

inscenace vycházela z Brodova překladu, coţ bylo čím dál častěji negativně hodnoceno 

kritikou. I v této výtvarně lákavé a výpravné opeře se našly inscenace, které hledaly nové 

neotřelé vyjádření, takţe v Maastrichu (1995) bylo moţné vidět Revírníka, jak přijíţdí na 

scénu v otevřeném vagonu vlečky po kolejích či jak Bystrouška přeskakuje odhozené 
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pneumatiky, nebo v inscenaci ve Spoletu (1998) přítomnost Fiatu 500 na scéně při 

svatebním veselí v lese. V roce 1986 vytvořil neobvyklou scénu výtvarník Carlo Tommasi, 

kdyţ se rozhodl pro abstraktní zpracování. Scénu tvoří dvě kruhová pole – jedno umístěné 

vertikálně, druhé horizontálně. Ve své abstrakci skýtají velké mnoţství interpretací, mimo 

jiné mohou naznačovat propojenost obou světů, stejně jako koloběh – nijak nenarušují 

skladatelův záměr a nevnucují divákovi scénáristův výklad.       

 Poslední Janáčkova opera Z mrtvého domu (provedena 1930 v Mannheimu) byla 

hodnocena mimořádně kladně – zvláštní forma, ve které se nevyskytují hlavní postavy, 

byla označena za „vynikající tvůrčí čin v oblasti moderního hudebního dramatu a shledána 

podobnost Janáčkova záměru s epickým divadlem B. Brechta.“
75 

Hned v roce 1931 byla 

provedena v Berlíně, Oldenburku a Düsseldorfu. Pro uvedení v Nice roku 1996 připravil 

inscenaci polský reţisér Wladyslaw Znorko, který se inspiroval filmem Jiřího Menzela 

Skřivánci na niti a děj zasadil do prostředí kladenských hutí.  

 

4.3 Věc Makropulos - premiéra, ohlasy, další inscenace 

Operu Věc Makropulos hudebně nastudoval stejně jako Příhody lišky Bystroušky dirigent 

František Neumann a reţii zastoupil Otakar Zítek. Přestoţe se na atmosféře při zkouškách 

negativně projevoval vyostřený vztah mezi dirigentem a reţisérem a přestoţe se původně 

zdálo, ţe celý soubor (orchestr i pěvecké obsazení) na provedení opery nestačí
76

, nakonec 

se vše podařilo dovést k úspěšnému výsledku. Brněnská premiéra (18. 12. 1926) měla 

bouřlivý ohlas, po kaţdém jednání se strhly ovace a Janáček se musel jít několikrát klanět. 

Na představení byl přítomen také Karel Čapek, který byl velmi mile překvapen 

Janáčkovým zpracováním jeho dramatu.
77

 Desítky kladných kritik vyzdvihly nejen skvělé 

hudební nastudování, ale také reţisérské pojetí.  Zástupce evropské hudební a divadelní 

kritiky zaujaly nové hudebně-dramatické prostředky. V Lidových novinách vyšla  

19. prosince 1926 kritika premiéry od Graciana Černušáka, který hovořil o jejím „ţivelném 

úspěchu“ a napsal mimo jiné: „Jiţ po prvním jednání neznalo nadšení obecenstva prostě 

mezí. (…) Úspěch potrval i při dramaticky méně vypjatém druhém jednání a stupňoval se, 

moţno-li, po závěru díla. Vedle vynikajících vlastností skladby (…) připravilo tento úspěch 
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neobyčejně pečlivé a výstiţné provedení, které bylo ve všech svých sloţkách zase jednou 

krásným dokladem vyspělosti brněnského divadla.“
78

  

 Reţisér Otakar Zítek vycházel z Janáčkových scénických poznámek, včetně 

světelných. Janáček byl nadšen jeho nápadem se stínohrou, jak můţeme vyčíst z dopisu 

Zítkovi: „Jeden nový akord, je-li kovovým zvukem affektů, spasí skladbu: Váš nápad  

s vrţeným stínem v II. jednání vyzvedl záhadnost Emílie Marty do netušené výše.“
79

  

V Zítkově inscenaci měla Emilia Marty v prvním aktu nazrzlé vlasy, v druhém aktu černé, 

ve třetím jedovatě zelené. Dále vyuţil reţisér prostor divadla a závěrečný sborový projev 

umístil do nejvyšších míst hlediště. Co se týče výtvarného zpracování, někdy je uváděno  

v souvislosti s brněnskou premiérou jméno Josefa Čapka, ale není to příliš pravděpodobné, 

spíše můţeme předpokládat, ţe výtvarnou stránku vytvořil sám Zítek pouze z divadelního 

fundusu.
80

  

