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1. ÚVOD 

Hudební tvorba scénická uchvacuje naše smysly již po staletí. Je 

světem, který spoluutváří naše kulturní vědomí, náš estetický, citově 

harmonický vnitřní život. Je organismem stále živým, ve kterém se 

spojuje zvláštní souhrou hudba, scénika a poezie. Znamená tedy v oblasti 

umění médium svého druhu, médium s vlastní historií a specifikou. 

Každá věc žije a trvá z vnitřní nutnosti své podstaty, z potřeby 

své přirozenosti. A bylo tedy v přirozenosti hudby, aby se vyvinula ve 

schopnost nejrozmanitějšího a nejurčitějšího výrazu, jíž by, i když 

taková potřeba v ní byla, nikdy nebyla dosáhla, kdyby nebyla bývala 

zatlačena do takového postavení vi'Iči básnictví, v němž se cítila nucena 

snažit se vyhovět požadavkům na svou nejvyšší mohoucnost, byť i tyto 

požadavky byly zaměřeny na věci pro ni nemožné. 

Jakákoli podstata se může vyjádřit pouze ve své formě: hudba 

vděčila za své formy tanci a písni. Pouhému básníku slova, chtěl-li pro 

zvýšení výrazu, jejž měl pohotově pro drama, použít hudby, se hudba 

objevovala pouze v oné omezené taneční a písňové formě, v níž mu 

naprosto nemohla ukázat plnost výrazu, které přece byla doopravdy 

schopna. Řečeno spolu s Richardem Wagnerem: Kdyby hudba jednou 

provždy setrvala vůči básníku v tom postavení, jaké on později vůči ní 

zaujal v následném hudebně dramatickém tvoření, pak by ji byl využíval 

pouze v její nejomezenější způsobilosti, a nikdy by nebyla dosáhla 

schopnosti stát se tak nadmíru mocným výrazovým orgánem, jakým se 

stala zvláště v dobách pozdějších, dobách největšího rozpuku operního 

žánru vůbec ve století 1 devatenáctém. Muselo být tedy hudbě vyhrazeno, 

aby sama sobě přisuzovala možnosti, které pro ni doopravdy měly zůstat 

nemožnostmi; musela se vrlmout do omylu, chtít jako čistý orgán výrazu 
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stanovit pro sebe zřetelně i to, co má být vyjádřeno; musela se odvážit 

pyšného podnikání, chtít dávat příkazy a vyslovovat úmysly tam, kde se 

ve skutečnosti musí podřizovat záměru z její podstaty zcela 

nepochopitelnému, ale v tomto podřízení také může mít na uskutečnění 

tohoto záměru jen ajen umožňující podíl (Wagner, 2002). 

Právě fascinující svět hudebního divadla se stal částečně i mým 

osudem. Mé snahy přiblížit se tomuto žánru vyvrcholily paralelním 

studiem sólového zpěvu nejprve na hudební fakultě Akademie 

múzických umění, později pokračujícím postgraduálním studiem na 

Universitat ilir Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Svůj zájem o 

tvorbu hudebně dramatickou, operní, operetní a do jisté míry i 

muzikálovou tak mohu naplňovat a posléze syntetizovat nejen po stránce 

teoretické, ale i praktické. 

Zorný úhel pohledu, pod nímž se nyní pokusím podívat na 

konkrétní žánr hudebního dramatu, operu komickou a její méně 

komplikovanou variantu - operetu, je určován snahou vymezit tento 

útvar skrze jeho vlastní kontextualitu. Především právě komický obsah 

děl vznikajících od druhé třetiny 17. století, vrcholící svým způsoben ve 

své hlavní linii tvorbou W. A. Mozarta a v osobitých národních 

variantách posléze se vyvíjející a modulující až do současné doby se nám 

nyní stane stěžejním. 

Opera i opereta, jakožto umělecké druhy syntetizující projev 

dramatický, hudební, divadelní (neboli peďormační), výtvarný, popř. i 

taneční (v lepším případě pak baletní), nabízejí diváku, resp. posluchači 

v každý moment svého představení zároveň tedy vj emy viditelné 

(optické) a slyšitelné (akustické). Nutno podotknout, že obojí lze svým 

způsobem navodit u zkušeného a v hudební praxi a teorii vzdělaného 

posluchače pouhým čtením partitury, dramatického textu či scénických 

poznámek v jeho fantazii, což tedy nazvěme hned na úvod naší práce 
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pouhou možností uměleckého díla. Nicméně již jen argument přínosu 

jednotlivých interpretů v jejich osobitém a jedinečném přístupu jistě 

postačí k protitvrzení, že hudebně dramatické dílo může subjektivně 

existovat a v našem též plně zprostředkovat svůj komický obsah pouze a 

jedině jako vjem, jejž máme z nějakého skutečného, reálného 

provozování, kde tudíž obě složky, viditelná i slyšitelná Gak se jim 

samozřejmě v dílčích částech našeho počinu ještě budeme věnovat), mají 

smyslovou názornost. 

Otázka podstaty komiky v hudebně dramatickém díle se nám 

tedy přinejmenším rozpadá na tázání se po tom, co zakládá komiku 

v jednotlivých složkách takového díla. 

Přes stejnou hodnotu všech složek opery musím konstatovat, že 

pro zdůraznění komického obsahu má nejústřednější postavení složka 

herecká, jež jest řídící složkou dramatického díla, ne že by byla 

nejdůležitější, nýbrž proto, že jen ona je dramatickou v pravém slova 

smyslu, neboť druhé jsou dramatickými jen potud a nakolik, pokud a 

nakolik přispívají k účinnosti složky herecké. Tento princip se v pravdě 

týká jen estetické, tj. citové působnosti díla, nikoliv jeho umělecké 

hodnoty (tou je vlastní originalita celé struktury). 

Složka herecká tedy zakládá komično v uměleckém ztvárnění 

jakéhosi nového já - Gá v) roli, což vyžaduje akt předuševnění, jež 

v našem případě znamená ztvárnění žertu, parodie, gagu a jiných 

komických forem skrze svou vlastní mimiku a gestiku kontaktující 

o becenstvo a vázanou na text. 

S hereckým výkonem úzce souvisí otázka možnosti využití 

náležitých prostředků výtvarných a scénických, tedy nutnost podepřít 

dějovou komiku náležitým kostýmem, či kostýmy (viz. travestie), 

rekvizitami a celkovou scénou. 
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Hudební složka zakládá své komično skrze svou schopnost 

sémantickou, tedy skrze specifický způsob hudebního vyjadřování. 

Důraz je zpravidla kladen na melodický/ nemelodický a rytmický/ 

arytmický efekt, momenty pauz a schopnost programnosti v hudebním 

vyjadřování, jež je založeno na asociačním zákonu současnosti. Měli-li 

jsme jednou při poslechu určité hudby současně určitý komický vjem 

nebo představu, zůstává tato s touto hudbou spojena, pročež slyšíme-li 

tuto hudbu popř. její úryvek třeba jen v její vzdáleně citované podobě 

později, původní představa se nám vybaví. Citace může být poté 

konvenční s původním komickým jevem či může být s touto konvencí 

v rozporu a tuto parodovat např. porušením její faktury. Vokální hudební 

složka může mít v tomto směnl posunutou pěveckou prozodii (opět efekt 

parodizace toho konkrétního jazyka) či přímo karikovat deklamaci -

komicky působí záměrný, ale bohužel i nezáměrný falešný zpěv či hra ... 

Zpěvní výraz vůbec je výsledkem charakteru ztvárňované role a 

musí mít přes svou rozmanitost určité charakteristické rysy: zpěvní part 

pohyblivého mluvky je převahou rychlý a pln opakování frází i s textem 

(Mozartův Figaro či Smetanův Kecal "Všecko je hotovo" - oba ještě 

v nadcházejícím textu zvlášť pojednám), jakož lze vystihnout jejich 

komické probarvení i v ansámblech (klidná a prostá melodie 

Krušinových: "Vaše chvála mnoho platí" proti kontrapunkticky 

vedenému pohyblivému hlasu Kecala: "Není velký ani malý"). Popř 

vzpomeňme nápěvkovou metodu Janáčkovu, jež uplatnil kupříkladu ve 

Výletech pana Broučka. 

Složka literární, v našem případě komické libreto, naplňující 

teprve nejzjevnějším a nejpregnantnějším způsobem pěvecko-herecký 

projev všech sólistů i sbor na scéně, právě nejkomunikativněji přenáší 

komický význam jeviště publiku. De facto nese děj, jakož i provádí a 

naplňuje jednotlivé, ať již naivní, ironické, humorné či absurdní 
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promluvy aktérů, dotváří smysl všech ostatních složek, a to způsobem 

přímého pojmenování i necíleného poznamenání. 

Komplexní zachycení vývoje komicky laděného operního žánru 

je podstatně problematičtější. Postupem času dochází nejen ke zmnožení 

celkové operní produkce na polích jednotlivých národních kultur, jež 

pochopitelně vede k utváření plně osobitých variant jak v oblasti vážné, 

tak i komické odnože, ale zároveň již nelze ani přesně vysledovat, díky 

postupnému potírání původního významu dominantní tvorby italské, 

později pak částečně i k této přistoupivší německé operní manýry, 

nejhlavněj ší formotvorné zdroj e zrodu jednotlivých charakteristických 

novot, jež následně určují vývojové rysy námi sledovaného útvaru. 

Opera buffa, její další národní varianty, druh operetní a z nich se 

vyvíjející svébytný útvar hudební komedie pro nás reprezentují 

kompaktní vzorek hudebně dramatické látky, jež jsem si dovolila na 

stránkách této práce určitým konkrétním způsobem pojednat, a to skrze 

prizma komických korelací. 

Chceme-li pochopit význam komiky v takovýchto dílech, 

nemůžeme než přistoupit k nim skrze studium více faktorů, tedy 

vedeným napříč - a to poměry hudebně historickými, sociálními, 

kulturními i estetickými. Důkladné poznání jevů minulých a přítomných, 

jejich životaschopnost či zánik, přetrvávání či úpadek může přinést nové 

poznatky. Sama problematika komiky má interdisciplinární charakter a 

snad jediný obor, jenž by ji tak mohl plně uchopit, navíc v našem případě 

v jejích hudebních souvislostech, by byla teorie kultury, která je 

interdisciplinární již svou povahou. 

Dosavadní stav poznání v oblasti dějin hudby umožňuje dozajista 

získat mnoho informací jak o samotném vývoji hudebně dramatického 

stylu, jeho hudebně kompoziční podobě, tak o jeho sociálně kulturním 

zázemí a estetickém podhoubí. Teoretické východisko pro "analýzu" 
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komického bylo však často nutné abstrahovat z několika pramenných 

zdrojů zároveň, neboť konkrétně opernímu, resp. operetnímu žánru nebyl 

snad doposud věnován žádný z nich. 

Touto prací, jež v zásadě rozšiřuji a zpřesňuji mojí předešlou 

práci diplomovou, se tedy pokusím upozornit na nejdůležitější momenty 

ve vývoji tohoto žánru s příhledem k nejzásadnějším skladatelským 

veličinám, stejně tak alespoň částečně nastínit určité souvztažné plochy 

mezi žánrem komické opery, později i operety a dobovými komickými 

konfiguracemi, jež by tak mohly posloužit studiu této tematiky právě v 

hlubším kulturologickém kontextu. 
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2. KOMIKA A OPERA 

Vývoj hudebního dramatu provázela vždy jakási diferenciace. 

Zvláště žánr zábavného hudebního divadla byl nezřídka podrobován 

kritice a společnost jej řadila do tzv. nižší kultury. Dodnes umí vidět 

kulturu jako celek jen málokdo, odborníky nevyjímaje. Od prvopočátku 

je tu kultura ulice a sálu (divadla, paláce, kostela atd.) a jediné, co se v 

náhledu na ni mění, je míra artificiálního - neartificiálního v té které 

obsaženého. Zvláště s nárůstem historismu a vznikem umělecké kritiky v 

19. století se rozdíly mezi tzv. vyšším a nižším stále zvětšovaly. Teprve 

nedávno začaly francouzské filozoficko-sociologické a britské kulturní 

studie ovlivňovat vžitý model pojetí kultury pozitivním způsobem, 

pročež se současní muzikologové 80. a 90. let pokoušejí o nový náhled a 

publikují práce, přijímající komplexnost kultury. Je to podstatná změna, 

jež stále více spájí akademickou půdu s realitou. Takovéto sjednocení 

poskytuje široký hodnotový a srovnávací vzorek tvorby v její celistvosti 

a umožňuje tak historikům a kritikům pravdivý pohled na uměleckou 

reflexi doby, přičemž samozřejmě důležitým momentem, který navíc 

toto nediferencované vidění kultury obohacuje, je také předpoklad 

spolupráce specialistů různých oborů (Hoggardová, 2000). 

Možnost porozumět komickému je v nejobecnější rovině součástí 

vlastností specifických pro komunikaci lidí. Zatímco radost je odezva, 

kterou máme společnou se zvířaty, smích, při vší spontánnosti a 

emocionálnosti je radost intelektu. Člověk je živočich modelující a 

metakomunikující, zdá se tedy, že komika a veškeré její projevy, i smích 

jako jejich odezva, mají co dělat s naší schopností modelovat a 

komplikovaně metakomunikovat, rozmisťovat na všechny věci i na 

komunikaci samu "štítky s nápisy", nápisy někdy neobvyklými a 
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nečekanými, svědčícími o naší schopnosti vidět jsoucí z mnoha stran, 

bleskurychle zformovat tvar z toho, co tvořilo pozadí, pohotově vytvářet 

nové hypotézy a staré mít jako důvod k pousmání. 

Má-li však zde být naším úkolem podívat se na komickou 

výpověď hudebně dramatické oblasti, konkrétně pak operní tvorby od 

počátků vzniku tohoto žánru do období jeho prvého velkého rozkvětu, 

tedy zhruba do konce 18. století, musíme přistoupit na tezi, že nejen 

samotný slovy či zpěvem sdělovaný obsah je nositelem komického, 

nýbrž i hudba sama je určitým způsobem komunikovatelná. 

V hudebně dramatických dílech se setkáváme jak s projevem 

jazykovým, tak hudebním - dochází tu k jejich prolínání, syntéze. Jazyk 

je svou podstatou čistě komunikační systém a jako takový je nástrojem 

společenské komunikace. Naproti tomu hudba je druhem umění a umění 

je sice komunikovatelné, ale je více než pouhý nástroj komunikování. 

Říká se, hudba není sice mluvou myšlenek, ale zato že je mluvou citů. 

"Řeč tónů je počátek a konec řeči slovní, tak jako cit je počátek a konec 

rozumu, mýtus počátek a konec dějin, lyrika počátek konec básnictví. 

Prostřednicí mezi počátkem a středem, stejně jako mezi středem a 

východiskem, je fantazie. Průběh tohoto vývoje je ale takový, že 

neznamená návrat, nýbrž pokrok až k získání nejvyšší lidské schopnosti 

a prochází jím nejen lidstvo všeobecně, nýbrž ve své podstatě každé 

sociální individuum. Tak jako v neuvědomělém citu tkvějí všechny 

zárodky rozumového vývoje, v rozumu ale je uložena nutnost 

opodstatňovat neuvědomělý cit a teprve člověk opodstatňující tento cit 

rozumem je člověk rozumný; tak jako v mýtu opodstatněném dějinami, 

jež stejným způsobem z něho vznikly, teprve získáváme skutečně 

srozumitelný obraz života: tak obsahuje i lyrika všechny zárodky 

vlastního básnictví, které nakonec nutně může vyslovit jen opodstatnění 
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lyriky, a dílem tohoto opodstatnění je právě nejvyšší lidské umělecké 

dílo, dokonalé drama" (Wagner, 2002, s.146). 

O vnitřní obrazivé schopnosti hudby lze nadto konstatovat, že je 

jistým druhem znějící mimiky. A co se mohutnosti jejího smyslového 

účinku na obecenstvo týče, vyrovná se přinejmenším mimice slyšitelné 

(hereckým projevům hlasovým), ale rozhodně předčí mimiku viditelnou 

(hereckou hru samu čili mimiku v odborném slova smyslu užším) (Zich, 

1987). Tím se vysvětluje bytostná angažovanost každého konkrétního 

uměleckého díla či projevu, společensky aktivní, přetvářecí síla umění, 

zlidšťující úloha umění a schopnost polidšťovat i svět mrtvé, neživé i 

mimolidské sféry (Jiránek, 1979). Účelem hudby je tedy především 

vyvolat určitý zamýšlený stav, důsledně se k němu dopracovávat, tedy 

ani ne tak vyjadřovat pocit, jako tento pocit vytvářet. Tedy ve zkratce: 

hudba na jevišti má dvojí úkol- podmalování a umocnění vnějších jevů 

a nálad, dále pak vystižení a mimoslovní vyjádření vnitřních jevů a 

duševních procesů. 

Smysly vůbec jsou brána, jimiž do nás vstupuje svět, "dává 

smysl". Řečeno následujícím způsobem: smysl na jedné straně "označuje 

orgány bezprostředního pojímání, na druhé straně nazýváme smyslem 

význam, myšlenku, všeobecnou stránku věci. ( ... ) Smysluplné nazírání 

není tedy takové, které odlučuje obě stránky, nýbrž takové ( ... ), které v 

bezprostředním názoru zachycuje zároveň podstatu a pojem. Poněvadž 

však právě toto určení obsahuje v sobě v jednotě dosud nerozloučené, 

neuvědomujeme si pojem jako takový, nýbrž se zastavujeme u tušení 

tohoto pojmu" (Zich, 1987, s. 384), u určité významové představy. 

Přičemž teprve skrze významové představy můžeme chápat obsah 

hudebně dramatického díla, kde vlastně člověk pomocí sebe samého 

znázorňuje člověka - roli. Dramatické dílo obecně je tedy vymezeno 

svým specifickým "představujícím" (hra herce/ zpěváka na scéně) a 
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svým (nespecifickým) "představovaným" (vespolné jednání postav) 

(tamtéž). 

Samozřejmostí zůstává, že takovéto dílo je vždy, jakožto určitá 

nutná fikce "vzdáleno" od vnímatele, který podněcuje estetické a ideové 

kvality výsledného artefaktu, aniž by jej zaměňoval za realitu a snažil se 

do něho vstoupit nebo sám působit na zobrazovaný děj. Dílo je tedy pro 

nás především znakem. Po této stránce je příznačné, že při samotném 

představení ani sebevětší iluzívnost scény v divákovi vědomí fikce 

neruší. Přirozeně, míra může být různá a také pocit množství fiktivnosti 

není konstantní pro vzbuzení uměleckosti. Podstata divadelní iluze je v 

dramatickém zaměření, jež, jako speciální případ zaměření obrazového, 

potlačuje cit skutečnost a vybavuje k vjemům dvojí představu 

významovou, technickou a obrazovou (tamtéž). Jevištní realizace 

hudebně dramatického kusu, která v sobě pojí práci zpěváků, hudebníků, 

dirigenta, režiséra, výtvarníka, choreografa, scénografa, kostyméra a 

dalších uměleckých a technických pracovníků, předpokládá navíc plně 

koordinovanou kolektivní práci, jež teprve může zajistit plnohodnotný 

umělecký účin. Nutností zároveň zůstává, že dramatické dílo jakožto dílo 

umělecké musí být umělecky stylizováno ve všech svých shora 

uvedených složkách; v libovolném sice způsobu, ale tak a jen tak, aby 

vyhovovalo principu dramatičnosti (tamtéž). 

Umění hudební divadla je stejným dílem inspirováno, tvořeno a 

neseno jak silami individuálními, tak i kolektivními. Kolektivnost 

spočívá především v jeho samotném způsobu vzniku a vytváření, neb 

osoby, které jej tvoří, tj. hudební a dramatičtí umělci v širším smyslu, 

nestačí nikdy samy na konečný výtvor, jímž je hudebně divadelní 

představení. Musí se sdružit v hromadný tvořivý subjekt složený z výše 

zmiňovaných součinníků. Složky ryze individualistické souvisejí naopak 

přímo s momenty samotného podnětu vzniku díla, invence a výrazu 
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umělecké práce každého ze spolutvůrců. Starou pravdou tedy i v našem 

případě zůstává faktum, že původnost, svébytnost, čistota a neotřelo st 

myšlenek i výrazových prostředků, tedy vlastnosti a elementy ryze 

individualistické, jsou tím hlavním, co tvoří pravého umělce (Vopršal, 

1946). 

o této dvojpolámosti artificiálního tvoření hudebně 

dramatického bychom dozajista mohli rozpřádati úvahy předlouhé, 

nicméně přejděme nyní k poznámkám konkretizačním, resp. k samotným 

útvarům složitého hudebně divadelního dění. Tedy: dramatickou hudbou 

rozumíme samotný zpěv, orchestr a sbor. Již poměr mezi zpěvem a 

orchestrem je ve zpěvohře zcela zvláštní, zásadně odlišný od hudby 

vokální. Především už tím, že obě složky jsou přes svou hudební jednotu 

prostorově očividně odděleny: vokální hlas slyšíme z jeviště, kdežto 

instrumentální hlasy (až na výjimky, kdy hrají hudebníci i na scéně) 

vznikají v prostoře určené orchestrálním hráčům, zvané orchestřiště, 

mezi jevištěm a hledištěm, jež je v dnešní době zpravidla snížené, ne-li 

dokonce kryté. Hlubší rozdíl je však v tom, že zpěv herců má přímý 

smysl obrazový, speciálně dramatický, neboť představuje hlasový projev 

dramatických osob, jež současně vidíme na jevišti jednat. Naproti tomu 

hudba v orchestru má sice též poslání obrazové, ale to je právě při 

dramatickém díle mnohoznačné, protože se může týkat jak dušemalby 

dramatických osob, tak zvukomalby v širokém slova smyslu, v němž 

jsou pak zahrnuty i motorické a optické kvality, vůbec celá nálada scény. 

Cítíme tedy úkol orchestru jako abstraktnější než úkol zpěvu, jenž je pro 

nás přímo navěšen na určité optické jevy, tj. jednající postavy, kdežto 

pro orchestrální hudbu si tento optický předmět teprve na scéně hledáme; 

i když jej pak - po svém mínění - nacházíme, zůstává na této hudbě 

vždy něco z charakteru "ne-věcnosti", jenž je příznačný pro všechny 

naše sluchové vjemy. Ty totiž chápeme až nepřímo jako projevy 
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"něčeho", kdežto vjemy zrakem uchopitelné pojímáme rovnou jako 

"něco". Dokladem toho může být dojem mluvy - a tedy v opeře ještě 

častějšího zpěvu - za scénou, kdy si osobujen přimýšlíme (Zich, 1987). 

Orchestr musíme považovat nejen za ovladatele přívalů 

harmonie, nýbrž za ovládnutý příval harmonie sám. V němje pro 

melodii, jež je nám vykoupením nekonečně podmíněné básnické 

myšlenky k hluboce procítěnému neuvědomění nejvyšší citové svobody, 

podmiňující element hannonie z momentu pouhého umožnění vnímání 

této podmínky zvládnout v charakteristicky naprosto součinný orgán 

uskutečnění básnického záměru. Orchestr je tedy zrealizovaná myšlenka 

harmonie v její nejživější pohyblivosti (Wagner, 2002). 

Dodejme zde jen, že psychická popř. estetická distance 

vnímajícího diváka od uměleckého díla je nezbytná, má-li být dílo 

pociťováno jako umělecké zobrazení a znak (Hrabák, 1973). Následně 

pak skrze sdělovaný obsah a význam jak hudební, tak slovní složky 

hudební dramaturgie k nám teprve mohou proudit komické figury, jež 

mají mít v konkrétních dílech záměrný výsledný účin ve smyslu nositelů 

významu těchto děl, usnadňující přístup k nim samým. 

"Jednotná umělecká forma je myslitelná j en jako proj ev 

jednotného obsahu: jednotný obsah poznáme ale pouze podle toho, že se 

sděluje uměleckým výrazem, jímž je s to se úplně vyjevit citu. Obsah, 

který by podmiňoval dvojaký výraz, tzn. výraz, jímž by se sdělující 

musel obracet střídavě na rozum a na cit, takový obsah by mohl být 

rovněž jen rozpolcený, nejednotný. Každý umělecký záměr zápasí 

původně o jednotné ztvárnění, neboť jen tou měrou, jak se k takovému 

ztvárnění blíží, se vůbec nějaký projev stává uměleckým: jeho nutné 

rozštěpení se objevuje ale přesně od toho okamžiku, kdy nabízející se 

výraz nedovede už záměr úplně sdělit" (Wagner, 2002, s. 221). 
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Za nejdokonalejší jednotnou uměleckou formu, v níž nejširší 

souvislost jevů lidského života se - jako obsah - může dokonale 

srozumitelným vyjádřením sdělit citu, takže tento obsah se ve všech 

svých momentech vyjevuje jako emoce dokonale rozněcující, dokonale 

uspokojující. "Obsah tedy má být ve výraze stále přítomný, a tento výraz 

proto má obsah v jeho rozsahu stále zpřítomňovat; neboť nepřítomné 

postihuje pouze myšlenka, kdežto přítomné jen cit" (c.d., s. 225). 

V této jednotě stále zpřítomňujícího a obsah v jeho souvislosti 

zahrnujícího výrazu je současně a jedině pádně vyřešen i dosavadní 

problém jednoty prostoru a času. 

Prostor a čas j sou myšlené vlastnosti skutečných smyslových 

jevů, jež, jakmile jsou myšleny vpravdě už ztrácejí sílu k vyjevení: tělem 

těchto abstrakcí je skutečná, očividná složka jednání, která se projevuje v 

určitém prostorovém prostředí a v jím podmíněném trvání pohybu. 

Zasadit jednotu dramatu do jednoty prostoru a času znamená zasadit ji 

do ničeho, neboť prostor a čas o sobě nejsou ničím a stávají se něčím 

teprve tím, že jsou něčím skutečným, lidským jednáním a jeho 

přirozeným prostředím, popírány. Toto lidské jednání musí být o sobě 

jednotné, to jest: souvislé; možností učinit jeho souvislost přehlednou se 

podmiňuje předpoklad jeho trvání, a možností plně odpovídajícího 

zobrazení scény se podmiňuje rozložení v prostoru; neboť chce jen 

jedno: učinit se srozumitelným citu. V nejjednotnějším prostoru se v 

nejstěsnanějším čase se může po libosti roztahovat naprosto nejednotné a 

nesouvislé jednání - jak toho také s dostatek vidíme v jednotných hrách. 

Jednota jednání se naopak podmiňuje sama svou srozumitelnou 

souvislostí; tu ale může srozumitelně vyjevit jen jedním, a to nikoliv 

prostorem a časem, nýbrž výrazem (tamtéž). 

V oblasti hudebně dramatických počinů se s komickými prvky 

poprvé setkáváme v hudební frašce Antiparnasso. Píše se rok 1594. 
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Tvůrce tohoto díla, Orazio Vecchio, je již v této době svými současníky 

považován přímo ne-li za otce, tak aspoň za předka komické opery. Na 

jeho náhrobku je napsáno: "qui harmoniam primus comicae facultati 

cunjuxit", tedy: "Který jako první spojil hudbu s komickou vlohou". 

Nacházíme se však v počátcích opery jako hudebně dramatického žánru, 

komika si musí proklestit ještě značně trnitou cestu. Komika totiž 

zpočátku nebyla hudebně dramatickému žánru příliš vlastní, tvářila se i 

tak velmi vážně a nepřipouštěla mnohého jiného výkladu. 

"Umělý zrod opery s ideologicky pevně stanovenými cíli a 

tragickými náměty vlastně vcelku zatracoval komické postavy na jevišti 

zpívaného slova" (Honolka, 1967, s. 140). Tematicky se navazovalo 

především na antickou tragédii a prostor dostávala především opera 

mytologická. V papežském Římě, kde se tato opera rozvinula v 

pompézní podívanou, se však již zároveň do ní začínají zadními vrátky 

loudit komické figury, a to z důvodů zcela prozaických - stačí jen 

upozornit na strnulost libretních námětů prvních tragických oper a 

důvody se nám rázem zazdají zřejmé. Ale ponechme bližší odůvodnění 

pozděj šímu zaměření a setrvejme nyní u konstatování, že opera vskutku 

v sobě nesla od svých počátků kořínky komické a lidové, ať již v podobě 

sebevíce skryté. 

V tom okamžiku, kdy se otevřela první divadla, tedy kolem roku 

1637, se stavidla dosud zatracované komiky otevřela. Vstup je totiž 

povolen i lidu, který netouží po vážnosti, chce se pobavit, po celodenním 

shonu v úzkých uličkách raně novověkého města přichází čas odpočinku 

a zábavy. Lóže divadel jsou vyhrazeny šlechticům, hlediště je otevřeno 

lidu a lid tam proudí jako do kina - pokud se mu nabízí to, co rád vidí a 

slyší. Rozhodně mu nestačí odtažití mytologičtí hrdinové, i když jsou 

oblečeni v dobových šatech. Lid se nechce jenom divit, chce se také 

smát a libretisté se starají, aby si měl na čem smlsnout. Koktaví nebo 
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mazaní služebníci, komické staré, šibalské komorné se pletou do 

historické společnosti. Komická opera buffa, která žánr nejvíce rozvíjí, 

nabývá vlastního charakteru, teprve když se setkají dva základní 

předpoklady: lid, který miluje komedii a zpěv a je jim živnou půdou, a 

typy právě opačné, které vedou opozici (tamtéž). Prostí lidé, nově 

vznikající střední stav touží po uvolnění, po chvilce svobody - a to jim 

divadelní prkna nabízÍ. 

