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Resumé:
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Summary:
Without a doubt, Hans Krása belongs amongst the most important figures in Czech
music. In my thesis, I would like to focus on his opera for children, Brundibar, which
represents an important bridge between free cultural expression and life behind the walls at
the Terezin concentration camp. Clearly, it will be fruitful to compare both the Prague and
Terezin versions of this piece. With this work, I would like to delve into the personality of
the composer, his output, and musical life in the Terezin ghetto.
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Úvod
Výběr tématu mé diplomové práce ovlivnila dlouholetá zkušenost a působení
v operním prostředí. Je to bezmála patnáct let, co jsem se poprvé seznámila s operou
Brundibár a od první chvíle mi přirostla k srdci. Na půdě Národního divadla Praha jsem
pravidelně zkoušela tuto operu, která se stala repertoárovým hitem Dětské opery Praha,1
s níž jsem několik let spolupracovala. Brundibár se tak stal součástí mého uměleckého
působení nejen při jeho korepetování, ale i při divadelních představeních, kdy jsem
odehrála nesčetněkrát klavírní part. V neposlední řadě jsem měla možnost spolupracovat
na nahrávce obou verzí Brundibára, terezínské i pražské.
Zkušenost s nastudováním opery Brundibár mě přivedla k zamyšlení, jakým směrem
by se práce měla ubírat. Po prostudování dostupné literatury bylo zřejmé, že historie této
opery i osudy jejích autorů se staly tématem mnoha studií a vysokoškolských
kvalifikačních prací. Proto jsem se rozhodla moji diplomovou práci orientovat spíše
směrem spojeným s vlastní uměleckou činností a zaměřila jsem se na analýzu
a interpretační rozbor klavírních partů. Zvláštní pozornost jsem věnovala porovnání
klavírních partů, jejich specifikaci a úloze, kterou hrají v součinnosti s orchestrem. Dále
jsem se zabývala analýzou a interpretací klavírního výtahu, který je při nastudování opery
nepostradatelnou součástí.
Analýze a interpretaci klavírních partů předcházejí kapitoly o historii opery
Brundibár a jejích autorech Hansi Krásovi a Adolfu Hoffmeisterovi. Součástí práce je též
kapitola věnovaná divadelním provedením Brundibára. Nezaměřuji se na porovnávání, ale
na jedinečnost a nápaditost každého projektu. Do této kapitoly jsem rovněž zařadila citace
z novinových článků, které vyšly o konkrétních představeních. V neposlední řadě jsem se
zastavila i u literárního zpracování příběhu, který dostal knižní podobu v USA.
Diplomová práce je doplněna rozhovory s dvěma respondentkami, PhDr. Dagmar
Lieblovou a Mgr. Evou Herrmannovou, které celé práci daly rozměr autentičnosti
a výjimečnosti. Jejich zkušenosti mi přinesly jiný pohled na Brundibára a určily, jakým
směrem se práce bude ubírat.

1

Soubor založený v roce 1999 sólistkou opery Národního divadla v Praze Jiřinou Markovou – Krystlíkovou.
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Díky laskavému svolení nakladatelství Boosey & Hawkes/Bote & Bock, Berlin jsou
součástí tištěné verze diplomové práce kopie obou partitur, pražské a terezínské.2

2

Reprint of the full scores of the work by kind permission of Boosey & Hawkes/Bote & Bock, Berlin.
[Dotisk celé partitury díla s laskavým svolením Boosey & Hawkes/Bote & Bock v Berlíně.]
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1. Hans Krása a Adolf Hoffmeister – autoři dětské opery
Brundibár
Hans Krása a Adolf Hoffmeister se seznámili ve Spolku výtvarných umělců Mánes.
Kolem roku 1933 Krása začíná zhudebňovat Hoffmeisterovu divadelní hru „Mládí ve
hře“. Z tohoto díla se zachoval pouze klavírní výtah, partitura se v době okupace za druhé
světové války ztratila. Oba autoři spolupracovali opět v roce 1938, kdy vznikala dětská
opera Brundibár, ke které Adolf Hoffmeister napsal libreto.
Osudy obou umělců se začátkem druhé světové války výrazně rozešly. I když
v mnohém byly podobné. Hans Krása byl v roce 1942 deportován do ghetta Terezín
a v roce 1944 do Osvětimi, kde byl poslán do plynové komory. Adolf Hoffmeister stihl
těsně před okupací v roce 1939 emigrovat do Francie, kde byl nějaký čas vězněn, následně
zproštěn obvinění a propuštěn. I jemu se pobyty v koncentračních a internačních táborech
nevyhnuly. Podařilo se mu uniknout do Lisabonu a odtud se v roce 1941 dostat až do USA.
Zachoval se však jejich společný odkaz. Vzniklo populární dílo, opera Brundibár, a navždy
tak propojilo oba umělce. Jejich tvorba byla osobitá a zajímavá. Pro oblast dětské tvorby
právě opera Brundibár zaznamenala něco nového, výjimečného a na svoji dobu moderního
a významného.
Co nelze opomíjet, je bohatý umělecký život, který před válkou oba umělci vedli.
Přispěli tak k rozvoji pražského uměleckého a kulturního bytí. Krásovi nebylo osudem
dáno v uměleckém světě po válce pokračovat, přesto zanechal pozoruhodné dílo.
Hoffmeister mohl po návratu z emigrace ve své tvorbě pokračovat, ale v sedmdesátých
letech 20. století mu byla zakázána veškerá umělecká činnost. Je tedy příznačné, jak se oba
osudy v určitý moment opět setkávají.
Oba autoři opery Brundibár patří k osobnostem, o kterých již bylo napsáno mnoho
publikací a článků. Řadí se nepochybně mezi ty autory, o jejichž dílo odborníci neztrácí
zájem. To dokazuje stálé uvádění nejen děl, která vytvořili samostatně, ale především
opery Brundibár, jež je stále aktuální a realizovaná mnohými spolky, uměleckými soubory
u nás i ve světě.
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1.1 Hans Krása
Krásovo datum narození je zapsáno v matrice mužů v Praze a připadlo na
30. listopadu 1899. Matrika je psána v němčině na rozdíl od konskripčních listů, které byly
vedeny pražským magistrátem v letech 1918 – 1947 a psané jsou v češtině. Zde jsou
uvedena jména ostatních členů rodiny a další údaje, např. o sňatcích, povolání, včetně
náboženského vyznání. Krásova rodina má v kolonce vyznání zaznamenáno izraelské,
židovské, Krásovo zaměstnání skladatel. „…a pracovní knížka mu byla vydána 18. června
1934 pod číslem 5455. Poslední záznam v této rubrice zní: „t. č. v Berlíně – Wilmersdorf,
Pinzelstr. 43, komponista…“3
Krásovo hudební nadání se projevilo velmi brzy. Rodina umožnila Hansovi docházet
do prestižní pěvecké školy Konrada Wallersteina, jehož škola i pedagogické schopnosti
byly proslulé. Zde se učil Krása hrát na klavír u Terezy Wallersteinové. Obecnou školu pak
navštěvoval v Panské ulici v Praze, v tzv. „Soukromé německé obecné škole chlapecké“,
později navštěvoval Novoměstské reálné gymnázium.
Krásovy skladby nebyly nijak rozsáhlé, spíše šlo o drobné kompozice po vzoru
klasicistních autorů. Veřejného ocenění se mu dostalo po uvedení orchestrální skladby
zahrané lázeňským orchestrem v Salzburku. Bylo mu teprve jedenáct let. O dalším
vzdělání v oblasti hudby nejsou dochovány žádné zmínky. O studiu na pražské
konzervatoři se zmiňuje pouze Krásova sestra Marie. Nic však nenasvědčuje tomu, že by
byl zapsán jako řádný student v oboru hra na klavír či kompozice. Co však lze doložit, je
soukromé studium u Alexandra Zemlinského.4 „Po absolvování Realschule šel Hans
přímo na konzervatoř, ale již tehdy pokoušel se všemožně vejít ve styk s ředitelstvím Neues
deutsches Theater, aby se tam uchytil v nějaké začáteční, výpomocné činnosti. Z té doby
pochází pravděpodobně jeho kontakt s Keusslerem,5 který určitě jedním z jeho prvních
vlivných školitelů byl. Opětovně o něm mluvil, také do Dornachu u Basileje, kde jsem
studovala eurytmii v antroposofické škole Rudolfa Steinera, a později do Londýna mi

3

ČERVINKOVÁ, B. Hans Krása – Život a dílo skladatele. Praha : Tempo Praha, 2003, s. 36.
Rakouský hudební skladatel, pedagog a dirigent (1871 – 1942).
5
Gerhard von Keussler (1874 – 1949) – dirigent a skladatel.
4
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o něm psal […] O Fideliu Finkem,6 pokud si vzpomínám, se vůči mně nezmínil, zato tím víc
o Zemlinském, kterého měl rád a uctíval.“7
Vliv na Krásovu tvorbu měla francouzská hudba. Blíže se s ní mohl seznámit přímo
v pařížském prostředí. Jeho skladatelskými vzory byli impresionističtí autoři Maurice
Ravel, Claude Debussy či Albert Roussel. Zajímal se i o hudbu německou, z ní obdivoval
především Gustava Mahlera a Arnolda Schönberga. Do povědomí hudební společnosti se
dostal Krása svými čtyřmi orchestrálními písněmi „Vier Orchesterlieder op. 1“. Dirigoval
je sám Zemlinski a dokonce tehdejší kritik Max Brod je nazval, zřejmě podle Krásova
vyjádření, „orchestrálními groteskami s doprovodem zpěvního hlasu“. Písně byly
zkomponovány na básně Christiana Morgensterna ze sbírky „Šibeniční písně“.
„Obávaný kritik Max Brod dílo přijal pozitivně: „Nejprve o premiéře, s napětím
očekávané. Mladý pražský skladatel Hans Krása je žákem Debussyho stejně jako
Zemlinského. Od obou má moderní orchestraci, která již opticky nabízí zcela nový pohled
než dosavadní způsob. Dříve bylo vidět méně muzikantů, ale byli nepřetržitě zaměstnaní.
Dnes sedí na pódiu celý orchestrální regiment, ale jen tu a tam zazní pár tónů, sotva
slyšitelné alikvóty smyčců se míchají se zvukem celesty […] Krásovy Orchestrální písně
dávají najevo skladatelovu radost z takového delikátního zacházení s mocnými masovými
nástroji.“8
Tento článek vyšel v roce 1921, o rok později, na podzim 1922 odjel Krása studovat
do Francie skladbu k Albertu Rousellovi. Po návratu z Francie, kde pobýval pouze jeden
rok na studiích, se stal v pražských uměleckých kruzích oblíbeným skladatelem, a to nejen
mezi českými, ale i německými hudebníky.
Od jeho debutu v roce 1921 vznikla další zajímavá díla, například „Symfonie pro
malý orchestr“, „Žalmová kantáta“ nebo „Komorní hudba pro cembalo a sedm nástrojů
či „Téma s variacemi“ pro smyčcový kvartet, které bylo poprvé uvedeno až v Terezíně.
Vedle toho složil Krása i scénickou hudbu ke hře A. Hoffmeistera „Mládí ve hře“. Za
vrchol jeho tvorby je však považována opera „Zásnuby ve snu“, jejíž předlohou k libretu
6

Česko-německý hudební skladatel (1891 – 1968).
BASSOVÁ, M. Dopis autorce 27. prosince 1965. In ČERVINKOVÁ, B. Hans Krása – Život a dílo
skladatele. Praha : Tempo Praha, 2003, s. 43.
8
Pozn. 8: BROD, M. IV. Philharmonisches konzert. (Neues deutsches Theater). In Prager Abendblatt,
7. 5. 1921, s. 5. Podle ČERVINKOVÁ, B. Hans Krása – Život a dílo skladatele. Praha : Tempo Praha, 2003,
s. 54.
7
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se stala Dostojevského novela „Strýčkův sen“. V roce 1933 získal Krása za tuto operu
státní cenu. V letech 1938 – 1939 spolupracuje s Adolfem Hoffmeisterem na dětské opeře
Brundibár, pražského provedení se však již nedočkal. Byl poslán do terezínského ghetta.

1.2 Hans Krása a Terezín
Do Terezína byl Hans Krása deportován na začátku srpna 1942. Po příjezdu se velmi
záhy stal vedoucím hudební sekce organizace „Freizeitgestaltung“, která se podílela na
veškeré kulturní činnosti v Terezíně. Umělecký život v ghettu byl nejen bohatý na tvorbu
jednotlivých skladatelů, ale i pokud jde o uvádění sólových koncertů, orchestrálních
skladeb a také oper. Pod vedením Rafaela Schächtera studoval jeho pěvecký soubor operu
necelé dva měsíce i přesto, že obsazení se ze dne na den měnilo podle odjíždějících
transportů. Veškeré opery byly prováděny za doprovodu klavíru. První opera, uvedená
s orchestrem, byl Brundibár Hanse Krásy. Druhou operou pak byla „Služka paní“
G. B. Pergolesiho, která zazněla v doprovodu smyčcového orchestru a cembala, na které
hrál sám Krása.
Kromě organizování koncertů Krása samozřejmě komponoval. „V Terezíně tak
vznikla díla jako Variace na vlastní téma, Tři písně pro baryton, klarinet, violu
a violoncello. Rok po příjezdu Krásy se do Terezína dostal i klavírní výtah Brundibára.
Krása operu nově instrumentoval přímo podle toho, jaké nástroje a hudebníky měl
k dispozici.“9 Nebylo nijak výjimečné, že „privilegovaní“ vězni byli uchráněni nějakou
dobu před transporty do vyhlazovacích táborů. K nim určitou dobu patřil i Hans Krása.
Posledním Krásovým dílem, zkomponovaným v Terezíně, byla skladba „Passacaglia
a Fuga“ datovaná rokem 1944.
Přesto, že se blížil konec války, Krása se bohužel transportu do Osvětimi nevyhnul.
Byl odvezen 16. října 1944 a krátce po příjezdu, zřejmě již 18. října, byl poslán do plynové
komory.
Hans Krása patřil k hudebním skladatelům, kteří po sobě zanechali v hudebním
životě Terezína výraznou stopu. Ghetto pro Krásu znamenalo nové podnětné prostředí pro
jeho tvorbu. Do doby, než byl transportem převezen do Terezína, nebyla jeho tvorba nijak
ucelená. Neviděl snad ani přínos ve své umělecké činnosti. Až následkem tragických
9

MÁCHOVÁ, V. Brundibár Hanse Krásy a jeho pedagogické využití. Diplomová práce.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013, s. 39.