 O operu okamţitě projevilo zájem několik dirigentů včetně Otakara Ostrčila  

z praţského Národního divadla.  Janáček neměl s praţským Národním divadlem dobré 

vztahy a zkušenosti – bývalý šéf Karel Kovařovic mu dvanáct let bránil inscenovat Její 

pastorkyni v Praze, odmítli mu provést premiéru opery Šárka a navíc se Janáčkovi nelíbilo 

reţijní zpracování hned tří jeho oper – Výletů páně Broučkových, Káti Kabanové i Příhod 

lišky Bystroušky. Nakonec ale s praţským nastudováním Věci Makropulos souhlasil a 

Otakara Ostrčila poţádal o dohled nad reţijním zpracováním. Ten mu dal na výběr mezi 

třemi reţiséry, z nichţ Janáček zvolil Josefa Munclingera. Skladatel byl tentokrát se 

zpracováním opery spokojen, jak se dozvídáme z dopisu manţelce Zdeňce: „Nastudováno 

je to báječně; Elina Makropulos je výtečná hlasem i hrou. Orchestr brněnský je ovšem 

proti zdejšímu chudáček.“ a v jiném dopise: „Co je v opeře veselého, to vesele zde 

provádí; a v Brně to bylo k pláči.“
81

 V roce 1928 se odehrála praţská premiéra. Výtvarnou 

stránku vytvořil Josef Čapek. Scéna byla v prvním dějství právnicky strohá, v druhém 

dějství dostatečně teatrální – na jeviště umístil sfingu a další prvky z různých slohových 

období. Poslední dějství (hotelový pokoj) se odehrávalo v přepychové loţnici honosného 

bytu. Vše podtrţeno světelnými efekty. Janáček ale Čapkovo zpracování příliš neocenil. 

Nejspíš nevyhovovalo jeho vlastní představě. Přestoţe byla praţská premiéra nadmíru 

úspěšná, recenze jiţ tak pochvalné nebyly a v porovnání s jejich počtem po brněnské 
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premiéře jich bylo skutečně pomálu.  

 V zahraničí byla Věc Makropulos poprvé provedena v Německu v roce 1929 ve 

Frankfurtu nad Mohanem. Kritiku především zaujala volba neobvyklého námětu a skvělý 

způsob Janáčkova převedení konverzačního dramatu do hudební řeči. Další premiéry se 

odehrály ve Wiesbadenu, Stockholmu a roku 1964 v Londýně (dirigent Charles Mackerras, 

reţisér Bletchley). V roce 1970 byla v New Yorku uvedena zajímavá inscenace reţiséra 

Franka Corsara, který vyuţil filmové projekce v rámci opery - během představení tak 

diváci sledovali filmy, které připomínaly někdejší erotická dobrodruţství Eliny 

Makropulos. Také italská hudební společnost přijala Janáčkovu operu kladně – v roce 1983 

byla provedena ve Florencii. Z dalších měst, ve kterých bylo moţné operu zhlédnout, 

jmenujme ještě Chicago (1995), Sydney (1996) či Vancouver (1996). 

 V posledních padesáti letech se dostává opera Věc Makropulos stále častěji na 

program domácích i zahraničních scén. Jenom na scéně praţského Národního divadla byla 

provedena 5x (1956 - dirigent Robert Brock, reţisér Václav Kašlík; 1965 - dirigent 

Bohumil Gregor, reţisér Václav Kašlík; 1977 - dirigent Bohumil Gregor, reţisér Přemysl 

Kočí; 1993 - dirigent Bohumil Gregor, reţisér Ivan Rajmont; 2008 - dirigent Tomáš Hanus, 

reţisér Christopher Alden).  
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5. Didaktické využití opery ve školách 

Zprostředkovat ţákům a studentům ve školách operu takovým způsobem, aby je zaujala a 

motivovala k dalšímu vyhledávání, je úkol nelehký, ale podle mého názoru potřebný.  

V této kapitole bych ráda představila několik moţností, jak zařadit operu do výuky, včetně 

konkrétních postupů a úkolů. Výběr moţností, jak začlenit operu do hodin hudební 

výchovy, představím v první části, druhá část didaktických postupů bude vytvořena na 

základě obsahu kapitol této diplomové práce (tzn. Leoš Janáček, Věc Makropulos, tvorba 

opery obecně i konkrétně).  

