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DIPLOMOVÁ PRÁCE

Kateřina Řeháková: HLEDÁNÍ INSCENAČNÍ TRADICE OPERY JULIETTA  BOHUSLAVA 
MARTINŮ NA ČESKÝCH JEVIŠTÍCH.

Cením si skutečnosti, že si Kateřina Řeháková výběrem tématu nic neulehčila. Operní 
problematika, včetně složité problematiky jevištních podob moderní opery ve 20.století, - věru není 
častým, snadno dostupným a „oblíbeným“  tématem pro naprostou většinu autorčiných minulých, 
současných i budoucích kolegů. Přesto se do tématu pustila nejen s vervou, ale i se značnou erudicí 
a přehledem, s nímž nelehký terén zvládla vcelku dobře jak materiálově, tak – až na některé neblahé
výjimky – stylisticky a gramaticky.
Cílem práce bylo „analyzovat české inscenace Julietty  a popsat, jakým způsobem naplňovali 
režiséři, dirigenti, scénografové a pěvci Martinů představu o provedení této surrealistické opery 
(…), či zda hledali vlastní cestu v pojímání tohoto fantaskního hudebního příběhu“ ( s.8). Kromě 
adjektiv „surrealistická“ či „fantaskní“ používá autorka pro opus Bohuslava Martinů nejčastěji i 
charakteristiku „lyrická“ opera. Podle jejího názoru, vyvozeného mj. z korespondence skladatele s 
jeho prvním režisérským interpretem popř. dirigentem, je jevištní úspěch této opery, zkomponované
podle surreálné Neveuxovy dramatické předlohy, podmíněn udržením rovnováhy (a stálé oscilace) 
mezi pólem „snu“ a pólem „reality“. K nezdaru naopak dochází tam, kde převáží buď jeden nebo 
druhý pól (např.  u inscenace  Ladislava Štrose a Vladimíra Nývlta v ND z roku 1989 to byl pól 
reality a popisné doslovnosti, který – navzdory druhému největšímu počtu repríz tohoto 
nastudování- podle autorky a některých dalších hodnotitelů zabil poezii díla). Z tohoto názorového 
východiska nás autorka provede všemi českými resp. československými (nebo u nás provedenými) 
inscenacemi díla, od historické březnové premiéry roku 1938, na níž se v pražském ND podepsali 
kromě Martinů tři další významní tvůrci (dirigent Václav Talich, scénograf František Muzika a 
režisér Jindřich Honzl) dojde práce až k zatím poslední brněnské premiéře dvojice Jiří Nekvasil / 
Daniel Dvořák z roku 2009. Autorka nejvýše cení právě hned prvé provedení (kdy  „správnost 
interpretace posvětil sám autor opery“),  a jím – jako vysoko nastavenou laťkou – de facto poměřuje
i další inscenace. Domnívá se přitom, že  „ačkoli Julietta není klasickým repertoárovým kusem, v 
dějinách české opery zaujímá významné postavení (…) Nestala se ovšem trvalou součástí 
základního repertoárového kánonu našich operních divadel, stále je kusem exkluzivním a 
doplňkovým ke standardnímu repertoáru a objevuje se velmi sporadicky, nicméně každé její 
provedení budí ohlas, i když spíše odborné veřejnosti a umělců než diváků“ (s. 58). S tímto 
závěrem, vyvozeným opět spíše z mustru premiéry z roku 1938,  je ovšem poněkud v rozporu 
divácky velmi úspěšná inscenace týmu Václav Kašlík /  Jaroslav Krombholc / Josef Svoboda – s Ivo
Žídkem v hlavní roli a Mariou Tauberovou v roli titulní:  udržela se na repertoáru ND nikoli pouhé 
čtyři týdny jako „slavná inscenace Honzlova“  s 5 reprízami, ale celých pět let, od počátku roku 
1963 do počátku roku 1968 (hrála se celkem 35x, byl pořízen její gramofonový a poté i TV 
záznam). 
Nemohu proto souhlasit ani s autorčiným tvrzením, jež je v evidentním rozporu s prostou 
matematikou, že 5 repríz (celkem 6 představení) Honzlovy inscenace „vzhledem k tehdejšímu 
standardnímu počtu repríz v opeře bylo číslo průměrné“ (s. 16). Vždyť v téže sezóně 1937/38, kdy 
byla tato inscenace uvedena, hráli se Kovařovicovi Psohlavci 22x, Rigoletto 20x, Don Juan 22x, ba 
i relativně neznámý Vodník Boleslava Vomáčky, stejně jako Veselé ženy windsorské Otto Nicolaie se
hráli 10x, Rimského-Korsakova opera O neviditelném městě Kitěži se hrála 11x. Libuše 15x a 
stařičký Škroupův Dráteník 7x. Hůře než Julietta u diváků v dané sezóně co do počtu repríz 
dopadla jen jedna jediná opera, Fibichova Hedy (4x). 
K jinak velmi dobré úrovni práce bohužel nepřispívá jistá odbytost rozboru poslední – 
Nekvasilovy / Dvořákovy - brněnské inscenace (zejména v kontrastu s tou historicky první), Zde se 
převážně popisuje jen to, co je vidět na fotografiích, popř. „martinů-ovská“ prehistorie a erudice 



pilného režiséra, a k tomu nejdůležitějšímu, tj. K výkladu díla, se autorka na mizivě malé ploše v 
podstatě nedostane. S tím souvisí i typická publicistická povrchnost letmých „deníkových“ 
charakteristik („Juliettami byly Pavla Vykopalová a Maria Haan, obě spíše žensky přitažlivé a 
rozmarné než romanticky nepostižitelné“ nebo „hudební nastudování bylo velkou devizou 
inscenace“ - „přičteme-li také vypracovanost scénické složky, je zřejmé, proč byla inscenace 
považována za jeden z vrcholů martinůovských oslav a také vzájemné spolupráce Nekvasila a 
Dvořáka“ - inu, bylo-li to takto vrcholné, což nikterak nepopírám, proč to bylo v práci takto 
vrcholně odbyté?). S tím souvisí i topornost vět s pasivními tvary a tautologiemi typu: „Došlo k 
opuštění dalších textových úprav, které jsou zaznamenány v Honzlových režijních úpravách“  
(s.56). Kromě občasných, naštěstí jen ojedinělých hrubek („poznámky o ní se objevili v mnoha 
novinách“, s. 50) mám už v podstatě jedinou výhradu: je hezké, že autorka opakovaně cituje Honzla
– jindy Martinů - takříkajíc z třetí ruky (z prací Miloše Šafránka, event. Milana Kuny), ale méně 
hezké je, že úplně pomíjí – a to i v literatuře – základní Honzlovy statě k opeře Martinů z roku 
1938: K inscenaci Julietty neboli Snáře, Národní divadlo, popř. Před premiérou opery Juliette aneb 
Snář, Divadlo.
I přes uvedené výhrady doporučuji velmi slušně a poctivě odvedenou práci k obhajobě, podle 
jejíhož výsledku se, jak doufám, přikloním k lepší známce, než k prozatímnímu hodnocení „dobře“. 

V Praze, 28. ledna 2015

Prof. PhDr. Vladimír Just                          