"K strukturujícím rysům komiky patří též jako u hry svoboda, i 

když v jiném odstínu. Podobně jako ve hře vstupujeme do nezávislé 

sféry svobody, ocitáme se v komice v potencionálních erupcích smíchu 

na cestě vysvobození z každodennosti, ze zatěžujícího sevření 

odpovědností a povinnostmi. Uvolnění a terapeuticky oceňovaná 

relaxace jsou jenom důsledky této vnitřně prožívané svobody" (Borecký, 

2000, s. 144). 

Komické postavy se rekrutují právě z prostředí nižších vrstev, je 

tu však jeden důležitý faktor. Jejich komičnost, jejich chování, tak jak ho 

dílo představuje, a které vzbuzuje smích v hledišti, májediný cíl

"přelstít" postavy z vyšších vrstev, které představují váŽilo. 

Divákje svědkem komického konfliktu, který bývá obyčejně 

podložen humorným vztahem k postavě. Komický hrdina, na rozdíl od 

hrdiny tragédie, který je osobností s vysokými morálními vlastnostmi, 

není vznešený typ, nýbrž představuje postavu lidského průměru nebo 

spíš podprůměru. Jestliže tragického hrdinu divák obdivuje, protože je 

jím morálně převyšován, komický hrdina je naopak převyšován divákem 

(Hrabák, 1973). 

V komické opeře zaujímají humoristický postoj právě postavy z 

nižších vrstev. Tento postoj spočívá v tom, že autor díla odhaluje směšné 

nedostatky určitých postav, ale k postavám má postoj v podstatě kladný. 
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Přes různé chyby, které jsou pro mravní hodnocení postavy nepodstatné, 

máme postavu rádi, je nám sympatická. 

Důvod, proč nejsou nositeli humoru lidé z vyšších společenských 

vrstev je zřejmý. Světská knížata, vláda, poslanci, ministerští radové, 

policejní komisaři a starostové nešíří humor a nechodí s veselou tváří. 

Vrchnost mivá líc zasmušilou. Humor se rodí v davu, ve shromáždění 

lidu. Důstojnost se halí v samotu. Humoru se nejlépe daří v tlačenici. 

Hodnostáři udržují okolo sebe pustý prostor (Poláček, 1961). 

Samotná komika je často spojována s vtipem. Vtipné je v našem 

případě často nečekané (a tedy nemotivované) spojení představ, 

vybočující z obvyklého kontextu, a působící proto směšně. Vtip se může 

zakládat na rozporech v objektivní skutečnosti nebo na rozporech v užití 

slov, a to i ve smyslu slovní hříčky. 

Dovolme si na tomto místě ještě krátký pojmoslovný exkurs, jež 

se v našem případě jeví nevyhnutelným proto, že následně zmíněné 

pojmy nás budou provázet v celé další práci. Kategorii komična jsou 

totiž příbuzné kategorie groteskna, bizarna a absurdna. Pojem groteskno 

je odvozen z italského grotesco (zdrobnělina od grotta = jeskyně), jak se 

říkalo jeskyňkám nebo umělým zříceninám v parcích. Toto staví vedle 

sebe protiklady a věci, které se navzájem vylučují, ale v daném případě 

jsou proti smyslně sloučeny. Groteskní je pro názornost třeba představa 

vousatého trpaslíka (protože je spojeno dětské tělíčko se stařeckou 

hlavou) nebo čerta, kterého vede někdo na řetěze (postava, která by měla 

vzbuzovat hrůzu, se chová jako pes). Ve chvíli, kdy má zdánlivá 

protismyslnost vážný nebo patetický ráz, takže se představa nebo situace 

vzdaluje od oblasti komična, mluvíme o paradoxu. Bizarní (ze 

španělského bizarro) je asi tolik jako fantastický, extravagantní. Od 

groteskního se liší kvantitativně, představuje jeho nižší stupeň; bizarní 

by byl např. tulák v generálské unifonně. Absurdno je naopak vyšší 
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stupeň groteskna; odhaluje hluboký a nepochopitelný, ale přitom 

závažný rozpor, takže působí spíše hrůzně než směšně. Absurdní je ku 

příkladu situace, v níž je postava nucena jednat v rozporu s logikou a 

zdravým rozumem; důsledky vedou přitom mnohdy k její záhubě, takže 

jeho celkové zobrazení působí úděsně. Často však vyvolává pro svou 

naprostou nesmyslnost, proti níž se člověk nemůže bránit, "šibeniční 

humor"; z toho hlediska se dá hovořit o "humoru černém" (Hrabák, 

1973). 

Vedle již zmíněných kategorií souvisejících s fenoménem 

komična zmiňme nyní ještě jednu samostatnou formu, jíž je ironie. 

Ironie neboli úsměšek spočívá v tom, že se vyjadřuje záporný vztah 

vyslovením pravého opaku toho, co máme na mysli (tento negativní 

vztah se v mluveném jazyce označuje obyčejně zvláštním ,jedovatým" 

tónem; v jazyce zpěvném pak navíc ještě o to zřetelnější zpěvní polohou 

popř. celou jí podloženou melodií). Tímto rozporem mezi slovním 

výrazem a jeho významem se záporně hodnocený jev zesměšňuje. Každá 

ironie obsahuje, jak známo, jistou dávku jinotaje, záludnosti nebo klamu. 

Dějiny estetiky přesvědčivě dokládají, že pojetí ironie se utvářelo 

postupně. Řecký pojem "ironie" v původním významu klamu a 

mazanosti se až do doby Platónovy nepovažoval za samostatnou 

estetickou kategorii. Před Platónem se slova užívalo ve významu jakého 

nabylo v běžné hovorové řeči - tedy jako prázdné, vypočítavé žvanění, 

chytračení, šprýmy a posměšky. Platónova ironie, resp. ironie 

sokratovská vychází z myšlenky o pronikavém působení duchovního, 

ideálního světa na lidské vědomí a přináší vlastně k původnímu 

povrclmímu výsměšku duchaplnost, jež pod maskou sebeponížení 

sleduje vyšší cíl. Toto navíc doplňuje Aristoteles o kontrast takovéto 

ironie s vychloubačstvím, zdůrazňuje příjemnost vytříbeného myšlení a 

vybraného chování, nezištnost úmyslů a cílů a sepětí ironie 
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s velkomyslnou, svobodnou a ušlechtilou povahou člověka, jež jí je 

schopen smysluplně používat. 

Ve středověku se ironie z estetického povědomí téměř beze 

zbytku vytrácí. Už svým skeptická, protidogmatická ironie, která nesnáší 

žádnou autoritu a bez zábran si pohrává s protiklady, se pro didaktický 

způsob myšlení křesťanského středověku ukázala být příliš destruktivní 

a "amorální". 

Až ve století I 7 ., kdy se estetického povědomí v souvislosti 

s krizí humanismu valem zmocňuje pocit disharmonie světa, jeho 

antinomické rozpornosti a asymetričnosti, se termín objevuje znovu 

v estetickém slovníku. Mimořádný zájem o ironii se probudil v estetice 

barokní. Je příznačné, že se právě v této době, jak o ní ještě budeme 

v souvislosti s vývojem hudebně dramatického žánru později hovořit, 

objevuje řada traktátů o duchaplnosti vtipu (viz texty Italů Tesaura a 

Mattea Pellegriniho z roku 1639 či Španěla Graciána i Morales z roku 

1642). 

Stěžejního významu nabývá kategorie až v estetice romantické a 

to v souvislosti s romantickou hrou s protiklady. Zvláště díky 

myšlenkám Hegela vnímáme ironii jakožto výraz krajního subjektivismu 

a individualismu, cele soustředěného na zájmy izolovaného subjektu. 

Autoři přicházející později pak opouštějí celistvý syntetický 

přístup romantiků a přistupují k ironii pouze z určité konkrétní strany. 

Např. Kierkegaard ve své doktorské disertaci O pojmu ironie (1841) ji 

pojímá v nábožensko-filozofické rovině a klade důraz najejí intuitivní, 

iracionální momenty. V letech 70. a 80. století 19. se pak obrací 

k problému ironie F. Nietzsche není již více znakem estetické a 

intelektuální převahy osobnosti, nýbrž synonymem pocitu zoufalství a 

strachu z budoucnosti. U existencialistů 20. století pak ironie vystupuje 

jako symptom rozkladu a rozpadu umění, ztráty jeho lidského, 
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humanistického obsahu (viz. práce španělského filozofa Ortega y Gasset 

Dehumanizace umění a myšlenky o románu). 

S novým a dnešnímu náhledu nejbližším přístupem k této 

kategorii v širším rámci, jak jsme si jej nyní dovolili rozvést se 

setkáváme u německého spisovatele Thomase Manna. Ve svých 

teoretických a uměnokritických statích ironii jako estetický princip, který 

umělci umožňuje zůstat na výši objektivního, kritického postoje ku 

skutečnosti. Je pro něho dokonce prostředkem, jehož pomocí lze 

obnovit humanistickou celistvost člověka a zbavit lidský pohled na svět 

krajností - ironie není vůbec totožná s lhostejností či chladem, je srdečná 

a láskyplná, jakož i citlivá k maličkostem. 

Na příkladu T. Manna vidíme, že romantický náhled se ještě 

zdaleka nevyčerpal ani neztratil význam pro umění a teorii dnešní 

(Losev, Šestakov, 1984). 

Druhem ironie je také perzifláž (z francouzského siffler

písknout), ukrytý to úsměšek spočívající v tom, že se něco posměšně jen 

napodobuje, satiricky zpitvořuje obsah, téma nebo motiv. 

Z širšího významového hlediska je, jak jsme naznačili vnorem do 

dějinného vývoje estetického nahlížení na tento pojem, ironie důsledek 

rozporu v chápání vůbec; proto každá situace, kde jedna osoba ví nebo 

vnímá více než osoba druhá, stává se potenciálně ironickou. Ironickým 

se výsledně v našem případě jeví tedy i vztah diváka k divadelní hře či 

zpěvohře; protože stojí mimo děj, pociťuje určitou superioritu. 

Vraťme se nyní k "našim" hlavním komickým jednajícím 

postavám - ty jsou v zpočátku v opeře, ve svém důsledku, především 

parodií svých skutečných, životních protějšků; právě tyto zde svým 

vystupováním zesměšňují a karikují. 

Základní účinek takovéto parodie je nutně komický. Parodie 

hraje hru s naším očekáváním, nutí nás hádat, co bude dál, v zápětí nás 
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zklame a překvapí zároveň. Jinak řečeno, tropí si z nás šašky. Předloží 

příjemcově kontrole vzorek čehosi vážného a když příjemce vzorek 

přijme a očekává tedy celý exemplář, překvapí ho parodie nečekaným 

zvratem, stavícím všechno na hlavu. Parodická destriIkce si tedy pohrává 

s diváckým "vlastním modelem", s hypotézou, kterou si o přijímaném 

sdělení vytvoří, tou je pak hra, v níž si libuje humor, komika, žert a vtip s 

cílem vyvolat smích. Komická opera ve svých počátcích spíše jen klouže 

po povrchu parodie a blízká je jí nevýrazná fraška. Důležitou podmínkou 

takovéto parodie je zejména sdílení původního díla, jak původcem, tak i 

příjemcem parodie. Parodie na určité dílo, uváděná nevědoucímu 

divákovi je neúspěšná, její smysl chápe jen sám autor (Osolsobě, 1974). 

Konkrétní parodii na operu, její zvyklosti a výrazové formy je 

možno psát v zásadě velmi snadno. Tím ale není opera jako umění 

jakkoli popřena. Komické umění divadelní v rovině obecné není totiž (a 

to ani v činohře či baletu) pouhou stylizovanou kopií nebo 

koncentrovaným zrcadlením reálného života právě tak jako umění 

malířské není pouhým barevným vyjádřením fotografického obrazu 

skutečnosti. Přec podstata umění tkví v přetváření životní reality ve 

vlastní svébytný tvar a v její transfiguraci ve vyšší rovinu duchovní 

názornosti. 

Ještě je však nutné se vrátit k vážnému prostředí, které v případě 

vývoje komické opery v průběhu 17. století zastupuje především 

papežský Řím, do prostředí, které tento žánr tak rád provokuje. 

Paradoxní totiž je, že právě vysoce postavený prelát, kardinál 

Rospigliosi, pozdější papež Klement IX., se může pochlubit tím, že 

zbásniljednu z prvních buffóznÍch oper. Tato komedie nese název Chi 

soffre, speri (Kdo trpíš, doufej). Komickou postavou je zde opět člověk 

nízkého postavení. Sluha Zanni, kterému stále kručí v žaludku, si ve 
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zpívaném seccorecitativu skládá bolný náhrobní nápis: "Zde odpočívá 

Zannotino, velký požírač sladkostí a makarónů" (Honolka, 1967, s. 141). 

Tento příklad z dob počátků opery ukazuje najeden ze 

základních zdrojů komična, na rozpor. Tenje v teorii umění, od 

Aristotela po dnešek, právě za zdroj komična považován (Vulis, 1982). 

Sluha, který má být v reálném životě přesný, poslušný, 

pořádkumilovný, je zde představován postavou, která nevidí smysl 

života v službě svému pánu - tu vidí jako obtěžující nutnost. Touží po 

úniku a nalézá, v tomto konkrétním případě, útěchu v požitcích 

gastrointestinální soustavy. 

Komediální umělecký obraz se zde zásadně liší od obrazů 

vážných a vstupuje do zřejmé konfrontace se svým životním prototypem, 

kategoricky však odmítá úplné ztotožnění, úplnou shodu s ním, ale 

zároveň se k němu přes všeclmy své proměny nezbytně vrací. Výsledná 

rovnice pro dobového diváka - reakce v podobě smíchu a pobavení. Ve 

světě komična projevují totiž jevy a situace, charaktery a okolnosti sklon 

k dichotomickému dělení své struktury (podle schématu "dobrý -

špatný"). Tato dvojitost, dvoučlennost je nezni čitelným kánonem 

konvenčního bytí komických postav. Komický objekt je jev záporný 

nebo v jistém smyslu méněcenný, v každém případě ne takový, jakým 

bychom ho chtěli mít. Komické "dvojče", směšná varianta předmětu, 

který předtím směšný nebyl, se ve vztahu ke svému "staršímu" 

sourozenci vždy přidržuje taktiky posměšného napodobování, pitvoření. 

Modeluje jeho podobu podle jakéhosi zvláštního systému souřadnic, 

vypočítaného podle specifických zákonů. Komično se dívá na předmět z 

hlediska pohybu, je vlastně samo formou pohybu předmětu. Komično je 

proces modelování rozporu (tamtéž). 

Důležité je si uvědomit, pokud hovoříme o epoše přesně 

vymezené, a tou je v našem případě doba vzniku a vývoje opery buffa a 
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jejích národních modifikací, že nesmíme postavy, které v dílech 

představují komický prvek, vytrhovat ze společenského kontextu. 

Komickým se totiž jev stává teprve tenkrát, až se stane faktorem 

lidského vnímání. Smích nevyvolává jev sám o sobě, ale jeho postavení 

vůči obecně uznávaným normám, jakási trvalá nebo přechodná 

kombinace jeho kvalit, jež vnímateli vnukne myšlenku defektnosti 

tohoto jevu ve vztazích ke světu (tamtéž). 

Opera se rodí v době vskutku převratné, v době postupného 

přechodu od feudálního společenského a ekonomického systému k 

systému kapitalistickému. Dochází k destrukci duchovně založené 

konstrukce středověku, na scénu vstupují nové společenské vrstvy. 

Hybnou silou pomalu přestává být šlechta, ale objevuje se jí nový, v 

budoucnu vítězící konkurent v podobě měšťanstva, budoucí buržoazie. 

Davy lidu v hledištích divadel ukazují, že smích má i sociální sílu. Zatím 

prostí "vítězí" nad starými nositeli moci, tedy duchovenstvem a šlechtou 

pouze zesměšňováním, karikováním. Vychytralý sluha sice budí úsměv, 

on však svou vychytralostí dokazuje, že umí zvládnout problém lépe, než 

jeho protiklad - vždy vážná postava. Prostor dostává lidová moudrost, 

umožňující přežít. Tedy jakési švejkovství, které však končí koncem 18. 

století revolučním kvasem s krvavou pointou ve stínu gilotiny a 

napoleonských válek, které destruují královskou Francii. Sociální síla 

smíchu je tedy mocná. 

"Společenský kontext je nezbytným rysem komiky. Obsahově se 

komické vztahuje k reálným sociálním a kulturním skutečnostem, 

kterých si všímá především sociologie v poměru lidského k animálnímu, 

v sexuálních, generačních a dalších diferencích, v rozdílném 

společenském postavení, třídním zařazení, v rasových, etnických, 

národnostních rozdílech, v profesionálních rozdílech, jejichž konkrétní 

obsahy tvoří referenční rámec komiky" (Borecký, 2000, s. 143). 
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V dějinných souvislostech poukazoval na sociální sílu komiky 

též Karel Marx, jehož v částečně upravené podobě připomíná i soudobý 

teoretik A. Z. Vulis: Dějiny jsou důkladné, a když pochovávají nějakou 

starou formu, procházejí mnoha fázemi. Poslední fází každé formy 

světových dějin je komedie. Bohové starého Řecka, kteří byli už jednou 

tragicky smrtelně raněni v Aischylově Spoutaném Prométheovi, museli 

ještě jednou komicky zemřít v Lukianových Hovorech. Proč dějiny takto 

postupují? Proto, aby se lidstvo loučilo se svou minulostí zvesela (Vulis, 

1982). 

Vraťme se však z vážných pozic dějinného vývoje nazpět do 

světa komické opery. Především opera buffa se stává výrazným 

vývozním artiklem, její komické "know-how" je z Itálie, především z 

Neapole, exportováno úspěšně do mnoha evropských zemí. Objevují se 

tendence odsuzující pokleslost tohoto žánru, vyvolanou inflací autorů a 

tím i děl, inflací počtu představení. Ve Francii, ve světle národních 

emancipačních snah, dostává spor mezi buffonisty a antibuffonisty 

politický nádech. Buffa je totiž hrána v italštině - vyvstal tedy spor, zda 

se hodí francouzština k tomu, aby byla zpívána na jevišti. Rousseau, 

který tuto otázku nadhodil spolu s Diderotem a ďAlembertem zaujali 

negativní stanovisko. V době téměř předrevoluční královské kruhy 

zaujaly opačné stanovisko a Rousseaovi byl zakázán vstup do královské 

opery (Honolka, 1967). Vracíme se tak opět k dějinné vážnosti - hudebně 

dramatický žánr se stal součástí politického a společenského boje. 

V průběhu vývoje komického operního útvaru, jak o něm 

budeme ještě samozřejmě referovat v nadcházejících částech naší práce, 

začalo postupně docházet i v samotné Itálii k určitému poklesu kvality 

těchto děl, jež byl způsoben přílišnou orientací na lidovost a jež zákonitě 

vyvolal reakci kritiků. Zajímavé a paradoxní je, že tato reagence je opět 

vymezena komicky. Vynikající benátský skladatel a spisovatel v jedné 
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osobě, Benedetto Marcello (1686 - 1739) vytvořil dodnes živý satirický 

spis, spontánně reagující na praktiky uplatňované na italských operních 

scénách všemi, kteří si "chrám dramatického umění" přetvořili na místo 

uspokojování svých osobních ambic. Ajakjinak, než zvýšenými 

výdělky z primitivnějších děl lidového ražení, na která se obecenstvo jen 

hrnulo. Marcello ve svém spisku satiricky popichuje skladatele 

komických oper: "Moderní skladatel požaduje od Ředitele, aby mu 

(kromě honoráře) ještě poskytl darem Básníka, s nímž by směl nakládat, 

jak se mu zlíbí. Sotva svou operu dokončí, předvede ji přátelům, kteří 

ničemu nerozumějí a podle jejich rad potom operu upraví. Moderní 

skladatel nesmí vynechat obligátní recitativ s chromatickým během nebo 

s doprovodem orchestru a přinutí proto Básníka (obdržev ho, jak svrchu 

řečeno, od Ředitele zdarma), aby mu napsal výstup s obětí, šílenstvím, 

žalářem atd." (Marcello, 1970 s. 42). 

Svůj díl dostává od Marcella i kapelník komické opery: 

"Moderní kapelník si vypomáhá starými áriemi složenými v cizích 

zemích, skládá hluboké poklony protektorům Umělkyň, milovníkům 

hudby, uvaděčům, sboristům a kulisářům, poroučeje se v přízeň všem. 

Moderní skladatel zahrne pozornostmi všechny Umělkyně, které v opeře 

účinkují. Obšťastňuje je starými kantátami upravenými pro jejich hlas a 

každé vykládá, že opera se držíjenjejí zásluhou" (c.d., s. 43 - 44). 

Satiricky zaměřené rady zasílá autor i hudebníkům: "Virtuos na 

housle se musí především vyznat v holení vousů, odstraňování kuřích ok, 

česání paruk a komponování ( ... ) Hoboje, flétny, trubky a fagoty atd. 

nechť jsou ustavičně rozladěny a jen pozvolna nabírají výšku" (c.d., s. 72 

-73). 

Zredukujeme-li satirické výpady Marcellovy knížky na jejich 

podstatu, shledáváme, že jejich prvotní podnět tkví ve znovu a znovu se 

vracejícím protikladu mezi hudbou a slovem, stylizací a iluzivním 
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napodobením skutečného, mezi myšlenkou, dramatem a podívanou. To 

je jedna stránka. Tou další je, že Marcello nevidí operu jen na kotumech, 

ale i v domácích střevících, nevidí jen zpodobení dramatické postavy; 

vidí i lidi a lidičky. Marcello zde poukazuje na určitou pokleslost děl, jež 

poté, co se dostanou na určité scestí, volí jednoznačně cestu komerčního 

úspěchu i za cenu poklesu umělecké kvality (tamtéž). 

Kdybychom chtěli najít v komice analogii k hrovému vyladění, 

našli bychom ji v určité formě pokleslosti, v degradaci a znevážení 

společensky akceptovaných norem a hodnot. Zvlášť v lidové komice či v 

karnevalových formách komiky je pokleslost jedním z výrazných rysů 

komiky (Borecký, 2000). 

Jaký tedy podává komická opera celkový obraz? Především 

umožnila průnik komiky z tržišť a náměstí do kamenných divadel a 

paláců. Je sociálně podbarvena a stává se průvodním znakem umírající 

epochy, kdy na scéně dějin dostávají slovo nové hybné síly, jejichž 

emancipací je komická opera součástí. Svou tendencí k pokleslosti 

ukazuje na, s Marxem řečeno, komický závěr jedné dějinné epochy. 

Nabízí i paralelu s dneškem, s naší současností. Pokud přijmeme 

Fukuyamou postulovaný konec dějin, tak se opět musíme dovolávat 

komických projevů takového "exitu historie". Masám je předkládán 

humor v té nejpokleslejší formě, jaké si lze představit. Ital Marcello by 

dnes musel stvořit desítky spisků, směřující do mnoha oblastí. Vedoucím 

tahounem dnešní pokleslé komiky je samozřejmě televize. Komerce, tak 

jako to činila v případě mnohých komických oper, nabízí nekvalitu a 

podprůměr. Ten však vítězí u adresátů - diváků, čtenářů a posluchačů. 

Zda-li však naše současnost přerůstá do nového zvratu dějin, zhodnotí až 

budoucí generace. V naší práci se však pokusíme poukázat především na 

taková komická hudebně dramatická díla, jež našla své následovníky a 

28 



pokračovatele, mezi nimiž se na pomyslné špici jistě skví i dílo W. A. 

Mozarta, a stala se tak trvalým zdrojem invence pro budoucí tvůrce. 
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3. SOCIOLOGICKÉ ASPEKTY FORMOVÁNÍ 
v , v 

KOMICKY LADENEHO HUDEBNE 

DRAMATICKÉHO ŽÁNRU 

Openú žánr, jako nejreprezentativnější představitel hudebně 

dramatické oblasti, symbolizuje jeden z nejzávažnějších projevů historie 

evropské kultury. Jako útvar na rozhraní hudby, divadla, literatury a 

výtvarného umění je svým způsobem hybridní a rozporný od samého 

počátku až po současnou dobu. I tento umělecký druh v sobě odjakživa 

nese prvky rituální (a naopak rituály, dodnes dochované u různých kultur 

jsou vlastně divadelními projevy). Svou povahou je tento těsně spjat se 

společností, s jejími ideály a proměnami vkusu. Sotva najdeme jiný 

umělecký obor, který by odrážel tak bezprostředně dynamické procesy 

kulturního, společenského a hospodářského vývoje jako právě opera 

(Trojan, 2001). 

Třebaže vlastní historie opery začíná až kolem roku 1600, nebyl 

to ve skutečnosti útvar zcela nový. Už od starověku se hudba a zpěv 

spojovaly s divadlem: mohly tu tvořit orámování celé produkce nebo 

jejích částí, vložky do mluveného dramatického textu či součást spíš jen 

výpravné podívané. "Veškero f evropské má prazáklad v divadle 

antickém, řeckém. V něm splývaly v dokonalou jednotu slovo, hudba i 

tanec. Bohužel však potomní vlny barbarismu smetly plody této staré 

kultury, takže pozdějším věkům se dochovala jen slova básníkova. 

Hudba a choreografie se ztratily. Je sice pravděpodobno, že to byla 

hudba pro naše dnešní ucho značně primitivní, harmonicky jednoduchá a 

celkem chudá, avšak přesto právě ona to byla, která tryskala z pramene 

ryzího kultu, rozezvučovala magické verše tragédií a umocňovala 

sborové projevy antického chóru" (Vopršal, 1946, s. 15). A to, např. v 
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Sofoklově Antigoně, provedené poprvé v 5. století před letopočtem v 

Athénách, zpívaly nejen sbory, ale v monolozích a dialozích i sólisté a 

dostalo se i na balet. Orchestr pak se skládal z haď a hudebních nástrojů, 

příbuzných našim hobojům. Řecké tragédie Aischyla, Sofokla nebo 

Euripida vskutku obsahovaly i samostatné prvky sborových scén, či 

výstupy sólistů, nicméně vidět v nich proto hned prapočátky samotného 

hudebního divadla by bylo jistě ještě jaksi předčasné (Waldorff, 1960). 

Na antickou tragédii navázala doba renesance, která ve své 

vrcholné podobě dala vzniknout novému druhu divadla - opeře. Mezi 

operou dnešního typu a těmito typy divadla, v nichž hudba hrála leckdy 

značnou a nezřídka i dramaticky funkční úlohu, nelze však vést přesnou 

hranici. Za nejdůležitější novinku, jež se udála v hudebně dramatické 

oblasti prakticky až v období počátků baroka, můžeme označit 

prokomponování celého dramatického textu, zatímco podřízení hudby 

dramatu, "drmnma in musica", bylo do té doby cílem jen některých škol 

a skladatelů. 

Skladatelská avantgarda období raného baroka dochází k 

požadavku, aby se výraz hudby podrobil významu textu - tedy, aby se 

hudba podřídila řeči. Hudební složka smllotná musila výrazně změnit 

výrazové prostředky - má být nyní vzorem výrazu "afektů", vypjatých 

lidských citů a vášní. Tato snaha je v úzké souvislosti s dobovou 

tendencí "dojmout a přesvědčit", jak se promítá v řečnictví, v dramatu, 

sochařství i malířství. K tomuto účelu byly vybudovány celé slovníky 

výrazových prostředků, jak této přesvědčivosti a působení na vnímatele 

dosáhnout. V hudbě byl proto vypracován celý systém hudebně 

rétorických figur a především pověstná "afektová teorie". První základy 

zde položil vlastně René Descartes ve svých pracích Kompendium o 

hudbě a Pojednání o vášních, kde tvrdí, že odezvy lidské duše na 

hudební paměť mají ovšem dost mechanický ráz (např. pomalé tempo 
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vyvolává smutek, strach, malátnost, zatímco rychlé tempo energii a 

radost). I Vincenzo Galilei ve slavném Dialogu (1581) doporučuje 

skladatelům využívat rétorický model- "Všimněte si, jak rozpráví 

pohněvaný nebo rozzuřený člověk, žena, děvče, dítě, zamilovaný, jak 

naříkající, bojácný či přešťastný člověk. Jak si všimnete těchto okolností, 

najdete správné vyjádření jakékoliv myšlenky nebo činu." Odsud tedy 

plyne nejzákladnější požadavek srozumitelnosti textu, jež se stává právě 

v době formování opery nezbytným předpokladem její celkové výstavby 

(Navrátil, 1996). 

Vedle hlavního hudebně dramatického typu - opery, jakožto 

souvisle zhudebněného dramatického textu (jehož nejdůležitějším 

tvůrcem byla Itálie), žil kromě toho v celé Evropě i nadále typ 

mluveného divadla s hudebními vložkami, který se někdy dosti blížil 

opeře a který pak převratně zasáhl do jejího vývoje v následující etapě 

klasicismu. 

Snad každý hudebně historický pramen pojí počátky opery s 

intelektuální společností florentské cameraty, která chtěla v duchu 

renesančních tendencí aktualizovat starořecké drama, o němž se právě 

tušilo, že bývalo provozováno s hudbou. Tímto pokusem nápodoby 

florentští samozřejmě nevzkřísili antické drama s hudbou, nýbrž však 

předznamenali spj atost opery s antickou tematikou téměř na dvě století. 