 

5.1 Opera v hodinách hudební výchovy 

5.1.1 Vztah ţáků k opeře 

Ţáci většinou nemívají k opeře kladný vztah především proto, ţe povaţují operní zpěv za 

nepřirozený a často nesrozumitelný. Přitom jinak charakter opery (hlavně propojenost 

několika sloţek – hudební, textové a scénické) by spíše mohl zájem ţáků přitahovat. 

Problém je ovšem v poměru a vztahu těchto sloţek. Tak například dramatická stránka. 

Vycházíme-li z předpokladu, ţe ţáci mají vztah k vyprávění a příběhovosti, zaujmou je 

zápletky a očekávají rozuzlení, pak by opera měla tuto jejich touhu po dějovosti naplnit. 

Jenţe libretistické postupy jsou v tomto směru specifické. Musejí vycházet vstříc skladateli 

– následnému zhudebnění, proto zde mají své místo (především do 20. století) árie a 

lyrické pasáţe, které děj výrazně zpomalují. A tady dochází ke střetu zájmů. Problém při 

percepci opery ţákem tkví totiţ v tom, ţe zatímco hudba je nejprocítěnější a hudebně 

srozumitelná v lyrických částech, tedy v áriích, dějově zajímavé a děj posunující pasáţe, 

tedy recitativy (stále se zaměřujeme na operu do 20. století), jsou pro ţáka hudebně 

neatraktivní. Tím vzniká napětí mezi textem a hudbou, které můţe ţáka odrazovat. 

Scénické zpracování to samozřejmě můţe vylepšit, záleţí pak velmi na výběru zajímavého 

a nápaditého ztvárnění, které by ţáka zaujalo.  

 Podle mého názoru je vhodné vzbudit zájem studentů o tuto hudební oblast 

především na základě zkušenosti, záţitku a proţitých emocí. Ovšem nesmíme opomíjet ani 

vědomostní stránku. Pokud například bude ţák chápat příčinu zpomalení děje a pronikne 

do poetického jazyka lyrických pasáţí, objeví další rozměr opery. Stejně tak pozná-li 

základní principy libretistiky, bude okamţitě poučenějším vnímatelem. Proti textové 
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nesrozumitelnosti můţeme uţ naštěstí dnes argumentovat přítomností titulkovacích 

zařízení v divadlech, díky nimţ můţe divák přesně sledovat text (titulky se uvádějí i  

u českých oper).    

 

5.1.2 Postupná příprava 

Představení opery ţákům nemůţe proběhnout nárazově a rozhodně tomuto útvaru 

nevěnujeme (alespoň zpočátku) celou vyučovací jednotku. Následující úkoly mohou být 

aplikovány na všech stupních školského systému, nepředstavují přesně rozpracovanou 

přípravu, ale mají slouţit jako inspirace. 

 Přijetí a pozitivní vnímání opery souvisí se všemi dalšími hudebními aktivitami, 

které s ţáky provozujeme. Za všechny vyzdvihněme 1) aktivní poslech hudby.
82

 Velmi 

důleţité je vést ţáky k proţívání hudby – začínáme náladami a pocity, které v ţácích hudba 

vyvolává. Ţáci znázorňují pocity pomocí barev, přiřazují odpovídající výrazy, vymýšlejí 

příběhy atp. Postupně se tak u nich pěstuje hudební cítění – chápou, ţe hudba je 

vyjadřovací prostředek, pomocí něhoţ nám skladatel něco sděluje. Začínáme od 

kontrastních ukázek, později necháváme ţáky reagovat na méně vyhraněné hudební 

pasáţe. Zásadně ţáky neopravujeme – nepohybujeme se v hodnocení správný názor – 

chybný názor, ale o pocitech diskutujeme, příp. pouze zmíníme autorův záměr, známe-li 

ho.  

 2) Hudební vyjádření postav v opeře. Připravíme si vhodný a výrazný úryvek, 

např. předehru k Dvořákově opeře Rusalka. Po krátkém poslechu diskutujeme s ţáky, 

jakou pohádkovou postavu by přiřadili k prvnímu hudebnímu motivu (opět pustíme). Dále 

jakou postavu by přiřadili ke druhému motivu. Různé nápady zapíšeme na tabuli. 