12

událostí se jeho talent opravdově projevil a komponoval zde s novou energií. Přestože
vyrůstal v německém prostředí a orientoval se na francouzské umění, pociťoval v ghettu
především svoji příslušnost k českému národu a k češtině, spíše než konfrontaci se
židovstvím. Umělecky tak navázal na to, čím se zabýval dříve před uvězněním, na
spolupráci s Adolfem Hoffmeisterem. Zaměřil se na český jazyk, český verš.

1.3 Adolf Hoffmeister
Hoffmeister byl významným mnohostranným umělcem. Vedle činnosti literární
a dramatické byl ilustrátorem, karikaturistou, ale i diplomatem a právníkem. Narodil se
v Praze 15. srpna 1902 v právnické rodině. Po studiích na gymnáziu pokračoval ve stopách
svého otce a úspěšně vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze. Kromě advokátní
praxe se plně věnoval uměleckému životu a tvorbě. Byl členem i několika významných
pražských spolků, např. „Uměleckého svazu Devětsil“, jehož byl jedním ze zakládajících
členů nebo „Spolku výtvarných umělců Mánes“. Hlásil se také k české avantgardě. Roku
1927 začal spolupracovat s Osvobozeným divadlem a s jeho hlavními členy a představiteli
Janem Werichem a Jiřím Voskovcem. V meziválečném období přispíval do časopisů
a novin „Červen, Lidové noviny a Literární noviny“. Stal se ilustrátorem různých knih
a také se věnoval teorii umění.
Období válečné trávil v zahraničí. Nejprve ve Francii, poté pobýval v USA. Byla to
doba, kdy nebylo jednoduché získat vízum a cestovní pas. Pro vycestování z republiky
musely být uvedeny patřičné důvody. „Přátelé z Anglie mu proto poslali fingovaný
telegram. „Paní Amabel Williams a můj přítel, anglický architekt F. S. Yorke, mi poslali
fingovaný telegram, že se mám ihned dostavit do Anglie ke korekturám textu své dětské
opery, o jejíž provedení se uchází Edinburg. Telegram podepsala slavná vydavatelská
firma hudebnin. Podepsaný sotva měl o tom tušení, že mne naléhavě potřebuje v Londýně.
Možná ani neexistoval. Ani klavírní výtah ani libreto opery vůbec v Londýně nebyly. Ale
německému úřadu pro povolování výjezdních doložek (Unbedenklichkeitsbescheinigung) to
stačilo.“10
Hoffmeister tedy emigroval do Francie, kde byl ale záhy zadržen za
„protifrancouzskou činnost“. Po sedmi měsících byl zproštěn viny a propuštěn, následně
10

HOFFMEISTER, A. Hry a protihry: výbor z díla Adolfa Hoffmeistera, sv. 6, Praha : Orbis, 1963, s. 19.
In MÁCHOVÁ, V. Brundibár Hanse Krásy a jeho pedagogické využití. Diplomová práce.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013, s. 40.
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však zatčen a vězněn v koncentračních, internačních táborech ve Francii a Maroku. Přes
Portugalsko a Kubu se pak dostal do USA. Zde byl hlasatelem a redaktorem „Hlasu
Ameriky“, ale také přednášel pro krajany, pořádal výstavy a cestoval. Domů do vlasti se
vrátil v srpnu 1945, až zde se dozvěděl, jaký úspěch slavila opera Brundibár a že se
uváděla mnohokrát v Terezíně. Po návratu Hoffmeister pracoval pro UNESCO, od roku
1948 byl velvyslancem ve Francii, poté od roku 1951 profesorem a v letech 1954–1956
rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V šedesátých letech 20. století se
stal předsedou Svazu československých výtvarných umělců a předsedou pražského centra
PEN klubu (celosvětového sdružení spisovatelů). Po roce 1970 mu byla zakázána
umělecká činnost, taktéž činnost literární a publicistická. Zemřel 24. července 1973
v Říčkách v Orlických horách.
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2. Opera Brundibár
2.1 Historie vzniku a její provedení
O historii dětské opery Brundibár, jejím provedením v terezínském ghettu i dalších
uvedeních se napsalo již mnoho článků, knih i samostatných studií či diplomových prací.
Přesto je stále aktuální o Brundibárovi nejen psát, ale nadále se o něj zajímat. Určitě
k tomu přispívá jak aktuálnost problémů spojených s rasovou nesnášenlivostí, tak
připomínání si událostí druhé světové války u nás spojené s ghettem Terezín
a s vybudováním koncentračního tábora na území bývalých kasáren. S tím je pochopitelně
spjata historie lidí, kteří v terezínském ghettu žili, pracovali a tvořili. Tento fakt je neustále
živým a zajímavým tématem také proto, že mezi námi žijí stále ještě osobnosti – lidé, kteří
byli v Terezíně vězněni a podíleli se na chodu ghetta. Co však mnozí z nich vnesli do
tábora, byl bohatý kulturní život, který se tam v daných podmínkách snažili rozvíjet a žili
jím. Je obdivuhodné a bezesporu statečné, jak se dokázali vyrovnat se situací v táborech.
Dnes, když posloucháme rozhovory lidí, kteří přežili, nelze se mnohdy ubránit dojetí, ale
i pocitu, jaký nadhled mají, s jakou pokorou mluví o světě a současných událostech. Dle
mého názoru je to jistě výraz životní moudrosti. Zvláště pak, když mluví o nejstrašnějších
událostech války. Mnoho z nich přišlo o celé rodiny, prožili nepředstavitelé útrapy
a fyzickou bolest. Když potom hovoří o hudbě v Terezíně, o Brundibárovi, nacházejí slova
vyjadřující radost, přátelství i naději. Na útrapy, spojené s válkou, na chvíli zapomínají.
Dnešní svoboda a mír jsou pro ně nedotknutelné.
Opera Brundibár má jednoduchý příběh o Anince a Pepíčkovi, kteří mají nemocnou
maminku a potřebují peníze na mléko, které by jí pomohlo a uzdravilo ji. Dostanou nápad
zpívat píseň na ulici, tak jako to dělá flašinetář Brundibár. Ten je však vyžene. Na pomoc
Anince a Pepíčkovi přijdou zvířata vrabec, kočka a pes, kteří získají na svoji stranu ostatní
děti z ulice a společně zazpívají ukolébavku a tak pomohou získat vytoužené peníze na
mlíčko pro oba představitele a jejich maminku. Brundibár však peníze ukradne. Všechna
zvířata, spolu s nimi i děti a Aninka s Pepíčkem, přemohou Brundibára a tím získají obnos
zpět.
Opera Brundibár byla zkomponována v roce 1938 k příležitosti vyhlášení soutěže
Ministerstvem školství a národní osvěty. Vznikla poměrně rychle, když Hans Krása coby
autor požádal Adolfa Hoffmeistera, aby napsal k jeho dětské opeře libreto. Nikdo již ale
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neměl čas tuto operku vyhodnotit, protože přišla německá okupace. Vše se změnilo
a nabralo úplně jiný směr. Dokonce ani partitura Brundibára nebyla k nalezení. Dlouhou
dobu byla považována za ztracenou.
Brundibár přišel na scénu až o něco později v roce 1941, kdy ředitel pražského
sirotčince na Hagiboru, Mořic Freudenfeld, oslavoval své padesáté narozeniny. Mezi
pozvanými hosty byli i židovští umělci, například klavírista Gideon Klein nebo dirigent
Rafael Schächter či František Zelenka výtvarník Národního divadla a samozřejmě i Hans
Krása. Společně přišli na myšlenku, že doposud nikdo neuvedl dětskou operu Brundibár
a vznikl tak nápad, aby ji zahrály děti ze sirotčince.
Nastudování díla měl provést Rafael Schächter. Byl však mezitím deportován do
Terezína a tak po jeho odchodu v roce 1941 se této práce ujal jeho syn Rudolf. František
Zelenka navrhl kostýmy a kulisy a zároveň se stal i režisérem opery. Bylo ale velmi
nebezpečné provozovat zkoušky a poté i samotné představení, protože takováto činnost
byla židovským umělcům zakázána. Přesto dokázali všichni operu nazkoušet. Zelenkovy
dekorace byly umístěny v jídelně sirotčince a předčily očekávání. Jejich jednoduchost se
prolnula s účelností. Kulisu tvořila jedna dřevěná deska, na níž byly namalovány postavy
zvířat a v místě jejich hlav byly udělány otvory, kterými zpívající děti ztvárňující postavy
zvířat, prostrčily hlavu a zpívaly.
Jak zmiňuji výše, partitura k opeře nebyla k nalezení. Jediným dostupným
materiálem pro provedení hudební složky byl klavírní výtah, ze kterého hráli pouze tři
hudebníci: klavírista, houslista a bubeník. Představení postupně shlédlo kolem 160 lidí. Nic
nesmělo vzbudit podezření, že se v prostoru Hagiboru cokoli děje, proto diváci chodili
postupně. Některá představení se dokonce nemohla uskutečnit z bezpečnostních důvodů.
Hans Krása žádné z těchto představení neviděl, byl mezitím deportován do Terezína.
V krátké době byli však do ghetta Terezín postupně deportováni i všichni ostatní, kdo se na
představení podíleli. Zde se všichni později sešli. Děti z pražského sirotčince nebyly
výjimkou. Ne všechny se zavčas dostaly z republiky. A tak se postupně i ony ocitly
v transportech mířících do koncentračního tábora.
Hans Krása už byl v Terezíně rok, když transport s dětmi ze sirotčince a Rudolf
Freudenfeld také dorazili. Klavírní výtah Brundibára měl Rudolf Freudenfeld s sebou.
Krása ani na chvíli nezaváhal a přepsal z něho partituru novou, určenou pro hudební
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nástroje, které byly v ghettu k dispozici. Operu zpívaly děti, které ji znaly ze sirotčince
a účinkovaly již v pražských představeních. I v Terezíně se ujal nácviku Rudolf
Freundefeld za asistence Rafaela Schächtera. Měli k dispozici opět pouze klavírní výtah,
který přivezl Rafael s sebou. Zkoušky probíhaly u harmonia v ubytovně chlapců
v tzv. bloku L 417, kde oba hudebníci operu s dětmi nacvičovali.
„V Terezíně 1943 jsme byli zařazeni do transportu. Směli jsme si vzít 50 kg
zavazadel. Přirozeně, že jsme pečlivě volili každý kus. Ale právě tak přirozené bylo, že jsme
něco méně potřebného nechali doma, abychom si mohli vzít noty Brundibára. Do Terezína
jsme přijeli odpoledne. Večer uspořádal Rafík k poctě našeho příjezdu představení
Prodané nevěsty. Po představení jsem vytáhl pln pýchy noty k Brundibárovi a ujednali
jsme si místo, kde budou zkoušky s dětmi… Začali jsme se zkouškami na půdě
Drážďanských kasáren. Přidělili mi přenosné harmonium. Pepíčka zpíval Pinta Mühlstein,
Aninku Greta Hoffmeistrová. Oba byli zkušení zpěváci. Účinkovali pod Rafíkem v Prodané
nevěstě ve známé scéně s medvědem. Rafík mi je doporučil. Začal jsem s nimi studovat
sólové role. Jak byli báječně muzikální! První pes, Zdeněk Ohrenstein, také zůstal věrný
divadlu. Kočku, Evu Steinovou jsem po válce v Praze učil na škole… Skutečné jméno
představitele Brundibára bylo Honza Treichlinger. Přezdívali mu Sarah. Poznali jsme se
v umývárně. Postavil se vedle mne, dělal jako by se chtěl mýt a řekl mimochodem: Slyšel
jsem, že hledáte děti pro svou operu. Mohu také přijít? Brzy jsme se stali nerozlučnými
přáteli…“11
Brundibár se stal neoddělitelnou součástí kulturního života v ghettu. „Opera se od
premiéry v Magdeburských kasárnách 23. září 1943 do posledních transportů s dětmi
v září 1944 oficiálně hrála nejméně pětapadesátkrát. Paměť je krátká a někteří z těch, kteří
sami v Brundibárovi účinkovali, by se přeli, že se dlouho hrála jen s klavírem. Dokladem,
že se hrála od počátku s orchestrem, je článek Rudolfa Lauba, autentického účastníka,
v terezínském studentském časopise Vedem:12 „Flašinetář Brundibár – dětská opera, nyní
se představující v nekonečné řadě repríz terezínskému obecenstvu, zasloužila si jistě
úspěch, kterého se jí dostalo. […] Nebylo lehké zvládnout za poměrně krátkou dobu
půldruhého měsíce nacvičování desetičlenného orchestru, čtyřicetičlenného souboru dětí
a deseti sólistů. […] V tomto ohledu musím Rudimu Freudenfeldovi vyslovit uznání, neboť
11