Vznik opery byl tedy aktem autoprojekce dané doby do antiky, resp. 

aktem dobové představy o antickém Řecku - představy, ve které je víc 

17. století než antiky. Řečeno slovy Č. Gregora: "Opera se tedy de facto 

zrodila jako dítě své doby a ta jí dala do vínku své konvence, podstatně 

odlišné od konvencí starořeckého divadla. Ve starých Athénách šlo o 

divadlo všelidové; opera vznikla jako divadlo dvorské. I formální 

ozvláštnění divadelního příběhu bylo odlišné. Mimořádné interpretační 

prostředky opery znamenaly zároveň mimořádnou nákladnost 
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ekonomickou, jakou v té době mohla unést pouze vládnoucí 

aristokracie" (Gregor, 1996, s. 15). Tato ekonomická vazba nesla s sebou 

také ideovou podřízenost aristokratickým názorům a zájmům. Vzhledem 

k tomu, že stát a církev (jež mimo jiné v období protireformace úspěšně 

obnovovala politický vliv, narušený prudkými útoky reformačního hnutí) 

byly v období absolutismu fakticky totožné, vůbec nás nepřekvapuje, že 

tyto instituce využívaly umění jako prostředek k demonstrování moci, 

moci Boha a Jeho zástupců na zemi: šlechty a duchovenstva. Vystavit na 

obdiv jejich vznešenost bylo jednou z hlavních sociálních funkcí hudby. 

Čím víc peněz to stálo, tím byla prezentace na barokních dvorech 

působivější. V souladu s merkantilistickou ideou bohatství se 

přepychovost v umění stala vlastně samoúčelnou. Jako záminka k 

alegorické oslavě vládnoucích šlechticů, králů a vysokého kléru pak v 

hudebně dramatické rovině sloužila právě antická témata. Hrdinové z 

mytologie či starověkých dějin se zobrazovali ve stereotypním konfliktu 

mezi ctí a láskou, v podobě, jež jemně a zastřeně odkazovala na 

panujícího monarchu. Takzvaná licenza, součást běžně užívaných 

prologů, umísťovaných zpravidla do závěrečných částí oper, se obracela 

přímo k panovníkovi a naznačovala souvislost mezi dějem a skutečnou 

situací (Bukofzer, 1986). ,,0 tematiku ze života v podzámčí nebyl 

pochopitelně v souvislostech této raně barokní opery zájem. Opera se 

tedy více než dramatu blížila obřadu, který můžeme charakterizovat jako 

umění z kategorie ornamentu - není to umění zobrazující životní 

procesy. Umění, kterému jde o životní hodnoty, vyjadřuje se 

ornamentem jen okrajově; podstatu svých problémů nachází v realitě" 

(Gregor, 1996, s. 15-16). 
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4. KONVENCE A KOMERCE SE ZMOCŇUJÍ 

ŽÁNRU 

Ze šlechtického prostředí se opeTIÚ útvar velmi záhy dostal do 

lidového prostředí. Jestliže v Benátkách již v roce 1637 mohlo být 

otevřeno veřejné divadlo, je to doklad, že zájem diváků v bohatém 

přístavním a obchodním městě byl sice získán oslnivou podívanou a 

podmanivostí umění zpěvu, že však také podle svého vkusu vyvolal nové 

fonny kompozice. Tak původní novota operního útvaru, která byla 

lákadlem pro posluchače vybraného vkusu, počala velmi brzy na sebe 

nabírat ráz konvence; dramatické napětí, které se projevovalo zprvu ve 

svrchované míře, začalo ustupovat líbivosti, požitkářství a vychutnávání 

spíše reprodukční složky než vlastního uměleckého obsahu. Náměty 

samy byly již známy a jejich libretistické zpracování mnohokrát 

vystřídalo skladatele (např. libreta básníka Pietra Metastasia byla po 

dobu více než 100 let zhudebňována mnoha skladateli, takže na některý 

jeho text vzniklo i více než 100 oper), soustředila se pozornost 

posluchačů především na pěvecké výkony. Tím se vypjatost dramatické 

stylizace opery octla na manýrovitém scestí, tím spíše, že pěveckému 

efektu bylo obětováno vše, i dramatická iluze. Období kastrátského 

zpěvu, jehož virtuozita nikdy nebyla předstižena, postavilo dramatickou 

pravdivost zcela na hlavu. Antičtí hrdinové zpívali sopránem, herecká 

složka stála v pozadí, takže se opera stala koncertem v divadelním 

prostředí. Novými hvězdami uměleckého nebe byli zpěvačky -

primadony a kastráti. Celý nezdravý kult hvězd, jak ho známe ze 

současného divadla a především z filmu, téměř bledne v porovnání s 

barokní aještě i klasicistní operou. Ze strany šlechty i duchovenstva byli 

tito belcantisté zahrnováni neuvěřitelným obdivem (Strohm, 1979). 
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Kastrátské pěvecké umění je jednou z nejpozoruhodnějších 

kapitol pěvecké interpretační praxe a zároveň však svým způsobem 

výrazným sociokulturním jevem své doby. Pohnutky, které vyvolaly 

potřebu obrátit se ke kastrátům, jsou známy: ženám nebylo dovoleno 

podílet se na chrámovém zpěvu. Proto se části skladeb napsané pro 

vysoké, netknuté hlasy (voci bianche) přenesly bud' na zpěváky 

chlapecké nebo na muže, kteří uměle napodobovali zvuk ženských hlasů 

("nepraví" falzetisté, kteří zpívali hlavovým tónem, dnes nazývaní 

kontratenoristé). Chlapci však vzbuzovali malou důvěru a navíc ve 

chvíli, kdy došlo na prahu dospívání k mutaci, byli nepoužitelní. Nepraví 

falzetisté zase často vydávali nepříjemné zvuky. Pro potíže, v nichž se 

zmítaly papežské a knížecí chrámové kůry, byli kastráti řešením, a to i 

přesto, že musela církev zcela veřejně respektovat tento nehumánní 

zásah na lidském organismu. 

Kastrace neboli orchitomie se rozšířila do Evropy z Orientu přes 

mosarabické Španělsko. První kastráti, kteří se dostali do Itálie, byli 

právě Španělé. Na kastráty bychom mohli pohlížet jako na zpívající 

přístroj, zkonstruovaný na základě cíleného využití ryze biologických 

zákonitostí. V zásadě šlo o to, aby se u dospělých bytostí zachovaly nebo 

posílily určité typické chlapecké znaky. Mezi všemi netknutými hlasy 

poskytuje chlapecký hlas v přirozeném rozsahu, v pěveckém žargonu 

označovaném jako "prsní hlas", největší počet not: od b do d2 nebo e2, 

dosti často od a do f2. To jest od deseti do třinácti tónů v plném zvuku 

prsního rej stříku, ve srovnání se sotva polovičními možnostmi ženského 

sopránu (Celletti, 2000, s. 96). 

Pomocí orchitomie se před mutací, tedy ještě než se hlas s 

počátkem dospívání prohloubí o oktávu a nabude charakteristických 

mužských rysů, zablokoval vývoj hrtanu. Provedl se zásah na varlatech 

(podvázání, v některých případech snad i odstranění semenotvorných 
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kanálků, což způsobilo zastavení sekrece honnonu testosteronu, která 

řídí vzrůst hrtanu (tehdy sice znalo následky, nikoli však příčinu). 

V sociální struktuře obyvatelstva stáli kastráti vskutku velmi 

vysoko, ač se převážně jednalo o chlapce původně z velmi nuzných 

rodin, či vybraných přímo v sirotčincích, jimž bylo takto postaráno o 

lepší budoucnost. S kastráty se muselo jednat zvláště uctivě. Umělci jako 

Care stini , Senesino a Farinelli dokonce nashromáždili obrovské majetky 

a byli tudíž i ne opomenutelnými figurkami na šachovnici tehdejší 

mezinárodní diplomacie (Bukofzer, 1986). 

V důsledku lze tedy především spolu s Wagnerem konstatovat, 

že "přirozený poměr mezi uměleckými faktory dramatu přitom v 

podstatě ještě nebyl zrušen, pouze znetvořen tím, že představitel, 

nejnutnější podmínka dramatu, ukazoval pouze jedinou zvláštní 

obratnost (absolutní dovednost zpěvu), nikoli však všechny schopnosti 

uměleckého člověka dohromady. Bylo to také jen toto znetvoření 

charakteru představitele, co vyvolalo vlastní převrácení přirozeného 

poměru oněch faktorů, totiž absolutní přední postavení hudebníka před 

básníkem. Kdyby zpěvák byl býval skutečným, celým a plným 

dramatickým představitelem, byl by skladatel nutně musel dojít k 

správnému postoji k básníkovi, poněvadž by určitě a pro všechno ostatní 

směrodatně vyslovil dramatický záměr a přikázal jeho uskutečnění. 

Avšak básník zpěváku nejbližší byl skladatel- skladatel, který právě jen 

pomáhal zpěváku dosáhnout jeho záměru, záměru naprosto zbaveného 

jakéhokoliv dramatického či jen básnického vztahu, který neznamenal 

nic jiného než nechat zaskvít jeho specifickou pěveckou dovednost" 

(Wagner, 2002, s. 21). 

Pohybujeme se tedy v době, kdy namísto jednotlivých, spíše 

izolovaných děl nastoupila souvislá operní produkce, na níž je 

zúčastněna početná řada skladatelů několika generací. Operní divadla 
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najdeme již ve všech důležitých evropských městech, přičemž v nich 

jednoznačně převažovala italská opera hraná italsky. Jen jako vsuvku 

zde dodejme, že od podzimu 1724 měla Praha pravidelná operní 

představení; vedl je Benátčan Antonio Denzio v paláci hraběte Františka 

Antonína Šporka v dnešní Hybernské ulici a podjeho patronací. 

Důležitou úlohu měla v operách výprava. Počet devíti obrazů, tři 

na každé dějství, býval běžný. Velký důmysl se vynakládal na divadelní 

mašinérii, na dekorace, spouštěné z provaziště (macchine). Na scéně se 

objevovala zvířata, i exotická, samozřejmě umělá a ovládaná aktérem. 

Scénický obraz byl pojímán jako architektonické rozčlenění prostoru. 

Vynalézavost a fantazie navrhovatelů byla veliká, hlavně ovšem při 

výjimečných příležitostech. Je skutečnost stejně zajímavá jako nesporná, 

že dějiny výtvarnictví celé této dlouhé časové epochy jsou dějinami 

výprav operních, ne činoherních. 

Benátky 17. a 18. století byly něco jako Monte Carlo v první 

třetině 20.století. "Salón světa", říkalo se někdy. Benátčané už tehdy, 

dávno před ostatní Evropou, přišli na to, že cizinecký ruch může být 

velmi potěšující položkou na straně příjmu. Operní divadla nebyla 

samozřejmě to jediné, za čím se tam jezdilo, pokud jde však o ně: do 

konce 17. století bylo jich zřízeno střídavě osmnáct, přičemž jeden čas 

jich bylo současně v provozu osm. 

Dá se předpokládat, že obrovské náklady a sociální zneužívání 

opery se kritizovalo stejnou měrou jako se cenily její umělecké hodnoty. 

Vysoce postavení lidé financovali hudební umění z politických důvodů, 

aby odvrátili pozornost těch, kteří by jim mohli vidět do karet. Právě 

vkrádající se otrocká rutinnost a určitý balast, jímž se opera pozvolna 

počala otáčet, vyvolaly potřebu určité reformy stávající koncepce 

(Bukofzer, 1986). Málo naplat, i zde se potvrzuje univerzální zákon 
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kvantity a kvality, i zde se dosahovalo, s odstupem času řečeno, 

skutečných hodnot a skutečného pokroku jen kvantitou pokusů a chyb. 

Richard Wagner v tomto ohledu prohlašuje, že v tomto období 

došlo "k omylu, jež v uměleckém žánru opery spočíval v tom, že 

prostředek vyjádření (hudba) byl učiněn účelem, ale účel vyjádření 

(drama) prostředkem" ... "Záměr opery spočíval tedy odjakživa, a 

spočívá i dnes, v hudbě. Jen aby se působení hudby dostalo podkladu pro 

nějak zdůvodněné rozrůstání, přibírá se záměr dramatu - přirozeně ale ne 

proto, aby záměr hudby potlačilo, nýbrž mnohem spíše aby jí sloužilo 

jako prostředek. To se také bez okolků ze všech stran uznává; nikdo se 

ani nesnaží naznačené postavení dramatu vůči hudbě, básníka vůči 

hudebníku popírat: jenom se vzhledem k nevšednímu rozšíření a 

účinnosti opery věřilo, že je tu nutno se spřátelit s monstrózním zpěvem, 

ba přiznat mu možnost vykonat ve své nepřirozené působivosti něco 

nového, zcela ne slýchaného , dosud netušeného, totiž na základě 

absolutní hudby dokázat skutečné drama" (Wagner, 2002, s. 17, 19). 

38 



5. VZNIK A VÝVOJOVÉ CHARAKTERISTIKY 

KOMICKÉ OPERY 

Návrat operního žánru k umělecké pravdivosti se v zásadě udál 

dvěma cestami. První z nich byla cesta vcelku nezáměrná, jež vyvstala z 

obrození libretního obsahu, druhá pak vzešla ze snahy přímé reformy 

Christopha Willibalda Glucka, jež sice podržel antickou tematiku, 

nicméně ji proměnil pod vlivem osvícenského racionalismu. Skrze jeho 

umělecký stylizační postup vnikl do operního žánru opět prvek, který 

jednající postavy zbavoval jejich konvenčního, artistního nánosu a který 

dával vystoupit jejich lidským stránkám (Hostomská, 1993). Pro naši 

práci však bude nanejvýš zásadní zmínit se především o prvé z 

obrodných cest. Jednalo se o nápravu, jež vzešla z požadavku pro drama, 

jímž opera bezpochyby měla setrvat, nejpochopitelnějšího - tedy skrze 

požadavek vrátit divadlo divákům, tentokrát však již obecenstvu širšího 

společenského záběru. Tento záměr začal být realizován na základě 

poutavější jevištní akce - k níž docházelo mimo jiné uvedením 

komických prvků na scénu. 

To, že je opera dokonalý umělecký útvar, teprve dívá-li se oběma 

očima, vážným i veselým, je nám dnes jasné, ale nebylo to v době jejího 

zrození nikde psáno. Z hudebně historického úvodu již víme, že se 

narodila jednooká: naprosto nepřirozený homunkulus, vyskočivší z 

křivule a oplodněný touhou po renesanci antické tragédie. Úsměv jí byl 

přísně zakázán (Honolka, 1967, s. 139 - 140). 

Vedle vážné belcantové opery, tzv. opery seria, jejíž znaky jsme 

již nepřímo výše zmínili, se v 18. století zformovalo i několik typů opery 

komické. Zatímco však ve sféře vážné opery šlo spíše o přežívání nebo 

rozvíjení útvarů převzatých z předchozí epochy, vznikají na poli 
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hudebního divadla 18. věku nové žánry. I zde náleží téměř po celé století 

vedoucí postavení Itálii. Nejrozšířenějším typem rané komické opery 

zhruba do roku 1750 se stalo tzv. intermezzo - krátká hudební komedie, 

jejíž jednotlivé části byly provozovány mezi akty opery seria (někdy 

však též v mluvených tragédiích nebo komediích, a později i 

samostatně). Tento zvláštní útvar navázal na tradici komických scén 

("scene buffe") v italské vážné opeře 17. století: bývaly to výstupy dvou 

až tří osob (oblíbená byla např. dvojice pážete a staré chůvy), 

vstupujících do děje s poměrně nezávislými a průběžně navazujícími 

epizodami ve stylu commedia dell' arte. Vyloučením komického živlu z 

vážné opery na počátku 18. století se z těchto epizod zrodil nový 

samostatný žánr hudebního divadla. Intermezza komponovali někteří 

italští tvůrci opery seria a pak řada specialistů zvláště v severní Itálii. 

Intermezza první poloviny 18. století byla skládána pro dva, 

nejvýše tři zpěváky, přičemž šlo vesměs o jeden až dva ženské hlasy a 

bas, a měla poměrně ustálenou stavbu. Nejčastěji to byly dvě krátké části 

určené mezi trojici aktů opery seria, zpočátku se objevovala i třetí část 

vkládaná před závěrečnou scénu třetího aktu vážné opery. Každá z částí 

intermezza pak přinášela jednu, nejvýše dvě árie pro každou postavu a 

závěrečný duet nebo tercet; orchestrální předehra vesměs chybL Libreta 

intermezz představovala příkrý protiklad opery seria nej en svou 

důslednou komikou, ale i realistickou tematikou odehrávající se v 

současnosti, exponováním představitelů nižších vrstev společnosti i 

užitím hovorové řeči, občas i dialektu. Náměty se inspirovaly tradicí 

commedia dell' arte nebo i soudobou literární komedií (např. Moliérem), 

event. karnevalovými fraškami či maškarními hrami; oblíbeným 

tématem byla chytrá mladá žena, jež lstí donutí k sňatku starého 

mládence (Kouba, 1988). 
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Na tomto místě si dovolme krátký exkurs do oblasti tehdejší 

komedie. Zdrojem komedií především 17. století byly jednak odvázané a 

nepříliš jenmé středověké frašky, jednak antické komedie Plautovy a 

Terentiovy: jejich soutokem vznikala komedie novodobá. V Itálii a ve 

Francii převážily nakonec vzory antické, v každé z těchto zemí ale 

trochu jinak. Na latinské klasiky navazoval už v 16.století v Itálii Ariosto 

svou komediální tvorbou a své k ní později přidal Niccolo Machiavelli, 

který se nezabýval jenom politickými teoriemi, ale napsal také 

zajímavou hru Mandragora. Později tento typ italské komedie upadl a jen 

bídně vegetoval, když tu najednou pod jinou formou ožívá komedie v 

letech 1550 - 60 jako commedia dell' arte (Hrych, 1994). 

Původně vyjadřoval tento žám smýšlení zámožného měšťanstva 

a často přinášel i kvalitní sociální kritiku a satiru. První stálé ansámbly 

začaly na jevišti improvizovat hry na předem dohodnutý námět (autor 

dával tehdy hře jen dějovou kostru) - a snad jen právě Italové svým 

zvláštním nadáním byli povoláni k této kratochvíli: každý herec 

ztělesňoval vždy stejný typ, resp. kostýmem vyznačoval určitou postavu. 

Byl tu třeba fanfarónský kapitán, pedantský doktor, lakomý a smilný 

stařec Pantalon (označovaný tak podle dlouhých kalhot) a jeho legrační a 

zlomyslní sluhové v šaškovských úborech: Scapino, Polichinelle, 

Harlekýn (oděný do šatů z různobarevných čtyřúhelníků, opatřený 

maskou a mečem) a Pantalonova půvabná, ač neposedná dcera 

Kolombína, model veškerých subret (které se dvoří ostatní postavy hry). 

Některý soubor měl slavného Pantalóna, jiný vyhlášeného Harlekýna -

podle hereckých osobností (tamtéž). Tyto italské soubory se přelily přes 

hranice Itálie do celé Evropy a měly obrovský úspěch: v Paříži se 

"italská komedie" hrála dvě stě let a její vliv na evropské divadlo byl 

veliký. A i snad největší rozdavač smíchu a štěstí francouzské minulosti, 

tehdy student, Moliére je sledoval bez dechu. Pravdou však zůstává, že v 
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průběhu 17. století se commedia dell' arte pod tlakem feudální reakce 

postupně měnila na pouhou zábavu, nejednou obscénního rázu (Hrabák, 

1977). 

V commedia dell' arte a jiných útvarech jí podobných, které 

představují jakýsi přechod od divadla vrstev vyšších k divadlu méně 

majetného a méně vzdělaného obecenstva, ne nadarmo hraje velikou roli 

aktuální narážka, ba někdy přímo živá odpověď na to, co se ozvalo jako 

výkřik v řadách diváků: cítíte tu úzký vztah jevištních prken a 

společnosti mimo tato prkna i celého jejího života. Takto se pozvolna 

rozvíjí prvek osvobození divadelní produkce od zvláštního jevištního 

prostoru a počíná se hrát bez vyznačení takovéhoto prostranství, někde 

ve světnici, na dvoře, v předsíni, prostě uprostřed života. Jen prudší 

barvitostí nebo jejím náznakem se pak herci odlišují od svého okolí, s 

nímž jinak zase jsou v živém kontaktu, reagujíce aspoň místy na jeho 

rozličné poznámky, posuňky, posměchy, atd. (Kalista, 1944). 

Přes tento těsný kontakt s životem, od kterého bychom spíše 

očekávali že přímo zvichří svým ruchem barokní divadlo, působí však 

toto na nás - posuzováno jako celek - jistým tuhým, možno říci přímo 

strnulým dojmem. Jde přecijen o barvitost i rušnost vnější. Kostýmy, co 

do tvarů a barev, jsou zde přehnány a natolik vystupňovány a 

přehodnocovány, že nutně působí bizardním dojmem. Výprava na jedné 

straně sice kouzlí na jevišti nejen překrásné zahrady Semiramidiny s 

exotickou florou či neváhá předvésti tu i iluzorní námořní bitvu. Na 

straně druhé pak rafmovanost, resp. dychtivost po co možná 

nejpoutavější podívané pro divadelní publikum vede k tomu, že barokní 

divadlo náhle odhazuje veškerou svoji kypivou nádheru a - jako třeba ve 

svém náboženském životě přecházelo rychle od patosu zlatými oblaky a 

skvoucími anděly přeplněných oltářů k drsné odříkavosti morosních 

kostnic, nahých lebek apod. - vystupuje k našemu překvapení s 
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vynálezem, který jsme si navykli považovati za jakousi více méně 

extravagantní vymoženost dnešního divadla - s holými praktikábly, totiž 

s jevištěm zbaveným kulis a v něm rozvíjí svoji hru či zpěvohru, aby tím 

více ji upoutalo. Vnitřně však vládnou tomuto až nápadnému vnějšímu 

ruchu velmi tuhé zákony. Herec či zpěvák, který vystupuje na scénu 

barokního jeviště, je jakoby sešněrován, stěsnán do určitého ideového 

schematu. Zřetelným se jeví fakt, že hrdinové velkých dramat, a to i těch 

hudebních, se divákovi představují "takovými, jakými by měli býti", to 

jest ne jako určité životní skutečnosti, nýbrž spíše jako určité ideály, jako 

zobrazení velkých myšlenek, nebo správněji snad, velkých citů. Veškeré 

toto alegorizování se stalo jedním z nejcharakterističtějších znaků 

dramatického tvoření západoevropského a ještě více pak 

středoevropského baroka. Do jisté míry lze zároveň konstatovat, že 

důsledkem tohoto ideologického založení jednotlivých jednajících osob 

je i jistá mechaničnost v dějové stavbě her. 

Pojďme se nyní zde ještě stručně dotknout největší osobnosti 

francouzské komedie poloviny 17. století, Jeana-Baptisty Poquelina, 

řečeného Moliére (1622 - 1673), který tak významně ovlivnil evropskou 

komickou scénu, a potažmo i tvůrce komických libret, na nadcházející 

období skoro sta let, musíme se zde sklonit především před tvůrcem 

velké novodobé komplexní komedie. 
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Obrázek 1: Portrét Jeana-Baptisty Poquelina, zvaného Moliére 

Tartuffe, Misantrop i Don Juan jsou prvními z těchto počinů, 

kde autor podává novým neotřelým, avšak výsostně vtipným, způsobem 

obraz soudobé společnosti, jsou zde představeny věčné lidské 

charaktery, ale i věčné společenské problémy. Tyto a další komedie (Jíra 

Danda neboli Napálený manžel, Lakomec, Měšťák šlechticem, 

Skapinova šibalství, Učené ženy, Zdravý nemocný) jsou hněteny z 

radostné invence, chápání lidské přirozenosti. Převyšují veškerou ostatní 

komediální současnou i pozdější tvorbu svou životní filozofií, humánní a 

liberální, přinášející triumf zdravému rozumu: málokdy je Moliére 

zahořklý, často však vážný a jeho velké komedie hraničí s dramatem. 

Jeho génius je typicky francouzský, i když byl všemi národy přijat jako 

univerzální (Hrych, 1994). 

Od poněkud šíře pojednané námětové platformy intermezz se 

nyní přesuňme zpět k problematice jejich hudební podoby. Při 

zhudebňování textu pracovali autoři hlavně s obvyklými útvary secco 

recitativu, tj. recitativ suchý, doprovázený zpravidla jen na cembalo, a da 

capo árie, tj. árie ve třídílné formě ABA Gejíž úvodní orchestrální 

ritomely jsou však stručnější nebo zcela chybí), objevuje se i forma 

prosté strofické písně a postupně i dvoudílná kavatina, tj. kratší árie, 
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nebo i některé volnější áriové formy. Svérázná je především melodická 

invence intermezz, využívající někdy písňových melodií v tanečních 

rytmech, jindy nového typu živé "buffo" melodiky, skládané symetricky 

z krátkých opakovaných frází, repetovaných tónů nebo zase velkých 

skoků. Typická je i výstižná deklamace textu, projevující se někde 

realistickou nápodobou smíchu, kašle atp., jindy zase změnami tempa a 

stylu v rámci jedné árie nebo zhudebněním dialogu v árii ("aria a due"). 

Intermezza, repertoár vhodný pro kočující skupiny operních 

zpěváků, byla v praxi provozována v nejrůznějších úpravách a 

adaptacích; přitom byla často rozšiřována spojením různých děl do 

celovečerních kusů a nabývala zároveň na samostatnosti. Ve druhé 

polovině 18. století dostávají intermezza propracovanější děj, početnější 

obsazení až pěti zpěváků, vícetvárnější formu árií včetně ansámblů v 

introdukcích aktů a dějových finále, jakož i bohatší vybavení 

orchestrálního doprovodu i úvodní předehru. Tím se intermezzo začalo 

sbližovat s tehdy novým útvarem buffo opery, od něhož se však přesto i 

nadále lišilo dvojdílností celku, menším počtem pěveckých rolí i 

jednovrstevným, výlučně komickým dějem. Zajímavé je, že některé 

opery buffo byly naopak upravovány do verze intermezza. 

Současně s intermezzem, které bylo původně jen doplňkem 

jiných divadelních žánrů, vznikala v Itálii také samostatná celovečerní 

komická opera. Byly to zpočátku dosti neustálené útvary, které si 

účinkující podobně jako intermezza nejrůznějším způsobem upravovali a 

předělávali, navíc šlo o tvorbu převážně jen místního dosahu. Poměrně 

nejvýrazněji se vyvíjela neapolská hudební komedie, charakteristická 

užíváním místního jazykového dialektu. Teprve kolem poloviny 18. 

století vzniká vyhraněnější typ samostatné komické opery širšího 

významu: je to opera buffa, vedle opery seria nejvýznamnější žánr 

italského divadla v klasické éře. 
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Epochálním dílem ve vývoji tohoto druhu se stala La serva 

padrona (Služka paní) Giovanni Battisty Pergolesiho z roku 1733. 

Původně šlo o intemezzovou vsuvku včleněnou do tříaktové vážné 

skladatelovy opery II prigioniero superbo (Hrdý zajatec). 

Obrázek 2: Podobizna skladatele 

G. B. Pergolessiho 

LA SER\TA 
PAD RO NA 

I NTERM E Z.ZO 

HR Nlus r C:j!~ 

" .. "" ,. , It (l<r .. ~rl 

Nd T~,,1rQ de>S.s-A(n .r~rn'~1 
C . .l SDI IlI UN I T! 

[I, $. G;". nni í r~I(X~:" 

L' OD IO VINfO DALLA 
COS.T;"N7~ • 

Obrázek 3: Plakát k jednomu z prvních samostatných 

uvedení významného intermezza 

Později se však tato osamostatnila a je dodnes prezentována na 

operním jevišti jakožto nejstarší opera buffa. Navíc nelze 

nepřipomenout, že jest vlastně i nejstarší operou ze všech, jež se díky své 

specifické genialitě drží od doby svého vzniku trvale na repertoáru 

předních světových operních stánků (Honolka, 1978). Muselo opět však 

uplynout 20 let, aby dlouho po smrti autora tato vitální a půvabná opera 

došla ocenění u publika. (Neřku-li, že následně muselo uplynout dalších 

téměř plných let 50, aby diváctvo podobným pozitivním způsobem 

přijalo další buffu, stejně velkolepých kvalit: Cimarosovo II matrimonio 

segreto (Tajné manželství). 
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La serva padrona přináší skutečný raně buffózní prototyp jak 

ekonomií výrazových prostředků, tak celkovou charakteristikou. 

Jednoduchý děj libretisty Antonia Federica Gennara stačí unést 

sopránová, basová a němá role (němá figura sluhy naznačuje zvýšený 

význam pantomimy v počátcích komických operních počinů). Serpina (= 

mladá hadí žínka; všimněme si příznačného jména) přiměje k sňatku 

staříka Uberta, takže je to právě naopak, než jak se děje ve většině 

námětů buffy. Spor dvou osob různého stavu, pohlaví a temperamentu o 

nadvládu v domě byl v hudbě zřídkakdy vyjádřen tak rozmarně a tak 

úspornými prostředky. Na ploše sedmi hudebních čísel se Pergolesimu 

podařila půvabná a realistická charakteristika osob - ať už hromují, 

posmívají se, jsou mazlivé, nebo tu stojí s bušícím srdcem (Regler

Bellinger a kol., 1996). 