Prozradíme, ţe se jedná o předehru k opeře Rusalka. V předehře bývají hudebně 

představeny důleţité postavy či nálada a atmosféra celé opery. Víme, jaké postavy 

vystupují v opeře Rusalka? Postavy zapisujeme opět na tabuli. Máme-li seznam všech 

důleţitých postav, opět se vracíme s otázkou, kterou postavu hudebně charakterizuje první 

motiv (vodníka). Jaký vodník je? (Můţeme sami připravit několik výrazů na výběr). Koho 

charakterizuje druhý motiv (Rusalku) – jaká je, co proţívá? Tuto část hodiny zakončíme 

opětovným poslechem a usuzováním na průběh děje. Ţáci při této hodině poznali, ţe 

postavu lze vyjádřit i samotnými hudebními prostředky bez textu.  
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 3) Tvůrčí činnost ţáků. V následující hodině si připomeneme dvě postavy, které 

byly v minulé hodině vyjádřeny v předehře. Vybraní ţáci dostanou za úkol hudebně 

ztvárnit vodníka či Rusalku pomocí nástroje, který jim přidělíme (klavír, různé Orffovy 

nástroje, vlastní hlas, hra na tělo, příp. kytara, je-li k dispozici), ostatní ţáci vymýšlejí 

příběh, o čem si myslí, ţe opera Rusalka bude (stručně). Poté jedna skupina představí své 

hudební ztvárnění postav a druhá skupina představí své příběhy. Závěrečný úkol se bude 

týkat hudebního zápisu – ţáci dostanou několik motivů (je moţné vyuţít i motivy z jiných 

oper) v notovém zápisu, jejich úkolem je přiřadit správný motiv k vodníkovi a k Rusalce. 

Dokazujeme tak, ţe lze z hudebního zápisu poznat charakter znázorňovaného objektu  

(u vodníka převaţují drobné rytmické hodnoty ostře oddělené, lyrické pasáţe Rusalky 

vytváří delší fráze, delší hodnoty).  

 4) Lyrické árie. Zazpíváme s ţáky píseň z populárního ţánru (například píseň 

Kometa od J. Nohavici). Následovat bude árie Měsíčku na nebi hlubokém (upravená do Es 

dur) a dále zkrácená a upravená verze jeţibabiny árie Čury mury fuk.
83

 Nyní nastává 

diskuze. O čem zpívá Nohavica v písni Kometa? Co chtěl vyjádřit? Je v té písni obsaţený 

nějaký příběh? V jaké situaci by si takovou píseň mohl někdo zazpívat? (V této souvislosti 

můţeme vyuţít interdisciplinárního propojení předmětů a zařadit krátký slohový úkol – 

příběh, ve kterém některá z postav zazpívá tuto píseň – lze zařadit buď v hodině hudební 

výchovy, nebo obráceně v hodině českého jazyka, záleţí na situaci a otevřenosti třídy). 

Víme, kdo zpívá árii Měsíčku na nebi hlubokém? A v jaké situaci se Rusalka nachází? Proč 

si chce zrovna takovou píseň zazpívat? Máte nějakou píseň, kterou byste si zazpívali, kdyţ 

je vám smutno? Nebo veselo? Poslechneme si, jak árii zpracoval Antonín Dvořák 

(vyuţijeme nahrávku např. s G. Beňačkovou) – při poslechu dávejte pozor, zda skladatel 

celou árii zhudebnil lyricky, něţně, nebo jsou tam nějaké změny, a co vyjadřují. Pro 

zajímavost si můţeme ještě pustit stejnou árii v podání A. Netrebko na člunu (youtube
84

) a 

při té příleţitosti si popovídat o vlivu interpretace a scény na diváka. Podobným způsobem 

lze krátce pohovořit o árii jeţibaby. Dospíváme k názoru, ţe árie většinou vyjadřují vnitřní 

stav postavy či autora, ţe jsou jeho nutným vyjádřením, které vyvěrá z hloubi duše. Za 

úkol mají ţáci vyhledat ve zpěvníku (například v 2. dílu Já, písnička) píseň, která by byla 

naopak dějová (např. Babička Mary).  

 5) Pohyb, tanec, reţie. V úvodu hodiny si poslechneme slavnostní hudbu  
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z Rusalky. Vytvoříme skupinu choreografů (dobrovolníci), kteří dostanou popis 

slavnostního tance
85

, včetně jeho zakreslení, a tuto skupinu pověříme organizací tanečníků. 

Protoţe se jedná o slavnostní hudbu před plesem, tanečníky bude představovat celá třída. 

Choreografové dostanou kratší čas na přípravu a domluvu (cca 10 minut), během níţ 

opakovaně pouštíme nahrávku. Ostatní ţáci zatím dostanou několik otázek k hudební 

ukázce, které se snaţí písemně zodpovědět (v jakém taktu je slavnostní hudba napsaná, 

jaké nástroje dominují apod.). Následuje uspořádání tanečníků a zahájení tance. Poté 

můţeme zhlédnout choreografické zpracování tance z videonahrávky (zfilmovaná Rusalka 

s Magdou Vašáryovou v reţii Petra Weigla z roku 1977).  