FRANĚK [Freundefeld], R. Brundibár, sborník Theresienstadt, s. 274. In VRKOČOVÁ, L. Rekviem sami
sobě. Praha : Arkýř, 1993, s. 90 – 91.
12
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se za celou dobu nacvičování rozčilil jenom několikrát, a to ještě se hned udobřil.
[…]…V té době již nacvičoval novopečený dirigent Rudi Freundefeld s orchestrem.“13
Rok 1943 se v Terezíně vyznačoval vzrůstající kulturní a uměleckou aktivitou. Celé
kulturní počínání bylo Němci podporováno, nebránili žádné kulturní akci ani koncertu.
Záměr byl jednoznačný. Ohlášená oficiální návštěva delegace Mezinárodního výboru
Červeného kříže. Němci chtěli ukázat, jak je o lidi v ghettu dobře postaráno.
Byly uspořádány různé koncerty, například pianistky Juliette Aranyi, nebo
skladatelský večer Viktora Ullmanna. Výjimkou nebyly ani tematické koncerty kupříkladu
koncert Karla Bermana, který sestavil pro tento večer program z árií a sborů z českých
oper a „Biblických písní“ Antonína Dvořáka. Hrály se však i árie ze světových oper,
z „Aidy, Čarostřelce, La Traviaty“ a dalších. Kulturní život zahrnoval i umělecké besedy
a přednášky, které vedl dirigent Karel Ančerl na téma české moderní hudby.
Opera Brundibár se stala populárním představením a tím stoupala i obliba autora
Hanse Krásy. V průběhu šesti měsíců od uvedení premiéry se opera hrála bezmála
pětapadesátkrát. Hlavní představitelé se téměř neměnili, zato členové sboru byli
obměňováni vždy, když transporty odjížděly do Osvětimi. Když se na jaře roku 1944
ohlásil mezinárodní výbor Červeného kříže, že se přijede do Terezína podívat, bylo více
než jasné, že se musí nejen tábor předělat, vylepšit, ale především předvést, jakou svobodu
a příležitosti zde obyvatelé ghetta mají. Brundibár se svojí popularitou stal vynikajícím
nástrojem propagandy a padlo tudíž rozhodnutí uspořádat představení této opery
v tělocvičně místní sokolovny, která stála hned za branami ghetta. Na tento projekt byl
proto vynaložen velký obnos peněz z Německa. Propaganda se konala prakticky ve všech
koncentračních táborech, ale Terezín byl nejvíce sponzorován. Z Německa se dováželo
například oblečení, líčidla, které měly do výrazu tváří vězňů vehnat život a zdraví. K této
příležitosti byl natočen i propagandistický film „Vůdce daroval Židům město“. Film je
jediným zvukovým záznamem v propagandistických materiálech. Vždyť Židé byli bráni ne
jako lidé, ale jako pouhé objekty, se kterými se při natáčení v záběrech nesmělo ani mluvit.
V případě ghetta Terezín tomu bylo přesně naopak. Nejen že tento film točili sami Židé
a obyvatelé Terezína, režiséry byli Kurt Gerron a Karel Pečený, jedním z kameramanů
Martin Frič, hudbu k filmu dělal Pavel Haas, ale především v něm zaznívala česká hudba
13
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a zpívalo se přímo v českém jazyce. Výjimkou nebyl ani Brundibár se závěrečnou vítěznou
písní o poražení zla. Iluze dokonalého a spokojeného města zafungovala. Nejvíce děti,
které s nadšením zpívaly a hrály představení, které se setkalo s velkým ohlasem u publika
i u výboru Červeného kříže. Mnoho lidí se do projektu zapojilo s tím, že si zajistí setrvání
v Terezíně a vyhnou se tím dalším deportacím. Mýlili se však. Hlavní velitel Terezína
Karel Rahm nejprve zorganizoval vylepšení města pro návštěvu výboru, který se vyjádřil
ve své zprávě, že byl s návštěvou ghetta spokojen, ale také to byl Karel Rahm, který
posléze poslal celé obsazení opery do vyhlazovacích táborů. Na jaře 1945 vyšlo nařízení,
aby opera Brundibár byla znovu uvedena před novou komisí z Červeného kříže. Zapomněli
však, že účastníci opery, kteří ji uměli i jejich autor a další, kteří s nimi operu nastudovali,
již v Terezíně nebyli.
„Partitury byly ukryté v Terezíně až do jeho osvobození, a dnes jsou exponátem číslo
7156 v archivu Památníku Terezín. Dětská opera se po válce stala jedním z vzácných děl
zrozených v průběhu šoa a dodnes ji hraje celý svět. V šedesátých letech byly nahrány
upravené verze v několika jazycích. V Praze vydává celou partituru Blanka Červinková
ve svém hudebním vydavatelství Tempo Praha.“14
Proč ještě byla a stále je opera Brundibár oblíbená? Text libreta Adolfa Hoffmeistera
není příliš poetický, je psán spíše jednoduchou formou a prostým jazykem. I přesto lze
v textu najít vtip a pasáže z běžného, současného dění. „…Navíc Krásova hudba dokázala
překlenout nedostatky textu; je to hudba melodická, rytmicky svěží, zpěvní hlasy nepůsobí
dětem potíže, v invenci jsou neotřelé a původní…“15 Text vychází z reálného života,
a proto může být blízký dětským interpretům i posluchačům. Lze z něj vyčíst i tehdejší
aktuální podtext. Libreto jej nenásilnou formou umělo vtisknout do situace, jenž se
bezprostředně dotýkala dětí, které tento stav aktuálně prožívaly. Hansi Krásovi se podařilo
vytvořit dílko moderní, s neotřelými dětskými nápěvky. Nelze ani opomenout rozsah
pěveckých linek. Opera neklade vysoké nároky na pěvecký rozsah rolí, vždyť je určena pro
děti. Krása se s tímto úkolem vypořádal nad míru brilantně a v pěveckých partech dal
mladým interpretům možnost, aby se jim zpívalo dobře a nenáročně. Použil zajímavé
prostředky postavené na melodicko-rytmických invencích.

14
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Důležitá byla atmosféra, ve které se opera odehrává, postavy, které představuje. To
v Terezíně znamenalo pro všechny děti velký počin, jelikož od tohoto přirozeného
prostředí byly odloučeny. Lze si jistě představit, jaké pocity provázely uvězněné děti, které
neměly dostatek jídla, žily ve strachu a bezútěšném prostředí Terezína.

2.2 Opera Brundibár po světové válce
Opera Brundibár byla znovu uvedena v život až v šedesátých letech 20. století. Byl
to první počin, kterého se po letech ujaly ateliéry Dětského filmu Praha. V roce 1965 byl
natočen film „Předposlední dějství“, což byl komponovaný program s hudbou
z Brundibára a vzpomínkami některých účinkujících z terezínských představení, jako byl
například Zdeněk Ornest. Ve filmu hovořil i autor libreta Adolf Hoffmeister. Celý film byl
natočen v prostorách Terezína a na dalších historických místech. Film byl poté vysílán
i v německé televizi. Veřejného představení se Brundibár dočkal v roce 1966. Konalo se
v tehdejším Velkém sále Domu československých dětí na Pražském hradě. „Ve světě ožila
opera až v roce 1985. Tehdy ji německému publiku představila řádová sestra za St. Lioby
ve Freiburgu Maria Veronika Grüters, která operu rovněž sama zinstrumentovala – jen
z klavírního výtahu – a přeložila, a také se zasloužila o její natočení na desku.“16 Dále se
opera uváděla například v holandské televizi společně v koprodukci Československé
televize. Operu tehdy nastudoval sbor „Bambini di Praga“ pod vedením sbormistra
Bohumila Kulínského. Tento projekt byl prvním, který uvedl zrekonstruovanou
terezínskou verzi, jejíž premiéra byla v Jeruzalémě 2. června 1993. V devadesátých letech
20. století se opera Brundibár hrála takřka po celém světě. Nelze opomenout i představení
provedená v zámoří, v jihoamerických státech či Japonsku. Premiéru pražské verze opery
představila Dětská opera Praha ve spolupráci s Národním divadlem Praha. Konala se
25. září 1999 v divadle Kolowrat. Opravdu rekordním počtem představení se může pyšnit
inscenace opery realizovaná Dismanovým rozhlasovým dětským souborem.
Na celé historii opery Brundibár je vidět, jak nosný nápad Hans Krása a autor libreta
Adolf Hoffmeister vytvořili. Opera vznikala za podmínek soutěžních, ale prováděna byla
za okolností, které jí daly jiný rozměr a náhled na ni. Přesto nelze říci, že by ztratila něco
z lehkosti a dětské radosti, naopak. Tím, že byla prováděna za podmínek velmi tíživých,
připomínala každým dnem představitelům i posluchačům životy, které byli nuceni opustit
a dodávala jim naději a sílu, jak se vyrovnat s těžkou situací. Získala oblibu i u dnešního
16
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obecenstva a svým moderním námětem a jednoduchou pointou, vítězstvím dobra nad zlem,
je srozumitelná všem interpretům i posluchačům napříč generacemi.
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3. Srovnání klavírních partů opery Brundibár a jejich analýza
V této kapitole se zaměřím na práci s klavírními party dětské opery Brundibár, na
jejich specifika a roli v kontextu orchestrální hry. Měla jsem možnost oba party
nastudovat, provést i nahrát na kompaktní disk. Dále chci věnovat svoji pozornost práci
s klavírním výtahem Brundibára, kterého jsem přes dvanáct let korepetovala s Dětskou
operou Praha a s nimi nahrála i výše zmíněný kompaktní disk. K notovým příkladům
klavírních partů je pro dokreslení v některých případech přidán i part zpěvu či nástrojů,
které obsahuje partitura.
K této opeře mám velmi blízko právě díky jejímu detailnímu provedení
a nastudování. Při něm jsem se setkala s rozdílnými pohledy, jak pracovat s jednotlivými
party, které jsou ve verzích terezínské a pražské odlišné. Tyto party hrají v orchestru úlohu
někdy velmi podstatnou až sólovou, jindy harmonickou či jen doprovodnou. V klavírním
výtahu bych se chtěla zaměřit na důležitost hry a roli klavíru, který zde zastupuje orchestr.
Je velmi zajímavé, že obě verze mají velmi nápaditou instrumentaci a v samotném
výsledku nepříliš odlišnou, snad jen rozdílným počtem hráčů, který ovlivní plnost zvuku
orchestru. Přesto se nic nemění na barevnosti instrumentace a harmonii. Je to jistě zásluhou
také klavírního partu, který dotváří v orchestru potřebný zvuk a v neposlední řadě
i podstatnou rytmickou složku.
Z pohledu interpreta nejsou oba party náročné na techniku hry. Náročné jsou spíše na
souhru, rytmickou složku a přesnost jejího provedení. Přitom je nutné brát v potaz
i dynamickou stránku partů, která koresponduje s náladou jednotlivých čísel. Proto je
nezbytné pracovat velmi citlivě i s vytvářením zvuku a „barevného“ hraní na nástroji,
tzn. používáním různých druhů úhozu. Tyto aspekty přinesou do orchestru podstatný zvuk
a dynamičnost provedení. Podpoří nejen zpěváky, ale i celkový dojem ze zvuku celého
tělesa.
V klavírním výtahu se vedle dynamické stránky objevuje samozřejmě i stránka
technická. Z mého pohledu interpreta nejde o mimořádně náročný part. Je dobře hratelný
a napsán tak, aby nerušil svojí harmonickou strukturou zpěváky, ale naopak je podpořil.
Našli bychom zde pár míst, která jsou náročnější na souhru i samotné provedení, ale při
bližším seznámení vyplynou tato místa jako logické celky vyhovující uchu zpěváka
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i interpreta. Při jejím realizování jsem měla příležitost všechny party důkladně prostudovat
a přispět tak k dalším z mnoha interpretací této opery.
Partitura i klavírní výtah původní pražské verze opery existují jen v opisu a jsou
společně uloženy s rukopisnou partiturou terezínské verze v Památníku Terezín. Obsahují
poznámky a opravy autora psané vlastní rukou.

3.1 Pražská a terezínská verze klavírního partu opery Brundibár
Verze pražská17 a terezínská18 se liší především v instrumentaci. V terezínském
ghettu byla napsána nová partitura pro komorní orchestr dle nástrojů, které měl autor
v Terezíně k dispozici. Kromě toho má tato verze ještě další úpravy. Zásadní je vypuštění
čísla VII, druhé písně dětí z prvního jednání (Nad naší vesnicí), dále v druhém jednání
výstup VI (Ukolébavka) chybí její refrén (Roste strom) a v neposlední řadě ve druhém
jednání chybí závěrečná „Honička na Brundibára“, výstup VII. Poté se ještě jedná
o menší úpravy typu škrtů počtu slok, malé rytmické a melodické změny či transpozice.
Hans Krása obohatil terezínskou verzi o kytarovou „Serenádu“, kterou zkomponoval
z témat melodie konce prvního jednání.
Obě verze partitury mají společný úvod: Hans Krása – Brundibár, dětská opera
o dvou jednáních, text Adolf Hoffmeister. Obsazení: Pepíček, Aninka, jeho sestra,
flašinetář Brundibár, zmrzlinář, pekař, mlékař, strážník, vrabec, kocour, pes Azor.
Okna – sbor; děti jsou doma, nejsou vidět, ale jejich zpěv je slyšet otevřenými okny; školní
děti – sbor, dospělí. Dějiště: Městská ulice se školou, mlékárnou, pekárnou, stánkem
zmrzlináře a flašinetáře Brundibára.
Orchestr pražské verze: příčná flétna, B klarinet 1. a 2., C trumpeta, malý, velký
buben, činely, klavír, housle I, II, violoncella.
Orchestr terezínské verze: příčná flétna, pikola, B klarinet, C trubka, kytara, velký,
malý buben, klavír, 4 housle, violoncello, kontrabas. Na scéně harmonika.

17

KRÁSA, H., HOFFMEISTER, A. Brundibár (1938). Praha/Berlín : Tempo Praha/Boosey & Hawkes/Bote
& Bock, 1993, 70 s. M-66052-017-8.
18
KRÁSA, H., HOFFMEISTER, A. Brundibár (1943). Praha : Tempo Praha, 1993, 44 s. T 010.
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3.2 Rozdílnost partitur v klavírní sazbě
První jednání
I: Děti jdou středem ulice
Již v úvodu prvního jednání je patrné, že klavír hraje velmi rozdílnou roli
v jednotlivých partiturách. Na rozdíl od pražské verze, kdy smyčce tvoří základ ostinátního
rytmu v unisonu, klavír se v pátém taktu přidává akordy a pomáhá tak dotvářet
harmonickou strukturu (příklad 1a). Ve verzi terezínské je naopak na stejném místě úplně
osamocen a zazní pouze v oktávách (příklad 1b). Je zde cítit jakási naléhavost a důležitost
nástroje, který nesupluje, nedotváří, ale burcuje a vybízí k pozornosti. Jistě není od věci
podpořit tento vstup výrazným, plným staccatovým zvukem bez pedálu.
Notový příklad 1a (pražská partitura)

Notový příklad 1b (terezínská partitura)

Po nástupu úvodního sboru v terezínské partituře pokračuje klavír ve stejném tématu
oktáv, kdežto v partituře druhé přejímá ostinátní roli po smyčcích (příklad 2) a zopakuje po
čtyřech taktech ostinata úvodní akordický vstup. Dohrává v ostinatu až do změny tempa. Je
důležité držet přesnost ostinata a vzhledem k tempu je nutné hrát i velmi krátké staccato.
Pro přesnost bych doporučila akcenty na prvních dobách, které pomohou spojit takty mezi
sebou a podpořit zpěváky.
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Notový příklad 2 (pražská partitura)

Od taktu 22 se objevuje zásadní rozdíl mezi partiturami. Zatímco ve verzi terezínské
je tato část označena „Poco più tranquillo”, ve verzi pražské „Allegro ma non troppo
(Amoroso)“, rozdíl je ale především v sazbě klavírního partu.
V partituře terezínské hraje klavír podstatnou roli, je dominantní, tvoří harmonický
základ do konce čísla (příklad 3), doplněn o zpěv a melodii ostatních nástrojů. Také určuje
rytmickou složku šestiosminového taktu, což dodává na výrazu změny nálady a dokresluje
vyprávěcí melodickou a textovou složku ve zpěvu. Vzhledem ke stejné rytmizaci
doprovodu klavíru bych doporučila pracovat v tomto místě s barvami jednotlivých
harmonií a dynamikou, která pomůže vystavět jednotlivé fráze. S tím souvisí i pedalizace.
Doplní barevnost úhozu a propojí jednotlivá místa, kde dochází k harmonickým změnám.
Notový příklad 3 (terezínská partitura)