Opera buffa je v mnoha směrech protipólem stylizovaného světa 

italské vážné opery 18. století, což se odráží i ve větší různotvárnosti její 

textové i hudební složky. Namísto heroicko-patetických příběhů opery 

seria se tu předvádějí komické náměty ze současného všedního života 

nižších a středních společenských vrstev; na jevišti však jsou i nadále 

spíše tradiční typy v duchu commedia dell' arte (chytrý sluha, starý 

záletník, chvástavý voják atp.) v typických situacích. Svět vyšší 

společnosti se dostává do buffy hlavně v oblíbeném tématu parodie 

opery seria. Takováto tematika je už v ranných typech italské komické 

opery. 

Pro barokní náměty je typické, že z komických konfigurací je 

dominantní, určující senzitivitu a charakter epochy, karikování absurdity 

do kamenné masky a nivelizace komiky až k naivitě (Borecký, 1996). 

Hudba rané buffy je nápadně prostá, se sklonem k drobnokresbě, 

rokokovým ozdůbkám, symetrii a s vyhraněním durové a mollové 

tóniny. Recitativy jsou převážně jen v hudebně prostém stylu "secco" s 
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průvodem cembala, mají však svůj svéráz v živém dějovém spádu a v 

častém přechodu do buffózního palanda nebo do rychle střídaného 

dialogu. 

Kolem roku 1750 byla již buffa vyhraněným hudebně 

dramatickým útvarem, a to i díky vyzdvižení slovesné stránky tohoto 

útvaru. Tento krok byl uskutečněn především díky novátorským 

libretním počinům velkého mistra vlašské komedie Carla Goldoniho 

(1707 - 1793). 

Obrázek 4: Portrét vynikajícího dramatika a libretisty Carla Goldoniho 

Napsal řadu moralizujících komedií v próze, kde se mu podařilo 

načrtnout benátskou společnost své doby. Osobitým způsobem navázal 

na tradici italské komedie, především na její prvek bezprostřednosti. 

Spíše se však kriticky strefuje do nedostatků na úkor humoru, jeho 

moralizující úhel pohledu tomuto lehkému vtipu spíše ustupuje. 

Pracovitost tohoto muže byla ohromující - stalo se, že v průběhu 

jediného roku uvedl i 14 celovečerních novinek. Z mnohých her (více 

než sta komedií) tohoto benátského Moliéra vzpomeňme např. Sluhu 

dvou pánů, Rodinu antikvářovu, Kovárnu, Mirandolínu, Poprask na 

laguně či Bytnou. 

V oblasti světové literatury libretistické je snad jeho dílo ceněno 

ještě vehementněji. V jeho operních textech nalézáme sociálně i 
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psychologicky propracované charakteristiky namísto typ ovitých masek a 

určitému prosakování vulgarity commedie dell' arte. Často zpracovává 

stejné náměty, ať v komedii, či v opeře; v těch nejlepších hrají a zpívají 

obyčejní lidé se svými komickými slabostmi, milostnými zápletkami a 

dědickými pletichami. Baldassare Galuppi, benátský předchůdce 

Mozartův, byl oblíbený partner Goldoniho. Z jejich spolupráce vzešly 

opery jako II mondo aHa rovensa (Svět vzhůru nohama), La virtuose 

ridicole (Směšný virtuos) či II filosofo di campagna (Venkovský filozof), 

jež putoval během několika let z Benátek do Milána, Florencie, 

Drážďan, Bologni, Sieny, Civitavecchie, Janova, Mannheimu, Bergama, 

Novary, Říma, Berlína, Modeny, Parmy, Petrohradu, Turína, Bruselu, 

Reggia, Madridu, Londýna, Prahy, Dublinu, Frankfurtu, Vídně, 

Schwetzingenu, ba i do vzdáleného Revalu, Rigy a Stockholmu 

(Honolka, 1967). 

Přes tuto úspěšnou evropskou kariéru nelze však srovnávat vliv 

Goldoniho s vlivem libretního obroditele opery seria Pietra Metastasia. 

Ale právě díky jemu se libreto tohoto útvaru stalo zajímavější než libreto 

opery seria. Jeho kouzlo setrvává v úhlu pohledu, z něhož se dokázal 

podívat soudobou společnost.. 

V buffě klasické éry je již tedy rejstřík postav i jejich příběhů 

různotvámější a komika zase většinou jemnější. Objevují se tu ale i 

nekomické postavy, např. milenecký pár, a v příběhu leckdy převáží tóny 

dobové citovosti až sentimentu nad komickými. S vážnou operou má 

buffa společné rozdělení do tří aktů a také "lieto fine", šťastný konec; 

zde však je vesměs výrazem myšlenky o převaze přirozených lidských 

schopností, např. chytrosti, nad společenskými konvencemi nebo 

přehradami. Po dramaturgické stránce se pak opera buffa liší od vážné 

důrazem na děj ovou složku, svižným spádem příběhu i významnou 

úlohou herecké akce a mimiky (Kouba, 1988). 
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V období druhé poloviny 18. století, tedy v době mezinárodního 

úspěchu a ohlasu komické opery, rozeznáváme v tomto žánru jasně již 

mnohé klasicistní znaky. Na jevišti lze tak spatřovat oprošťování od 

nastrojených a načesaných pastýřek a pastýřů ve prospěch lidového 

venkovského kroje, od zatěžkaných hrdinských kostýmů baroka ve 

prospěch lehkých, splývavých oděvů inspirovaných tunikou. Náměty se 

stávají více světskými až později i sociálně kritickými. 

Klasicismus jako takový je obdobím osvícenských myšlenek, 

obdobím kdy se v komice, i té její podoby scénické, ohlašuje ironie a 

humor se pak prosazuje v protichůdných podobách romantismu a 

naturalismu (Borecký, 1996). 

Proti hudební abstrakci vážné opery se její komický protějšek 

postavil hned řadou podstatných rysů: zatímco opera seria obsazovala 

vysoké party hlasy kastrátů, využívá buffa pro svých šest až osm 

pěveckých rolí pouze přirozené hlasy od ženského sopránu k basu, 

přičemž zvláště vděčné komické role tu dostává právě bas, jež byl z 

opery seria vyloučený. Stejně jako opera seria zůstává sice i buffa z větší 

části na principu "číslované opery", střídající uzavřená hudební čísla 

(árie, dueta, ansámbly apod.) s recitativy; namísto stereotypního sledu 

recitativu a da capo árie však pracuje s pestřejším rejstříkem forem a 

zpěvních stylů. V uzavřených číslech pak se buffa odklání od zpěvní 

virtuozity opery seria i od schematismu áriové formy. Skladatelé jako 

Baldassare Galuppi, Niccoló Piccini, Giovanni Paisiello či Domenico 

Cimarosa, tedy ti nejvýznamnější tvůrci italské komické opery, své 

melodie hojně čerpají z prostších písňových nápěvů lidově taneční 

provenience nebo rozvíjejí v nesčetných obměnách výše zmíněný typ 

buffo melodiky. Tradiční koloraturní árie da capo se dostávají do buffY 

jen v parodiích opera seria, a to obvykle už ve zkrácené formě "dal 

segno", tedy jen do znaménka. Namísto toho nastupují různé formy jiné: 
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v buffě se objevuje i jednodílná árie, někdy dokonce prostá strofická 

píseň. Zvlášť oblíbená byla fonna krátké dvojdílné árie (zvané často 

kavatina), někdy se závěrečným rychlým zakončením (tzv. strettou) a 

pak i árie ve fonně ronda ABACA. Příznačným prvkem buffy je pak 

také využívání ansámblů tří a více sólistů, zatímco v opeře seria se 

vyskytovalo převážně nejvýše dueto; tyto ansámbly byly zařazovány 

hlavně na konci a na začátku opery. 

Obohacení repertoáru zpěvních forem v buffě je odrazem 

závažných novinek v dramaturgii tohoto operního žánru. Děj je poháněn 

vpřed hlavně recitativy, a vyskytují se tu árie čistě nebo převážně 

statického charakteru (např. oblíbené serenády apod.). Vedle toho však 

začínají skladatelé sledovat jevištní dění také hudbou uzavřených čísel. 

To se děje nejen volbou různotvárnějších forem árií a ansámblů podle 

charakteru postava situací, ale často překračováním tradiční přehrady 

mezi sólovým a ansámblovým zpěvem a mezi árií a recitativem. V buffě 

se začíná objevovat i útvar "scény a árie", v němž recitativ volně 

prostupuje árií podle potřeby děje. Nejpříznačnějším způsobem 

hudebního ztvárnění děje se však stává tzv. buffové finále - pestrý sled 

recitativů, árií i ansámblů různých forem, tempa i výrazu, volně řazených 

podle průběhu jevištní akce. Takovéto bloky hudby byly umisťovány na 

koncích aktů místo obvyklého nedějového závěrečného čísla opery, pak 

na začátku opery jako introdukce nebo dovnitř aktů (malé fmále). Přitom 

pak zde byla jednotlivá čísla prostě přiřazována za sebou podle potřeby 

děje (tzv. řetězové fmále), nebo se začala do fonny takovýchto ploch 

vnášet i hudební zákonitost návratu určitého úseku po způsobu jakéhosi 

volného ronda (rondové fmále); v praxi však existovala řada kombinací 

těchto dvou přístupů. Do velkých finále Mozartových oper pak někde 

proniká výstavba symfonického typu s principy sonátové fonny. 
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Nutné je samozřejmě zmínit se též o složce orchestrální, jež 

nabývá na propracovanosti a samostatnosti a často dokresluje scénické 

dění a leckde i udržuje kontinuitu hudebního proudu pod 

rozkouskovanou zpěvní linkou. V melodice jsou nápadné skočné, široce 

rozpjaté intervaly, a to jak v pěveckých, tak i instrumentálních partech. 

To vše budí komický dojem. Příznačné je také přebíraní a rozvijení 

krátkých buffózních motivů zpěvního partu v orchestrálním doprovodu. 

Předehra buffy byla komponována v podobných formách jako v opeře 

vážné - převážně se jednalo o hudbu s jemně propracovanou 

instrumentální melodikou a teprve postupně se dostávala do výrazové a 

tematické souvislosti s operou nebo s její první scénou (Kouba, 1988). 

V souvislosti s italskou operou buffa je nutno připomenout ještě 

operní typ, který se od ní v 80. letech 18. století odštěpil a který se stal 

vlastně samostatným operním žánrem své doby. Je to opera semiseria 

(polovážná), jakožto jeden z příkladů zmíněné tendence k míšení 

různých žánrů hudebního divadla na sklonku epochy. Jde o operu, v níž 

komické postavy a motivy hrají jen vedlejší roli a hlavní důraz je 

položen na citově dojímající příběh (tamtéž). Již výše zmíněné libretní 

práce C. Goldoniho vycházely často z tendence divácké obliby 

sentnnentu a melodramatičnosti. Nový styl nazývaný "dramma giocoso" 

záhy předčil popularitou samotnou operu buffa. Italští libretisté své 

náměty vesměs brali z francouzských předloh zvláště "comédie 

lannoyante". Tematická paleta opery semiseria však příliš bohatá nebyla, 

neboť možnost využít komických i sentÍ1nentálních elementů nabízel v 

podstatě jediný námět - příběh věrné lásky, který stojí v cestě 

společenské konvence. K vynikajícím ukázkám tohoto žánru patří výše 

již krátce zmíněná opera II matrÍ1nonio segreto (Tajné manželství) 

Domenica CÍ1narosy či Nina od Giovanna Paisiella (Warrack, West, 

1998). 
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Italská opera buffa, celoevropsky úspěšný žánr komické opery 

18. století, získala záhy národně osobité protějšky hudební veselohry v 

jiných zemích. Především je to francouzská op éra comique, žánr, který 

vyrostl z místní tradice tzv. vaudevillových komedií první poloviny 18. 

století: to byly nenáročné mluvené frašky, které ve svých hudebních 

vložkách přebíraly a nově textovaly nápěvy populárních společenských 

písní své doby, tzv. vaudevillů (Kouba, 1988). 

Jen krátce zde poukažme, že vaudevillovým komediím byl 

typově podobný útvar tehdejší anglické ballad opery. Šlo o zpěvohru s 

mluvenými dialogy a lidovými melodiemi, v nichž převažoval burleskní, 

ironický a parodický charakter. Zcela exemplárně uveďme dílo vzniklé 

na text Jolma Gaye a hudební aranžmá Johna Christophera Pepusche The 

Beggar's Opera (Žebrácká opera) z roku 1728, jež bylo právě prvním 

takovým počinem v tomto žánru. Hudební konglomerát zde sestával z 69 

zčásti dobře známých árií a balad rozličných skladatelů. Velký kritik dr. 

Johnson označil tuto bitkářskou štiplavě satirickou komedii za "zánik 

veškerých mravních zásad" a jiný současník poznamenal, že seznam 

jejích aktérů sestává výlučně z postav, které možno střetnout jen v 

tmavých zákoutích ulic, v soudní síni, či na popravišti. Šlo o sžíravou 

satiru lmed dvojího ostří: zaměřenou v prvé řadě na tehdejší anglickou 

společnost, zvláště její politické vedení a zároveň též parodující italskou 

operu seria. Obecenstvo se vskutku nadšeně hrnulo do divadla, radostně 

vychutnávalo uštěpačný vtip libreta, melodické písně i šťavnatý text 

prózy. V souladu se slovy J. Degenhardta konstatujme, že: "Žebrácká 

opera byla vlastně již vším jiným, jen ne operou. Byla její negací, resp. 

jedinečností své fabule a vývojeschopnou fonnou zároveň negací 

negace" (Bez, Degenhardt, Hoffmann, 1987). 

Fenomenální úspěch tohoto díla (61 repríz, z toho 32krát za 

sebou) vyvolal v Anglii vznik spousty obdobných her; uvádí se počet asi 
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100 titulů. Z plejády autorů uveďme opět jen ty nejúspěšnější, jimiž byli 

Thomas Augustine Ame a Thomas Linley (Trojan, 2001). 

Za zmínku jistě stojí i fakt, že sukces tohoto díla nejen zapříčinil 

vznik v Anglii nového vesměs populárního žánru, tzv. ballad opery, ale 

též zničení operní kariéry velkého Georga Friedricha Handela. Ten v 

Londýně napsal na 40 oper, z nichž ani jedna se nedočkala více něž 53 

repríz. Již v čase vzniku se Handelovy opery těšily spíše střídavé oblibě: 

přitažlivost ženských primadon a jejich mužských protějšků bývala pro 

úspěch celého kusu zřejmě směrodatnější než námaha skladatele, 

libretistů a režisérů dohromady. Když si jednou dvě soupeřící hvězdy -

La Cuzzoni a La Faustina - přímo na otevřené scéně vjely do vlasů, 

zdálo se, že bylo vlastně dosaženo vrcholu toho, co obecenstvo od 

Handelových oper očekávalo. Skladatel věčné mrzutosti tak od této 

chvíle již více tuto sféru komponování nepokoušel řka: "Když je už 

skladatel starší, potom mu více při stane komponovat hudbu duchovní 

než světskou." Tato rezignace, díky níž však samotná hudba jen a jen 

získala - vzpomeňme na jeho pozdější nádherná oratoria - nebyla ale 

vcelku dobrovolná, skladatel tratil dosti peněz, nadělal si mnohé 

nepřátele a nesplnily se jeho naděje dát žánru opery lesk a velikost. 

The Beggar' s Opera zůstala na poli ballad opery vcelku 

osamocená co do smělosti inspirace a trvalosti účinku. Začátkem 20. let 

20. století inscenovali Žebráckou operu znova v Londýně, přičemž 

vzkříšené dílo dosáhlo 1463 repríz a Brechta a Weilla tak podnítilo k 

vytvoření německé verze. (Grun, 1961). 

Avšak přejděme taktně zpět k nejdůležitějšímu impulsu 

vedoucímu ke vzniku francouzské opéra comique bylo provedení výše 

zmiňované Pergolesiho buffY La serva padrona v pařížské Comédie 

italianne roku 1746 v italštině a příštího roku ve franštině. V letech 1752 

- 1754 vyvrcholil výše již krátce zmiňovaný konflikt zastánců a odpůrců 
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italské buffy ve sporu buffonistů, quarelle de bouffons. Boj o nový útvar 

probíhal na široké frontě za neobyčejného zájmu vzdělanců a vyšší 

společnosti v Paříži. Nešlo tujižjen o buffu, ale o postoj francouzské 

veřejnosti k soudobému komickému hudebnímu divadlu. Francouzskou 

buffu obhajovali přední francouzští literáti, kteří zaujímali pokrokové 

stanovisko. Proti nim stanuli konzervativci, zastánci tragédie lyrique 

(druhu vážné opery), blízcí královskému dvoru. Spor se vlekl až do 70. 

let, kdy se proměnil v zápas mezi gluckisty a piccinisty. Situace se tehdy 

vlastně obrátila, neboť proti pozvolna ustrnující pozdní italské buffě se 

postavili zastánci reformy vážné opery (Trojan, 2001). 

Opera comique byla po textové stránce mnohotvárnější a přitom 

vcelku literárně hodnotnější než její italský vzor. Uváděla na scénu 

témata ze současného měšťanského a venkovského života s důrazem na 

líčení konkrétního prostředí, vedle komických tónů přinášela i citová 

nebo později romanticko - pohádková témata a formulovala ve svých 

příbězích také aktuální společensky progresivní ideje, jimiž žila tehdejší 

Francie; leckde šlo o zpracování významných literárních děl (Cervantes, 

Voltaire, La Fontaine, Perrault aj.). Naproti tomu zhudebnění bylo v 

opéra comique jednodušší než v buffě. I přesto, že význam skladatelů 

zde většinou nepřesáhl hranice Francie, jmenujme alespoň některé z 

nich: za zakladatele tohoto žánru je tu pokládán Egidio Romualdo Duni, 

pokročilým pojetím orchestrace pak zaujali Pierre-Alexandre Monsigny 

a Francois-André Danican Phildor. 

Nejnápadněji se tento žánr liší od buffy téměř důsledným užitím 

mluveného dialogu namísto zpívaných recitativů. Ve zpěvních číslech 

pak převažují menší útvary počínaje strofickou písní nebo malou árií 

(ariettou), i když se objevují i náročnější fonny až k da capo árii. 

Melodika se však hojně inspiruje populární společenskou a taneční písní 

i jejím živým rytmem, a snaha o pečlivou deklamaci textu vede k 
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převaze sylabického zpěvu nezdobeného koloraturou. Ansámbly sólistů 

jsou spíše nedějové a menšího rozsahu. Z předchozí tradice zdědila op éra 

comique tzv. vaudevillové [mále. To byla závěrečná píseň ve stylu 

vaudevillu, zpívaná po strofách jednotlivými účinkujícími a členěná 

obvykle sborovým refrénem; někdy ji zpestřovaly i taneční vložky. Herci 

se zde loučili s návštěvníky a glosovali předchozí představení. Tento typ 

nedějového finále, v němž herci na závěr vystupují ze svých rolí a 

obracejí se k publiku, pak byl využit i řadou dalších, zvláště německých 

autorů (Gluck, Mozart), zřídka však v Itálii (Rossiniho Lazebník 

s evillský ). Orchestr se v op éra comique často podílí na dramatické 

charakteristice a bývá samostatně exponován v kouscích tónomalebného 

charakteru nebo v baletech, ouvertura se však zavádí teprve postupně. 

Léta francouzské revoluce přinesla do tohoto žánru novou tematiku: 

komika i určitá zábavnost ustupují aktuálně politickým námětům a 

dramatickým příběhům, čímž opéra comique na čas přebírá úkoly opery 

vážné. 

Podobným typem hudební veselohry jako op éra comique byl i 

německý singspiel, který se formoval od poloviny 18. století pod 

rozhodujícím vlivem francouzským. Pěstoval se po celém Německu, 

přičemž některých svérázných rysů nabyl na sklonku století singspiel 

vídeňský. Na rozdíl od severního Německa žádali ve Vídni od singspielu 

méně citu a pohody, zato více vtipu, protože vliv benátského divadla tu 

byl mnohem citelnější a publikum si proto žádalo vidět frašku. "Je 

známé," psal Leopold Mozart domů do Salzburku, "že Vídeňané se 

netouží dívati se na vážné a rozumné věci, nechtějí vlastně nic kromě 

pochybných kouzel, Hanswursta, Lipperla a Bemardona a jejich divadla 

to denně dokazují." Císař Josef II. usilovalo vytvoření vídeňské obdoby 

opery buffa. "Chci se přesvědčit," pověděl, ,jak ten zpěv obecenstvo 

přijme." Avšak velmi brzy se zklamal a tragická neschopnost kriticky 
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diferencovat ho dovedla do tábora přívrženců italského divadla. Císařský 

Burgtheater měl celé čtyři roky v repertoáru kapelnické opery - než mu 

do klína spadla nečekaná výhra v podobě Únosu ze Serailu ... 

Dílo si u W. A. Mozarta objednal císař a současně pověřil herce a 

režiséra Gottlieba Stephanie (1741 - 1800), aby jej doplnil přiměřeným 

sujetem. Stephanie měl nos na soudobou divadelní módu a právě tuto 

chvíli pokládal za vhodnou na to, aby děj opery zasadil do tureckého 

prostředí. Vědělo úspěchu Andrého díla Bellmonte a Constanza v 

Berlíně a s použitím původního námětu lipského autora Bretznera a často 

i s doslovným převzetím z Andrého zpracování napsal podobné libreto. 

Premiéra měla nesporný úspěch; hudební čísla se musela opakovat a 

mladému Mozartovi se užuž zdálo, že se mu splnila touha vytvořit 

německý singspiel. Napsal otci: "Člověku je přeci jen dobře, když se mu 

dostane takové pochvaly." Mozart se po několika letech znovu setkal se 

Stephaniem při malé příležitostné spolupráci. Výsledkem byl Divadelní 

ředitel, kterého uvedli v Schonbrunnu u příležitosti dvorské slavnosti 

(Grun, 1961). 

Také singspiel jako svébytný typ hudebně dramatického žánru si 

v obecné rovině bere komické náměty ze světa řemeslníků a venkovanů, 

přičemž postupně přechází i k vážnější citovosti až sentimentu a k 

romantice pohádkových nebo exotických námětů; textová i hudební 

úroveň byla v počátcích tohoto žánru dosti nízká. I singspiel střídá hudbu 

s mluvenými dialogy, přičemž zvláště zpočátku dominují jednoduché 

zpěvní útvary písňového typu a teprve postupně se jejich rej střík rozrůstá 

o různorodější formy árií, ansámblů, předehru, sbory a někde i recitativy. 

Oblíbeným a specifickým typem singspielu po dlouhou dobu zůstával 

tzv. Liederspiel, omezující zpěvní čísla jen na formu písně. Ve svých 

nejvyspělejších podobách, jejichž vrcholem je právě tvorba Mozartova, 
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však nakonec singspiel přerostl do specifického typu velké německé 

národní opery (Kouba, 1988). 

Pro zhodnocení stavu hudebně dramatického vývoje v 18. věku si 

dovolme dát ještě krátce slovo londýnskému doktoru hudebních věd, 

jednomu z největších hudebních kritiků a literátů, autoru snad prvého 

hudebního cestopisu vůbec, Charlesi Bumeymu, který říká: "S 

pominutím zvláštních případů shrnul bych stručně výsledek svých 

hudebních poznatků asi takto: Předně: najde se málo dobrého zpěvu v 

evropských zemích kromě Itálie; za druhé: ačkoli Italové vynikají nad 

ostatními národy ve vokální hudbě, předstihli je Němci až na několik 

výjimek ve výrobě i v užívání většiny nástrojů. ( ... ) O Německu je 

možno říci, že jeho hudební ctnosti jsou houževnatost a důkladnost a 

jeho chyby rozvláčnost a pedantství. Italové jsou příliš lehkomyslní a 

Němci příliš pracovití, a tak mohu-li si odvážit tu myšlenku vyslovit

považují Italové hudbu za hru, Němci však za práci. Italové jsou 

pravděpodobně jediným národem na světě, který dovede půvabně 

laškovat, a Němci naopak dovedou nalézt v i práci potěšení" (Bumey, 

1966, s. 384 - 385). 

V době, kdy na evropských jevištích spěje opera buffa ke svému 

vyvrcholení, do vyšších útvarů se rozvíjí opera comique a německý 

singspiel a zároveň ve vážné hudebně dramatické oblasti prosakuje 

Gluckova reforma, vstupuje na hudební scénu Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756 Salcburk - 1791 Vídeň). 
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Obrázek 5: Vyobrazení hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta 

Jedinečným způsobem spojil ve své osobnosti geniálního tvůrce 

operní, symfonické a komorní hudby. Svými hudebně výrazovými 

prostředky již reprezentuje klasicistní éru hudebních dějin. Zcela patrné 

je u něho právě směřování k větší prostotě. Vědomě se také odklání od 

učeného kontrapunktu, afektového patosu, od všeho vyumělkovaného, 

složitého, rozumem vykonstruovaného a pompézního. Melodie se pro 

něho stala základním prvkem a vedoucí silou veškerého komponování. 

Kultura čtyřhlasých vět je u konce. Melodie, jež jest zpravidla v terciích 

doprovázena druhým hlasem, se vznáší nad prostým basovým 

fundamentem. Sama o sobě je již smysluplná, stejně tak v ní je patrný i 

harmonický průběh (Diether de la Motte, 2004). 

I když 22 jevištních prací Mozartových netvoří organický celek, 

stal se tento velikán jako jediný z trojce vídeňských klasiků pravým 

dramatikem a vůbec největším operním skladatelem své doby. Nelze ho 

považovat za průkopníka, nýbrž za dovršitele opery 18. století. Jeho dílo 

zůstává ve svém jádru stále živé dodnes, neodmyslitelně náleží k 

repertoáru světových scén a stalo se podnětem i pro tvůrce národních 

oper. 
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Mozart se začal jevištní tvorbě věnovat v ovzduší opery seria a 

tomuto druhu patří také jeho prvotiny - z významnějších vážných avšak 

pozděj ších děl uveďme Idomeneo (1781) a zcela pozdní La clemenza di 

Tito (1791). Nicméně záhy se obrátil k buffě a singspielu. Již díky 

svému založení a temperamentu se Mozart zvlášť dobře cítil v 

komickém ovzduší. Buffa právě náležela k těm pracím, jimiž Mozart 

pronikl na divadelní scény a byly to zrovna opery Le nozze di Figaro 

(1786), Don Giovanni (1787) a Cosi fan tutte (1790), jimiž si mimo jiné i 

tolik získal české publikum. Jelikož právě tato oblast Mozartovy tvorby 

tvoří vrchol určité námi sledované etapy komického hudebního divadla, 

dovolme si tedy věnovat se dvěma jeho komickým operám podrobněji v 

následující části této práce. 

60 



6. ROZBOR OPER BUFFA W. A. MOZARTA 

Dovršení vývojových snah buffózního operního žánru nacházíme 

bezpochyby v díle W olfganga Amadea Mozarta. Ve svých největších 

komických zpěvohrách, komickém singspielu Die Entfuhrung aus dem 

Serail (Únos ze Serailu), bufIe Le nozze di Figaro (Figarova svatba), 

drammatu giocoso Don Giovanni a bufIe Cosi fan tutte (Takové jsou 

všechny), se sice nezpronevěřil žánrovým konvencím tehdejší doby, 

nicméně je výrazně a osobitě okořenil veskrze lidským přístupem. 

Revoluční podstata Mozartova vystoupení v těchto jeho 

reprezentativních operách spočívá v příklonu k novodobému pojetí 

divadla jako příběhu postav s reálnou společenskou a psychologickou 

motivací, příběhu konsekventně vyvozenému z výchozí situace aktivitou 

postav jednajících podle svých charakterů. Mozart své operní postavy 

hudebně individualizuje charakteristickou a nezaměnitelnou melodikou a 

specifickým hudebním smíchem. To spolu s jeho smyslem pro jevištní 

situace a pro dramatickou gradaci vešlo pak do měřítek, jimiž je opera 

posuzována nezávisle na proměnách dobového slohu. 

6.1. LE NOZZE DI FIGARO (FIGAROVA SVATBA) 

Pierre-Augustin Caron, známější pod jménem Beaumarchais, 

napsal komediální trilogii, v níž vylíčil životní osudy několika osob z 

různých stavů. První díl Le barbier de Sevilla (Lazebník s evillský ) 

zhudebnili mj. Giovanni Paisiello a Gioacchino Rossini; druhý díl La 

folIe journée, ou Le mariage de Figaro (Bláznivý den aneb Figarova 

svatba) dokončil Beaumarchais roku 1781, jeho uvedení však zakázala 

francouzská cenzura - údajně kvůli obscénnímu, ve skutečnosti 
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revolučnímu obsahu. V roce 1783 bylo povoleno soukromé představení a 

roku 1784 přece jen došlo v Paříži ke skutečné premiéře, která se setkala 

s obrovským úspěchem. Třetí díl trilogie La mére coupable (Provnilá 

matka) zhudebnil až roku 1966 Darius Milhaud. 

Mozartovi se sám nabídl básník dvora císaře Josefa II. Lorenzo 

da Ponte, že pro něho napíše libreto a postará se, aby Mozartova opera 

mohla být také uvedena. Mozart mu tedy navrhl figarovské téma. Odkud 

a od kdy znal tuto hru, jež byla v Rakousku také zakázána, není známo. 

Da Ponte s volbou souhlasil, doporučil ale, aby na společném díle 

pracovali tajně, protože musí počkat na vhodný okamžik, ve kterém by 

císař mohl svolit k uvedení (Casini, 2001). 