 6) Vizuální vjemy. V současné době je naštěstí poměrně dost dostupných 

materiálů, které můţeme pro naše účely vyuţít. Na internetu (především prostřednictvím 

youtube) můţeme najít ukázky z aktuálních operních inscenací, rozhovory s dirigenty či 

pěvci, různé interpretace téţe árie atp. Dále existují zfilmované opery (například filmové 

zpracování Pucciniho opery La Bohéme v hlavních rolích A. Netrebko a R. Villazón od 

rumunského reţiséra Roberta Dornhelma z roku 2008) nebo animované zpracování 

Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky (z britské výtvarné dílny Geoffa Dunbara a  

v nahrávce Kenta Nagana s mladými českými zpěváky z roku 2004). Zfilmovaná je i jiţ 

zmíněná opera Rusalka (1977), která je ale poměrně statická a podepsal se na ní zub času 

(technickými prostředky a efekty by dnešní mládeţ nezaujala). Na základě zhlédnutého 

filmu nebo ukázek můţeme snáze diskutovat o významu reţisérského pojetí, o našem 

přístupu a pohledu na zpracování – tříbíme tak vkus a umělecké cítění a navíc rozšiřujeme 

znalosti o aktuálních inscenacích.  

 7) Přiblíţit se skutečné opeře. Vyvrcholením našeho didaktického záměru by měla 

být jednak společná návštěva divadla, jednak podnícení samostatného zájmu ţáka o operu 

a kulturu vůbec. Výběr operního představení by měl být z naší strany promyšlený a 

uváţený. Měli bychom s ţáky navštívit inscenaci, kterou jsme jiţ sami předtím zhlédli a 

povaţujeme ji za atraktivní. Vybranou operu ţákům nejprve přiblíţíme (například pomocí 

aktivit výše uvedených). Důleţité je, aby ţáci znali děj a postavy, některé motivy (budou 

mít dobrý pocit, kdyţ zazní jim známá hudba) a pasáţe.  Ţáci by měli vnímat, ţe návštěva 

divadla patří mezi slavnostnější okamţiky neţ například návštěva kina, ţe v hudbě se 

odehrává něco vznešeného. Povaţujeme také za důleţité, aby kaţdý ţák obdrţel divadelní 

program – umocní to jeho dojem z opery, má moţnost načerpat další informace a kdykoliv 
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si záţitek připomenout. Vhodné je také zapsat brzy po zhlédnutí krátkou reflexi (stačí 

několik vět či postřehů). V současné době nabízí několik kin v České republice přenos 

vybraných operních představení z Metropolitní opery v New Yorku. Jedná se o velmi 

kvalitní přímé přenosy, které divákům zprostředkovávají špičkové výkony předních pěvců 

v zajímavých inscenacích. Tato moţnost je bohuţel pro ţáky spíše nedostupná, lístek je 

poměrně drahý, záleţí jistě také na naší domluvě s ředitelem, rodiči atp.  

 Podnícení zájmu o operu a další kulturní akce by mohla představovat třídní kulturní 

kronika. Do té by ţáci zapisovali formou recenze, upoutávek, obrázků, koláţe aj. dojmy  

z kulturních akcí (koncertů, divadel, muzeí, festivalů, kina atp.), které sami navštívili - 

kaţdý by přispěl a podílel se na kulturní kronice podle svých aktivit. Ke kaţdému 

příspěvku by patřilo hodnocení a doporučení pro ostatní. K tomu by navíc byl kaţdých 14 

dní pověřen jeden „redaktor“ (případně dvojice redaktorů), aby vytvořil kulturní přehled 

připravovaných akcí pro následující období svého „mandátu“ z různých oblastí (inspirací 

mohou být rubriky Kulturního přehledu). Výběr by odpovídal jeho zájmu a byl omezen 

rozsahem strany A4, která by po dobu platnosti akcí visela na viditelném místě třídy a byla 

volně k nahlédnutí. Uspořádání kulturního přehledu akcí by mohlo proběhnout v začátku 

vzniku této aktivity na základě společné diskuze celé třídy. 

 Kromě kulturní kroniky a kulturního přehledu můţeme také vyuţít atraktivní formu 

získávání informací – tvorbou bulváru. Tentokrát určíme tzv. paparazzi, který bude mít za 

úkol obstarat obrazový materiál (z hudebních a kulturních časopisů, o kterých samozřejmě 

ţáky informujeme + z internetu či jiných zdrojů), a k němu dalšího „pátrače“, který se 

pokusí zjistit a dostatečně "nafouknout“ informace ze soukromí nějaké hvězdy – ţáci si 

vybírají z námi nabídnutého okruhu (můţe to být operní diva, muzikálová hvězda, herecká 

či filmová hvězda atp.). V určeném časovém období vytvoří vybraná dvojice příspěvek do 

bulváru, který bude archivován podobně jako kulturní kronika.  