Oproti tomu v pražské verzi nastupuje klavír až v taktu 34, kde doprovodnou úlohu
převezme po smyčcích a je zde pár taktů naprosto osamocen (příklad 4). Zní pouze
s melodií klarinetu a zpěvu. Od této chvíle až do závěru čísla dotváří harmonicky, v rytmu
jako u partitury předešlé, náladu a rytmickou strukturu úvodního čísla (příklad 5).
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Notový příklad 4 (pražská partitura)

Notový příklad 5 (pražská partitura)

II. Ulice se plní
Tato část je velmi dynamická. Na malém prostoru Hans Krása dokázal navodit
atmosféru akčnosti děje, kdy každý tuší, že na řadu přichází prostor pro ruch běžné ulice
a pro roli jarmarku. Připravuje zde hudební náladu další části – prodávajícího zmrzlináře,
pekaře, mlékaře.
Klavír v obou případech opět tvoří velmi podstatnou rytmickou složku, do které je
včleněna i složka melodická. Jen v terezínské partituře zůstává větší část melodie na
klavíru oproti pražské verzi, kdy ji ještě obohacuje technickými běhy, navazující na škály
dechových nástrojů: flétny, klarinetů a trubky (příklad 6a, 6b). Vzhledem k výrazné
rytmičnosti sazby je opět důležité dodržet přesné metrum. Určitě je nutné hrát akcenty,
které jsou předepsány od autora, ale nebála bych se je ještě mezi sebou odlišit podle jejich
důležitosti. Pedál by zde měl být pouze rytmický a podbarvit akcenty nebo první doby
v taktu. Delší pedál je možné využít v klavírních pasážích triol a sextol.
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Notový příklad 6a (pražská partitura)

Notový příklad 6b (terezínská partitura)

Část „Ulice se plní“ končí v pražské partituře prózou zmrzlináře a navazuje hudba,
po které má krátký monolog pekař. Po opakování stejné hudby pak navazuje s prózou
mlékař. Tato hudební krátká část je ve verzi terezínské pod číslem III.
Pouze part terezínský je o něco náročnější a zvukově mohutnější než rytmické
akordy v druhé verzi. Má také melodii (příklad 7a, 7b).
Notový příklad 7a (pražská partitura)
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Notový příklad 7b (terezínská partitura)

Dále se partitury číselně rozcházejí. Zpěv mlékaře je pod číslem III v pražské a pod
číslem IV v terezínské partituře. Rozlišné číslování zůstane do druhé písně Aninky
a Pepíčka v pražské partituře, tedy téměř do konce prvního jednání.
III, IV: Ensemble
Důležitost klavíru nechal Krása až na závěr tohoto čísla. V terezínské partituře klavír
hraje pouze čtyři takty v úvodu písně a pak zaznívá až v samotném závěru. Klavír má zde
roli rytmickou a harmonickou, v pražské více melodickou, i když nic neztrácí na své
přesnosti rytmické (příklad 8a, 8b).
Notový příklad 8a (pražská partitura)
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Notový příklad 8b (terezínská partitura)

Ve verzi pražské, kdy píseň nabírá na dynamičnosti, se ještě před závěrem klavír
ozve jako důležitý doprovod ke zpěvu sboru a dotváří tak gradační prvek pro závěr písně.
Melodie je psána synkopicky s doprovodem basů a akordů levé ruky. Je zde tedy důležité
odlišit přízvučné doby levé ruky a synkopy ruky pravé. Levou ruku bych spíše dynamicky
potlačila, zaměřila se pouze na těžkou dobu v taktu a naopak vyzdvihla melodickou
synkopickou linku výraznějším úhozem (příklad 9).
Notový příklad 9 (pražská partitura)

IV, V: Strážník (Píseň)
Zde má klavír tacet v obou partiturách. Krása zde docílil zajímavého doprovodného
zvuku smyčců, které podkreslují svojí barevností roli strážníka jako důležité osoby. Je to
první postava, která upozorňuje na svoje postavení a Krása jí zde svými motivky
v dechových nástrojích, flétně, trubce a klarinetech přidává na důležitosti. Jako by mluvil
o zdviženém prstu zákona, který nelze opomíjet.
V, VI: Valse (lento cantabile)
V této části přichází na scénu postava Brundibára a jeho melodie flašinetu. Klavír
hraje pouze doprovodnou roli, a to jen ve verzi pražské. Děje se tak pomocí přiznávek na
základních funkcích. Nejprve v tónině D dur, C dur a na závěr Es dur (příklad 10).
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Notový příklad 10 (pražská partitura)

VI, VII: Aninka a Pepíček (Píseň)
V obou partech má klavír tacet. Zde si autor vystačí s dechovou sekcí, která dává
písni lidovost a lehkost odpovídající jejímu námětu. Smyčce v tomto případě dotvářejí jen
doplnění k dechům.
V pražské verzi však následuje ještě píseň druhá pod číslem VII, která v terezínské
verzi není.
VII: Aninka a Pepíček (2. píseň)
Smyčcová sekce, ale i klavír doprovázejí píseň v ostinátním rytmu. Ne náhodou je
píseň tempově označena jako „Tempo di marcia (Moderato)“. Zde není klavírní part
nikterak náročný, je potřeba jen dbát na přesnou souhru s ostatními nástroji, metrum písně
a barevného odlišení jednotlivých akordů. Je však důležité vytvořit v akordech
i dynamické odlišení a dopomoci tím i ke gradaci melodické linky zpěvu
a dalších nástrojů (příklad 11).
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Notový příklad 11 (pražská partitura)

Po první písni v terezínské partituře a po druhé písni partitury pražské následuje opět
melodie Brundibárova flašinetu. Klavír má zde stejnou funkci jako v čísle V, VI: „Valse
(lento cantabile)“, jen hudba je podkreslena jiným textem.
VIII Finale
Finále prvního jednání je svým rozsahem nejdelší z dosavadních částí. Je také
nejdramatičtější a nejvíc členité. Obsahuje jak dramatický výstup a první sólovou píseň
Brundibára, tak i jakýsi povzdech nad situací Aninky a Pepíčka. Na scénu poprvé nastupují
zvířátka – vrabec, kočka, pes, kteří zde představují nejen své vlastnosti, ale i plán jak
zvítězit nad Brundibárem. A to vše vyústí do závěrečné ukolébavky, která zakončuje první
dějství. V terezínské partituře pak autor dopsal „Serenádu“, která odděluje první jednání
od druhého.
Samozřejmě vše je výborně podkresleno nápaditou hudbou. Hudba vyjadřuje náladu,
povahy jednotlivých postav, přibližuje i jejich charakteristické vyjádření pohybů
a celkového projevu.
Klavírní part začíná opět složkou rytmicko-harmonickou hned v úvodní písni
Brundibára. Protože akordy v pražské partituře jdou na lehké doby, je velmi důležité, aby
interpret zřetelně a přesně hrál tzv. přiznávky (příklad 12), na rozdíl od terezínského partu,
kde je hraje klavír společně s violoncellem a je tu snazší dodržet rytmus. Ruce se zde
střídají pravidelně ve hře na těžkých a lehkých dobách (příklad 13).
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Notový příklad 12 (pražská partitura)

Notový příklad 13 (terezínská partitura)

Po Brundibárově písni následuje krátký text před zpěvem Aninky a Pepíčka. V obou
partech je klavír pouze doplňkem a prodlevou pod melodií a textem. Dotváří tak barevnost
daného textu a připravuje prostor pro následující píseň. Určitým způsobem zklidňuje na
chvíli situaci po Brundibárově výstupu a na druhé straně vytváří prostor pro mystiku
dalšího zpěvu. Zde může klavír ukázat i jiné možnosti než striktní rytmus, akcentovanou
hru a brilanci. V šesti akordech vzniká prostor pro jemné zabarvené hraní, podpořené
samotnou harmonií. Klavírista má v terezínské partituře dokonce sólo, a tak se může
ponořit do barev a odstínů jednotlivých akordů (příklad 14).
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Notový příklad 14 (terezínská partitura)

Následuje „Andante sostenuto (lugubre)“, kde je umocněna nálada obavy a strachu.
V klavíru ve velké oktávě zazní dvojhmat v pravidelné pulsaci na první i druhou dobu
(příklad 15). Je podpořen zvukem velkého bubnu na první době, což jen dotváří celou
atmosféru písně. Mollový úsek vyúsťuje do durové tóniny a ve stejné pulzaci klavíru
připravuje část zpívanou postavami zvířat. Je důležité dodržet stálou délku dvojhmatu,
následných akordů i jejich sílu.

Notový příklad 15 (pražská partitura)

Opět je zde rozdílnost v obou sazbách partitur. Co je důležité v pražské, je potlačeno
v terezínské partituře. Hned při nástupu hudby zvířat hraje klavír vrabčí motivek a střídá se
s flétnou (příklad 16). V druhé verzi nastupuje až později.
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Notový příklad 16 (pražská partitura)

Při nástupu zpěvu psa se sazby poměrně shodují (příklad 17, 18), jen v závěru se
jemně liší.
Notový příklad 17 (pražská partitura)

Notový příklad 18 (terezínská partitura)
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Výrazné odlišení nastává v taktu 105, kde klavír v pražské verzi zahraje brilantní
pasáž v kvintolách a sextolách, aby připravil společný závěrečný zpěv všech zvířat (příklad
19). V tomto místě má opět klavír možnost opustit rytmickou oblast a klavírista příležitost
předvést nejen brilantní techniku, ale také nápaditost jak tuto pasáž zahrát. Vytváří se zde
prostor pro to, kde akcentovat či neakcentovat. Zda dodržet přesné útvary šestnáctinových
hodost, aby bylo patrné, jestli se jedná o kvintoly či sextoly. Není snadné držet útvary
kvintol a sextol tak, aby je bylo snadné ve výsledku rozpoznat. Určitě by měla být tato
pasáž pod pedálem. Navrhovala bych rozdělit si ji do obou rukou a spíše „klavírní běh“
pojmout jako jeden celek. V terezínské partituře je toto místo přenecháno houslím, ale
poslední takty před částí „Misterioso“ zůstávají na klavíru (příklad 20).
Notový příklad 19 (pražská partitura)

Notový příklad 20 (terezínská partitura)

Je patrné, že autor drží v klavírním partu na mnoha místech striktní dvoudobý či
třídobý rytmus a nahrazuje tak, dalo by se říci, bicí složku. Tím, jak je part napsán, je
klavír opravdu nepostradatelným vedoucím nástrojem. I když je převážně postaven na
harmonicko-rytmické struktuře, nelze opomíjet práci s pedálem a s tónem, rovněž
s dynamikou. Především však v kontextu zvuku orchestru musí klavír podpořit zvukový
celek. Ve všech částech je tedy důležité znát party jednotlivých nástrojů. Proto se nejvíce
zmiňuji o metru, dynamice a pedalizaci. S výjimkou několika míst není totiž klavírní part
technicky náročný, je o to náročnější po zvukové a výrazové stránce.
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Následuje tzv. ukolébavka, kdy Aninka s Pepíčkem usínají. V pražské partituře je
tato část označena jako „Marcia calmo (poco pesante)“, v terezínské jako „Ruhiger,
Marsch“. Zde není také velký rozdíl v klavírních partech, jen klavír nastupuje v pražské
verzi o pět taktů dříve. Zde je obdobná artikulace, pedalizace i práce na dynamice jako
v částech předchozích, kdy klavír hraje akordové přiznávky, spíše doprovází a podbarvuje
orchestr (příklad 21, 22).
Notový příklad 21 (pražská partitura)

Notový příklad 22 (terezínská partitura)

Serenáda
Zde má klavír tacet. „Serenáda“ je pouze v terezínské verzi. Je postavena na
doprovodných akordech kytary a na melodii smyčců, která užívá motivy předešlé
ukolébavky a doplňuje atmosféru mezi oběma jednáními (příklad 23).
Notový příklad 23 (terezínská partitura)
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Druhé jednání
I: Lento
Na začátku druhého jednání je prvních třináct taktů složeno z motivů finále prvního
dějství. Ve chvíli, kdy je psaná opona (od čtrnáctého taktu), zazní v klavíru akord společný
se smyčci jako prodleva (příklad 24). Objevují se zase motivky jednotlivých zvířat. Klavír
po této prodlevě má pauzu a nastupuje až v závěru čísla s motivem psa (příklad 25).
Notový příklad 24 (terezínská partitura)

Notový příklad 25 (terezínská partitura)

II: Děti a zvířátka cvičí ranní rozcvičku a zpívají
V tomto čísle jsou oba party klavíru shodné. Nástroj opět velmi výrazně určuje ráz
písně. Kromě toho zde slouží jako doprovodný subjekt. Mezi oběma party je drobný rozdíl
v tom, že v pražském provedení má klavír ještě navíc nad doprovodem prodlevu totožnou
s trumpetovým partem (příklad 26). Na tomto místě v obou verzích musí být dodrženo
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přesné metrum. Dále je velmi důležité akceptovat obloučky v pravé ruce, které dodávají,
pokud jsou podrženy charakteristicky, ráz celé části. Je zde tedy nejen první těžká doba
v taktu, ale ještě doba druhá přízvučná, právě díky obloučku. Jistě by pomohlo doplnit
druhou dobu rytmickým pedálem, a tím pomoci jejímu zvýraznění (příklad 26, 27).
Notový příklad 26 (pražská partitura)

Notový příklad 27 (terezínská partitura)

Po zpěvu následuje „Coda“, která ve verzi terezínské je od jejího prvního taktu
hraná v terciích v pravé ruce po celou dobu (příklad 28), zatímco v pražském provedení
tercie začínají až o jedenáct taktů později (příklad 29). Sled tercií je možno opět jemně
pedalizovat, ale především je velmi důležité vytvořit si správný prstoklad především pro
verzi pražskou, kde jdou tercie v unisonu v obou rukách.
Notový příklad 28 (terezínská partitura)
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Notový příklad 29