Na této čtyřaktové opeře buffě pracoval Mozart půl roku: od října 

1785 do dubna 1786. Týž rok bylo dílo poprvé provedeno ve Vídni, a to 

na italský text, jak bylo tehdy zvykem. Jakmile ale vyšel německý text 

Mozartovy opery, bylo dílo ihned vzato z repertoáru vídeňského 

dvorního divadla. Přestože šlo v podstatě o příběh veseloherní a tedy 

komedii, ve které je hromaděna směšnost na směšnost, přece 

myšlenková průbojnost z díla vyzařovala do té míry, že mu každý 

současník správně porozumě1. 

V tento okamžik je však nezbytné upozornit na jednoznačně 

vřelé přijetí Mozartova díla v Praze, a to ihned po premiéře v prosinci 

1786, jež se konala v Nosticově (dnešním Stavovském) divadle. U nás 

bylo publikum jeho hudbou tak nadšeno, že Mozart mohl hned v lednu 

1787 napsat do Vídně: "Tady se nemluví o ničem jiném než - o 

Figarovi, nic jiného se nehraje, nepíská, nezpívá než - Figaro, nechodí se 

na nic jiného než - na Figara; jistě velká čest pro mě" (Regler-Bellinger 

a ko1., 1996, s. 262). 

Pro Da Ponteho libretistické zpracování beaumarchaisovské 

předlohy je sice charakteristické značné zmírnění politických akcentů, 
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redukce postava děje, vyplývající z kompozičních potřeb, a některé 

doplňky (zejména v áriích), jimiž se charaktery postav prohloubily, 

zlidštily a získaly na reálnosti, nicméně provokativní ráz zde zůstal 

zachován (tamtéž). 

Mozart se tu projevil zejména jako tvůrce přesvědčivých, 

znamenitě prokomponovaných finálních úseků. Jeho partitura je jedna z 

nejdokonalejších, které skladatel vytvořil. Staré schéma buffy je téměř 

překonáno typem hudební komedie. Humor a satira jsou převýšeny 

idealizujícím jasem, zahrnujícím všechny postavy na jevišti. Poměr árií a 

ansámblů je vyrovnaný, 16 : 16, přičemž pak druhé a čtvrté jednání 

obsahují nejdelší finále operní literatury vůbec, na něž byl po právu 

Mozart dle vlastních slov hrdý. "Da Ponte nazývá finále dramatem v 

dramatu, v němž musí vystoupit všechny postavy a zpívat v ansámblu. 

Tak vzniká dramatické crescendo s dovedně rozmístěnými ritardando" 

(Michels, 2000, s. 343). Ve druhém a třetím jednání zase jako by 

skladatel zapomněl na schéma recitativ - árie a prokomponuje sled scén 

bez secco recitativů. Da capo árie už téměř zmizela ve prospěch 

dro bněj ších útvarů o dvou dílech. 

Pro tuto operu je příznačné, že tu nejsou nijak nevděčné role

každá postava žije na jevišti svůj bohatý život po stránce herecké i 

pěvecké. U každé jednotlivé figury jde opravdu o unikátní profilaci 

psychologickou, jež jí Mozart svojí hudbou vtiskl. Hovořím zde i 

hlediska jevištně praktického - pročež si zároveň dovolím i krátkou 

sebezviditelňující poznámku, že mojí velkou osobní chloubou bylo 

vystoupit osobně v roli hraběnky Almaviva právě ve slavnostním 

operním představení ku 250. výročí narození W. A. Mozarta v říjnu roku 

2006 v Operním studiu ve Vídni prezentovaném v italském originále. 
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Obrázek 6: Luisa Albrechtová v roli hraběnky Almaviva výročním nastudování 

Figarovy svatby v operním studiu ve Vídni 2006 

Z mého osobního pohledu i zde tkví často opomíjená specifická 

novost a originalita Mozartova, a to přínosu rozložení pěveckých oborů u 

hlavních jednajících postav, neboli v přiřčení těchto nízkým témbrově 

tmavším hlasům, což bylo nutně v době ještě přetrvávající obliby 

primadon koloraturních lehkých sopránků a kultu tenorů či pěstěných 

kastrátů něčím netradičním, odvážným až opovážlivým. Titulní roli 

Figara přidělil basistovi, milovnickou partii hraběte Almavivy 

barytonovi a part hraběnky sopranistce však mladodramatické barvy. 

Tenorovi tu náhle vyzbylajen pouhá komická postava zadrhávajícího 
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dona Basilia navíc v praxi často dvojobsazená i do tzv. "čurdy" dona 

Curzia. Jaká smělost! Proč nevzpomenout, kam se ubíral po této stránce 

další autorský vývoj - nejen tenoři a primadony oslňovali a vítězily, 

nejen na ně se dále vázala nosnost operních děl. Pro příklad uveďme 

velké a proslulé postavy barytononé: Oněgin (P. 1. Čajkovskij), Don Juan 

Gak vidno velký Mozart v tomto duchu pokračoval), Vilém Tell (G. 

Rossini), Přemysl (Smetanova Libuše či Fibichova Šárka), nebo basové: 

Mefisto (Gounodova opera Faust a Markétka), Kecal (Smetanova 

Prodaná nevěsta), popř. role mezzosopránové a altové: Olga 

(Čajkovského Evžen Oněgin), Dalila (Saint-Saensova překrásná opera 

Samson a Dalila), Carmen (G. Bizet), Amneris (Verdiho Aida). 

Mozart skutečně libreto inscenuje. Děj se odehrává ve Španělsku 

poblíž Sevilly na zámku hraběte Almavivy. Setkáváme se tu s hrabětem 

(tedy baryton) a hraběnkou (spinto soprán) Almaviva, hraběnčinou 

komornou a budoucí nevěstou Figarovou Zuzankou (lyrický soprán), s 

komorníkem hraběte a nadcházejícím ženichem Zuzančiným Figarem 

(bas), s hraběcím pážetem Cherubínem (barevně tmavší soprán) a s 

menšími rolemi jako jsou Marcellina (soprán), učitel hudby Basilio 

(tenor), sudí Don Curzio (tenor), sevillský lékař Bartolo (bas), zahradník 

hraběte a zároveň strýc Zuzančin Antonio (bas) a jeho dcera Barberinka 

(soprán). 

Mezi těmito ostře profilovanými postavami v čele s buffózní a 

zároveň složitou postavou Figarovou má zvláštní místo kalhotková role 

Cherubína, kde je sotva dospělý chlapec ztvárněn ženským sopránem, 

resp. často mezzosopránem. 
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Obrázek 7: Luisa Albrechtová coby hraběnka a Christina Kummer jako Cherubín ve 

svůdcovské scéně ze 2. dějství opery, Vídeň 2006 

Jistě není třeba detailně procházet známý mnoho zvratný děj, V 

němž jsme svědky skvělé zápletkové mašinérie, vzájemných úsměvných 

spiklenectví, kde hlavní místo patří zesměšňování lidských slabostí a 

poklesků, jejichž strůjcem je především postava hraběte Almavivy. 

Bezpochyby se i dnešní divák rád pousměje nad komickými, téměř 

gagovými situacemi, vtipným řešením zápletek a vděčným převlekovým 

zauzlením (Zuzanka představuje hraběnku a naopak); a určitě nebude mít 

ani trochu strach, že by tak veselý a bystrý chlapík, jakým Figaro 

bezpochyby je, neubránil svou milou Zuzanku před všemi těmi 

nástrahami a intrikami hraběte. 

Z Mozartovy hudby je naprosto patrné i to, že neskládal jenom 

Bláznivý den, jak zní podtitul Beaumarchaisovy hry, nýbrž že nad celou 

převlekovou a situační komedií záměn si našel a vyslovil svůj lidský 

obsah a rozměr, což zřetelně vnímáme v důstojném hudebním vyústění 
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celé opery - v poslední scéně finále 4. dějství. Odtud, z mozartovského 

spojení humoru s citem, z Mozartova ducha a stylu by měla vycházet 

každá realizační úvaha i odpovědnost (Bor, 1985). 

Přestože tato hudební veselohra stojí převážně na celkovém 

dojmu, jež jest rovným dílem spájen hudbou, zpívaným textem, 

hereckou akcí, scénou a v neposlední řadě i hojně využívanými kulisami 

a kostýmy, dopřejme si nyní krátkou Figarovu úvahu o ženách v 

autentické libretní podobě: 

Figaro: ,,Kdo by tomu uvěřil! 

Když ono věřit ženě je vždy bláznovství. 

Jen otevřete oči, neopatrní a hloupí muži 

podívejte se na ženy, podívejte se co jsou zač. 

My je nazýváme bohyněmi, 

když podvedeným smyslům podkuřuje slabý rozum. 

Jsou to čarodějky, jež čarují, aby nás trápily, 

Sirény, které zpívají, aby nás nechaly utonout. 

Sovy, které vábí, aby nám vyškubaly peří, 

komety, které září, aby nás zbavily lesku. 

Jsou to růže s ostny, půvabné lišky, 

dobrácké medvědice, zlomyslné holubice, 

mistryně v podvodech, přítelkyně strastí, 

jež předstírají, lžou, nemají cit pro lásku, necítí soucit. 

Dál už nic neřeknu, to už každý zná" 

(Opera ND, 2002). 

6.2. COSI FAN TUTTE (TAKOVÉ JSOU VŠECHNY) 

Údajně mělo ve Vídni dojít k milostné aféře, která císaře Josefa 

II. tak pobavila, že pověřil svého básníka, nám již známého, Lorenza da 
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Ponte, aby podle ní napsal libreto. Zda Lorenzo da Ponte vycházel z 

nějakých literárních pramenů, se nepodařilo dodnes prokázat. Mozart 

především císařskou nabídku uvítal, neboť se nacházel ve finanční tísni. 

Začal komponovat koncem listopadu 1789 ajiž 21. 1. 1790 se 

uskutečnila první orchestrální zkouška. O úspěchu premiéry, která se 

konala uprostřed karnevalu 26. 1. 1790, je toho málo známo. V českých 

zemích se opera hrála poprvé 1791 italsky, a to opět na prknech 

Nosticova divadla. V pozdějších překladech byla pak uváděna pod 

následujícími názvy: Jednajako druhá aneb Zkouška milujících (1831), 

dále Škola milenců, Tak to dělají všechny, Takové jsou všechny a Ženy 

jsou ženy (Regler-Bellinger a kol., 1996). 

Obrázek 8: Divadelní cedule pro premiéru Mozartovy opery Cosi fan tutte 

Tato dvouaktová opera buffa, jež byla v pořadí již třetím a 

posledním společným dílem W. A. Mozarta a L. da Ponte nese ve svém 

názvu tezi, ba přímo filosofii, o které nelze říci, že by byla k něžnému 

pohlaví právě nejlaskavější. Takové jsou všechny ... Děj nás zavádí do 

prostředí Neapole kolem roku 1780, v němž se odvíjí komediální 

zápletka založená na slibu věrnosti dvou spřátelených mileneckých párů 

Ferranda (tenor) a Dorabelly (mezzosoprán) a Guglielma (baryton) a 

Fordiligi (soprán). Po dobu, co jsou dívky od svých snoubenců 

odloučeny, neboť ti jsou fiktivně povoláni do války, počnou flirtovat s 
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cizinci (což jsou přestrojení snoubenci), jež jim byli záměrně 

představeni, aby vyzkoušeli sílu jejich slibu věčné věrnosti. Komorná 

dívek Despina (soprán) opakovaně promlouvá oběma dívkám do duše: 

život nelze brát tak vážně a je nutné využít příležitosti, lze si přece 

zažertovat, pokud srdce zůstane nedotčeno. 

Sázka, kterou před nahraným odchodem do armády uzavřeli s 

důvěrou ve své snoubenky F errando a Guglielmo s donem Alfonsem 

(bas buffo), díky jeho jednoduchému intrikaření, připadá právě v 

Alfonsův prospěch: cosi fan tutte, takové j sou všechny. Závěrečný zvrat 

v ději však přináší poslední proměna druhého dějství. V momentě, kdy 

mladíci odkryjí své přestrojení, ve snaze vyčíst svým snoubenkám jejich 

nevěru, j sou však přinuceni se k závdavku k ní - k hanebné sázce o 

jejich ctnost a věrnost doznat. Dívky s výsměchem přiznávají, jak již od 

samého počátku poznaly jejich dětinské převleky a hrály svou úlohu, jen 

aby je potrestaly. Moralistní společné finále namířené k publiku hlásá, 

že: Šťastný je každý ten, který poklidně přijímá život tak jen, jak se jeví. 

Nač trápit se podezřením? Pouze s humorem a trpělivostí lze nechati se 

sladce vést (Arblaster, 1992). 

Obecně lze k obsahu této didaktické komedie říci, že její životní 

optimismus a pohoda spočívá právě na komických charakterech a 

malicherných konfliktech v typicky lidovém prostředí. Zápletka tu není 

vytvářena ve vazbě na jednu ústřední postavu, ale je mnohonásobnou, 

vystupňovanou obměnou téhož motivu pomluvy a milostné hádky. 

Postavy a jejich promluvy jsou pečlivě komponovány, přecházejí plynule 

od jednotlivého, takřka "chórického" mnohohlasu k přesnému typovému 

odstínění a žánrové charakteristice. Herecky i zvukomalebně jsou navíc 

výrazně odlišeny všechny čtyři hlavní jednající postavy - vznětlivá 

Dorabella, lyričtější Fiordiligi, měkký Ferrando a mužný Guglielmo. 

69 



Svět této komedie zůstává přirozeně světem samým pro sebe, 

jemuž můžeme porozumět jen skrze ponoření se do vlastního chodu a 

pravidel, dle nichž se řídí. Momenty náhodných zvratů tu střídají náhlá 

překvapení, jednoduché, prosté a důvěřivé tu střídá vypočítavé a 

prokombinované. Prvky naivity a ironie přesahují v humorný celek. 

Cožpak není patetické přehánění Dorabellina smutku (árie: "Když i ten 

lásky žal mne zcela sklátí") nebo doklad stálosti Fiordiligi ("Stále pevně, 

jako mocná skála") zřetelnou parodií žánru opery seria a současně 

zobrazením "skutečného citu"? 

Chápeme-li však tento příběh jako nezávazné, nevázané 

špásování, plné nakudrlinkovaného půvabu i lehké rozpustilosti, pak 

přijmeme i výrok E. T. A. Hoffmanna, který tuto buffu obhajoval jako 

"výraz té nejrozkošnější ironie" (Opera ND, 1998). V skutku vše je zde 

ironická nadsázka: zveličovaný patos "tragických scén", odkazující 

humorně ke vznosné dikci neapolského slohu opery seria, stejně jako 

bezbřehá povrchnost erotického pragmatismu. A nad vším tím hemžením 

se snáší Mozartův laskavý humor, především díky jeho jemně 

parodujícímu spodnímu tónu, plnému neopakovatelného osobnostního 

šarmu, vznikl báječně vyvážený výsledný tvar, který vtipně komentuje, a 

tak relativizuje mnohé satirické ostří libreta. 

Tato zpěvohra lehké letory, vychválená R. Wagnerem pro svou 

"velkou, vznešenou a důvtipnou prostotu" (Honolka, 1967, s. 77), je 

zjevně vystavěna na principu hry, hravosti, přičemž míníme nejen sázku 

o ženskou věrnost, ze které se rozbíhá celý děj, a situační komiku záměn 

a převleků, ale především ono hraní si na lásku a pohrávání s city, které 

zde dostalo vůbec hlavní roli. 

"Mozart buffózní anekdotu zušlechtil, ve hře na city rozezněl i 

sám cit, ve všem humoru udržel čistý vkus, postavy jsou lehké mysli, ale 
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ne frivolní - i když tyto postavy nejsou hlouběji individualizovány, ale 

nesou spíše jen obecný znak a masku hry" (Bor, 1985, s. 206). 

Mozartova nesmrtelná partitura této pochmurně groteskní "Školy 

milenců", záhadně oscilující mezi tragikou a komikou a zamlžující do 

podivuhodného oparu jakoukoli výkladovou jednoznačnost, otevírá i 

současné době široké pole nejrůznějším hudebním i scénickým 

interpretacím. V tom se skrývá její ne odolatelná, ale i nebezpečná 

svůdnost. 
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7. TVÁŘNOST KOMICKÉHO HUDEBNÍHO 

DRAMATU V OBDOBÍ ROMANTISMU 

Pro operu, a komickou obzvláště, představuje romantismus další 

významný vývojový mezník. Mnohostranné rozvíjení hudebně 

dramatického žánru se zde nikterak nezastavilo, ba právě naopak -

dosavadní rámec útvaru dosáhl svých vrcholných mezí. Špičkoví 

skladatelé, působící v duchu romantismu, vykřesali z tradičních 

hudebních vzorců to nejlepší, co mohli publiku nabídnout. Usilovali zde 

především o hudební zvukomalebnost a melodickou barvitost, ústící 

často v harmonicky libozvučnou a sladkou líbivost. Toto je období, kdy 

lidé nadšeně očekávají a spontánně vítají každou jednotlivou operní 

premiéru a bezezbytku plní divadla do posledního místečka při 

veškerých reprízách. 

Pohled do publika nabízí zcela jiný obrázek, než v době barokní 

a klasicistní. Romantismus je totiž i přes svůj název a obsah dobou 

průmyslové revoluce. Sociální struktura společnosti prochází vpravdě 

revoluční změnou. Zatímco za éry Mozartovy evropská města teprve 

pomalinku a jakoby nesměle pronikají z objetí prstencem hradeb, v 

romantickém období patří neodmyslitelně k vedutě velkoměsta dýmající 

komíny továren, neuspořádaná předměstí a stříbrné linie železničních 

kolej vinoucích se na všechny strany. Ruku v ruce, v přímé závislosti, s 

překotným a takřka neuchopitelně zrychlujícím vědecko technickým 

rozvojem, mizí tradiční, středověké lidské typy. Vrchol společenského 

žebříčku obsazuje podnikatel, vrcholný profesionální politik, střed 

živnostník, státní úředníci, spodní příčky pak, dělníci a nezaměstnaní. Ti 

všichni, každý podle svých finančních možností budv v lóži, či na galerii, 

objevíme v hledišti o přestávce některé z romantických oper. Pravda, 
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knížata, hrabata, králové a císaři ještě nevymřeli, ale nikoliv pomalu 

ustupují ve statusovém žebříčku do pozice zcela reprezentativní. S tím 

souvisí i změna způsobu fmancování operních děl. Ano, mizí mecenáši v 

podobě vznešených aristokratů, žijících z výnosů rozlehlých panství. 

Skladatel se nyní uchází o přízeň uměnímilovného bohatého podnikatele, 

přijímá zakázky rozmáhajících se metropolí, sílících států. Hudební svět 

se v romantismu definitivně rozdělil na odborníky rozdávající hudbu a 

hudbě naslouchající diletanty. 

Skvělý vývoj opery v celém 19. století znovu důrazně ukazuj e 

světu, že Itálie je vlastí tohoto útvanl a vydává tudíž opět ve své 

specifické národně probarvené podobě bohatou žeň. Evropa byla do této 

doby, zvláště pak po značnou část století předcházejícího, ovládána 

dvorskou operou seria a její parodující dnlžkou operou buffa. V 

nástupnické roli se nám však v novém věku představí opera měšťanská, 

jež bude vyjadřovat sny a touhy nové společnosti, byť se centrem 

produkcí velké tragické a komické opery v 19. století pozvolna stane 

Paříž. Itálie v tomto směru neměla vůdčí centrum ani operní budovy, jež 

by přísně rozlišovaly v provozování velkých a malých útvarů. 

Období první poloviny 19. století v Itálii vyplňuje skupina 

skladatelů tzv. rossinistů, k nimž řadíme Gioacchina Rossiniho, Gaetana 

Donizettiho a Vincenza Belliniho. Společným znakem tvorby této 

šťastné trojice je návaznost na melodiku lidové písně a populární hudby. 

Rossinisté vyvrcholili ve svých dílech operní typ založený na velké 

koloraturní árii, tedy v podstatě koncertantně pojatý útvar, který v 

návaznosti na ně pěstoval především Giuseppe Verdi až do svého 

zralého období. 

Pro tematickou ilustraci si alespoň několika konkrétními názvy 

připomeňme nejdůležitější komická díla z obrovské tvorby výše 

zmíněných autorů: Italka v Alžíru, Turek v Itálii, Lazebník Sevillský 
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(Rosini); Viva la Mamma, Nápoj lásky, Marie, dcera pluku, Don 

Pasquale (Donizetti). 

Komická opera se ve své svébytné národní podobě jeví býti na 

dosti vysoké úrovni taktéž v oblasti německé. Nejsou zde však 

skladatelé, kteří by pěstovali tento obor spolu s vážným zároveň, jak 

jsme toho svědky v Itálii (Rosini, Doniizetti) nebo stejně tak ve Francii 

(zde zmiňme z nejvýznamnějších takových tvůrců Daniela-Francoise 

Aubera a Fromentala Halévyho). Německá komická opera období 

romantismu má však svůj specifický rys, těsnou souvislost s činoherním 

divadlem. Do poloviny století se tu vyvíjel typ tzv. Spieloper, komického 

útvaru mezi singspielem, operou buffou a op érou comique. Podobně jako 

singspiel byl tento ve srovnání s vážnou operou méně náročný typ určen 

spíš hercům se schopností zpívat lehčí partie nežli profesionálním 

zpěvákům italské opery. Sám Albert Lortzing, zakladatel tzv. komische 

Spieloper, účinkoval jako Spiel-Tenor v titulní roli své opery Car a tesař, 

ač neměl odborné pěvecké školení. Německá komická opera v době 

svého rozkvětu v první polovině století je uměním biedermeieru, slohově 

dosti pestrým; vedle humorného základu v ní přichází ke slovu lyrický 

prvek. Středem pozornosti se stává denní životní realita. Formaje 

singspielová s mluvenými dialogy a uzavřenými čísly v podobě 

strofických písní, romancí nebo árií střídajících se s živými ansámbly. 

Pro sólistické party je příznačná sylabická i parlandová melodika. Rodí 

se tu konverzační styl, s tím, že zvláštní význam má navíc artikulace. 

K neopominutelným tvůrcům tohoto druhu v Německu patří, 

kromě již jmenovaného Alberta Lortzinga, Friedrich von Flotow a Carl 

Otto Nicolai. Půda, jež tito skladatelé tak důmyslně kypřili dala poté v 

druhé polovině století vyniknout vpravdě skladatelskému géniu Richardu 

Wagnerovi, jehož si dovolme přiblížit v následující samostatné pasáži. 
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V našem přehledu, jež se snaží mapovat nutně jen to 

nejdůležitější, co se kdy v rámci evropské tradice odehrálo na půdě 

komické hudební zpěvohry, nastala až teprve nyní prává chvíle 

připomenout si, jak vyhlížela hudebně dramatická tvorba a její následná 

produkce v naší vlasti. Teprve 19. století u nás znamená skutečný vstup 

naší národní opery do celoevropské kultury. 

Zásadním počinem v tomto smyslu, díky němuž zaznamenáváme 

i výrazný respekt ze strany evropských operních mocností, bylo založení 

Nosticova divadla v Praze hrabětem Františkem Antonínem Nosticem

Rieneckem, nejvyšším purkrabím a prezidentem královského gubernia, 

roku 1783. V této budově se právě uskutečnily ony památné 

mozartovské premiéry z iniciativy jednoho z posledních impresáriů 

italské opery v Praze Paquale Bondiniho (Trojan, 2001). 

V osmdesátých letech 18. století se pak na pražských jevištích 

objevily první zpěvohry v českém jazyce, většinou překlady německých 

singspielů. Historie české opery začíná v kruhu ochotníků, hostujících od 

roku 1823 ve Stavovském divadle, jak se od roku 1798 jmenovalo 

Nosticovo divadlo, když jej koupili čeští stavové. Přední člen této 

skupiny, mladý právník František Škroup (1801 - 1862), je autorem 

zpěvohry Dráteník (1826) na libreto Josefa Krasoslava Chmelenského. 
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Obrázek 9: Vyobrazení Stavovského divadla z doby 

počátku 19.stoeltí 

Obrázek 10: Podobizna 

mladého talentovaného skladatele 

Františka Škroupa 

Vzorem tohoto nenáročného kusu byl Škroupovi singspiel 

vídeňského komponisty Josepha Weigla Die Schweizer Familie (1809), 

provozovaný ve Stavovském divadle roku 1823 v překladu S. K. 

Macháčkajako Rodina švejcarská. Kdyby první česká opera Dráteník 

neuspěla, František Škroup by se možná rozhodl pro právnickou kariéru 

a české země by obohatilo nějaký paragraf. Přesto se do Sbírky zákonů 

dostal, ale jako autor písně Kde domov můj?, státní hymny. Nebýt jí, 

jméno jednoho z nejvýznamnějších objevů tehdejšího pražského 

hudebního života by upadlo v zapomnění. 

První původní česká opera Dráteník zazněla v únoru před 180 

lety. Bylo půl čtvrté odpoledne a přesto bylo Stavovské divadlo 

vyprodané. Autorem byl tehdy 25 letý student práv, zapálený skladatel a 

zpěvák František Škroup. 

Jak uvedla Markéta Kabelková z Českého muzea hudby v článku 

Zdeňky Kuchyňové: "Premiéra byla očekávána s velkým napětím. 
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Zúčastnili se jí nejvýznamnější osoby tehdejšího kulturního života. Ze 

skladatelů to byl třeba Václav Jan Tomášek, potom to byl Josef 

Jungman, tehdy ještě velmi mladý František Palacký a František 

Ladislav Čelakovský. I v tisku měla opera velký ohlas a nezůstalo u 

jednoho provedení" (Kuchyňová, 2006). Dráteník vypráví o měšťanské 

dceři na vdávání, která už má svého milého, ale otec jí vyhlédl jiného 

ženicha, pročež se zamilovaný mládenec přestrojí za přívětivého 

dráteníka a snaží obměkčit srdce otce své vyvolené. Zápletka má 

samozřejmě šťastné ruzuzlení a končí úsměvně sňatkem dvou mladých 

lidí ze zámožných kupeckých rodin. Hlavní postavou byl slovenský 

dráteník, kterého hrál sám Škroup. Úspěšnou operu převzala obratem 

další divadla; z repertoárů vymizela prakticky až před půlstoletím. 

Právě úspěch Dráteníka dovedl Františka Škroupa na rozcestí a 

on se místo dokončení práv rozhodl pro hudbu. A přišly další opery ... 

"Dnes je jeho dílo prakticky zapomenuté, nehraje se, možná i něco 

neprávem. Ale mezi nejznámější tituly určitě patří opera Oldřich a 

Božena, která potom byla přepracovaná do němčiny. Dále je to Libušin 

sňatek, Drahomíra a Mořský geus. To byla opera na nizozemské národní 

dějiny. Je kuriozní, že Škoup je autorem vůbec prvního díla 

pojednávajících o nizozemských dějinách. A potom asi jeho úplně 

nejvýznamnějším dílem je opera Kolumbus, která ale byla provedena 

poprvé až v roce 1942" (tamtéž). 

Zdařilejší byla následně spolupráce s Josefem Kajetánem Tylem, 

která vyvrcholila roku 1834 uvedením hry Fidlovačka s písní slepého 

žebráka Mareše Kde domov můj? Ta zapsala oba autory skutečně do 

historie. 

František Škroup působil mimoto 20 let jako první kapelník 

Stavovského divadla a z tohoto postu mohl vybírat repertoár a působit na 
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vkus českého obecenstva. Uváděl například Wagnerova díla ještě dříve 

než většina německých scén. Kvůli neshodám s ředitelem a zřejmě i 

konkurenčnímu boji byl na hodinu propuštěn. A tak se autor první české 

opery nemohl ani rozloučit s obecenstvem. 

Roku 1862 bylo otevřeno Prozatímní divadlo jako první česká 

činoherní a operní scéna. V hledišti pro téměř 900 diváků zazněly první 

repertoární opery v českých překladech a objevily se novinky domácích 

skladatelů. Roku 1861 vypsal vlastenecký hrabě Jan Harrach soutěž o 

nejlepší české historické a komické opery. Po několikaletém průtahu 

byla udělena s výhradou první cena Smetanově opeře Braniboři v 

Čechách. 

Bedřich Smetana (1824 - 1864), k němuž jsme se tak zvolna 

propracovali, náleží k hudebníkům, jejichž život koresponduje svou 

heroičností na straně jedné i slohovou českostí na té druhé s celkovým 

duchem umělcova díla. Skladatelský odkaz Bedřicha Smetany patří k 

základním pilířům našeho národního kulturního dědictví. Jeho tvůrčí 

styl, vycházející ze společenských a uměleckých ideálů doby, kladoucí 

vysoké umělecké nároky a založený především na vlastní originalitě, byl 

již v závěru jeho života přijat českou kulturní veřejností jako styl 

národní. Smetanův zakladatelský význam v této oblasti dokumentuje též 

jeho významné podílení se rovněž na formování českého hudebního 

života, kdy mimojiné stál u zrodu řady významných kulturních a 

hudebních institucí. 