 8) Hra na operu. Zkusit si s ţáky vytvořit operní představení patří mezi záţitkové 

metody, které zůstávají dlouho v povědomí a paměti ţáka. U mladších nebo méně 

poučených ţáků můţeme při vlastní realizaci opery (samozřejmě zkrácené a výrazně 

upravené) postupovat podle pokynu Evy Jenčkové.
86

 Se staršími či připravenějšími ţáky 

pak naopak operu aktivněji a především společně připravujeme, věnujeme se detailněji 

fázím tvorby a samotnému nastudování. Konkrétní příklad bude uveden v následující 

kapitole o vyuţití opery Věc Makropulos. 
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5.2 Opera Věc Makropulos v hodinách hudební výchovy 

Janáčkova řeč je specifická, ale bývá i méně zkušeným posluchačům blízká – moţná pro 

její podobnost mluvené řeči, moţná pro její výjimečnost a zajímavost. Kaţdopádně není 

třeba představení osobnosti Janáčka odkládat, ţáci jeho tvorbě můţou porozumět i dříve – 

nutná je samozřejmě vhodná a pečlivá příprava. Následující didaktické kroky a úkoly 

předpokládají, ţe ţáci probrali osobnost Leoše Janáčka se základním vhledem do jeho 

stěţejní tvorby (mohl být vytvořen plakát).     

 

1. Janáčkova hudební řeč 

Tato aktivita předpokládá větší hudební průpravu a připravenost ţáků, doporučujeme ji 

proto spíše na hudebně zaměřené střední školy. V upravené či zkrácené verzi ji lze vyuţít 

ovšem také ve vyšších ročnících II. stupně nebo v hudebních krouţcích na gymnáziích.  

 Nejprve pustíme ţákům vybranou nahrávku intonačně výrazného mluveného slova 

(například video-úryvek z pořadu Pošta pro tebe - rozhovor s ostravskou paní
87

), dopředu 

je upozorníme, aby si všímali intonace promluvy. Následně diskutujeme o tom, ţe intonace 

záleţí na citovém rozpoloţení, na místu původu mluvčího, důrazech atp. Vybereme část  

z úryvku, ten necháme opakovaně zaznít a vybídneme ţáky, aby ho zkusili zazpívat v co 

nejbliţší intonaci. Takto zkoušíme ještě několik dalších úryvků. Na tabuli napíšeme 

několik vět (např. Dobrý den!, Ahoj! Nechci. To teda ne! Moment! Ňu ňu ňu!), ţáci si 

vezmou notový papír a tuţku a procházejí se po třídě. Vţdy kdyţ někoho potkají, nechají si 

od něho říct jednu z vět, která jim ještě chybí v zápisu. Jakmile jim spoluţák vyhoví, 

pokusí se zapsat si intonaci jeho výroku (samozřejmě je moţné vyuţít klavír ve třídě  

k potvrzení intonační představy či k dosaţení přesnějšího zápisu). Kdyţ má ţák všechny 

výroky zapsané, vrátí se zpět na místo nebo slouţí jako zdroj výroků ostatním. Ţáci potom 

předvádějí (sami zpívají či hrají na klavír) své získané úryvky (jen na základě 

dobrovolného zájmu o prezentaci). V závěru této aktivity ţákům ukáţeme způsob 

Janáčkova zápisu a vysvětlíme nápěvkovou metodu.  

 Kromě nápěvkové metody se s ţáky krátce zastavíme také u sčasovky. Nejprve se 

společně zamýšlíme, co by slovo „sčasovka“ mohlo znamenat. Zda ho zařadíme do 

harmonie, melodie, rytmu, stavby apod. Poté, co začleníme sčasovku do rytmické oblasti, 
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ptáme se, co zajímavého a nového by mohla představovat. Je to výrazný rytmický motiv, 

kterým Janáček znázorňoval jednu konkrétní náladu. Několik sčasovek z Janáčkovy tvorby 

si pustíme v ukázce. Můţeme také sami zkusit nějakou sčasovku vytvořit (vzhledem  

k tomu, ţe se jedná o rytmický útvar, můţeme vyuţít Orffových nástrojů nebo jen hry na 

tělo či lavici a sčasovku tvořit na místě). 