V pražské partituře končí číslo mohutným závěrem v tempu „Presto“ a téměř bez
pauzy následuje číslo III také ve velmi svižném tempu „Vivacissimo“, „Allegro“.
III: Okna
Zde přichází na řadu sbor, který se na scéně neobjevuje jen v tzv. „Oknech“, jak již
uvádím výše. Part klavíru je v pražské partituře postaven na harmoniích v levé ruce,
tvořených akordy a skoky z basu na akord. Pravá ruka pak hraje brilantní melodii ve
staccatu. V druhé verzi totožnou melodii hraje flétna, a klavír pouze doplňuje akordovými
přiznávkami prvních osm taktů. Poté pokračuje melodií v unisonu s flétnou. Melodii
doplňují akordy v levé ruce. Tato část je jedna z náročnějších. Nejen pro melodickou linku,
která je vystavěna místy z nepříjemných hmatů, ale především pro skoky v levé ruce na
příslušné akordy. V závěru čísla se pražská verze drží melodie a akordů (příklad 30), verze
terezínská doprovází již pouze přiznávkami (příklad 31). Opět je důležité vytvořit si
správný prstoklad, aby melodie byla nezávislá na levé ruce. Akcenty jsou zde psány na
každý tón melodie. Doporučuji zaměřit se na přízvučnou druhou dobu, třetí osminku
v taktu, kdy je tendence tuto notu vyrážet. Je podpořena ještě levou rukou, proto se musí
při skoku dbát na to, aby nebyla akcentována. Nebo naopak je zde možnost si „pohrát“
s artikulací a vymyslet zajímavější akcentaci, než je předepsána. Pokud se toto spojí
s melodií zpěvu a dalších nástrojů, může vzniknout zajímavý rytmický celek. Celou část
bych hrála bez pedálu. Dotvoří to výrazný ráz této rychlejší části a i melodická linka bude
zřetelnější a srozumitelnější.
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Notový příklad 30 (pražská partitura)

Notový příklad 31 (terezínská partitura)

VI: Pochod školáků
Opět se tady setkáváme s výměnou rolí klavíru. V pražské partituře hraje klavír od
začátku čísla roli rytmickou, ale i melodickou. Udává tempo a metrum pochodu společně
s melodií totožnou s dechovými nástroji (příklad 32). Terezínská verze nechává úvod na
smyčcovém kvartetu a dechových nástrojích. Klavír se připojuje ve 29. taktu (příklad 33).
Také zde dochází ke změně tónin. Pražská verze se pohybuje v F dur, následuje A dur.
Terezínská je také na začátku v F dur, od taktu 19 však v B dur. To co platilo
o doprovodném charakteru klavíru v přiznávkách, platí zde také až na to, že v pražské
verzi je nad klavírními přiznávkami ještě melodie v oktávách. Tato melodie by měla zaznít
espressivním širokým legatem. Proto je velmi důležité spojovat jednotlivé oktávy a docílit
zvuku podporující stejnou melodii ve flétně a klarinetu.
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Notový příklad 32 (pražská partitura)

Notový příklad 33 (terezínská partitura)

V: Ensemble
V tomto čísle je opět ve verzích jiná tónina. Začíná se písní Brundibára, která
v terezínské partituře je psána v C dur, ovšem v pražské v Es dur. Sazba klavíru je v úvodu
stejná (příklad 34, 35).
Notový příklad 34 (terezínská partitura)
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Notový příklad 35 (pražská partitura)

Od taktu 18 v části „poco più tranquillo“ se tóniny shodují. Jsou v C dur. Také
v tomto místě je klavír jinak řešen v obou verzích. V terezínské části supluje melodii zpěvu
klavír (příklad 36), v pražské nehraje. Začíná hrát až o něco později, ale stále podporuje
melodicky zpěv (příklad 37).
Notový příklad 36 (terezínská partitura)

Notový příklad 37 (pražská partitura)

Číslo se dostává do velké gradace, kdy všichni na scéně zpívají za doprovodu všech
nástrojů a po závěrečných pasážích znovu připomene na chvíli motiv vrabce. Blíží se závěr
čísla, kdy Brundibár zpívá ještě naposledy melodii své písně. Klavír v obou případech opět
drží striktní ostinátní rytmus a harmonii v akordových přiznávkách (příklad 38, 39).
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Notový příklad 38 (terezínská partitura)

Notový příklad 39 (pražská partitura)

U všech ukázek části „Ensemble“ platí pro klavíristu, aby opět podporoval jak
rytmickou, tak i melodickou složku, a dbal i na její přesnost artikulační, výrazovou
i dynamickou.
Toto číslo se někdy uvádí jako „Bitva zvířátek“ s Brundibárem. Hudba je tak
i vystavěna, zní velmi dramaticky a virtuózně. Klade vysoké požadavky nejen na energii
hráčů a zpěváků, ale i na souhru celého ensemblu. Je to nejvíce prokomponovaná část, kde
se do sebe vplétají jednotlivé hlasy zpěváků za doprovodu brilantně napsaného partu
orchestru.
Celá část potom končí fanfárou trumpety a přichází na řadu píseň, kterou zpívá celý
sbor, zvířata i hlavní představitelé Aninka a Pepíček. Pražská partitura ji uvádí pod číslem
VI, terezínská nečísluje.
VI: Molto tranquillo (Andante cantabile)
Této části se říká „Ukolébavka“. Terezínská verze partitury je bez klavíru. Pražská
verze klavírem začíná a v tomto duchu doprovodu zůstává po celou píseň (příklad 40). Jak
je v úvodu kapitoly zmíněno, v pražské partituře je napsán refrén „Roste strom“, který
v terezínské chybí (příklad 41). V klidné pulzaci dvoudobého taktu má klavírista možnost
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pracovat s harmoniemi jednotlivých akordů. Důležité je nepotlačovat plné znění akordů,
ale zároveň vytvořit takový jemný zvuk, aby pouze podbarvoval zpěváky.
Notový příklad 40 (pražská partitura)

Notový příklad 41 (pražská partitura)

VII: Honička na Brundibára
Tato část je pouze v pražské partituře. V terezínské po „Ukolébavce“ následuje hned
finále opery.

Často

se tedy v dnešních

provedeních vrací

za

„Ukolébavku“

číslo III „Okna“ z druhého dějství a ještě jednou se číslo zopakuje proto, aby místo, kde je
honička na zloděje, nebylo bez hudby. Následuje úplný závěr opery, finále pod čísly VI,
VIII.
VI, VIII: Finale
Opět je tu jemný rozdíl v klavírní sazbě. Nemění se struktura rytmických
a harmonických ploch. Autor zachovává důležitost této složky v obou partech.
V terezínské verzi přidává i složku melodickou (příklad 42, 43).
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Notový příklad 42 (pražská partitura)

Notový příklad 43 (terezínská partitura)

V prima voltě v pražské partituře k deklamaci textu klavír stále drží rytmický
ostinátní motiv (příklad 44).
Notový příklad 44 (pražská partitura)

V závěru, kdy přichází „seconda volta“ a zpěv jemně zvolní společně s orchestrem,
pokračuje klavír v akordickém doprovodu až do samotného závěru v obou verzích. Závěr
je pak rozdílný svojí sazbou a počtem taktů. V terezínské verzi následují po zpěvu již jen
dva takty a také dva závěrečné akordy (příklad 45). V pražské jsou pak tři takty
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uspořádány do jiného rytmu a vyznívají možná i velkolepěji než ve verzi terezínské
(příklad 46).
Notový příklad 45 (terezínská partitura)

Notový příklad 46 (pražská partitura)

Celá závěrečná část je velmi energická a tak nezbývá interpretovi – klavíristovi nic
jiného, než dopomoci navodit atmosféru výraznou hrou akordů, které dají písni pochodový
ráz. Nepostradatelné basové noty v oktávách přispějí k doplnění této atmosféry a je tedy
nutné, aby vyvážily zvukově obě linky. Pedalizace spočívá na interpretovi. Lze místy
použít opět rytmický pedál na každou dobu v taktu a tím podpořit zabarvení akordů. Je to
závěr opery, tudíž i gradace dynamická je zde na místě. Je důležité při vytvoření zvuku
využít veškeré možnosti nástroje.
Obě verze partitur jsou bezesporu velmi zajímavé, nejen pro porovnání, ale
především pro realizaci. Měla jsem možnost se s oběma party seznámit, nastudovat
a dokonce i nahrát ve studiu. Nedávám přednost žádné z nich. Díky instrumentaci, která je
bezesporu nápaditá a tvoří důležitou složku díla jako celku, partitury neztrácejí nic na
plnosti zvuku a barevnosti. Ráda bych ale zmínila, že v terezínské verzi je velmi
zajímavým a poutavým momentem part harmoniky a především kytary, která nejednou
přebírá zajímavé rytmické úseky místo klavíru či opakuje rytmus přímo s ním.
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Obě verze, pražská i terezínská, zůstávají životaschopné právě pro jejich svěžest
a kompoziční kvality, které jsou přístupné pro účinkující i posluchače a přijatelné svojí
stavbou jak pro děti, tak i interprety. Důkazem je, že se obě uvádějí a realizují neustále
v českých zemích i v zahraničí.

3.3 Klavírní výtah opery Brundibár a jeho interpretace
Klavírní výtah,19 se kterým jsem pracovala, byl vydán v roce 1998. Obálku pro toto
vydání vytvořil Adam Hoffmeister,20 syn autora libreta. V uvedeném vydání je libreto
přebásněno ještě do angličtiny a němčiny. Klavírní výtah vychází z pražské verze partitury
a je doplněn v textu či notách poznámkami z verze terezínské. Podle terezínské partitury
jej vydalo nakladatelství Dilia21 již v roce 1972, text je v českém jazyce. Dnes se převážně
pracuje s klavírním výtahem pražské verze, vydaným nakladatelstvím Tempo Praha, který
je běžně dostupný i ke koupi.
Každý korepetitor, který se s klavírním výtahem seznamuje, musí nejprve důkladně
prostudovat celé dílo. Znamená to znát nejen orchestrální part, ale především pěveckou
linku. Dobře nastudovaný pěvecký part dává určitý vhled do problematiky klavírního
výtahu, jeho role a důležitosti v samotném nácviku. Korepetitor se potom dobře orientuje
v místech, která jsou pro zpěváky důležitá, může je podpořit a pomoci jim více vnímat, co
se bude dít, když na řadu přijde orchestr. Pro dobrou interpretaci díla je nutné jej celé
podrobně znát, aby jednotlivé části korespondovaly s budoucí finální podobou jeho
provedení. K tomu samozřejmě slouží poslech již zahraných představení, konzultace se
sbormistrem či dirigentem o představě temp a dynamiky.
Klavírní výtah opery Brundibár odpovídá v mnohém klavírním orchestrálním partům
obou verzí. Jak zmiňuji již výše, role klavíru je převážně rytmicko-harmonická, ale
najdeme zde i místa, která jsou výhradně sólová, melodická. Často zvuk tohoto nástroje
dotváří barvy pro náladu hudebního díla.
V této kapitole se zaměřím na místa, která naopak klavír v partiturách buď nehraje,
ale v klavírním výtahu jsou podstatnou a důležitou složkou, nebo klavír hraje, ale přesto je

19

KRÁSA, H. Brundibár: dětská opera o dvou jednáních. 2., revidované a upravené vyd. Praha : Tempo
Praha, 1998. 74 s. ISMN M-66052-065-9.
20
Český grafik, scénograf a malíř (*1953).
21
Divadelní, literární, audiovizuální agentura, která zastupuje autory a jejich dědice pro oblast divadelní,
literární i audiovizuální. Zajišťuje, sjednává a uděluje licence k užití autorských děl.
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linka ostatních nástrojů důležitější, a proto musí být brán zřetel při její interpretaci a při
práci s klavírním výtahem.
První jednání
I: Děti jdou středem ulice
Po krátké předehře hned v úvodu zpívá sbor a představuje postavy Aninky a Pepíčka.
Korepetitor musí držet ostinátní rytmus, ale zároveň hrát i dvojhmaty v pravé ruce, které
pomáhají v harmonické orientaci zpěvákům a tvoří tak i přesný souzvuk toho, co zpěváci
zpívají (příklad 47, 48). V partituře hrají melodii trubka a klarinet.
Notový příklad 47

Notový příklad 48

V průběhu úvodní části, při „Poco più tranquillo“ terezínské verze partitury (dále
jen TVP) a při „Allegro ma non troppo“ pražské verze partitury (dále jen PVP), je důležité
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kromě harmonie, hrát i melodii, která doplňuje danou harmonickou složku a pomáhá
zpěvákům lépe se orientovat v daných tóninách (příklad 49).
Notový příklad 49

II. Ulice se plní
Toto číslo je pro klavíristu jedním z náročnějších. Není ani tak důležité vyhrát vše,
co je v klavírním výtahu napsáno, ale vybrat důležité momenty, které pomůžou dotvořit
atmosféru dané situace. Osobně bych se zaměřila na vyhrávky v pravé ruce, kde je
melodie. Drobné noty v partiturách hrají flétna a klarinety v PVP a dále i trubka. Levou
ruku je možné hrát bez skoků na akordy, lze jít pouze po basové lince a držet především
přesný rytmus. Vybrat například pouze první a druhou dobu v taktu (příklad 50). Jistě není
od věci připomenout si barvu nástrojů, které melodii hrají a všímat si akcentace
v klavírním výtahu (příklad 51). V partiturách jsou to všechny dechové nástroje, flétna
hraje ještě o oktávu výš než ostatní. To přispívá ke gradaci čísla. Ještě bych chtěla
upozornit na závěr čísla, kdy hraje malý buben, tzv. virbl před prózou. Na klavíru lze hrát
tremolo v basové poloze (příklad 52).
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Notový příklad 50

Notový příklad 51

Notový příklad 52

III, IV: Ensemble
V této části opery je stejná situace jako v části úvodní. Klavír podporuje zpěv v jeho
dvojhlasé úpravě, tak jako to činí v partiturách dechové a smyčcové nástroje (příklad 53).
Je nutné rozlišit akcentované tóny a plochy více melodicky prozpívané a pomoci tak
zpěvákům k jejich dobré interpretaci (příklad 54). Korepetitor musí vnímat i změny temp
a v části, kde se vyžaduje „molto ritmico“, dopomoci zpěvákům svojí přesností
i k přesnému vyslovování textu (příklad 55).
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Notový příklad 53

Notový příklad 54

Notový příklad 55
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IV, V: Strážník (Píseň)
V písni strážníka, jak zmiňuji výše v kapitole o partiturách, má klavír tacet. Proto je
zajímavé použít na klavíru zvuk, který by měl alespoň trochu připomínat lehkost
napsaných partů violoncella, přičemž v klavírním výtahu se jedná o levou ruku. Melodii
houslí představuje v klavírním výtahu pravá ruka. Dále se zde objevují vyhrávky patřící
klarinetům a flétně. Pokud je klavírista vyhraje, jak má, jistě mohou být hrány. Lze je však
i vynechat, když levá ruka drží správný rytmus a metrum. Z mého pohledu je lepší pasáže
hrát nejen pro atraktivnost místa, ale i proto, aby si zpěvák zvykl, že ještě něco před ním
zazní poměrně v rychlém tempu a naučil se dobře nastupovat. Bude jistě velmi důležité
naučit zpěváka poslouchat basovou linku, která ho bude držet ve správném tempu
i pulzaci (příklad 56).
Notový příklad 56
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V, VI: Valse (lento cantabile)
V této části hudba podkresluje prózu Aninky, Pepíčka a strážníka. Měla by
vyjadřovat monotematičnost flašinetu a podkreslit jednotlivé mluvené fráze. Je napsána
tak, aby rozlišila i postavy, které právě na scéně mluví. Pro Aninku a Pepíčka je přiřazena
sentimentální melodická linka (příklad 57), pro strážníka pak linka výraznější, brilantnější
i rychlejší (příklad 58). Melodii Aninky a Pepíčka hraje flétna, strážníkovu pak klarinety.
V klavírním výtahu je part klarinetů napsán v dvojhmatech. V notách je v tomto místě
psáno zrychlení, a tak by mohlo být nepohodlné hrát vše, co je vypsáno. V tomto případě
stačí hrát pouze vrchní linku.
Notový příklad 57

