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Dlouhodobý badatelský zájem o dílo Bohuslava Martinů má přirozené vyústění v  

disertační práci Evy Velické. Po několika studiích zaměřených na vznik opery Voják a 

tanečnice H. 162 a statích zabývajících se humorem v hudbě B. Martinů následuje disertace, 

v níž obě témata propojuje, rozpracovává a přidává další (Antické inspirace). Hlavní těžiště 

přitom zůstává pevně ukotveno v první opeře Martinů, kdy zevrubnou genealogickou část 

vyvažuje závěrečná analytická kapitola. Východiskem i premisou disertace je zpracování, 

vyhodnocení a interpretace obsáhlých pramenných fondů. Zásadní přínos práce je tudíž jak ve 

zpřístupnění doposud nepublikovaných pramenů (zejména korespondence), tak v jejich 

interpretaci, a to zejména tvůrčího procesu a dvojího pohledu na libreto a látku mezi Janem 

Löwenbachem a Bohuslavem Martinů. Právě tuto část, v níž Velická poukazuje na odlišný 

přístup k  textu mezi libretistou a skladatelem, a současně rozkrývá tvůrčí postupy a hudebně 

dramaturgickou imaginaci Martinů, považuji za zcela klíčovou. Velická zde rozkrývá 

skladatelův specifický pohled na dramatický text, jeho způsob zhudebnění a vkládá jej do 

kontextu operní tvorby Bohuslava Martinů.  

Pokusme se alespoň ve stručnosti charakterizovat přínos jednotlivých kapitol.  Již 

první přináší zásadní poznatky čerpající z bohaté pramenné základny, s níž Velická pracuje: 

jedná se jednak o poutavé objasnění geneze díla, včetně transkripcí nepublikované 

korespondence z  nezpracovaného fondu Jana Löwenbacha v Památníku národního 

písemnictví (s. 16-17), jednak přiblížení dramaturgické koncepce brněnské operní scény 

vedené v druhé polovině 20. let Františkem Neumannem a dramaturgem Otakarem Zítkem, 

ale také již zmiňované objasnění skladatelovy koncepce díla, které je zcela zásadním 

přínosem celé práce. V této kapitole Velická vyčleňuje rovněž prostor pro charakteristiku 

libretisty Jana Löwenbacha (s. 15-28). Kriticky se v ní vyjadřuje zejména k jeho dramatické 

tvorbě. Nutno podotknout, že autorčino stanovisko zcela nesdílím a současně se domnívám, 

že tato disertace nenabízí dostatečný prostor pro zevrubnou analýzu a hodnocení jeho textů a 

tudíž zvolené ukázky nepůsobí tak jednoznačně, jak autorka uvádí (s. 21). Rovněž prameny 

pro druhou kapitolu k recepci díla (Premiéra a dobová recepce) vytěžila Eva Velická 

znamenitě. Přináší zde plastický obraz přijetí opery kritikou a tematizuje nerealizované  

nakladatelské a interpretační plány. Ve třetí (Voják a tanečnice jako komická opera) a čtvrté 



kapitole (Antické inspirace) Velická prokazuje svou suverénní erudici, když operu uchopuje 

ve dvou pro Martinů klíčových kontextech. Autorka sama již dříve upozornila na význam 

humoru ve tvorbě Martinů a ve třetí kapitole dokládá, proč právě buffa byla prvním operním 

dílem skladatele.  Rovněž druhý - antický - motiv (Antické inspirace) je konstantou jak v 

tvorbě B. Martinů, tak i dobovou konstantou, což Velická dokládá a kotví převážně německou 

a českou literaturou. V této kapitole se zevrubně také věnuje Plautovým komediím a jejich 

recepci v českém prostředí. Závěrečná kapitola je zevrubnou strukturální a srovnávací 

analýzou, v níž se autorka soustředí zejména na vztah libreta a jeho proměny v opeře B. 

Martinů. Z analýzy je patrné, co Velická zdůrazňuje v závěru, a to, že „se v jejich vysněné 

´nové opeře buffě´ rozcházeli již v rovině představ.“ (s. 159). 

Z výše uvedeného je jasně patrné, že disertační práce Evy Velické je zásadním 

přínosem jak pro poznání první opery Bohuslava Martinů   Voják a tanečnice, tak i jeho celé 

hudebně dramatické tvorby. Disertační práci doporučuji k obhajobě. 
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