       

2. Projekt Ţeny v Janáčkově ţivotě 

Tento projekt nemá za cíl vyzdvihnout a přecenit roli ţen v Janáčkově ţivotě, nicméně 

předpokládáme, ţe pro ţáky bude tato oblast přitaţlivější a zajímavější. Ţáci získají 

prostřednictvím této aktivity hlubší povědomí nejen o ţivotě Janáčka, ale také o jeho 

tvorbě a osobnosti. Výsledkem by měl být společně vytvořený plakát, který vznikne 

spojením všech plakátů jednotlivých skupin v jeden. Bude tak zdrojem celistvého pohledu 

na Janáčkovu tvorbu i ţivot.  

 Tento projekt je rozepsán pro jednu třídu (cca 25 ţáků) II. či III. stupně školského 

systému. Jeho realizace je ideálně bloková, není-li moţné uskutečnit projekt v jednom dni, 

můţeme projekt rozfázovat do několika hodin, případně vyuţít i hodiny literatury či 

českého jazyka. V takovém případě by v jedné vyučovací jednotce proběhlo vytvoření 

skupin, usuzování a rozdělení rolí, příp. začátek práce v rolích (body a–c), v druhé 

vyučovací jednotce by byl prostor pro shromaţďování informací, příp. práce na plakátu 

(body d– e) a ve třetí vyučovací jednotce dokončení plakátu a jeho prezentace (body e–f).  

 a) Vytvoření skupin. Ţáci obdrţí úryvky z dopisů, které Janáček psal Zdeňce, 

Gabriele Horváthové, Kamile Urválkové, Kamile Stösslové a své dceři Olze. Vţdy bude 

uvedeno i oslovení v dopisu. Ţáci se pohybují po třídě a snaţí se co nejrychleji vytvořit 

skupinu na základě shodného oslovení v dopisu. Vznikne tak pět skupin, jejichţ členové se 

budou zabývat dotyčnými ţenami a jejich rolí v Janáčkově ţivotě. 

 b) Usuzování. Ţáci ve skupině na základě dopisů usuzují, kdo je zmíněná ţena, a 

hledají všechny dostupné souvislosti. (Z dopisů můţou určit časové období, kdy spolu byli 

v kontaktu, věk Janáčka atp.) Své nápady si zapisují. 

 c) Role. Ţáci obdrţí seznam rolí ve skupině s popisem náplně práce a rozdělí si je 

mezi sebe. Jedná se o tyto role: ţivotopisec (shromaţďuje důleţité informace o ţivotě 

Janáčka v časovém období, kdy se skladatel stýkal s dotyčnou ţenou), znalec tvorby 

(zjišťuje, jaká díla v určeném časovém období Janáček vytvořil a která byla přímo 

inspirována), pošťák (vyhledá případnou další korespondenci a dá ji do souvislostí  
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s dosavadní), sumarizátor (vyslechne informace od ţivotopisce, znalce tvorby a pošťáka a 

pokusí se o relevantní shrnutí) a výtvarník (výtvarně zpracuje informace na plakát). 

 d) Shromaţďování informací. V následujícím čase ţáci podle svých rolí 

shromaţďují informace. Ţivotopisec dostane k dispozici vyučujícím vytvořený arch, který 

obsahuje základní informace o ţivotě Janáčka, dále je ve třídě připraveno několik publikací 

– Janáčkova monografie, Dějiny hudby atp., které můţe ţivotopisec pro doplnění vyuţít. 

Znalec tvorby dostává vyučujícím vytvořený arch chronologicky seřazeného výpisu 

Janáčkových skladeb, vyuţít můţe opět publikace ve třídě. Pošťákovi dáme několik dalších 

připravených dopisů (či úryvků). Sumarizátor a výtvarník mezitím mohou pomáhat v práci 

ţivotopisci a znalci tvorby. (Výtvarník by měl také shánět podobiznu té které ţeny.) 

 e) Tvorba plakátu. Poté, co jsou všechny informace pohromadě a shrnuté 

sumarizátorem, zahájí svou činnost výtvarník a za pomoci ostatních vytvoří finální verzi 

plakátu. Ten by měl mít shodné schéma: uvedení jména ţeny, podobizna, časové rozmezí 

jejich kontaktu, uvedení skladeb, které vznikly v tu dobu + skladeb, které vznikly přímou 

inspirací, a zahrnuta by měla být i ukázka dopisu.  

 f) Představení badatelské činnosti. Pravděpodobně sumarizátor potom představí 

ostatním skupinám výsledky bádání vlastní skupiny.  