Notový příklad 58

VI, VII: Aninka a Pepíček (Píseň)
Tato písnička je velmi rozverná a výraznou artikulací se v jednotlivých nástrojích
docílí hravosti písně. Klarinety hrají ve staccatu doprovod – v klavírním výtahu je to linka
pro levou ruku, melodii pak hraje flétna s houslemi, v klavírním výtahu pak ruka pravá.
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Pro klavíristu píseň není těžká, jen se musí dbát na přesnost hraní melodie, která je totožná
s pěveckou linkou a musí tedy odpovídat frázování a potřebám zpěváků. V klavírním
výtahu jsou ještě psané přírazy, které mají v partituře klarinety. Opět není nutné vše
vyhrávat. V daném místě je důležitější harmonie (příklad 59).
Notový příklad 59

VII: Aninka a Pepíček (2. píseň)
Tato část v klavírním výtahu není nikterak technicky náročná. V partituře nechal
autor rytmickou složku na smyčcích a klavíru. To odpovídá v klavírním výtahu levé ruce,
která doprovází melodii. Melodickou linku ponechal autor opět na dechové sekci a prvních
houslích. Při doprovázení je nutné dbát na kantilénu vedené melodie a dodržovat fráze,
které odpovídají zpěvu. I když je tempo předepsané jako „Tempo di marcia“, neztrácí
píseň nic na své líbeznosti právě kvůli melodické lince, která pochod nepřipomíná
(příklad 60). Pochodový rytmus pak zůstává výhradně na doprovodných nástrojích
a klavíru. Když přece jen chce autor i ve zpěvu docílit pochodovějšího rázu, akcentuje
noty. Ale dělá to jen v místě, kde je to logické a slova tomu také odpovídají (příklad 61).
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Notový příklad 60

Notový příklad 61

VIII Finale
Jak zmiňuji v předešlé kapitole, finále je nejrozsáhlejší částí opery, je rozmanité
a mimo to hudebně náročné. Klavírista má velký prostor pro dotvoření atmosféry
jednotlivých částí finále. Může pracovat i s témbrem nástroje, pochopitelně i frázováním.
Je tu prostor i pro úpravu, přesněji pro to, co z klavírního partu vybrat, co je důležité hrát
a co nikoli. Úvod finále začíná písní Brundibára. Zde se nabízí několik variant doprovodu.
Klavírista může hrát pouze doprovod akordů nebo hrát akordy v levé ruce, melodii v pravé
či původní neupravený doprovod. Podle mého názoru je kombinace melodie a akordů
v levé ruce dostačující. Podpoří zpěváka a udrží tep písně (příklad 62).
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Notový příklad 62

V přechodu mezi písní Brundibára a výstupem Aninky a Pepíčka si lze opět vybrat
jakou variantu zvolit. Pokud klavírista zvolí vrchní řádek psaný drobnými notami, tak hraje
ve skutečnosti klavírní part z PVP. Pokud se rozhodne pro druhou variantu, stačí se
věnovat pouze vrchní lince a dvojhmaty nehrát, levá ruka v obou případech hraje to, co má
psáno (příklad 63).
Notový příklad 63

Po této dohře přichází próza Aninky a Pepíčka, po které následuje další jejich píseň.
Hudba navozuje atmosféru přicházejícího večera. Je krásně podpořena akordy v klavíru
v nižších oktávách. Melodie hraná flétnou je psaná v klavírním výtahu jak pro verzi
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terezínskou, tak pro pražskou. Při hraní pražské verze jsem se setkala s kombinací obou
melodií po vzoru terezínské partitury (příklad 64).
Notový příklad 64

Následuje „Andante sostenuto (lugubre), píseň Aninky a Pepíčka. Je kombinací
jejich melodie a melodie ostatních nástrojů (housle, klarinet či flétna – dle partitur).
Klavírní výtah bohužel úplně neobsáhne náladu, kterou vytváří orchestr. Je mnohem
jednodušší svoji sazbou, ale zřejmě nejlepším, co mohlo vzniknout z přepisu partitury.
Proto je velmi důležité dbát na výraz doprovodu a barvitě doplnit zpěv, aby hudba přispěla
k naplnění textu. V tomto místě je lépe hrát bez pedálu, aby se docílil pocit napětí, kterému
v partiturách pomáhá violoncellový part, hrající „pizzicato“ a velké „espressivo legato“
v melodii (příklad 65, 66).
Notový příklad 65 (klavírní výtah)
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Notový příklad 66 (terezínská partitura)

Část „Allegro (molto)“ čili nástup zvířátek na scénu je dle mého názoru přepsán
jednoduše, ale velmi nápaditě. Každý motiv zvířátka vyjadřuje jeho opravdovou podstatu.
Je hudebně zpracován ve třech polohách. Vrabec se objevuje jak v doprovodech nástrojů,
tak i v klavírním výtahu, ve dvoučárkované až tříčárkované oktávě (příklad 67), kočka pak
v oktávě jednočárkované a malé (příklad 68), nakonec pes v poloze basové, v rozsahu malé
a velké oktávy (příklad 69). Rozlišení je rovněž v tempech jednotlivých zvířecích výstupů
a je podkresleno i barvitým textem. Pro vrabce volil autor rychlejší tempo a příkřejší
dynamiku. Pro kočku pak tempo klidnější, aby vytvořilo prostor i pro typické pohyby
kočky. Psa pak charakterizuje bouřlivější projev, který je v klavírním výtahu podpořen
ostrým rytmem levé ruky.
Notový příklad 67
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Notový příklad 68

Notový příklad 69
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Než zazní závěrečná část prvního jednání, přichází ještě společný zpěv zvířátek,
který je jediným trojhlasem v celé opeře. V klavírním výtahu je podporován stejnými
harmoniemi (příklad 70).
Notový příklad 70

Po tomto rozsáhlém a barvitě nápaditém finále následuje závěr a první jednání končí
zklidněním. Je napsáno v duchu dvoudobého rytmu, který převládá po celou dobu finále až
do míst, kde zpívají kočky, tam je rytmus třídobý. Také v této závěrečné části zaznívá
poprvé melodie, která dominuje závěrečné písni na konci opery. Opět je nutné v některých
místech klavírního výtahu vybrat, co nezbytně hrát. Zde se jedná převážně
o rozsah mezi tóny. Některá místa nelze provést, aniž by se nemusely tóny zahrát postupně
za sebou. Tím by však narušily strukturu a plynulost písně. V těchto taktech je proto nutné
vypustit některé tóny a zvolit pouze ty, které jsou důležité. V tomto případě je lépe v pravé
ruce hrát převážně vrchní melodické tóny, v levé ruce pak linku basovou (příklad 71).
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Notový příklad 71

Ještě bych zmínila jedno místo v této písni. Tam, kde končí zpěv a dohrává pouze
klavír, je lépe zvolit kombinaci hraní melodie ve středním a vrchním hlase. Harmonii bych
ponechala pouze ruce levé (příklad 72).
Notový příklad 72
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Serenáda
V tomto kousku, připsaném až v Terezíně, se kytara stává samostatným
doprovodným nástrojem ostatním nástrojům. V klavírním výtahu jsou leckde akordy
neúplné a opět napsané v rozsahu, kdy akord nelze zahrát současně. V tomto místě jsem si
doplnila akordové značky podle terezínské partitury a hrála plné znění akordů pod melodií.
Docílí se tím lepšího harmonického propojení a melodie dostane plnější zvuk (příklad 73).
Notový příklad 73

Druhé jednání
I: Lento
Začátek druhého jednání připomene motivy zvířátek, vrabce a kočky z jednání
prvního na ploše třinácti taktů. Samotný zpěv zvířátek jde za sebou stejně jako předtím, jen
v daleko kratších intervalech. Poukazuji v tomto místě na prodlevu ve smyčcích a klavíru
za doprovodu flétny, která má fanfáru připomínající vrabčáka. V klavírním výtahu je tedy
důležité hrát akordovou prodlevu, ale i drobně vypsané noty, které jsou onou fanfárou
a v orchestru nad touto prodlevou zazní (příklad 74).
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Notový příklad 74

II: Děti a zvířátka cvičí ranní rozcvičku a zpívají
Podobně jako při úpravě v písni Brundibára v úvodní části finále prvního dějství, tak
i v této části lze vybrat z klavírního partu co hrát. Zda zvolit pouze doprovodné tercie
a bas, či bas a melodii, případně ji doplnit o střední hlasy tercií. To však pouze v určitých
momentech, taktech. Píseň je svižná a musí dodržovat puls i tempo. Proto by nemělo ráz
písně nic narušovat (příklad 75). V závěru čísla v „Codě“ bych tercie ponechala po celou
dobu ve vrchních hlasech. Melodie zde není důležitá, již se nezpívá a do závěru hudby se
chystá další akce na scéně (příklad 76).
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Notový příklad 75

Notový příklad 76

III: Okna
V této části opery bych ponechala melodii pravé ruce, jak je psaná ve dvojhmatech.
Nahrazuje zde klarinetovou melodii, která je v orchestru dobře slyšet. V prvních osmi
taktech tohoto čísla nelze pojmout v levé ruce bas společně s akordy. Jak vyplývá z logiky
věci, zazní lépe právě ony akordy, než pouhý bas. V tomto případě se bas už nemusí hrát
(příklad 77).
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Notový příklad 77

Píseň v části „Okna“ je velmi veselá, plná vtipného textu. Není však třeba ji hrát
příliš rychle. Důležitost má právě text, který vyjadřuje, co se vše po ránu na ulici děje.
Pokud je i záměr režie takový, že jednotlivé činnosti chce plně představit, měl by zde
vzniknout prostor pro vyjádření situací (příklad 78, 79, 80).
Notový příklad 78
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Notový příklad 79

Notový příklad 80

VI: Pochod školáků
Pochod školáků je možno sledovat ve dvou rovinách. Rytmická složka je celou dobu
stejná. Vyjadřují ji akordy či basové tóny tohoto krátkého čísla. Na co chci však upozornit,
je melodie ve vrchních hlasech, kdy po čtyřech jejích taktech přijde jen jakýsi zlověstný,
precizní rytmus, podpořený v pražské partituře ještě velkým bubnem (příklad 81). Opět se
zde objeví motiv, který je hlavní melodií v závěrečné písni a byl již představen na konci
prvního jednání, ovšem v pomalejším tempu. Opera však zrychluje a graduje. Nastává zde
problém zahrát vše, co je napsáno v klavírním výtahu. Zcela jasně by měla být hrána ta
melodie, která zaznívá v závěru díla (příklad 82).

66

Notový příklad 81

Notový příklad 82

V: Ensemble
Přichází druhá píseň Brundibára a s ní tzv. „Bitva zvířátek“. Je to část, která je
v partiturách hodně prokomponovaná. Nástroje, především smyčce hrají šestnáctinové
běhy a některé nástroje jako flétna, klarinety hrají pěvecké melodie. Klavírní výtah je opět
upraven tak, aby dostál obsahu orchestrální partitury. V této části je více než nutné vybrat,
co hrát. U písně Brundibára lze ponechat výběr, který již popisuji v části „Finale“, kdy
zpívá Brundibár poprvé. Jakmile nastoupí zvířátka a začínají šestnáctinové pasáže, nechat
je zaznít po dobu zpěvu psa (příklad 83a), poté tyto pasáže opustit a pozornost věnovat
melodii kočky po celou dobu společného zpěvu se psem a textem Aninky a Pepíčka
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(příklad 83b). Je to o mnoho přehlednější pro orientaci zpěváků a dostačující pro celý
doprovod tohoto výstupu.
Notový příklad 83a

Notový příklad 83b

Následuje zpěv vrabce. V tomto místě je důležitý part pravé ruky, který obsahuje
melodii. Nad ní znějící klavírní tremolo je v partiturách psáno pro housle. V tomto případě
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bych jej hrála spolu s melodií, akordy v partu pro levou ruku bych již nehrála. Lépe se
docílí propojenosti zvuku (příklad 84).
Notový příklad 84

Následuje opět zpěv Brundibára a i tempo se zrychluje. Zde lze hrát vše, jak je psáno
až na místo se sextolami, které mají flétna a klarinety ve třech hlasech. Bylo by zbytečné
hrát pasáže v akordech, opět postačí vrchní linka (příklad 85).
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Notový příklad 85

VI: Molto tranquillo (Andante cantabile)
Zde je kladen větší důraz na dynamiku písně, frázování a barevnost zvuku. Je to
pomalejší ukolébavka, kde si může interpret pohrát s agogikou a přednesem. Našli bychom
zde i místa, která jsou náročnější na intonaci a harmonické cítění. Proto je nutné hrát vše,
co do zmíněné harmonie patří a tím podpořit sluchovou představu zpěváků (příklad 86).
Notový příklad 86

70

VII: Honička na Brundibára
Tato krátká mezihra představuje v klavírním výtahu čtyři řádky. Protože nastává
honička po celé scéně, není nutné vyhrávat vše, co je vypsáno v notách. Melodie ve
dvojhmatech může zůstat, akordy pod ní také, od druhého systému se však může ponechat
jen rytmus vypsaný v malých notách (příklad 87). Po deseti dalších taktech se melodie opět
opakuje a po jejím dokončení následuje závěrečná část a konec druhého jednání.
Notový příklad 87

VI, VIII: Finale
Jak jsem se již výše zmiňovala, závěrečná píseň je melodií představenou v posledním
čísle prvního jednání, „Serenádě“ a „Pochodu školáků“. I když ústřední motiv zachovává
ráz pochodového tempa, je postupně gradován a zrychlován (příklad 88). Na konci písně
motiv splyne více s melodií a již není tak dominantní. To dává závěru nečekaný obrat
a z písně vítězné se stává píseň o přátelství a lásce k rodině a vlasti. Text je skvěle
podpořen hudební linkou (příklad 89, 90).
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Notový příklad 88