Ve shodě s evropským romantismem, který vyzdvihuje 

národnost v umění a ve specifické situaci novodobé české společnosti, 

pro niž podmínkou existence bylo obrození národního jazyka, se u 

Bedřicha Smetany především opera dostává do popředí pozornosti. Jeho 

originalita v této oblasti je plně souměřitelná se špičkovou produkcí 

zahraničí. 
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Obrázek 11: Významný portrét Bedřicha Smetany z ruky Maxe Švabinského (1906) 

Přidržme se však nyní pouze zorného úhlu pohledu, pod nímž se 

zde na tohoto velikána musíme podívat a konstatujme, že přes veškerý 

úspěch autorových pozdějších komických operních kusů jako jsou Dvě 

vdovy (1874), Tajemství (1878) a Čertova stěna (1882) bude pro náš 

účel momentálně neoddiskutovatelně trefné zaměřit pozornost na ranější 
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dílo, jež dodnes ve světě stojí na etiketě celé české operní tvorby a je 

tudíž nejslavnější a nejhranější naší operou vůbec, na Prodanou nevěstu 

(1866). V řadě Smetanových osmi dokončených oper je tento půvabný 

humorný hudební obrázek, s lidovou vírou v život a citovou opravdovost 

vůbec, ze života českého venkova, druhý. 

Zdá se to až k nevíře, ale naše nejnárodnější opera Prodaná 

nevěsta na libreto českého spisovatele a politika Karla Sabiny byla 

původně opereta. Měla dvě dějství a mluvené dialogy. Nenašly bychom 

zde tolik typické tance (Polka, Furiant, Skočná) a i Mařenka nad lásky 

snem lkala až o hodně později, tedy lépe řečeno až v pozdější verzi díla. 

O své světové premiéře 30. května 1866 se objevila Prodaná 

nevěsta v Prozatúnním divadle s jedinou scénou na české návsi. První 

verze této moderní hudební veselohry prošla českým jevištěm jaksi 

trochu nepovšimnuta, a to vzhledem k politickým událostem doby. Po 

umělecké stránce vypravil Prodanou nevěstu Josef Macourek, režii 

obstaral ředitel František Thomé. Co se týká pěveckého obsazení, pak 

roli Mařenky vytvořila koloraturní prirnadona Elenora z Ehrenbergů, 

Jindřich Polák ztvárnil postavu Jeníka, František Hynek vystoupil v roli 

Kecala, Josef Kysela v roli Vaška, Josef Paleček ztvárnil Krušinu, 

Jindřich Mošna principála a Tereza Ledererová Esmeraldu (Ruml, 2004). 

Druhé představení se již konalo v Novoměstském divadle, což 

bylo v místech, kde dnes stojí Státní opera Praha, o dva dny později. 

Konečně čtvrtá verze zazněla v roce 1870 se třemi dějstvími, s 

recitativy místo mluveného slova, jako typologicky číslová opera, 

směřující však už k hudebně prokomponovaným scénám. Předehra, 

motivicky spjatá s operou jiskří tempovou a rytmickou brilancí. Polkový 

takt úvodního sboru vyvolává radostnou atmosféru vesnické pouti, v níž 

se děj odehrává. Vzápětí se objevuje náznak dramatického vztahu mezi 

milenci když se Mařenka svěřuje Jeníkovi se strachem, že má být 
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provdána za jiného i s obavou, zda Jeník nemá jinou lásku, v árii 

"Kdybych se cos takového" se jeví jako milující i velmi rozhodná bytost. 

Duet, reagující na Jeníkovo sdělení, že byl macechou vypuzen z domova, 

předchází milostnému dvojzpěvu "Věrné milování", jehož zpěvní linka 

je paralelně provázena sextami v klarinetech. V dalších áriích a 

ansámblech má důležité slovo vesnický dohazovač Kecal, ústřední 

komická figura, hudba výtečně zachycuje slovní manýry tohoto mluvky, 

ať už vychvaluje zamýšleného Mařenčina ženicha, prostoduchého 

koktavého Vaška, či rozmlouvá Jeníkovi lásku k Mařence slavnou árií 

"Každý jen tu svou". Jeníkovo milostné vyznání "Jak možné věřit i duet, 

v němž se Jeník snaží Mařenku přesvědčit, že prodej jeho vlastní nevěsty 

Kecalovi byl pouhým trikem, patří k nesmrtelným krásám opery, ve 

které se samozřejmě všechno v dobré obrátí. 

Z libreta pro tuto chvíli vybírám konkrétní ukázku Kecalovy 

samostatné pásáže, v níž lichotkami obestírá potenciálního 

prostomyslného ženicha Vaška a následně pak dětinsky naivní výstup 

ukoktaného Vaška samotného: 
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Obrázek 12:Tradiční charakteristické vyobrazení postavy Kecala z Prodané nevěsty 

Kecal: ,,Mladík slušný a mravů tichých, 

neváží si žertů a slov lichých, 

pravý beránek to povahou. 

Není na něm vady ani viny, 

všecky matky by si přály syny 

s duší,jak Vaškova, přemilou. 

Není velký ani malý, 

není tučný ani suchý, 

není chromý ani hluchý, 

není furiant ni hloupý, 

82 



marnotratník ani skoupý. 

Slovem, všecko v míře pravé, 

tělo jako lípa zdravé, 

statek za třicet tisíc -

Nuže, kdo si přeje víc?" 

(Havel ed., 1974). 

Vašek později v druhém výstupu v osamění přemítá: 

Vašek: ,,M a-ma-ma-matička 

po-pa-povídala, 

že-že by rá-áda 

u-u-uhlídala, 

kdybych se o-o-oženi, I 

svat-svat-svatbu vy-vystrojil,' 

jest-jestli k tomu 

ne-ne-nedospěje, 

celá ve-ve-ves se 
. v· " ml vy-vy-vysme}e 

(tamtéž). 

Asi v dvojnásobném počtu let ve srovnání se Smetanou sváděl 

zápas o operu Antonín Dvořák (1841 - 1904). Od roku 1870 do roku 

1900 vytvořil deset skladeb, z nichž jedna, Král a uhlíř, má dvě zcela 

odlišná znění a druhá, Dimitrij, byla dvakrát zevrubně přepracována. 

Dvořákovu tvorbu vyznačuje úžasně bohatá hudební invence, která 

neměla ve své době vůbec srovnání. Jí také tento scénický symfonik k 

sobě strhl pozornost nejen hudebního obecenstva celého světa, nýbrž i 

velkých současníků-skladatelů. Každé Dvořákovo hudebně dramatické 

dílo je koncepcí samostatnou, svéráznou a každý záběr do různých 

slohových oblastí dovedl vytvořit mistr nově, po svém. Z kusů 

komických nelze nevzpomenout na opery Král a uhlíř (1874), Šelma 
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sedlák (1878), Tvrdé palice (1881), popř. Čert a Káča (1899). Vzhledem 

však k nepříliš zdařilým a pro publikum zpravidla ne zcela přitažlivým 

literárním předlohám, zůstávají výše zmíněné tituly, snad kromě 

posledního uvedeného, spíše upozaděny za Dvořákovými opravdu 

mistrovskými díly jako jsou Rusalka a Jakobín. 

Opusťme ale nyní vody národní a nechme naši mysl rozvážit, zda 

tím skutečně největším romantickým, resp. novoromantickým zjevem 

hudebně scénického prostředí byl tedy poprávu nazván operní reformátor 

Richard Wagner. 
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8. RICHARD WAGNER - TVORlVY DUCH 19. 

STOLETÍ 

Jen málo skladatelů v dějinách hudby svým dílem vyvolalo tak 

enormní zájem jako právě Richard Wagner (1813 Lipsko - 1883 

Benátky), největší operní skladatel 19. století a jeden z nejvýraznějších 

zjevů evropské hudby. Jeho díla budila nadšený ohlas i prudký odpor, 

byla předmětem nekonvenčních polemik a až dosud jsou komentována 

neuvěřitelným množstvím teoretických publicistických prací. 

Kompoziční odkaz tohoto mistra zanechal nesmazatelné stopy jak v 

hudbě, tak i v literatuře a dějiny evropské kultury by dnes byly bez jeho 

přínosu již nemyslitelné. 

Obrázek 13: Podobizna romantického velikána Richarda Wagnera 

Tvorbu tohoto výrazného skladatele je možno po právu vepsat na 

etiketu výsostných počinů hudebních a hudebně teoretických v období 

zvaném novoromantismus. Společně s Hectorem Berliozem a Franzem 
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Lisztem tvoří Wagner přímo zakladatelskou trojici tohoto průbojného 

uměleckého směru, který opouští utkvělé formy a přechází k 

velkorysému spojení všech výrazových prostředků rovnoměrně 

využitých z veškerých možných uměleckých odvětví, aby tak byla 

hlásána svrchovanost ideje dílem ztělesňované ("Gesamtkunstwerk"). 

Wagner uzákonil širokou linii stálého pokračování hudebního proudu, 

odstranil uzavřená operní čísla, vypracoval mimořádně deklamační 

novoromantický princip a i po stránce harmonické a orchestrální vůbec 

zaznamenáváme nesmírný přínos v množství nových výrazových 

prostředků, jež podstatně proměnily celé hudebně dramatické 

vyjadřovaní tehdejší doby i budoucích operních tvůrců. 

Wagnerovo hudební drama, které umělecky nesporně znamená 

jeden z největších počinů v oblasti umění 19. století, vycházelo prvotně z 

autorova zásadního revolučního přesvědčení. Skladatel si zde splnil sen 

o sjednocení všeho umění. Určoval sám velmi autoritativním způsobem 

jak hudební interpretaci, tak režijní složku do nejmenších detailů a jeho 

názory byly považovány za zákon; byl svým operám nej en skladatelem, 

ale i dramaturgem a dramatizátorem zároveň. 

Ať už si Wagnerovy poezie ceníme či nikoliv, jí nabylo slovo 

charakterizační síly jako v dějinách opery dosud nikdy. Podmiňuje nové 

formy; "nekonečná melodie", "leitmotivická práce" a orchestrální 

symfonika dokázaly, že dovedou zvládnout filosofické i hluboké 

psychologické problémy na hudební scéně. "Přitažlivost, kterou měla 

Wagnerova hudební dramatika pro nejjemnější duchy, jako byl 

Nietzsche, Baudelaire, Thomas Mann, nedá se vysvětlit jen básnickými, 

ale také ne pouze hudebními půvaby, nýbrž jejich kulturním a 

duchovním obsahem" (Honolka, 1967, s. 15). 

V padesátých letech však došlo u Wagnera k ideovému zvratu, 

který jej vzdálil od revoltujících programů a učinil jej stoupencem a 
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podporovatelem ideologie mocenské. V tomto ohledu nelze 

nepřipomenout, že do německého světa nepronikla dostatečně jeho raná 

tendence společenské kritiky, ale kult nadčlověka, zosobněného, zvláště 

pak v jeho nejzávažnějším díle, tetralogii Prsten Nibelungův, postavou 

Siegfrieda. 

Tím, že se Wagner dovedl i slovesně a žurnalisticky zhostit 

propagování svých zásad, což mimijiné dokumentuje i fakt, že díky 

svému literárnímu nadání je podepsán pod veškerými librety svých oper, 

pronikl jeho vliv všestranně, pročež vyvolal i mocnou epigonskou vlnu. 

Zde je však třeba rozlišovat základní kladnou linii, "wagnerianismus", 

směřující k umělecky dokonalému ztvárnění myšlenky, od scestného a 

bezduchého napodobování osobitých Wagnerových složek, 
• o " "wagnensmu . 

Ostatně, skladatelův pohled na společnost a její problémy je 

stejně tak pozoruhodný, jako jeho tvorba samotná. Tři roky pobytu v 

Paříži měly pro Wagnera zásadní význam. Poznal velkou bídu, která ho 

učinila vnímavým k myšlenkám utopického socialismu. Vydal se nejen 

na dráhu revolucionáře; aktivně se zapojil do drážďanského povstání v 

roce 1849, ale byl také přítelem knížat a obdivovatelem kancléře Otto 

von Bismarcka. V závěru života ale opsal pomyslný kruh. Je opět 

kritikem německé dekadence, který se oprostil i od nadšení z 

Bismarckovy mladé sjednocené Německé říše. "Muž, který s nevytkl za 

cíl nic menšího, než prostě zachránit německou kulturu, uznal později (v 

jednom dopise Nietzschovi), že "němectví" je čisté "metafysikum", a 

ještě i po triumfu prvních slavnostních bayreuthských her zůstala v něm 

trocha trpkosti: "Již nedoufám v německého ducha; když ještě ve 

věnování svého díla o Nibelunzíchjsem věřil, že smím hlásat důvěru v 

něho!" (c.d., s. 169). 
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Myšlenkové etapy Wagnerovy se přirozeně odráží ijeho dílech. 
I 

Skladatel vetknul do úst postav svých oper vlastní názor, poselství. 

Pravda, jeho následovníci současníci mnohdy zcela nepochopili rozměr 

toho, co Wagner sděluje. A tak je na jedné straně milován a adorován 

Adolfem Hitlerem a na druhé straně vynášen coby bard socialismu G. B. 

Shawem. Dědictví Wagnerova díla přitom stkví zcela jinde. 

V opeře Lohengrin vkládá Wagner saskému králi do úst 

vlastenecká slova branného sebevědomí říše. ("Německé zemi německý 

meč! Tak uchráníme sílu říše.") Naproti tomu v Mistrech pěvcích 

norimberských není zdůrazněn "Římské říše majestát"; ne jí - slabé 

politické skutečnosti - platí apoteóza Hanse Sacme, nýbrž "svatému 

německému uměni". Prtsen Nibelungův začíná ještě před drážďanskou 

revolucí jako hrdinná sága a končí o dvacet pět let později v 

schopenhauerovském přemožení světa; a poslední slovo má Parsifal, 

soucitem očištěný čirý pošetilec. Opera i drama vyúsťují v křesťanské 

mystérium (tamtéž). 

Chceme-li být konkrétnější, pak upozorněme na fakt, že za dob 

německého císaře Viléma II. je Wagner považován přímo za čítankový 

vzor Němce a jeho díla za ideové vyjádření pravého němectví. V této 

linii pak došel nejdále Hitler, který stejně tak jako u Nietzscheho, 

"posvětil" pouze vnější obal odkazu obou velikánů. Místo popření moci, 

skutečně obsaženém v Prstenu Nibelungově, nacisté z díla vypreparovali 

a oslavovali právě jenom moc. Wagner vyznával změnu ve všech 

oblastech života - politice, náboženství, umění. Jejím výsledkem měl být 

nový světový řád, v němž by lidé žili ve svobodě a spravedlnosti. Prsten 

Nibelungův měl být alegorií takové přeměny. Všechno zlo mělo být 

vykořeněno; měla vzniknout nová Utopie, spravedlivý svět, který bude 

vykoupen hrdinskou smrtí Siegfrieda a sebeobětováním Briinnhildy. 
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Nepochopení a zneužití mělo tragické následky. Po roce 1945 se dočkalo 

Wagnerovo dílo i v samotném poraženém Německu jakési klatby. 

Stejně tak na druhém břehu politiky se dočkal Wagner 

podivuhodných výkladů. G. B. Shaw dokonce označil Prsten Nibelungův 

za naukové dílo socialismu. "Shaw byl všechno jiné než pravověrný 

marxista. Přesto kráčeli stalinští kulturní politikové roku 1950 v jeho 

podivínských stopách, když Wagnerovy opery, které nemohli dosti dobře 

zakázat, interpretovali aspoň v programech v duchu stranické linie a 

uvažovali, zda postavy tak od světa odvrácené jako Tannhauser nebo 

Lohengrin mají v socialistickém divadle co pohledávat" (c.d., s. 170). 

K dokreslení složité Wagnerovy osobnosti patří i splnění toho, co 

považoval za skutečný celoživotní sen. Tvůrcovo neobyčejné 

sebevědomí ho přivedlo k výstavbě vlastního divadla v Bayreuthu, v 

němž není dodnes hráno nic jiného než Wagnerův repertoár. Bayreuth se 

stal takto střediskem wagnerovského kultu, tím více, že všechny 

německé reakční režimy vyzvedávaly právě zde s největší pompou 

wagnerovskou myšlenku "nadlidství" a nadřazenosti germánské rasy. 

Mistrovo působení v oblasti tvorby velkých oper je však nadto 

bezezbytku romantické. Wagner stejně tak plně souzněl s uměleckou 

epochou do níž se narodil jako se jí svou individualitou i zcela vymykal. 

Spojnicí, jež nám oba jeho protipóly přibližuje je především skladatelova 

snaha o důsledné uplatňování prvku koexistence všech umění v jeho 

dílech, dále pak záliba v bájích, mýtech, středověku, rytířské kultuře, 

fascinace zázračnem či přírodou. Wagnerovská romantika je však značně 

specifická. "Tkví v sublimaci, odhistorizování a mytologizaci národních 

lidových námětů" (tamtéž, s. 130). Projevuje extatickým zadrháváním 

veršů, prosazováním schopenhauerovské filosofie, nesmírností formy a 

žárem hudební mluvy. Místo romantického blouznění nastupuje u 

Wagnera život ve své tvrdosti a neoblomnosti. Smrt, touha po úniku z 
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přítomnosti, beznadějná láska. To jsou úhelné kameny wagnerovské 

romantiky. "Richard Strauss, který Wagnerovi opravdu rozuměl, 

naznačil vrcholnou funkci Tristana slovy, že toto dílo "znamená konec 

veškeré romantiky, jež v jednom ohnisku zachycuje touhu celého 

devatenáctého století, jíž však denním a nočním rozhovorem a Isoldinou 

smrtí z lásky defInitivně odzvonilo". Roznícena nejosobnějším zážitkem 

(láskou k Matyldě Wesendockové), vzplála tu Wagnerova romantika 

skutečně naposled (c.d., s. 131). Romantika samozřejmě s Wagnerovým 

Tristanem neskončila. Lze však tvrdit, že jím dosáhla svého vrcholu. 

8.1. W AGNEROVSKÁ KOMIKA. MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍ 

Richard Wagner vkročil do arény hudební komedie pouze 

jedinkrát, avšak o to zásadněji. Dílo samotné překvapí především svou 

délkou. Opera je vůbec nejdelším dílem hudebně dramatického 

repertoáru - pět hodin čistého času hudby. 

Hudebně dramatické dílo Mistři pěvci norimberští bylo napsáno 

v letech 1862 -1867. Tato Wagnerova jediná komická opera syntetizuje 

skladatelův operní a dramatický princip. Za historický námět si zde autor 

zvolil pěvecké soutěže doby posledního meistersingera ševce Hanse 

Sachse (1494 - 1576). 

Po skladebné stránce je opera spíše plynule polyfonická, méně 

chromatická, a uplatňuje jasný diatonický princip. Sdružuje mnohé 

výrazné komické prvky. Například rvačku, zesměšnění lidské hlouposti, 

přičemž ale zachovává hodnoty jakými je lidská ušlechtilost a vzájemná 

úcta. 

Jedině v případě díla Mistři pěvci norimberští (nepočítáme-li 

operu Rienzi), se Wagner dotkl "věcí tohoto světa", tedy života v jeho 

obyčejnosti a mnohdy nečekané fraškovitosti. 
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Námět opery Mistři pěvci norimberští prošel zajímavým 

vývojem. Nelze přitom nezmínit jméno Wagnerova vrstevníka, 

německého skladatele a básníka v jedné osobě Alberta Lortzinga, tvůrce 

ve své době právě tolik populárních hudebně dramatických děl. Z jeho 

úst pochází věta, že ,,ke zopernění je nejvhodněj ší zapomenutý průměr". 

S tímto materiálem pak úspěšně pracoval a sklízel potlesk publika. 

Mezi Lortzingovými operními náměty je pozoruhodná zvláště 

zpěvohra Hans Sachs. Objevila se roku 1840 (Wagner rozvrhoval text 

Mistrů pěvců teprve o pět let později). Paralely mezi oběma díly stojí za 

pozornost. V Hansu Sachsovi není poetický švec ještě žádný rezignující 

filosof, ale ohnivý a nivý milovník, který se uchází o přízeň zlatníkovy 

dcery Kunigundy. ,,0 nějakém povznesení k hudební komedii na úrovni 

Mistrů pěvců, prosycené osobním vyznáním a umělecko estetickými 

symboly nemůže být řeč. Ale přece nás zaráží mnoho názvuků. 

Lortzingovou zásluhou tu nacházíme druhý milenecký buffo párek, 

ševcovského učedníka G6rga a "mladou příbuznou" Kordulu: je tu i 

nadutý sok, který se jmenuje Eoban Hesse, a motiv plagované soutěžní 

písně; je tu už naznačená slavná Festwiese, i když se nelézá v sále." 

(Honolka, 1967, s. 56). 

Samotný Wagner označil za popud k vytvoření Mistrů vlastní 

zážitek. V ranném mládí zavítal do N orimberku a zde se náhodou stal 

účastníkem vystoupení jakéhosi truhláře, jenž byl též mistrem pěvcem. 

Zažil tu i rvačku mezi stoupenci a odpůrci tohoto pěvce. Wagner 

samozřejmě znal z dějin německé literatury středověká zřízení 

pěveckých cechů i působení ševce - básníka Hanse Sachse. V 

prozaickém náčrtu díla pak Wagner použil roku 1861 jednoznačné 

označení "komická opera". 

Komická opera Die Meistersinger von Nurnberg, premiérovaná 

21.6. 1868 v Mnichově, je dodnes shledávána publikem jako 
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Wagnerova nejpopulárněj ší. Není zde tolik patosu, ani toho 

karikovaného, jako v ostatních skladatelových kusech, nejsou tu 

heroické, legendární ~evy. Je to příběh vycházející z dějin německé 

literatury, z prostředí středověkých pěveckých cechů. 

Opera byla využita jako symbol, stejně jako Smetanova Libuše v 

Národním divadle, pražskou německou menšinou při zahájení sezóny 

vlastní stálé scény. Státní opera Praha sídlí v budově, která byla 5.1.1888 

otevřena Wagnerovou operou Mistři pěvci norimberštíjako pražská 

německá scéna. Pražští Němci hráli v 19. století ve Stavovském divadle 

střídavě s českým souborem. Touha po vlastním divadle vedla v roce 

1883 k jednáním o vybudování nové divadelní budovy pro Německý 

divadelní spolek. V průběhu tří let vznikl stavební plán, který byl předán 

vídeňskému ateliéru Fellner a Helmer. Na projektu se podílel autor 

vídeňského Burgtheatru Karl Hasenauer, na stavbě pak také pražský 

architekt Alfons Wertmuller. Finanční prostředky pocházely ze 

soukromých sbírek. Svým prostorným hledištěm stejně jako svou 

neorokokovou výzdobou patří tato divadelní budova k nejkrásnějším v 

Evropě. Prvním ředitelem Nového německého divadla se stal Angelo 

N eumann, který pro divadlo získal významné umělce a brzy pozvedl 

nové divadlo na vysokou uměleckou úroveň mezinárodního významu. 

Richard Wagner v Mistrech vyslovil naplno své přesvědčení o 

oprávněnosti nového, průbojného, ne šablonovitého umění, které se nedá 

spoutat zastaralými předpisy a které je nakonec obhájeno především 

posluchači samotnými, lidem zdravého vkusu a přirozeného estetického 

cítění. Zesměšněn je tedy pouze úskočný filistr, skrývající své paumění 

pláštíkem dogmat a zákonů. Ne však sama autorita mistrů-pěvců, kteří 

ve prospěch národa dbají o rozkvět jeho umění řeči, o skutečné 

mistrovství, inspirované velkou láskou, empatií a citem. Wagner 

nenabízí prvoplánový výčet komických rolí. Zůstává věrný svému 
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složitému vnitřnímu životu. A tak švec a básník Hans Sachs je 

úsměvným lidovým filosofem a hlavním hrdinou celé hudební komedie. 

Mistři pěvci nabízí klasickou komickou scénu rvačky, či blamáž starého 

ješity Beckmessera. Podstatný je ale hlubší význam hry. "Osobní 

umělecké vyznání, téměř nepokrytě aktuální (původně se měl 

Beckmesser jmenovat Hans Lick, měl tedy mít jméno Wagnerova 

nejzávažnějšího estetického odpůrce), umělecký spor, který se vyjadřuje 

rozdělenými úlohami - to je ve veselé opeře novum" (c.d., s. 150). 
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9. OPERETA 

Od světa antiky: jeho kultovního typu divadla se zpěvy, přes 

duchovní a světské divadlo středověku s mystérii a pastýřskými hrami, 

přes renesanci a následný postupný vznik opery, skrze Moliéra, období 

baroka, commedia dell' arte, skrze prvky opery buffa, opery comique, 

ballad operu, singspiel a následující vývoj komické opery v hlavních 

evropských destinacích - prostě při našem jednoduchém stopování 

vývojového postupu komické zpěvohry jsme dospěli až kjejí významné 

odlehčené odnoži - operetě. 

Máme-li věřit hudebním dějepiscům, kteří její zrození kladou na 

počátek padesátých let minulého století, kdy Jacques Offenbach počal 

provozovat své opusy koncertně (1853 Svatba při lucernách) a kdy si 

excentrický a nespoutaný Florimond Ronger Rervé rok před 

Offenbachem (1854) otevřel své divadélko Les Folies Concertantes, pak 

můžeme hovořit skoro o jubileu 150 let existence hudebně komediální 

odnože. Za definitivní zrození operety bývá pak považován rok 1855, 

kdy byli v Offenbachově Bouffes-Parisiens uvedeni jeho Dva slepci. 

Stejně jako v kapitolách předešlých nechceme ani zde podávat následný 

schematický výčet jednotlivých tvůrců tohoto žánru ajejich počinků, 

nýbrž se zaměříme na tematiku charakteristických prvků, jež vřazují 

tento druh do podmnožiny komického hudebního dramatu. 

Co je tedy opereta? Toto označení poukazuje jakoby k formě 

"malé opery", což však zdaleka není přesné a už vůbec ne výstižné. 

Takto se pravda v 18.století ještě označovalo menší zpěvoherní jevištní 

dílo, nicméně cestu ku své jednoznačně svébytné podobě si opereta 

v průběhu 19.století hledala především skrze prvky přebírané z komické 

opery a singspielu. Takovýto samostatný útvar pakjiž vykazoval 
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zejména dvě vlastnosti: veselý až rozjařený obsah a více méně 

převažující taneční rytmus. Pakliže pro operu buffa byla zásadní stále 

ještě složka zpívané árie, pro Singspiel píseň, pro operetu to byl dozajista 

tanec (Conrad, 1945). 

Naše šaramantní redukovaná forma opery s důrazem na 

zábavnou hudbu, veseloherní dialog a dramaturgii byla cele založena na 

číslech. Tato nezávazná, často parodická, pikareskní, či groteskní hra se 

zpěvy a tancem určená postupně k zábavě co nej širšího spektra 

obecenstva se postupně schematizovala, kladla důraz zvláště na hudební 

šlágr, co možná nejbezproblémovější působení a využití směsi oslnivé 

elegance a komiky, jež lahodí oku i sluchu. Okázalá výprava jako apartní 

kulisy, velké pěvecké sbory a balet, taneční akrobacie, barevné osvětlení, 

technická kouzla a pestré bohatě zdobené atraktivní kostýmy efekt 

celkové velkoleposti jen umocnily. 

Obrázek 14: Představení Die Fledermaus (Netopýr) ve Státní opeře ve Vídni 2005 

Lehká divadelní múza čerpala své náměty z oblasti romantické 
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v nejširším smyslu, z antiky (persifláž, burleska), ze sféry fantastické, ze 

života aristokratického a vojenského, ale i měšťanského, selského a 

lidového. V tomto širokém rámci bylo přirozeně možno nalézti 

nepřeberné množství dějových osnov, zápletek a situací, dramatických 

konfliktů a překvapení i scénických nálad, vycházejících z prostředí 

doby a společenských typů. Na tomto podkladě bylo pak možno vytvořiti 

jak autorům, tak hercům řadu skutečných jevištních postav, které měly 

svůj charakter nejen textový, ale i hudební. Připomeňme si na dotvrzení 

rovnou některé nejznámější názvy z éry tzv. klasické operety a poznáme 

snadno bohatost dějové tematiky po stránce prostředí, doby, nálady i 

slohu: Orfeus v podsvětí (Jacques Offenbach) - vtipná persifláž světa 

antického, Boccacio (Franz von Suppé) - bujný humor renesance, 

Cikánský baron (Johann Strauss ml.) - pestré události válečnické, svéráz 

národní neboli maďarský, cikánská romantika, Zvonky cornevilské 

(Robert Planquette) - rokoková idyla jemné citovosti, Giroflé-Girofla 

(Charles Lecocq) - bohémská burleska, Netopýr (Johann Strauss ml.)

svět měšťanstva, konverzační zábavnost. 

Mnohotvárnost, svéráznost a odlišnost operetních libret se 

v nesčetných kusech projevuje i v jejich výrazové formě, nicméně si 

přiznejme, že zvláště v této žánrové rovině nalezneme textové zmetky, 

odvislé od sentimentální erotické pseudoromantiky a lascivní realistické 

fraškovitosti, v míře ještě větší než v kterékoli jiné umělecké oblasti. Děj 

vývojově mladších operet byl často zúžen na jedinou oblast erotickou a 

zploštěn na čtyři protagonisty: první pár (tenor a subreta) a druhý pár 

(mladokomik a taneční subreta). Všechny ostatní figury byly více či 

méně epizodami. Dějová osnova se pak plitce točila kolem téže zápletky: 

jak se tenor a subreta sblíží, zamilují, dále pak mladokomik a taneční 

subreta sblíží, zamilují, po škádlí nebo pohněvají a nakonec vezmou, 

nejlépe vůbec oba páry naráz. Opereta pak musela nutně končit šťastně, 
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často závěrečným opojným plesem ... Variace tohoto základního 

erotického motivu byly někdy chudé duchem, jindy násilné nebo 

ztřeštěné. Pochopme autory, jež majíce pod tlakem očekávání publika 

vyhovět předem očekávanému obsahu figur (milostná sentimentalita, 

naivní zmatky a omyly, sólový zpěv hlavních jednajících postav, jakož i 

jejich vzájemná dueta, stejně tak dueta taneční) měli malé možnosti 

vytvořit z daných schémat něco nového a zcela původního. Pomáhali si 

tedy volbou prostředí. Avšak i to bylo mnohdy pouze povrchní a 

neživotné. 