 

3. Projekt Věc Makropulos 

V tomto projektu bude cílem seznámit studenty s libretistickou praxí a Janáčkovým 

způsobem práce, včetně vyjadřovacích prostředků. Při té příleţitosti se studenti důkladněji 

seznámí s dramatem a operou Věc Makropulos. Projekt je určen vzhledem k svému 

rozsahu a potřebné systematičnosti pro III. stupeň hudebně zaměřených škol a v tomto 

rozpisu pro jednu třídu (cca 25 studentů). Předpokládá realizaci předchozích aktivit a 

dostatečné seznámení s Janáčkem a jeho tvorbou. Projekt doporučujeme propojit  

s hodinami literatury. Bloková realizace vítaná, ovšem první bod předchází realizaci (je 

domácí přípravou studentů).   

 a) Drama a opera. Polovina třídy dostane za úkol přečíst do příští hodiny Čapkovo 

drama Věc Makropulos a připravit stručný obsah po jednotlivých dějstvích pro ostatní. 

Druhá polovina dostane za úkol stejným způsobem představit obsah Janáčkova libreta Věc 

Makropulos. V následující hodině tento záměr uskutečníme. Jeden vybraný zástupce 

představí Čapkovu hru, další Janáčkovo libreto. 

 b) Libretistická praxe. Předchozí činnost navodila příhodnou atmosféru pro téma 
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libreta. Ptáme se studentů, co vědí o libretu, libretistice a jejích postupech. Za aktivní 

účasti třídy dáváme dohromady základní poznatky (zde uvedeny v rámci II. kapitoly). 

Zastavujeme se u specifika převodu dramatu v libreto – hledáme výhody a důvody jeho 

vyuţití. Ptáme se, co asi vedlo Janáčka k zásahům do děje - vyvozujeme obecná pravidla 

pro úpravu předlohy v libreto (jako v závěru kapitoly 2.2).  

 c) Úprava textu. Studenti vytvoří skupinky maximálně po pěti. Mají za úkol zkrátit 

libreto Věci Makropulos. Věc Makropulos je pro ně tedy předlohou, oni jsou libretisté a 

potřebují vytvořit krátkou, nejdéle 15 minut trvající operu. Společně stanovíme postup - 

studenti si vyberou hlavní postavu, zápletku a vyústění. Kaţdá skupinka pracuje 

samostatně, mohou vytvářet originální postupy (např. hlavní postavou Jaroslav Prus, 

zápletkou touha po Emilii, vyústění ve společnou noc). Na základě osnovy, kterou si kaţdá 

skupina vymyslí, vypracují krátké libreto vycházející ze skutečného textu předlohy. Musí 

tedy škrtat, krátit, ubírat postavy - vyuţívají tak běţných libretistických postupů.  

 d) Hudební zpracování. Jakmile studenti vytvoří libreto, nastává jeho zhudebnění. 

Nejprve si poslechneme vybrané části Janáčkovy opery (předehru, Kolenatého líčení 

kauzy, rozhovor Janka s Kristinou, Haukovy vzpomínky na Španělsko a závěrečnou 

Emiliinu zpověď). Rozhodneme se pro způsob zhudebnění v našem případě. Nabízí se dvě 

moţnosti - vybrané pasáţe upraveného libreta převzít z partitury (případně přetransponovat 

do střední hlasové polohy) nebo zhudebnit libreto sami na základě vlastních představ 

nápěvků té které věty. Studenti si vyberou sami a libreto zhudební. 

 e) Hudební nastudování. Studenti si nyní rozdělí role. Pokud mají méně rolí neţ 

členů, pak můţe být reţisér samostatně, v opačném případě se na reţisérském zpracování 

podílí celá skupina. Promyslí si kostýmy, prostředí, scénu, rekvizity atp. a svou operu 

nastudují.  

 f) Představení. Výsledek své tvůrčí činnosti představí kaţdá skupina zbytku třídy. 

Třída tvoří kritiku, která představení hodnotí. Kritici potom mohou své názory vyjádřit 

krátkým článkem, který bude zařazen do kulturní třídní kroniky. Studenti na představení 

reagují jako na premiérách - podle potlesku se pozná úspěch, absolutní nadšení vyjádříme, 

jestliţe povstaneme.    
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Závěr 

V této práci jsem sledovala obecně genezi opery, a především jsem pak konkrétně vyuţila 

Janáčkovy opery Věc Makropulos, o jejímţ vzniku máme dostatek informací i od 

samotného skladatele. Vznikla tak práce, která shromaţďuje vybrané relevantní poznatky 

k dané problematice na základě odborné literatury. Navíc je zde patrný didaktický přesah, 

který měl vliv i na uspořádání práce a výběr informací. Snaţila jsem se propojit 

didaktickou a teoretickou rovinu tématu, a vytvořit tak pro praxi pouţitelnou pomůcku.    
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