Notový příklad 89

Notový příklad 90

Jak klavírní party obou verzí, tak i klavírní výtah Brundibára má svá specifika. Práce
s ním vyžaduje naprostou připravenost korepetitora, ať po stránce hudební, nebo
teoretické. Znalost díla i jeho historie je základem pro dobré nastudování a pro pohotovost
při jeho realizaci. Sem spadá samozřejmě i znalost problematiky pěvecké linky a linky
textové. Je to proto, aby ten, kdo s dílem pracuje, dokázal mít nadhled nad všemi složkami
díla a pomohl tak spoluvytvářet kvalitu jeho provedení.
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4. Brundibár v Evropě i ve světě
Ve chvíli, kdy jsem se začala podrobněji zajímat o operu Brundibár, začaly se
objevovat odkazy, články i samotné nahrávky z různých koutů světa. Věděla jsem, že se
Brundibár hraje často nejen v českých zemích, ale že se do projektů zapojí i vzdálenější
kouty světa, jako např. latinská Amerika, bylo překvapivé zjištění. Na hudbě i námětu je
zjevné, že neztrácí po letech svoji přitažlivost jak u dětí, tak i dospělých. Opera Brundibár
se velmi často objevuje na programu školních představení, divadelních projektů, ale bývá
i součástí významných událostí, které připomínají holocaust a dobu, ve které opera
vznikala a byla prováděna.
Skutečnost, že je opera Brundibár populární, doplňuje především význam díla
a odkazu, který přináší dnešním interpretům. Setkala jsem se s velkým zájmem o historii
opery a byla jsem nejednou svědkem živé diskuze o uvádění této opery právě v Terezíně.
Zásluhu na tom mají žijící pamětníci, kteří mohou předávat své nezapomenutelné zážitky
dalším generacím. Jejich odkaz tak dává možnost k zamyšlení nad naší minulostí
i budoucností.
V této kapitole zmíním nahrávky či projekty, které se ke mně dostaly prostřednictvím
lidí, s nimiž jsem vedla rozhovor nebo jsem se na nahrávce či představení osobně podílela.
Bylo velmi poutavé shlédnout záznamy představení, které připravily školy s amatérskými
zpěváky, jako to bylo například v Argentině v provincii Santa Fe. Rovněž bylo velmi
zajímavé porovnat je s vysoce profesionálními výkony některých dalších projektů.
V neposlední řadě je třeba zmínit mnohá představení a pietní akce pořádané
u příležitosti výročí a významných dnů, jako byl například ve Vídni památný den
k osvobození koncentračního tábora Mauthausen nebo Židovský kongres v Praze,
připomínající sedmdesát let od osvobození Osvětimi. Současně s pražským kongresem
byla spojena pietní akce konaná v Terezíně. To vše přispívá k ucelenějšímu pohledu na
provedení opery Brundibár, jak je vnímá širší vrstva interpretů v různých místech Evropy
a světa. Ti mají však jedno společné. V jejich provedeních se vždy zračí radost z hudby,
nadšení, smysl pro profesionalitu, ale především odpovědnost za dílo předávané z generací,
které prožily druhou světovou válku, generaci současné.
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4.1 Brundibár trojjazyčně
První projekt, který chci představit, byl pořízen Fritz Bauer Institutem 22 a dalšími
filmaři jako pedagogický materiál v letech 1995 – 1997. První jeho část je věnovaná
přípravě dětské opery Brundibár, jejímu nastudování a provedení. Druhá se zabývá
tématem terezínského ghetta.
Zaměřím se podrobněji na první část projektu, na nastudování opery Brundibár. Zde
se propojují tři centra Evropy – Praha, Berlín a Varšava, kde opera byla v rámci tohoto
projektu provedena. Na spolupráci se podílely soubory ze tří evropských měst. Byly to
Polnische nachtigallen (Poznaner Knabenchor) z Poznaně se sbormistrem Wojciechem
A. Kroloppem, Tölzer Knabenchor z Mnichova se sbormistrem Wolfgangem Schadym
a Filharmonický dětský sbor Praha se sbormistryní Světlanou Tvrzickou. Soubory se
setkaly v Terezíně, kde společně studovaly operu Hanse Krásy.
Dokument začíná zkoušením Brundibára v Terezíně. Hudební nastudování bylo
svěřeno Rafaelu Sommerovi, který také v dokumentu často hovoří nejen o tomto díle, ale
též o Terezíně. Opera mu byla velmi blízká, zpíval v roce 1943 v terezínském ghettu roli
vrabce. V tomto projektu mu navíc připadla i role dirigenta, vedl orchestr Jeunesses
Musicales Deutschland Weikersheim. Dokument zahrnuje i přípravu kostýmů a kulis.
V rámci natáčení měli dětští účastníci možnost procházet Terezínem a pevností,
seznamovali se s historií města, ghetta i samotné opery. Doprovázeli je také pamětníci,
mezi nimi i Eva Herrmannová, která vyprávěla o svém působení v opeře za války. Součástí
vyprávění byl průřez dobovými nahrávkami a fotografiemi či dalším uměním terezínského
ghetta s porovnáním současné podoby města a nechyběly ani krátké vstupy o obou
autorech jak o skladateli Hansi Krásovi, tak i o libretistovi Adolfu Hoffmeisterovi.
První představení se konalo v Berlíně ve Staatsoper Unter den Linden. Velmi
zajímavým momentem zde byl vstup Rafaela Sommera, který v úvodu zahrál sólově na
violoncello. Během jeho hry děti domalovávaly kulisy přímo na scéně. Scéna byla barevná,
ale velmi jednoduchá. Nástup orchestru probíhal zároveň při dotváření scény, což působilo
poutavě a připomnělo neoddělitelnou součinnost, která bezesporu byla i v představeních
v Terezíně při tehdejší realizaci opery. Představily se zde krátké úseky z Brundibára: scéna
s mlékařem, píseň Brundibára a „Rozcvička“.
22
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Další představení se konalo v Praze v Národním domě na Vinohradech. Účastnilo se
ho mnoho vzácných hostí. Mezi nimi i Greta Klingsberg, která zpívala v roce
1943 v Terezíně roli Aninky. Na nahrávce z pražského představení byly ukázky ze scény
s flašinetářem, první píseň Aninky a Pepíčka „Husičky mi odletěly“ a tzv. „Bitva
zvířátek“.
Poslední představení, tedy třetí se konalo v Národním divadle ve Varšavě. Uvedena
byla scéna zvířat, začátek druhého jednání a „Ukolébavka“.
Úplný závěr dokumentu byl věnován průřezu všemi třemi představeními, kde
stěžejní byla závěrečná píseň opery. Co bylo na dokumentu zajímavé a nepřehlédnutelné,
byla bezprostřednost dětí napříč všemi národnostmi. Jak mezi sebou fungovaly při
zkoušení a spolupracovaly na jednotlivých představeních, která pak důstojně a s nadšením
odehrály ve svých krajích. Obdivuhodné výkony předvedli sólisté, kteří se naučili své party
ve všech třech jazycích a podle mého mínění i s velmi dobrou výslovností. Všichni
účastníci projevili nadšení, spontánnost a smysl pro společné utváření díla. Jejich
pracovitost a odhodlanost v závěru přispěly nepochybně k tomu, že vznikl nadčasový
projekt, který zůstane v paměti všech zúčastněných.

4.2 Brundibár ve Vídni
Další představení, které bych ráda zmínila, bylo provedeno ve Vídni 5. května
2014 u příležitosti památného dne k osvobození koncentračního tábora Mauthausen. Na
půdě rakouského parlamentu se po řadu let koná v tento den pamětní shromáždění proti
násilí a rasismu. Součástí programu bylo mimo jiné i uvedení opery Hanse Krásy
Brundibár. Pořad přenášela v přímém přenosu rakouská televize. Mezi čestnými hosty byly
i Eva Herrmannová a Dagmar Lieblová, které účinkovaly v tehdejších terezínských
představeních. S oběma dámami byl veden rozhovor. Pamětního shromáždění se zúčastnil
i Karel Schwarzenberg, který zde vedle předsedů Spolkové rady Michaela Lampela
a Barbary Pramer pronesl rovněž projev. „…Zdůraznil, že ani dnešní společnost nemá
vyřešený svůj vztah k menšinám, že hlasatelé nenávisti táhnou Evropou, že sice
vzpomínáme mrtvých, ale nejsme s to postavit se včas zlu a že za svobodu a demokracii
musí bojovat každá generace…“23

23

Srov. Brundibár ve Vídni. Terezínská iniciativa, červen 2014, č. 70, s. 3.
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Operu nastudovali a v parlamentu uvedli studenti Vídeňské vysoké hudební školy.
Představení mělo vysokou uměleckou a především pěveckou úroveň. Podle mého názoru
se však z něho vytrácela dětská přirozenost právě pro naprosto profesionální pěvecké
výkony. V názvu Brundibára se sice objevuje opera, ale také „dětská“. Zpěváci působili
starším a hlavně vyzrálým dojmem, a tak se vytratila lehkost a svěžest jednotlivých částí.
Představení bylo odehráno ve vězeňských uniformách a za neustálého naříkání a smutku
jednotlivých postav. Ve výrazu zpěvu a choreografie se objevilo i násilí, především
u postavy Brundibára. Prózy jednotlivých postav, jako jsou zmrzlinář, pekař
a mlékař, připomínají svojí intonací, co vše si nemůžou děti dovolit, když jsou zavřené
v koncentračním táboře. Tento model se objevuje i v postavě strážníka, kterého zde hraje
dívka, sopranistka, což dává posluchači jiný pohled na tuto roli. Na jedné straně
diktátorským tónem zpívá i hovoří, na straně druhé však dívčím vysokým hlasem. Roli
Brundibára vyberou účinkující až na scéně. Nejprve je v pozici, kdy se mu tato figura
nechce hrát, ale nakonec se mu zalíbí a ztělesnění moci a zla si vychutnává. Velmi
zajímavý a poutavý moment nastane, když zpívají Aninka s Pepíčkem jejich druhou píseň
„Nad naší vesnicí“. Píseň je pojata jako sen o svobodě, kdy si oba představují společně
s ostatními, jaké je být volně venku a dívat se do oblak. Je tu ještě jedna zajímavá role, a to
dívky, která sedí na okraji jeviště stranou od všech ostatních a neustále pláče. Později se do
hry zapojí jako nová Aninka. Když nastupují postavy zvířátek, hašteří se mezi sebou
a dávají najevo nesnášenlivost. Po této scéně zpívají Aninka a Pepíček píseň „Já se bojím
Brundibára“, po níž Aninka odchází ze scény do transportu a již se nevrátí. Nahradí ji
nová dívka. V místě, kde končí první jednání a všichni na scéně spí, je v noci slyšet
bolestný nářek představující utrpení v ghettu. Tzv. „Rozcvička“ není o nic optimističtější,
probíhá v umývárně při běžných úkonech spojených s tímto prostorem. Závěrečné části
opery nejsou o mnoho radostnější, při „Ukolébavce“ umírá vrabec, který připomene děsivé
situace z koncentračních táborů. Závěrečnou píseň zpívají všichni s pohledem na mrtvého
představitele vrabce. Když dozpívají, ozve se opět melodie flašinetáře Brundibára, která
připomene, že zlo se může vždy navrátit. Děti odcházejí na všechny strany pryč. Zdá se, že
to, co je dříve spojovalo, se vytratilo, ani ve výrazu tváře nejsou šťastní, i když tábor
opouštějí. Postupně odcházejí i hudebníci, jen vrabec zůstává mrtvý na scéně.
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Z celého představení má divák dojem utrpení, neštěstí, čímž se vytrácí původní
záměr autorů a radost, se kterou se Brundibár v Terezíně hrál. Bezesporu však nelze upírat
projektu profesionální provedení a nápaditost jak ještě jinak Brundibára ztvárnit.

4.3 Brundibár a Argentina
Premiéra argentinského Brundibára se konala 28. listopadu 2005 v Rosariu
v provincii Santa Fe. Video nahrávka obsahuje rovněž průřez historií ghetta Terezín i fotodokumentaci. Autoři projektu především připomínají, jak se opera Brundibár dostala do
Terezína, zmiňují se o jejím autorovi a o dětech, co účinkovaly v terezínských
představeních, ale také o jejich deportacích. Na provedení opery se podílely děti ze školy
Escuela Provincial de Múzica de Rosario. Hudebního nastudování se ujala klavíristka
Daniela Romero, která mimo jiné přebásnila libreto Brundibára do španělštiny.
V dokumentu jsou použity fotografie ze zkoušek a samozřejmě i ukázky z představení
s komentářem o ději opery. Všichni zúčastnění se ujali svých rolí s nadšením. I když
pěvecké výkony dětí jsou spíše amatérské, neztrácejí nic na svém půvabu a působivosti
právě pro zanícení, které je podtrženo latinsko-americkým stylem projevu.
Na závěr představení poděkoval Dagmar Lieblové viceprezident projektu Jorge
Ferrari, který byl současně i režisérem celého projektu, včetně hudebního nastudování. Své
poděkování paní Lieblové vyjádřil ještě v dopise datovaném 8. listopadu 2006, kde znovu
vyzdvihl nadšení, se kterým se všichni do nastudování pustili. Zmínil také, že cílem bylo
seznámit lidi s operou Brundibár a s jeho historií, což se právě díky tomuto projektu
podařilo.

4.4 Brundibár a Dětská opera Praha
Dokument, který vznikl ve spolupráci s Dětskou operou Praha, Národním divadlem
Praha a studiem ADK Praha, obsahuje záznam nejen ze zkoušek opery Brundibár, ale
i samotné představení v Divadle Kolowrat. Zahrnuje rovněž i rozhovory a dokument
o městě Terezín, o pevnosti a její historii. Součástí nahrávky je také krátké seznámení
s Dětskou operou Praha, o jejím založení a repertoáru.
Velmi zajímavé je nahlédnutí do zkoušek opery, na kterém se podíleli umělecká
vedoucí souboru Jiřina Marková-Krystlíková, dirigent Robert Jindra, sbormistr Milan Malý
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a choreograf Josef Kotěšovský. Dalšími nepostradatelnými vstupy dokumentu jsou
rozhovory, vedené s hlavními postavami opery. Nepochybně zajímavý je i rozhovor s Evou
Herrmannovou.
Představení na půdě Kolowratského paláce je velmi působivé. Malý, avšak zajímavý
prostor nabízí divákovi přirozený kontakt s účinkujícími i orchestrem.
Pěvecké výkony dodaly opeře profesionální podobu. Když se s nimi spojí i dobře
vystavěná choreografie, celek působí autenticky, divák se lépe „vžívá“ do každé z rolí
a může si tak odnést zážitek, který jej obohatí. Protože opera Brundibár trvá přibližně
35 minut, byla inscenace doplněna o další Krásovu skladbu „Ouvertura pro malý
orchestr“, během níž se představily všechny hlavní postavy opery. Součástí představení je
postava muže v kabátě se žlutou židovskou hvězdou, která má připomínat, kde také ještě
byla opera uváděna. Tato postava nijak neruší, ani neděsí, pouze je připomínkou oné doby.