Na obhajobu tomuto druhu ajeho skladatelům samým však 

musím dodat poznámku, jež z mého pohledu stále udržuje tento žánr 

platným členem artificiální hudby a nečiní z něho pro čtenáře tohoto 

textu odlesk současného muzikálu, že dramatická hudba provázející 

operetní děj byla vždy nesena vývojem děje, navazovala na určité dějové 

situace a tyto umocňovala, zvyšovala umně účin míst buď citově 

vzrušených, živelně bujarých nebo komických a veselých. Proto 

nalézáme v klasické operetě vedle popěvků, kupletů a baletů i ariosa a 

zpěvní anámbly (dueta, kvarteta apod.) a i hudební vyjádření dialogu a 

proto ji nevnímáme jen jako pouhou podívanou, příbuznou fakticky 

efektům panoptikálním, kabaretním, cirkusovým a barově tanečnickým. 

V pravdě působí melodický tok jímavě a šlágrovitě, nicméně skrze 

jednoznačný a čistý tónový průběh jednoduchého lidového nápěvu 

docházíme v dramatickém kontextu též jistého konkrétního účinu. 

Nejzásadnější plocha účinnosti jest ve složce rytmické. Právě prastará 

lidská touha po pohybovém vyžití je zde ukájena nadestřenými 

srozumitelnými tanečními a pochodovými rytmy navíc okázale 

prezentovanými. Takovýto rytmus ukrývá ve své "primitivní" zákonné 

střídmosti jakýsi organický postulát přirozeného a strhujícího účinku, 

související s prvkem opojného osvobození osobnosti (v našem případě 
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diváka-posluchače) z pout předpisovosti a konvence v podobě touhy 

pohybovat se a tančit alespoň na chvíli v mysli, díky následování 

srozumitelného hudebního průběhu, spolu se zpěvákem-hercem

tanečníkemnajeviši (Westermeyer, 1931). 

V neposlední řadě nutno připomenout, že náš zájem, z něhož 

abstrahujeme veškeré zásadní myšlenky této kapitoly se upíná k takové 

tvorbě, v níž humor pramení z vtipnosti, bystrého proniknutí a odkrytí 

vlastních směšností života a z úsměvného pohledu na ně. Soustředíme se 

na takovou veselohru, v níž vedle dějového skloubení zmotaných 

lidských osudů a komických situací bylo i místo pro intimní náladu 

zjihlých srdcí, pro monologický projev opuštěného manžela nebo 

roztoužené dívky, pro prudkou slovní šarvátku podrážděných soků, pro 

sborový podiv nebo výsměch ostatních zúčastněných. Zejména však 

obecně na tvorbu, v níž se v estetické rovině nedospělo k vítězství formy 

nad obsahem (Vopršal, 1946). 

Hudební divadlo v Evropě v druhé polovině 1 9. století, vedle 

Francie a zvláště v německy hovořící oblasti, ovládla tedy vedle opery 

opereta naprosto jednoznačně. Její vystoupení na jeviště dějin artificiální 

hudby musíme nadto nutně vnímat v kontrastu s tehdejším sociálním 

pozadím. Tato léta charakterizuje zřejmá změna života lidí a nárůst 

hustoty osídlení ve městech. S formováním moderní městské společnosti 

do značné míry souvisela též změna pojetí života, jeho rytmu a způsobu 

naplnění. Zejména pak konzum volného času se stal podstatněji než kdy 

předtím významným pro vyhraněnost samotné lidské osobnosti. Z tohoto 

aspektu pak stále více lidí odvozovalo svůj pocit sebevědomí a své 

identity. Konečně se stává volný čas stálou součástí rozvoje člověka, 

chápe jej jako sféru osobní svobody, jak v rozhodování, tak v činnosti. Je 

dobou, jež si člověk relativně svobodně volí, a o jejímž naplnění sám 

rozhoduje, je prostě sférou svobody vedle řekněme pracovní sféry 
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nutnosti. 

Jednotlivé vrstvy pracujících této překotné doby však měly velmi 

malý zájem o díla vysoce artificiálni - operní. Spíše tendovaly k zábavě 

tanečních sálů a tzv.cafés-concerts, což byl ekvivalent. Tanec vůbec toto 

údobí výrazně determinoval. Společnost touto zábavou vlastně jakoby 

nejlépe uvolňovala svojí prací nahromaděnou energii. I autorské hudební 

spektrmll často inklinovalo k tanečním rytmům, pročež si zde dovolím 

krátkou vsuvku týkající se kralevice všech plesavých melodií 19. věku -

valčíku. 

Valčíkjako hudební forma i taneční pohyb byl výsledkem vývoje 

trvajícího dobrých dvě stě let. Francouzi tvrdí, že vznikal 

v Provensálsku, Němci zase přísahají na jeho germánský původ. 

Konečně - proč ne, vídeňský valčík se od svého francouzského kolegy 

liší dodnes. Nás zajímá pochopitelně rakouská cesta tohoto tance ve 

tříčtvrtečním taktu. Slovo valčík (Walzer) pochází z latinského volvere, 

což znamená mimo jiné otáčet se. V osmdesátých letech 18. století byl 

valčík už docela známým pojmem, i když se jako tanec ještě neprosadil. 

Vznikal v podstatě transformací alpského Hindlem do městské podoby. 

Vedle landlem se na jeho formování podílely i další třídobé tance jako 

dreher, deutscher, schleifer. Landler, v české mutaci zvaný sousedská, 

importovali do předměstských hospůdek Vídně potulni muzikanti. Odtud 

se dostal na divadelni scény, nejprve do frašek a v roce 1787 zazněl 

konečně i v komické opeře Vincence Martina Dna cosa rara, uvedené ve 

Vídni pod názvem Krása a ctnost (tančily ho čtyři ženské postavy). Na 

rozhraní 18. a 19. století už taneční mrav venkova pronikl i do lepších 

městských lokálů a tím jaksi definitivně rozbil mravní kodex 

aristokratického menuetu. Tanečník se totiž nedotýkal partnerky už jen 

špičkou prstů, nýbrž se s ní točil v užším objetí a "divočejším" víru. 
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Rozevláté sukně tanečnic přitom odhalovaly mnohé z toho, co podle 

společenského bontónu mělo zůstat před veřejnými zraky skryto. Při 

pohledu na takovou spoušť prý kněžna Metternichová poznamenala: 

"My jsme tohleto dělali v posteli!" Nic naplat, valčík se stal tak 

oblíbeným, že tvůrčí nabídka počátkem 19. století již nestačila krýt 

poptávku. Největší podíl na tomto zpopulárnění měli dva umělci, kteří 

stanovili také kompoziční vzhled, udržující se pak dobrých sto let -

Johann Strauss a Josef Lanner (Šulc, 1985). 

V operetě nejde prvořadě o to co, ale jak. Nejsou tu prvoplánová 

ostatně notoricky známá obsallová sdělení, nýbrž sdělení emociální. 

Zájem se proto přesunuje na interpretaci, výklad, provedení - tomu, aby 

se i v operetě prosadila v plné činoherní dravosti režisérská nadvláda 

brání hudba soustředěná na vyvolání druhově poměrně omezených, ale o 

to intenzivnějších emočních prožitků u diváka. Proto musí být opereta 

vpravdě velkolepá a okázalá. Hledat v ní hloubku textu, řešení reálných 

životních problémů, strasti běžného života se prostě neoplácí, pročež jí 

ani moderní symbolická scéna nemůže v nejmenším prospět, stejně tak 

necitlivé zásahy různých činoherních režisérů, kteří k ní nemají ten 

opravdový vztah. 

Oproti opeře opereta vždy vyžadovala větší komplexnost, první 

operetní obor vysokou kvalitu zpěvního projevu, od koloratury, přes 

soprány kantabilnilio typu, k vyšším mezzosopránům s temnější barvou 

hlasu, vládnoucími i velkým tónovým rozsahem, vyžadovala stejně tak 

tenory spíše lyrického typu, rovněž mistry kantilény. K tomu všemu je 

po mnohé desetiletí zapotřebí zvládnutí bravurního hereckého projevu a 

hlavně pak dobrá znalost tance, jakož i techniky těla vůbec. Stejně tak 

operetní sbor by měl být výrazně pohybově aktivní. 

Mimoto zůstala opereta vždy slohově výsostně dramatickým 

druhem, který mimořádně vystupňoval nej en smyslové podněty, ale i 

100 



emociální vlivy a nám již např. dobře známé velké finále. Podle 

vídeňského receptu se navíc dospělo k tragickému finále ve druhém 

dějství, které často přes obsahovou triviálnost využívalo veškeré zákony 

vážné hudební dramatiky. Bohužel právě z protiřečení obsahu a formy 

vyplynula později dodnes přetrvávající problematičnost tohoto křehkého 

uměleckého druhu (Bez, Degenhardt, Hoffmann, 1987). Určitým 

nebezpečím, vhánějícím tento žánr do krize, byla i jeho vzrůstající 

univerzálnost. Z druhu vcelku vyhraněného se pozvolna stával žánr 

bezbřehý - něco, co chtěly pěstovat a svým způsobem pěstovaly divadla 

tradiční, čistě operní i právě mnohé pro tento účel nově zbudované scény 

operetní; žánr, jehož podstatu i půvab tvořila přesně cítěná a přesně 

dózovaná proporce hudby a dialogu, vtipu, napětí a zpěvu - na niž 

ovšem neexistuje receptura a za niž se platilo desetiletími generačních 

zkušeností, pokusů a chyb - ten žánr pojednou vlastně mohl jakoby dělat 

každý .. 

Tím, že je opereta stavebně blízká opeře, tedy něčemu co bylo, je 

a doufám i vždy bude považováno za umění vysoké, počal se při 

srovnání obou druhů, zvláště s pozdějším zmnožením operetních kusů na 

hudebním trhu první poloviny minulého století, šířit jakýsi pejorativnější 

náhled na tuto novodobější hudební odnož. Stále častěji zaznívalo z úst 

kritiků, že tato není esteticky dosti hodnotná. Tento názor již však dnes 

opět vnímáme s odstupem (jak jsme již výše nadestřeli), neb operetaje 

pro nás uměním pokud jde o její přínos ve smyslu umění interpretačního, 

tedy o to, čemu např. již staří Řeckové říkali techné, dozajista tato 

nechce vyznít rovnoměrným estetickým účinem objektu operního. 

Ostatně zřetelně tuto skutečnost osvětluje současný komerční muzikál

vskutku již neskrývá, že je součástí průmyslu zábavního, stejně tak jako 

závody formule 1, profesionální fotbal, soutěže královen krásy, rodeo, 

býčí zápasy, cirkus nebo módní přehlídky. Nebezpečná známost operety 
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s operou má bohužel často v myslích popletených intelektuálů za 

následek, že mají k operetě stále nadřazený nebo úplně odmítavý vztah. 

A protože naopak producenti velkozábavy v našich zeměpisných 

podmínkách patrně podléhají iluzím guasi-intelektuálů, ani oni k ní ještě 

nenalezli cestu. To má mimo jiné za následek doposud málo 

reflektovanou, na počátku nového století neuvěřitelnou situaci - opereta 

je mediálně naprosto ignorovaný hudebně dramatický útvar. Její 

prezence v barevných časopisech, v rozhlasovém vysílání nebo dokonce 

ve vysílání televizním je téměř nulová (na rozdíl od muzikálu, jemuž se 

díky nezastřené komerční realizaci podařilo uniknout ze smrtelného 

objetí umění a může být proto všeobecně akceptován). Každý politik 

vystavený podobnému bojkotu by přestal existovat. Opereta však i 

navzdory výše nade střenému žije, resp. přesněji důstojně přežívá (i když 

stále častěji v nedůstojných podmínkách) (Drlík, 1998). 

I zde si dovolím krátkou vsuvku zcela osobního náhledu na tento 

žánr, jež bude opět podbarvena mojí vlastní interpretační činností 

v tomto oboru. Mým obrovským štěstím bylo, že jsem se s tímto 

půvabným stylem setkala, co do studia způsobu interpretace, až při svém 

hudebním vzdělávání na univerzitě ve Vídni. Styl provedení zde totiž 

vyžaduje určité tajukrásné pojetí, jež Vídeňáci sami rádi označují jako 

jejich typické šmé, zakotvené ve specifické technice pěveckého a 

instrumentálního přednesu. Popravdě, nevzpomínám si, že bych kdy 

slyšela kouzelnější podání operet než právě tam. Operetu tam nikdo 

nepovažuje za okrajový hudebně dramatický styl, ba naopak si tento 

útvar z tradice chrání a respektují, pročež i stejně dobře pilují její 

charakteristické hudební vlnky, glizanda a lišácky úsměvný styl podání. 

Snad právě z úcty a vážnosti, jež je operetě zde přiřknut, pramení touha 

po produkci tak dokonalých představení. 

Aby nedošlo k jakékoli mýlce, zdůrazním zde ještě tvrdý, možná 
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doposud ne zcela zřejmý fakt, že po více než stopadesáti letech od doby 

svého vmiku je opereta jako aktuální prostředek autorského vyjádření, 

na rozdíl od své serióznější sestry opery, mrtvá. Čirou a stálou životnost 

si však si však udržuje právě jako divadelní produkt ve své 

reprodukované podobě. Platí to sice jen pro relativně malé teritorium, ale 

jak se zdá, ani naše mladé milenium nebude mít na tento fakt žádný vliv. 

Přesto považuji za nutné pro pořádek upozornit na institucionální stav 

operety" trvale se pěstuje v prostoru nástupnických zemí bývalého 

Rakouska-Uherska, v Německu a v Rusku. V zemích této oblasti - od 

Rýna po Ural a od Alp po Balt - je opereta trvalou součástí repertoáru 

hudebních divadel a v některých výjimečných případech výhradním 

programem samostatných divadelních institucí (čímž rozumím stálý 

soubor, včetně kolektivních těles, vybavený vlastní budovou); 

specializovaná divadla jsou např. v Drážďanech, v Bukurešti, 

J ekatěrinburgu, v Praze, Brně, v Prešově atd. 

Vedle toho stojí kompromisní řešení - instituce, v jejichž 

programu převažuje operetní, resp. muzikálový repertoár, doplňovaný 

operou - kupř. V olksoper ve Vídni, Theater am Gartnerplatz v 

Mnichově, a instituce dělící provoz v jedné divadelní budově mezi dva 

samostatné soubory, většinou operetní a činoherní. Na první pohled se 

zdá, že tyto rozdíly jsou jen provozní, nedejme se však mýlit - jsou i 

výpovědí o stavu operety, o potenciálu hudebního divadla vůbec, 

případně o místních tradicích nejen kulturních, ale i politických a 

společenských. 

Dokud opereta autorsky žila, nebyla ve velkoměstských centrech 

provozována repertoárově. O repertoárové uvádění operet se zasloužily 

provinční scény, doplňující svůj činoherní a operní program operetními 

čísly. V okamžiku, kdy se opereta autorsky vyčerpala, ale neztratila 

divácký potenciál, mohly vzniknout instituce, jež svůj operní repertoár 
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přizpůsobily operetě a pomohly velkým operním scénám na operetní 

repertoár téměř stoprocentně resignovat (ve světových operních domech 

jsou čestnou výjimkou Netopýr a v menší míře Veselá vdova). Tento 

proces proběhl ve velkých metropolích, to je případ Mnichova a Vídně. 

V menších centrech sice došlo ke specializaci interpretačních sil, ale 

zůstalo provozní spojení, často s činoherním souborem, jež pomohlo 

opeře získat estetickou quasi-čistotu. Taková situace je v Bratislavě, v 

Ostravě, v Plzni nebo v Brně, nemýlím-li se v Poznani, blíží se jí 

rakouský Štýrský Hradec. V obou případech se částečně řeší stejný 

problém, a to je repertoárová omezenost operety, resp. muzikálu. 

Zatímco v prvním případě se operetní repertoár doplňuje komickou 

operou, ve druhém případě se střídáním souborů (a jejich programu) 

rovněž celková programová nabídka doplňuje vzájemně. Nejčistším 

příkladem je patrně Nová scéna Bratislava, ale na stejném principu 

pracuje i Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě (tamtéž). 

Co ještě dodat na závěr této snad poněkud samostatnější 

kapitolky? S jistotou si zde dovolím tvrdit, že skladatelé jako Francouz 

Jacques Offenbach se svými operetami Orfeus v podsvětí či Krásná 

Helena, dále vídenští tvůrci Franc Suppé se svou známou operetou 

Boccacio, dále rod Straussů, zejména Johann Strauss mladší (mj. tvůrce 

snad těch umělecky nejhodnotnějších operetních i tanečních kusů, jež 

svým vysoce humanistickým obsahem, svou sdílnou schopností rozdávat 

životní optimismus, žije na dnešních pódiích nejčileji) se svými díly jako 

Cikánský baron, Netopýr, tvůrci maďarští jako Franz Lehár s svými 

skvostnými kusy Země ůsměvů a Veselá vdova či Emmerich Kalmán 

s Čardášovou princeznou a Hraběkou Marizou a z našich pak Oscar 

Nedbal ajeho Polská krev či Rudolf Frimml se svou Rose Mary či 

Králem tuláků nepochybně zanechali v hudebním a divadelním dění 

trvalé stopy. Právě jejich díla považuje obecenstvo dodnes patrně za ta 
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nejkrásnější a nejkvalitnější, jsou nenucená, vtipná, dovedou scénu 

rozvířit i uhodit srdečný tón bez přemíry sentimentality - snad právě 

proto se tak nesmazatelně vepsala do vědomí nás všech jako jedna 

obrovská injekce životního optimismu. 
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10. OD KLASIKY K POSTMODERNÍ KREACI 

Sám přechod od epochy romantismu k řekněme určité, v různé 

podobě přetrvávající, hudební avantgardě a na ni pak navazujícím zcela 

novým neotřelým hudebně kompozičním i estetickým normám vyhlíží 

nanejvýš pozoruhodně. Vypozorujeme zde právě tak prvky minulosti 

jako budoucnosti. V historii hudby i opery se píše o postromantismu, 

impresionismu, expresionismu, folklorismu, či o moderně nebo 

avantgardě. Na rozdíl však od uplynulých staletí je to minulé v opeře 

dokladem toho, jak vývoj postupuje v operní formě natolik prudce, že 

jediný komponista prodělá ve svém uměleckém životě několik fází, 

někdy dokonce protichůdných. 

Vývoj hudebního dramatu ve 20.století probíhal v podstatně 

změněných společenských podmínkách. V prvé řadě šlo o nesrovnatelně 

intenzivnější mezinárodní styk ovlivňující jak operní provoz, tak 

samotnou operní tvorbu. Není tu již jediné vůdčí operní centrum,jakým 

byla v předcházejícím století Paříž; ke slovu se hlásí i centra další. 

Italská nadvláda je také potřena - ve velkých městech, jako je Milán, 

Řím nebo Benátky, už nevystupují do popředí italští skladatelé v roli 

vůdčích zjevů evropské opery. Objevuje se i nový fenomén, hudební a 

operní festival, jako jsou slavné Salcburské hry (1920), Glyndebourne 

(1934) a další. Stavějí se nové operní budovy, architektonicky odvážné, s 

dokonale vybavenými interiéry a jevištní technikou. Zcela novým 

způsobem se šíří hudebně dramatické kusy, a to prostřednictvím médií, 

nejen rozhlasem, ale i na gramofonových deskách a pomocí dalších 

novinek v oblasti zvukového záznamu, včetně televize a filmu. K 

operním hvězdám 19. století, zpěvákům a dirigentům, přistupuje nyní 

106 



režisér a hostování sólistů je obohaceno o poměrně častá vystoupení 

celých operních souborů, zejména v mezinárodním měřítku. 

Růst operního žánru ve 20. století lze alespoň z 

evropocentrického hlediska rozdělit na dvě významné fáze, jejichž 

přirozená hranice probíhá v polovině století, zpřesněna ukončením druhé 

světové války. Až do poloviny století se opera vyvíjí neobyčejně 

intenzivně ve střídání a vzájemném usměrňování několika výrazných 

uměleckých směrů, někdy protikladných. Přitom nejde jen o zápolení 

vyhraněných tvůrčích postupů, ale o zápas o operu vůbec a její 

budoucnost. 

V prvních dvou desetiletích 20. století, jež lze zahrnout (hlavně na 

německé půdě) pod pojem postromantismu, zůstává opera ve stínu 

Wagnerově. Hovoří se o tzv. postwagnerovcích a antiwagnerovcích; ve 

skutečnosti se byli všichni skladatelé v Německu i v dalších zemích 

dotčeni hudebně dramatickou koncepcí Richarda Wagnera. Přetrvává 

Mistrův typ symfonické opery, v němž mohutný proud silně obsazeného 

orchestru je určujícím faktorem děl a zpěvák na jevit víceméně 

deklamuje svůj part, vyvozený z orchestru (Trojan, 2001). 

Z wagnerovských počátků vyšel i skladatel, který dosáhl v 

hudebně dramatickém oboru za svého života téměř téže slávy jako jeho 

předchůdce, neboť je často označován za největšího německého 

skladatele po Wagnerovi a příznačně nazýván jako Richard II. Richard 

Strauss (1864 - 1949) vystoupil s hudebně komediálním kusem Der 

Rosenkavalier (1911) krátce po dokončení svých dvou úspěšných 

vrcholně odvážných celovečerních hudebních dramat Salome a Elektry. 

Růžový kavalír - přidržme se tradičního českého překladu i s 

vědomím jeho nepřesnosti - je operou propouštějící do popředí virtuózní 

manýrismus, jež bude poté nadále určovat Straussovu kompoziční 

fYziognomii. Libretista Hugo von Hoflnannsthal se s rozkoší vnořil do 
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prostředí císařské Vídně za vlády Marie Terezie, reprezentovaného 

nejvyšší šlechtou a zbohatlíky, jejichž rozmařilý a hýřivý život 

ironizoval. Námět z období rokoka zaujal skladatele i možností napsat 

mozartovskou operu. Strauss skutečně podlehl kouzlu Mozartovských 

figur, jak to dosvědčuje nejen jedna z hlavních postav díla, Maršálka, 

upomínající na hraběnku Almaviva z Figarovy svatby, ale zvláště 

kalhotková role Oktaviána, novodobého Cherubína. Velebné ovzduší 

tereziánské je osvěženo svérázným využitím dobového slangu a i baron 

Ochs je obdařen tryskajícími valčíkovými melodiemi. 

Ačkoliv se Růžový kavalír jeví jako začátek nového skladatelova 

období, je ve skutečnosti dílem nostalgickým, jakýmsi rozloučením s 

klasickou operou. Přestože bude i tento autor sám dále vytvářet 

pozoruhodné scénické práce - z těch komických vzpomeňme Intennezzo 

(1924), Arabella (1933), Mlčenlivá žena (1935), Danaina láska 

(provedená posmrtně 1952) - již ani ty nejvýraznější z nich nedosáhnou 

té popularity, jíž se těšila díla doposud vzniklá. 

Z tvůrců čelně zastupujících proti pozdnímu romantismu 

paralelně se fonnující hudební impresionismus uveďme Francouze 

Maurice Ravela ajeho hudební komedii Španělská hodinka (1911), do 

jejíhož námětu autor mimo jiné promítl svoji sběratelskou vášeň 

soustředěnou na vše co jakkoli měří čas a k tomu tiká zároveň. 

Tato jednoaktová typická buffa je prosycena parodistickou 

komikou, jež se ve své slovesné fonně zračí nejvýše duchaplně a se 

smyslem pro takřka loutkovitou barvitost figurek. Storooperní buffonní 

typy, mezi nimiž není jediné vážné a kladně míněné postavy, procházejí 

fraškovitými situacemi, oděny v hudbu využívající velmi osobitě všech 

novodobých hudebních citutvorných prostředků. Ironie slovního 

ztvárnění se odráží v ironii hudby, jejíž základem jsou bizarní zvuky, 

charakterizující prostředí a průběh děje; vrchol instrumentačního umění 

108 



tvoří znázornění hodinářského krámku s tisícerým tikotem, zvoněním, 

bitím různých hodinových strojů všech velikostí a zvukových barev: 

Ravel zde rozpoutal orgii impresionistického znění. I časté pauzy a 

ztišení přispívají k barvitosti partitury. Rozumová vynalézavost se střídá 

s jemnou běžností. Nejstylizovanějším místem je finální habanérový 

kvintet, který opět hudebně podporuje celkové ladění ve španělské 

taneční formě, upomínající na fakt, že Rave1 je rodilý Bask z Pyrenejí a 

milovník španělských témat vůbec. 

10.1. MODERNÍ ČESKÁ KOMICKÁ OPERA 

I přes fakt, že si v naší práci nijak nenárokujeme podat snad 

kompletní výčet nejpodstatněj ších komických hudebních dramat, spíše 

tedy jen upozornit na nejvýznamnější počiny v námi sledovaném okruhu, 

považujeme nyní za nezbytné mírně upozadit celoevropské měřítko 

významu jednotlivých takových děl a věnovat se podstatně větší měrou 

výběru českému. 

Období námi momentálně sledované, tedy epocha počínající 

přibližně rokem 1900 a vinoucí se, s odhledem od mnohých více či méně 

diferencovaných nuancí v kompozičních praktikách artificiální hudebně 

dramatické tvorby, téměř bezezbytku celým 20. stoletím a ústící de facto 

až k výdobytkům nejposlednějším, je časem vzmachu českého umění, 

včetně hudby. Toto jest patrné už na vzrůstu českých hudebních institucí 

a dobudování jejich sítě. Po Národním divadle v Praze, definitivně 

otevřeném 1883, dostává své nové stánky opera i v některých velkých 

českých městech. V Praze se budují nové prostory pro provozování 

hudby, které jsou zejména pro orchestrální produkce nejvhodnější 

dodnes: už v polovině 80. let Rudolfinum, později zvané též Dům 
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umělců, roku 1911 Obecní dům se Smetanovou síní. V roce 1896 vzniká 

Česká filharmonie, od roku 1892 působí České kvarteto, r. 1905 se k 

němu přidává kvarteto Ševčíkovo-Lhotského a další. Je to doba velké 

prosperity neprofesionálních spolků, zejména pěveckých; z nich nově 

založené mužské Pěvecké sdružení moravských učitelů dosahuje zcela 

jedinečné úrovně a nezměrného věhlasu i v mezinárodním měřítku. 

Mimořádnou kvalitu má i vynikající pražský amatérský symfonický 

orchestr - Orchestrální sdružení, jež pod vedením Otakara Ostrčila 

významně doplňuje český hudební život. Celosvětové renomé české 

hudby v této zlomové době posilují četní sólisté, zejména houslisté 

František Ondříček, Jan Kub~lík a Jaroslav Kocian, pěvci Ema 

Destinnová, Emil a Karel Burianové i další. 

V tvorbě představuje období kolem roku 1900 zvlášť markantní 

přelom. Končí tu epocha, jež v dílech Smetanových a Dvořákových 

znamenala první velkolepý novodobý rozvoj české hudební kultury. Čas 

Dvořákova skonu se přibližně kryje s dobou, kdy přední představitelé 

následující generace mladých skladatelů nalézali nové stylové cesty. 

Tento proces souvisel samozřejmě s novátorským děním na světové 

scéně, jakož i s popudy přicházejícími z jiných uměleckých odvětví, 

hlavně z divadla a literatury. 

Dobové novátorské ovzduší zrcadlí v osobité míře také 

veseloherní počiny skladatelů, k nimž nyní upřeme krátce svoji 

soustředěnost. 

Určitou souvztažnost s obdobím předcházejícím a taktéž i školu 

Antonína Dvořáka reprezentuje Vítězslav Novák (1870 - 1949), 

skladatel, který se velmi záhy po studiích staví ostatně na vedoucí místo 

mezi českými komponisty počátečních desetiletí 20. století. V době 

velkých diskusí o operním útvaru a jeho smyslu vytvořil Novák 

komickou operu Zvíkovský rarášek (1915). Zhudebnění činohry psané 
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prózou, a nadto prózou archaizovanou, přivedlo autora k obdobnému 

řešení hudebně dramatické formy jakáje u Wagnerových Mistrů pěvců. 

Nezáleží tu na áriích, ansámblech a velkých hudebních plochách, 

skladatel chce postihnout dramatický spád, výraz řeči, komičnost a 

oproti ní pak i vážnost situace. A tak je Zvíkovský rarášek, jenž už u 

Stroupežnického připomíná renesanční komedii, také u Nováka pojat 

jako vyslovená hudební hříčka. Hudební prostředky tu slouží ke 

koloristickému vybavení hry, mnohdy i k parodizování a zvukomalebné 

výplni. 

Originální východisko z určité krize, do níž se soudobá 

artificiální hudba pomalu dostávala našel Jaroslav Křička (1882 - 1969). 

Hudba moderních tanců, které po první světové válce pronikly do 

evropských tančíren, zapůsobila vlastně na mnohé evropské skladatele. 

Někteří ji právě dokázali použít jako groteskního karikujícího 

prostředku, pro parodistickou komedii. Námět, v našem případě, ke 

Křičkově komické opeře Bílý pán aneb těžko se dnes duchům straší 

(1929), přenesl libretista J. L. Budín ze skotského prostředí Wildeovy 

předlohy do prvních poválečných let mladé republiky. Křička dovedl 

odposlouchat konvence módních skladatelů, kteří tenkrát ovládali 

taneční parkety, a dovedl je neméně dobře karikovat. Křičkova moderní 

zpěvohra stojí až na samých hranicích revuálnosti. Vyznačuje se 

humorem lehkým a až průzračným slohem. 

Do oblasti komické opery zamířil svým prvním hudebně 

dramatickým dílem světoznámý skladatel Bohuslav Martinů (1890 -

1959). Kus Voják a tanečnce uvedený roku 1928 je bezesporu dítětem 

své doby. Martinů dílo skládal od září 1926 do června 1927. Stejně jako 

Křička se rodák z Poličky pustil na tenký led stylu jazzové revue. 

Vzniklo však pozoruhodné dílo, ve kterém se Martinů pokusilo novou 

fonnu opery jako živého hudebního divadla. V libretu opery je 
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zpracován text Plautovy komedie Lišák Pseudolus formou jakési operni 

revue kombinující antický děj s prvky současnosti, včetně využití 

principu "divadla na divadle" a "hry ve hře". Celková atmosféra díla je 

blízká například hravé poetice her Osvobozeného divadla, využívá 

jazzové prvky, jemnou operní parodii a grotesku. V díle převládá 

revuální styl, kde je bohatě exponpována baletní složka (tančí lucerny, 

sochy, měsíc, hvězdy a vedle barových girls i nádobí a spousta dalších 

věcí). V této mnohotvárné hře mohl Martinů ukázat bohatý rejstřík své 

invence od lyrické atmosféry noci přes rozpustilé buffózní tóny 

Pseudolových výstupů až k jazzovým rytmům barových scén. Příběh je 

umístěn mimo čas a zúčastní se ho mimo spartského vojáka i Plautus, 

Cato a Moliére. Ba dokonce vedle inscenátorů i publikum, kritik a 

dokonce strážník. Opera manifestuje skladatelovo protiromantické 

stanovisko a stala se odrazovým můstkem celé tvůrcovy operni tvorby. 

Libreto pochází z dílny J. L. Budína (vlastním jménem Jan Lowenbach). 

Operu Voják a tanečnice poprvé shlédlo publikum na jevišti Národního 

divadla v Brně. Později došlo ještě ke dvěma uvedením. V roce 1960 v 

Olomouci a třicet let poté v Ostravě. Premiérového představení v Praze 

se dočkala opera Voják a tanečnice teprve v roce 2000 na prknech 

Státním opery. Režie se ujal David Poutney. 

V skutku invenčním způsobem vkročil na pole komické opery 

skladatel a dirigent Zbyněk Vostřák (1920 - 1985). Jeho kariéra je z 

hlediska hudebního netradiční. První polovinu totiž věnoval tvorbě v 

obrysech romantické tradice. V té době vzniká opera na námět Thámova 

Rohovína čtverrohého (premiéra 1949 v Olomouci). Na počátku 60 . let 

dochází ke zvratu. Vostřák se ztotožňuje s nejnovějšími 

západoevropskými kompozičními technikami, obzvláště dodekafonie a 

aleatoriky. A radikálně mění skladatelský styl. Zařazuje se mezi 

teoretiky sdružení Nová hudba. Tvůrci, kteří se k němu přihlásili 
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tendovali k prosazení alternativních a neotřelých kompozičních postupů 

artificiální hudby. Novou hudbu kromě Vostřáka představovali Vladimír 

Lébl, Eduard Herzog, Marek Kopelent, či Petr Kofroň. Z Nové hudby 

čerpají i dnešní čeští autoři, například Martin Smolka, tvůrce opery 

Nagano (podrobněji v další podkapitole). Vostřák v tomto období skládá 

jednoaktovou komickou operu Rozbitý džbán (1961) podle 

stejnojmemné hry Heinricha von Kleista. Libreto napsal Karel Jemek. 

Skladatel uplatnil svou originální tvůrčí metodu a hudební teorii v 

kontextu mysticko-filosofických inspirací. Dílo je po hudebně 

reprodukční stránce poměrně velmi obtížné: v pestrém sledu se střídají 

uzavřená zpěvní čísla, různě členěné sborové partie, próza i místa 

melodramatická, hudební proud je většinou velmi rychlý a rytmicky 

složitě členěný. Právě tato nervní rytmika zahrocuje celý příběh do 

ironicky úsměvného tónu. Rozhlasová nahrávka byla odměněna pátou 

cenou ve skladatelské soutěži, pořádané v roce 1962 Mezinárodní 

hudební radou při UNESCO. 

10.2. NAGANO: PERFORMANCE MÍSTO INSCENACE 

Postmoderní doba si žádá postmoderní náměty. Česká operní 

tvorba se po celou svou historii nese v duchu konvence, samozřejmě s 

drobnými odchylkami, které ve své době dokázaly zvednout publikum ze 

sedadel. Dnešek je jiný. Sešněrované tradice se uvolňují, co bylo dříve 

tabu, je nyní povoleno. A tak se na scéně Stavovského divadla 8. dubna 

2004 zaskvěla ve světové premiéře komická opera Nagano. Dlouho 

diskutované dílo o úspěchu našich "zlatých hochů", která se na divadelní 

scéně postarala o patřičný rozruch, vznikla v dílně předního českého 

skladatele střední generace Martina Smolky, žáka soudobého výrazného 

komponisty Marka Kopelenta. 
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Smolkova tvorba byla oceněna řadou zahraničních cen a byla 

předvedena na festivalech po celém světě. V roce 1985 spoluzaložil M. 

Smolka Agon Orchestra, který se specializuje na soudobou hudbu. 

Obrázek 15: Premiérový plakát opery Nagano 

Jeho osobité hudební pojetí bylo odborníky přijato velmi dobře. 

Mnozí oceňovali hudební lehkost, vtip a srozumitelnost, dokonce 

převládal názor, že je to až filmová hudba, která skvěle vystihuje akčnost 

představení. V prvé řadě ponechal vlastní intuici v oprátkách akčnosti 

sledu jednotlivých dějových scének spíše nežli se snad pokoušelo jakýsi 

nám již dobře známý Gesamtkunstwerk. Hudbou, ve své hokejové opeře 

vyjádřil neotřele například i skřípění bruslí nebo zvuky masáže, a 

dokonce v ní zazněla i naše národní hymna. Škoda jen, že vzhledem 

k faktu, že od samých počátků hudebních zkoušek jen malá část 

orchestru projektu uvěřila a spíše na něho nahlíželi jako na moderní 

blábol, hráli hráči znatelně s velkou nechutí až do samotného konce. 

Libreto k opeře inspirované hokejovými zápasy na Zimních 

olympijských hrách v Naganu, které před šesti lety vstoupily do našich 

dějin, napsal známý český divadelník, herec, šokující moderátor a mistr 

improvizace Jaroslav Dušek, se kterým Smolka instrumentačně 

spolupracoval například také na díle Opera La Serra. Skladatel navíc 

působil jako hudební improvizátor Divadla Vizita, ve kterém je 

kmenovým hercem právě Dušek. 
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Režie se ujal hudebník, propagátor kouzla prvorepublikové 

populární hudby Ondřej Havelka (Pražský synkopický orchestr, Melody 

Makers), který se tak vrátil k původnímu oboru, jenž vystudoval. 

Pozoruhodný čtyřlístek doplňuje designér, tvůrce nejinak pozoruhodné 

výzdoby Pražského hradu Bořek Šípek, který je autorem scény a 

kostýmů. 

Operu Nagano hudebně nastudoval Jan Chalupecký, který je 

rovněž dirigentem. Pod choreografií je podepsán Martin Vraný. 

Velkou devizou opery Nagano, která po právu zaslouží přízvisko 

komická, je především jazyková struktura libreta. Jaroslav Dušek využil 

ze studnice češtiny vše, co se nabízelo. Místo tradičních rýmovánek, 

tolik typických pro klasická libreta, přinesl na scénu Zlaté kapličky 

uchvacující gejzíry plné slovních hrátek, slovní ekvilibristiku cupující 

slova na slabiky a zvukomalebná seskupení, zahrnující v sebe češtinu, 

angličtinu i pajazyk fanouškovského skandování. "Do re mi fa solla si 

góól! Dominik, Dominik, Dominik!", zní dnes již velmi známá replika, 

jinak pravé, nefalšované operní skandování. 

Autoři opery, vzbudili roznlch nejen v kruzích zasvěcených, ale 

také mezi veřejností. Od počátku společné tvorby se bránili, že jejich 

dílo je pouhou recesí, která má šokovat. Smolka s Duškem totiž téma pro 

společnou operu hledali několik let. Zpočátku mělo jít o intelektuální 

záležitost, týkající se Krišny nebo Prométhea, nakonec ale zvítězilo téma 

nadmíru lidové - hokej. Téma, které je podle Duška opeře pouze 

zdánlivě vzdálené. Spojnicí zde budiž například rituál, který dodržují 

hokejisté před zápasem a operní pěvci před výkonem na jevišti, či velké 

nasazení i množství vydané energie, které si hokej ový zápas i opera 

vyžadují. 

Opera Nagano má - jako správné hokejové utkání - tři třetiny a 

prodloužení. Diváky uvít jí v hledišti transparenty s nápisy Růžičkova 
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parta trumfne i Mozarta!, Hoši do toho!, Národ sobě - hokejisté nám 

všem! či Šajbu, šajbu! V první třetině se ocitáme v šatně při přípravě na 

utkání, ve druhé se ve zkratce připomenou tři klíčové zápasy: čtvrtfinále 

s USA, semifinále s Kanadou a finále s Ruskem a ve třetí třetině se již 

udílejí medaile. Každá třetina trvá správně hokejově 30 minut, proloženy 

jsou zhruba dvacetiminutovými přestávkami. Aby byla šalba dokonalá, 

balkóny nejblíže jevišti jsou obsazeny fanoušky v dresech a s vlajkami. 

Opera je samozřejmě o našich "zlatých hoších" z Nagana. 

Hlavním hrdinou ale není Jaromír Jágr ani Dominik Hašek, ale brankář 

Milan Hnilička, který si v Naganu nejenže nezahrál, ale ještě ho 

opominuli při rozdávání medailí. 

Podle libretisty Jaroslava Duška je Nagano především fantazií a 

hrou, nikoli dokumentem o vítězství českých hokejistů v Japonsku. 

Hravost je Duškovou hlavní divadelní devizou. Jeho libreto slovními 

hříčkami přímo překypuje. Opravdovou hru hokejovou nahrazuje hra 

jazyková, jako výrazný výrazový prvek. Zvuk, barevnost slabik, 

stylizovaný básnický projev. To vše Dušek vetknul do předlohy, která 

oživila strnulé vody české operní scény. Nechybí dokonce využití básně 

staročínského básníka Š'te. Avšak. Představa, že opera Nagano je 

pouhou hrátkou, excentrickým výplodem originálních autorů, je lichá. 

Rozhodně je myšlena vážně a k pouhopouhé recesi má daleko. Odpovídá 

však postmoderním formám projevu a tradice, takjakji v opeře známe, 

jí je cizÍ. Je reagencí na dnešní hektickou dobu a reflektuje ji beze 

zbytku. Nagano je v jistém slova smyslu i průkopnické. Komická opera

v postmoderní době - je nejen v Čechách útvarem vzácným. Na této 

půdě se však autoři pohybují zcela sebevědomě. Dílo, jako komplex 

hudby, kostýmů, specifického tance a libreta, v této oblasti představuje 

jedinečný a neoddělitelný soubor. Komika odpovídá současnosti. Místo 

staleté zaběhlosti, kdy je v opeře komická role vyhrazena většinou jedné 

116 



postavě, Nagano rozprostírá na scéně sólové role veskrze všechny 

komické. Výslednicí je soubor komických siločar, které se střetávají v 

jediném bodě - stylizovaném hokejovém stadionu. "Nagano je výsostně 

umělecký artefakt, ne zábavná show připomínající cosi z historie 

českého ledního hokeje," řekl na předpremiérové tiskové konferenci 

ředitel Národního divadla Daniel Dvořák. A tvůrci opery mu dávají 

zapravdu. Rozhodně nejde o ilustraci hokejových utkání, ale o 

stylizovanou hudebně dramatickou performance. 

Žádný led však v hudebně dramatickém kuse rozhodně 

nenajdeme a bruslí se jen v tanečním náznaku. Například rozhovor Jágra 

s ledovou plochou je hudební dialog, v němž ledovou plochu zpívá 

půvabný ženský sbor. 

Obrázek 16: Pavel Červinka jako J. A. Samaranch 

Původní název opery zněl Ostrov Hokej-do, ale na začátku byly v 

úvaze i tituly Kdo neskáče není Čech či Sen o zlatu. Nakonec zůstalo 

lakonické, výstižné a samozřejmě i dobře prodejné Nagano. 

Rozhodně nelze opomenout scénu a kostýmy. Ty pochází z dílny 

designéra a architekta Bořka Šípka. Nagano se tak stalo jeho první 

velkou prací pro divadlo. Také on zvolil formu stylizace. Na divadelních 

prknech se tak nesetkáváme se skutečnými hokejovými dresy, ale s jejich 

odlesky, či obrazy. Přinesl mnoho výtvarně krásných i vtipných nápadů 

(především v kostýmech, díky nimž hravě proměnil operní pěvce ve 
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svalnaté atlety a baletky v posilovací stroje). Stejně jako celá opera, je 

Šípkovo vyjádření symbolické. 

Hokejové zápasy a střety se v Naganu odehrají jako taneční 

výstupy, ve kterých se představil i mistr republiky v break dance. I zde 

tedy našla své uplatnění stylizace ve své nejčistší formě. 

Obsazení postmoderní opery si žádá odvahu. A tak se v Naganu 

setkáváme především s mladými pěvci. Brankáře Hniličku, hlavního 

hrdinu a průvodce dějem, zpívá mladý barytonista Václav Sibera, 

legendárního útočníka Jaromíra Jágra vytvoří tenorista Aleš Briscein. Do 

role Dominika Haška obsadili autoři kontratenoristu Jana Mikuška, 

kapitána mužstva Růžičku Zoltán Korda, obráncem Svobodou je Josef 

Moravec. Překvapením pro diváky se stalo vystoupení Jaroslava Haška a 

jeho Švejka a dokonce i Václava Havla, jehož ztělesňuje basista Jiří 

Uherek. Antonia Juana Samaranche zpívá Pavel Červinka, Tátu Hniličku 

Bohuslav Maršík a Mámu Hniličkovou Lenka Šmídová. Dvě poslední 

jmenovaném postavy jsou celou operu usazeny u televizní obrazovky a 

náležitě komentují průběh stylizovaného zápasu (Opera ND, 2004). 

Pozoruhodný projekt, který byl od počátku jablkem sváru 

odborné i laické veřejnosti, se dočkal na naší přední a nej starší fungující 

kamenné scéně plně vyprodaných repríz ve dnech 13., 15. a 23. dubna a 

pak 5. a 25. května. Nagano zavítalo také do zahraničí. Opera 

Slovenského národního divadla uvedla dílo pražského Národního divadla 

v rámci prvního ročníku Mezinárodního festivalu hudebního divadla 

Bratislava. Zcela nový festival se uskutečnil od 4. do 12. června 2004. 

Opera byla přijata vesměs kladně také zahraničním tiskem. List 

Frankfurter AlIgemeine Zeitung ve své recenzi připomněl někdejší 

soupeření českých a ruských hokejistů, jež přerůstalo sportovní rámec, 

vysvětluje, co znamená v němčině jméno hokejisty Svobody, a 

sarkasticky dodává, že pod příjmením "Ružička" není míněn nynější šéf 
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Salcburského festivalu (křestním jménem Peter), nýbrž kapitán české 

hokejové reprezentace (Vladimír). 

Nicméně dílo samotné považuje deník za velmi zdařilé. Podle 

autora článku J6ma Petera Hiekela je opera originální analogičností k 

hokejové hře právě v rozdělení na třetiny, stejně tak unikátní shledává 

zábavnou směs slovního vtipu a hudebního charakterizačního umění. 

Karikuje patos národního vytržení a vítězných hrdinů: sportovní idoly 

vystupují jako váhaví bázlivci, po triumfu navíc zmožení alkoholem. 

Nelze zapomenout ani na zjevení Jaroslava Haška a Josefa Švejka. 

Jaroslav Hašek patří k duchovním praotcům Smolky a Duška. Pochvalu 

zaslouží tedy i režisér Ondřej Havelka za způsob, jakým 

operu převedl na scénu, jakož i interprety. Výhrady lze naopak 

vyslovit k výkonu orchestru. Smolkova hudební řeč způsobila orchestru, 

školenému spíše na Dvořákovi a Smetanovi, znatelné problémy, jakkoli 

se mladý dirigent Jan Chalupecký snažilo preciznost. V celkovém 

dojmu však jasně převažují pozitiva. 

Smolka a Dušek nabízejí, jak se domnívá Hiekel, živý obraz 

současnosti, který bude srozumitelný i za několik desetiletí a který může 

být přenesen i do jiných zemí. To jsou kvality, které se v dnešním 

hudebním divadle už příliš často nevyskytují (Hiekel, 2004). 

Zájem o Nagano projevil také Die Welt. Autor článku Uwe 

Sauerwein zvolil metodu přímo didaktickou. Ač podle něj hraje v opeře 

důležitou roli Puk, nejde o další zhudebnění Shakespearova Snu noci 

svatojánské. Spíše o Zimní pohádku. Ani zvolený titul Nagano by neměl 

vést ke klamnému závěru: Naganem není míněn americký dirigent téhož 

jména. 

Také autorovi z řad novinářů Die Weltu se nápad s hokejovou 

operou zamlouval, ale současně ho podnítil k obecnější glose. Skladatel 
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Smolka míní, že každá opera potřebuje hrdiny a že sportovci, gladiátoři 

dnešní doby, se obzvlášť dobře nabízejí. 

Sauerwein podotýká, že Smolka má pravdu, ale takovými radami 

prý Němcům moc nepomůže. Dnešní německý sport zná totiž více 

Hniličků než Hašků, a kdo by chtěl napsat libreto, musel by podle kritika 

sáhnout mnohem hlouběji do archivů (Sauerwein, 2004). 

Obrázek 17: Václav Sibera v roli brankáře Hniličky 

Deskripce ojedinělého díla moderní komické opery by byla 

neúplná bez možnosti alespoň částečně nahlédnout do světa 

postmoderního humoru hudebního jeviště. Právě na praktických 

ukázkách je možno vysledovat využití úžasné tvářnosti a tvárnosti 

českého jazyka, které autor libreta plně využil. Právě již zmiňovaná 

detailní práce s jazykem, s jeho finesami a mody, je velkou devizou 

opery Nagano. Kritici, ovlivnění tradicionalismem a konvenčností 

spojenou s tímto žánrem, nebyli schopni oprostit se od zažitých klišé. 

Právě klišé, ty doby jalových libret, oněch říkanek pro děti, Nagano 

zcela odvrhuje a nabízí skutečnou hru jazyka, využívajíce jeho bohatou 

studnici. Jazyk je zde nástrojem, efektem a náplní komického kontextu. 

Není samoúčelný, ale ve spojení s hudbou a scénkou tvoří onu 

gramatiku, díky níž rozumíme komickým konfiguracím. Konkrétní 
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náhledy do libreta díla nejzřetelněji odhalují hru se slovem, která je pro 

N agano tolik typická: 

Sbor: Hašek je bůh! 

Dominik: Mihist nomen Domini 

Nomen Domini 

J. Hašek: Mrtvýho nezabiješ 

Mrtvej ten věčně žije 

Havel: Ehm, určitou kulturu 

Dominik: Repudio 

J. Hašek: Zapudit mě 

To by se ti hodilo 

Havel: Hledejme konsensus 

Zřízenci: Suši, sušimi, umeboši 

Švestičky jemné 

Hráči: 

Mořskou řasou omotat duši 

Tao tajemné 

Zlaté karate, karaoke 

Tolu, tepura, teryjaki 

Nicota, Lao-ce 

Hosana, máme Hašana 

Hosana, Hašana 

Vivat, vivat, vivat! 

Jágrova meditace nad ledovou plochou 

Jágr: Jak chladná pláň ledová 

Ledová plocha (ženský sbor): 

Můj, jsem tvá, můj, tvá 
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Jágr: Umiš být zrádná, 

zrádná zrádná, 

pláni ledová 

Ledová plocha (ženský sbor): 

Jaromir, zachvivá se 

J ágr: Já tě budu dneska krotit, 

pláni ledová. 

VeN Há eLje hřiště o dost užší. 

Chladná, zrádná pláň 

Ledová plocha: 

Reku můj. Reku můj, 

reku můj, můj, můj, můj 

Růžička: Už dost shrbených hřbetů! 

Už dost svěšených hlav I 

Čelme čely, čelo je štit, 

chřípi vzmuž, mužstvi vztyč 

Rozraž, sekni, vnikni, leť 

Rozraz val, zuby ceň, spár tas 

Bij a kuj a drť a vři a řvi, zuby ceň 

Pal a vraž a sper a val, rozraz val 

(přidávaji se dalši hráči) 

Val vpřed val vpřed 

Berpukapal 

Soka zdrť 

Svatyni pleň 

Ber puk a pal 

Soka zdrť 

Svatyni pleň 
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Hlinka (zároveň): 

Trápit a trápit a trápit a potopit 

Trápit, potopit 

Sou slabý, baby 

Hráči (si opakují pokyny z porady): 

Hňápy, sápy, klapy 

Rozšlápnout jak šváby 

Sraby utrápit ťap ťap ťap 

Hašan všechno polapi, lezoujak krabi 

Zahrajem jim kvapík 

Kvapík 

Fík 

Naše fanynky: 

Hašek Hašíček 

Hašan Hašánečíček 

Hašek Hašíček 

Hašan Hašánečíček 

Hašek je bůh, Hašek je bůh 

Naši fandové: 

Fikni tam fík, 

foukni tam fik, 

flákni tam fík, 

fík, fík, fík (Opera ND, 2004) 

Po osobním shlédnutí opery a stejně tak rozmanitých a 

rozporuplných reakcí publika musím v souladu s výše uvedeným 

konstatovat, že jest více než kdy dříve v hudebně divadelním stánku na 
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divákovi samotném, co všechno je schopen pochopit jako legraci a fIkci 

a co všechno je ochoten spolknout i s navijákem. Je tu mnoho možností 

spatřit čirou parodii, spolu s jejími paralelami k době, v níž žijeme. 

Nenabízí se nám však souvislosti pouze dějinné a sportovní. Tento hokej 

v opeře je schopen velmi rafmovaně, jak v libretu, tak i hudebně, 

parodovat sám sebe, tedy operu jakožto útvar - jemná parodie 

milostných vyznání (jak jinak než v italštině), latinsky a vysokým 

kontratenorem pějící »bůh« Dominik Hašek stejně jako funkčně využité 

sbory, zejména ženský, vnášející do mužského světa lyrický prvek. 

(Přesmyčkou, jako bychom těmito větičkami vzpomenuli úvodní 

kapitolu o téměř formotvomém významu parodie a parodizace při 

samotném procesu vzniku a vývoje prvních hudebních intermezz a oper 

buffa ... ).Zařazením kupříkladu milostné epizody Haška s gejšou jakoby 

se právě vracel právě někam do doby, kdy měla opera tuhou kostru a 

musela splnit jakési pomyslné penzum duetů, sborů a tanců - tedy tanců 

si zde divák užije do sytosti, neb nad zápasy tanečníků break dance, jež 

jsou více než cirkusovými čísly se doslova tají dech. Bodrý kapitán 

Růžička, toť skoro rozšafný Kecal z další "národní" opery a proto "vše je 

hotovo" (vyhráno!) (Štajnrtová, 2004). 

Na rozdíl od zmíněné klasické opery, resp.pro náš 

historiografický diskurs lépe opery doby barokní až moderní, tu 

nenajdete významné árie, které by si do reprezentativní koncertní sbírky 

zařadili třeba "tři tenoři" kamsi na stadion, stejně tak by ani žádná 

vážená primadona takovou roli v Smetanově či Janáčkově době jistě 

nepřijala. Hudba je sama kompaktním celkem, zdánlivě text. Nicméně 

některé zvukomalebné hříčky česko-anglicko-latinské jsou vskutku 

vtipně hudebně podbarvené. Pravda našli bychom i některé ozvěny již 

použitých stylů či i jisté kompoziční triviality. 
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Přese všechno považuji tento útvar za zdařilý.Dle mého názoru 

se vtipně, zmíněnými prvky parodie, dotýká naší neutuchající národní 

potřeby emancipace, do jisté míry i určité velkohubosti a bušení v prsa, 

jakož i všem lidem, nejen Čechům, vlastní schopnosti volat "Hosana" a 

vzápětí "kamenuj". V tomto ohledu vlastně jakoby opera sama sebe 

vřadila do kategorie "chléb a hry". 
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11. ZÁVĚR 

Ponořili jsme se do hlubin operního života a pokusili jsme se jej 

uchopit tam, kde se nám zdál nejzajímavější. Alespoň v teoretické rovině 

jsme si vyzkoušeli vcítit se do hry, přijmout jisté iluze a konvence, 

otevřít se světu, který již není světem skutečnosti. V našem případě 

koncepci "skutečného světa" determinuje komično unášené na vlnách 

hudební zpěvohry. Skrze směšnost nám teprve umělecké dílo ožilo. 

Smích, který pak mnohdy platil za dobovou kritiku (a doufejme 

ani nikdy platit nepřestane), je ve své podstatě určitou formou pravdy o 

světě jako celku, o dějinách, o člověku. Bezprostřední smích, v našem 

případě pak v hudbě navíc podpořený tónem jako citoslovcem, je přece 

tím nejživějším výrazem duševního stavu a momentálního citového 

rozpoložení. Tkví v něm sebeprodukce a objektivita duše jako duše, 

výraz, který je mezi neuvědomělým pohroužením a návratem do sebe k 

vnitřním určitým myšlenkám; je to tvorba, která není praktická, ale 

teoretická, tak jako pták má už ve svém zpěvu tento požitek a toto 

sebevytváření (Hegel, 1970). Vždyť i obecně platí, že jisté závažné 

stránky světa jsou přístupné pouze smíchu. Obecně vzato, všechno má 

svoji směšnou stránku; a zapomínáme-li na ni, připravujeme se o plnost 

poznání. 

Poukažme i na další zásadní pozoruhodnou vlastnost smíchu, na 

jeho nerozlučné a podstatné sepětí se svobodou. Smích zbavuje člověka 

bezvýchodnosti, otevírá dokořán všechny dveře, léčí všechny rány. Když 

je člověk v úzkých a zdá se mu, že již pro něho není záchrany, přichází v 

roli zachránce. Smích pozvedá člověka nad situaci, osvobozuje, či jinak 

vrací přesmyčkou do každodenní reality zocelenějšího (Vulis, 1982). 
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Komické v operní a operetní tvorbě je především reflexí. Doby, 

událostí, lidí. A to ve valné většině nikoliv záměrné. Pravda, po celou 

historii hudebně dramatického žánru se tradují jakési archetypální 

komické figury, ty však dle epochy odráží ve své základní charakterové 

neměnnosti problémy, jenž společnost prožívá. Jsou vskutku odleskem 

celého komplexu bytí v určitém okamžiku. Upovídanou barokní služku 

následuje romantický Kecal, aby byl ve dvacátém století vystřídán třebas 

obchodníkem, či užvaněným politikem. Ano, i opera přes svůj status a 

honosnost zlacených divadel, je dílem nikoliv nadpozemským, ale 

bytostně lidským. Právě komické hudební drama má v tomto smyslu 

výsostné postavení. Je nejblíže prožitku, nejvíce citlivé na zvraty v běhu 

času. Má obrovskou vypovídací schopnost, tlumočenou skrze navozený 

uvolňující stav mysli. 

Přestože samotný závěr naší práce byl částečně věnován smíchu 

samotnému a jeho přímo katalyzačně vysvobozujícímu účinku, změňme 

nyní pomyslný výraz ve tváři a vážně shrňme naše úsilí. 

Práce, na jejímž konci se nacházíme, si nekladla za cíl být 

vyčerpávajícím a snad dokonce i úplným exkurzem do světa komiky v 

opeře. Je jakýmsi úvodem, branou a průvodcem, takovým, aby se 

vnímavý čtenář v labyrintu komiky v hudebně dramatické oblasti 

neztratil. Z tohoto hlediska tvoří orientační rámec pro možné další hlubší 

bádání. Může být východiskem pro zaměření se na konkrétní, určitou 

etapu vývoje komiky v opeře, operete či snad i v dnes tak oslavovaném 

muzikálu. Využít ji věřím mohou jak studenti společenskovědních 

oborů, tak i oborů uměleckých. 

S posledními slovy si zde ještě dovolme patřičně pokorně sklonit 

hlavu před všemi uvedenými tvůrci těch mnohých námi kuse 

zmiňovaných uměleckých děl, i všemi autory, jež nám tato díla, 

popřípadě východiska k nim na teoretické bázi přibližovali. 
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