4.5 Napsalo se o Brundibárovi
Brundibár Hanse Krásy je značně oblíbenou dětskou operou. To dokazují nejen četná
provedení, ale především zájem o díle psát. Zvolila jsem záměrně časopis „Terezínská
iniciativa“,24 jenž se aktuálně vyjadřuje k akcím a událostem spojeným s výročími,
památnými dny a událostmi týkajícími se holocaustu. Vybrala jsem tedy články, které
souvisí s uváděním opery Brundibár. Některé z nich se přímo vztahují k výše zmíněným
videonahrávkám.
Brundibár nejen v Evropě, ale i za „velkou louží“: „…Měl jsem možnost zažít
inscenaci Brundibára v kanadské provincii Saskatchewan v květnu 2005 a chci o tom
podat zprávu. Naše dcera Rita [Rita McLeodová-Lieblová], která tam žije a živí se
psychologií, se na jaře 2004 rozhodla Brundibára (jako producent) uvést, a po patnácti
měsících to dovedla k úspěchu… Trochu problém u Brundibára je, že trvá jen 35 minut. Na
základě nápadu Evy Merové doplnili celovečerní program tak, že v první části bylo pásmo
zkomponované z recitací básní dětí z knihy „Motýli zde nežijí“ a písní z kmenového
repertoáru SCC [The Saskatoon Children's Choire], a po přestávce byl uveden Brundibár.
S notami na Brundibára je situace ne zcela přehledná. Místní hudební vědec a skladatel,
odborník na Krásova učitele Arnolda Schönberga, pro saskatchewanskou inscenaci znovu
24

Sdružení bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta, zároveň i časopis stejného znění, vydávaný jako
občasník.
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vytvořil z klavírního výtahu orchestrální partituru pro 7 nástrojů… Celý projekt upoutal
zájem médií. Již letos na jaře, dávno před premiérou, přinesly místní noviny o projektu
celostránkový článek. A to byl jen začátek mediální smršti, kdy Rita s Danou [Lieblovou]
byly několikrát v novinách, poskytly asi deset rozhlasových interview a televizní stanice
s nimi natočily několik dlouhých pořadů, které se dokonce dostaly do velmi sledovaného
pořadu celokanadské veřejné stanice CBC. Reportéři pochopili, že tu nejde o židovský
vzpomínkový pořad, ale o umělecké vyjádření myšlenek, které mají co říci mladým
i starším dnešního světa…“25
Brundibár ve Vídni: „…Po hlavním projevu následoval rozhovor redaktora
Michaela Kerblera s námi dvěma [Dagmar Lieblovou, Eva Herrmannovou] a pak
Brundibár v provedení studentů Vídeňské univerzity pro hudbu a výtvarné umění. Jejich
pojetí se podstatně lišilo od provedení této opery, jak ji obvykle vídáme. Jejich Brundibár
byl o tom, jak tuto operu zpívají děti, resp. mladí lidé v koncentráku, ve stylizovaných
vězeňských mundurech s číslem na krku, vyčerpané, hladové, umírající. Ani finále
nezaznělo jako radost z vítězství nad zlem, nýbrž jako vzpomínka na ty a pocta těm, kdo
nepřežili, když po posledním sboru zpěváci i členové orchestru postupně odcházeli za
zvuku flašinetu ze scény.“26
Opět Brundibár mimo Evropu, tentokrát v Jižní Americe: „Nedávno se na
Terezínskou iniciativu obrátil Jorge Ferrari, zástupce ředitele a vedoucí pěveckého sboru
hudební školy z města Rosario v Argentině. Vysvětloval, že četl knihu Hudba v Terezíně od
Joži Karase27 a že se rozhodl nastudovat se svým sborem Brundibára. Prosil, zda bychom
mu mohli poslat adresu někoho, kdo v Brundibáru v Terezíně zpíval nebo kdo ho alespoň
slyšel. Že v Argentině jen málokdo ví o Terezíně a o Brundibáru nikdo. Poslali jsme mu
několik emailových adres a zakrátko jsme dostali další zprávu, ze které citujeme: „Napsal
jsem lidem, jejichž adresy jste mi poslali, a všichni mi odpověděli… Začal jsem
připravovat Brundibára, protože na mne tak zapůsobila kniha Joži Karase. Ale děti, které
v Terezíně zpívaly, pro mne byly neskutečné jevy. Teď to jsou opravdové osoby, poslaly mi
emaily a dozvěděl jsem se od nich spoustu věcí o Brundibáru v Terezíně. Neumíte si
představit, jak mě každá odpověď dojímá… Doufám, že představení Brundibára bude
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LIEBLOVÁ, D. Terezínská iniciativa…, c. d. (srov. pozn. 23).
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výzvou proti válce a diskriminaci a také poctou všem dětem, které zpívaly Brundibára
v Terezíně, všem, které přežily i nepřežily…“28
Brundibár v Mnichově: „…V Mnichově byla iniciátorkou (vždycky je to jeden člověk
nebo malá skupinka, kdo Brundibára vydupe ze země) houslistka mnichovské Státní opery
Susanne Gargerle, dcera rodáka z Mikulova. Z profesionálních hráčů orchestru dala
dohromady třináctičlennou skupinu pod názvem Shalom-Ensemble a s nimi na skvělé
hudební úrovni Krásova Brundibára nacvičila. Před Brundibára vhodně zařadili Předehru
k Brundibárovi od Paula Arona Santforda. Získala souhlas ředitelství opery s tím, aby
Brundibára nacvičil a zpíval operní dětský sbor pod vedením svého sbormistra. Koncertní
sál dala k dispozici mnichovská židovská obec ve svém novém velkorysém kulturním
domě… Druhá věc, která mi v Mnichově připadala pozoruhodná, byl výsledek
experimentu, který organizátoři představení nevědomky s mládeží udělali. V den
představení byla generálka, a na tu rozumně pozvali několik školních tříd, s tím, že s nimi
Dana [Lieblová] udělá besedu. Jistě děti na celé téma předem připravili, v tom se lze na
Němce spolehnout, také to zdůraznili, že učitelé celé téma se svými třídami probírali. Před
večerním představením pak někoho napadlo, aby Dana s operním sborem, který
Brundibára hrál, ještě rychle pohovořila, že děti mají otázky. Obě besedy jsem viděl,
a rozdíl byl nápadný. Děti ze sboru, a to i ty mrňavé šestileté, se nekonečně, intenzivně
pořád Dany na něco ptaly. Na obličejích jim bylo vidět, jak usilovně se snaží správně
zformulovat své dotazy, byly naprosto soustředěné, a nakonec to ukončil sbormistr, že se
musejí jít obléknout a nalíčit, že už není čas. Školní třídy také měly dotazy, učitelé se
nemuseli stydět, vše bylo v pořádku. Ale rozdíl byl frapantní. Děti z operního sboru měly
viditelně o celé téma šoa29 nesrovnatelně hlubší a citovější zájem než jejich vrstevníci
z normálních tříd. Ukazuje to na fakt, který je známý, ale zapomíná se na něj. Děti získají
k tématu zcela jiný, hlubší, citově podepřený a tím trvalejší vztah, když je to spojeno
s jejich vlastní aktivní činností (v tomto případě nastudování Brundibára), než když se
o tom, třeba dlouze a důkladně, učily…“30
Brundibár a Dismanův soubor: „V polovině září 1990 jsme se ujali vedení
Dismanova rozhlasového dětského souboru, tedy tělesa s dlouhou tradicí rozhlasovou
28
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a činoherní (Miloslav Disman soubor založil už v roce 1935). Nabídka uvést dětskou operu
proto zaskočila nejenom nás, ale také tehdejší členy souboru a jejich rodiče. U zrodu této
myšlenky stála Terezínská iniciativa a pan Jiří Vrba.31 Sám v Brundibárovi nikdy
neúčinkoval, terezínská představení však intenzivně vnímal jako divák (byl do terezínského
ghetta deportován na sklonku roku 1941 jako sedmnáctiletý). Vrbova úvaha byla prostá:
autenticitu někdejších terezínských představení na půdě magdeburských kasáren může
dnešnímu diváku přiblížit právě dramatický soubor, s neškoleným pěveckým projevem
- ostatně terezínské děti také nebyly většinou po pěvecké stránce výjimečně připravovány
a teprve setkáním s náročným úkolem dospívaly k dobrým pěveckým výkonům. Vrbovou
zásluhou jsme se spolu s dětmi i my začali seznamovat s historickými fakty, se jmény,
s pohnutými událostmi terezínského života v ghettu a dalších internačních táborech
(J. Vrba prošel Osvětimí a přežil i úděsný pochod smrti buchenwaldských vězňů)…
Všechny úvodní pochyby se pomalu rozplývaly, jakmile jsme postupně zabředali do
vážnější a systematičtější práce. Operu jsme začali s dětmi studovat na horách v lednu
roku 1991… Konečně se na dohled přiblížilo datum 18. října 1991… V den premiéry jsme
přímo v sále Kulturního střediska v Terezíně absolvovali poslední zkoušku. Vymínili jsme
si, aby byl sál uzavřen, ale zájmu účastníků setkání nebylo možné odolat. Jakmile zazněly
první tóny známých melodií, nastal shon u dveří i v zákulisí. Nebylo možné původní striktní
požadavek dodržet - odepřeli bychom si neopakovatelný zážitek onoho zamýšleného
přesahu generací, nikoliv symbolického, ale reálného podání ruky a pohlazení: vždyť mezi
diváky, kteří se „načerno“ dostali do sálu, byli mimo jiné Greta Hofmeisterová, která
zpívala více než padesátkrát Aninku v původním terezínském Brundibárovi (přicestovala
z Izraele), Ela Weissbergerová, někdejší představitelka kočky (žije nyní v USA)… Samotné
představení mělo nádhernou atmosféru - děti nezpívaly bezchybně, sem tam se některý
nástup nevydařil tak, jak bychom si představovali, ale celkové vyznění bylo překvapivě
osobité čistotou výrazu a upřímností, s jakou děti gradovaly svůj výkon k finálové písni. Tu
si sál zazpíval spolu s nimi… Jsme rádi, že naše říjnová premiéra v roce 1991 v Terezíně
i více než stovka představení doma i v zahraničí pomohly Brundibárovi znovu na svět, na
svět i po tolika letech stále bolavý a nevraživý, ale zdaleka ne tak tragický, jakým byl za
dob, které se už nebudou opakovat…“32

31
32

Propagátor židovské kultury, stál u zrodu Terezínské iniciativy (1904 – 1993).
FLEGLOVÁ, Z., FLEGL, V. Brundibár a Dismanův soubor. Terezínská iniciativa, únor 2005, č. 30, s. 16.
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Brundibár po šedesáti letech a ještě kousek dál: „Slavnou dětskou operu Brundibár
jsme většinou viděli již nesčetněkrát, její letošní uvedení 23. září však mělo mimořádně
slavnostní ráz. Památník Terezín a Terezínská iniciativa ji uvedly k šedesátému výročí její
terezínské premiéry (podle Rudolfa Fraňka to bylo 26. září 1943). Hrála se, stejně jako
před šedesáti lety, na půdě Magdeburských kasáren, v prostředí již mnohem
kultivovanějším. Zahráli a zazpívali ji členové DRDS (Dismanova rozhlasového dětského
souboru) pod vedením Zdeny a Václava Fléglových. Jednoduché, ale o to půvabnější
a působivější provedení připomnělo atmosféru původního terezínského představení,
dodávajícího radost, povzbuzení a naději. Výročního představení se zúčastnili i mnozí
tehdejší členové sboru a dvě „sólistky“ – z New Yorku přijela známá „kočička“ Ela
Weissbergerová (Steinová), z Jeruzaléma u nás vzácněji vídaná „Aninka“ Greta
Klingsbergová (Hofmeisterová). Po představení se rozvinula bohatá rozprava účinkujících
i diváků někdejších terezínských představení. Vzpomínali na zkoušky a vystoupení
v Terezíně i v pražském židovském sirotčinci, na nevídanou oblibu Brundibára mezi
terezínskými dětmi, které ji uměly zazpívat od začátku do konce. Ale zejména se
vzpomínalo na všechny, ať to byli členové sboru nebo představitelé hlavních rolí, kteří
válku nepřežili…33
Budu tedy kočka: „…přišli k nám na pokoj a řekli vychovatelce: „Jestli tam máš
děti, které umějí zpívat, pošli nám je, nacvičujeme dětskou operu.“ Šly jsme tam tři a měly
předzpívat. Já se třásla a nechtěla jsem zpívat, jak oni chtěli. Nakonec mi řekli: „Ty budeš
mít roli kočky, to je něco zvláštního.“ A tak jsem jim řekla: „Když myslíte, budu tedy
kočka.“ Zpívala jsem ji 55krát.“34
Jistě by se dalo pokračovat v dalších citacích článků o Brundibárovi a s ním
spojených událostí. U čeho bych se však ještě pozastavila, je židovský kongres, který se
konal jako připomenutí 70 let od osvobození Osvětimi 26. – 27. ledna 2015 na Pražském
hradě. První den kongresu byly na programu politická témata, druhý den se konalo
slavnostní setkání ve Španělském sále Pražského hradu, které končilo slavnostním
koncertem. Dále pak se uskutečnil pietní akt v prostorách židovského hřbitova v Terezíně.
Kongresu se účastnilo sto a jeden přeživší Osvětim. V rámci pietní akce v Terezíně byla
uvedena i část Brundibára.
33

LORENCOVÁ, A. Brundibár po šedesáti letech a ještě kousek dál. Terezínská iniciativa, listopad 2003,
č. 26, s. 10.
34
WEISSBERGEROVÁ, E. Budu tedy kočka. Terezínská iniciativa, listopad 2003, č. 26, s. 12.
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Nech můj lid žít: „…V odpoledních hodinách odjeli účastníci Mezinárodního fóra do
Terezína. Tady si na Židovském hřbitově znovu všichni připomněli památný den, kdy byla
osvobozena Osvětim. Přístupovou cestu k hřbitovu lemovaly pověšené kopie kreseb a textů
z časopisu Vedem.35 Ani tady nechyběla hudba, bylo možné slyšet úryvky z dětské opery
Brundibár, která byla mnohokrát v Terezíně uváděna. Nakonec děti z místní školy
položily mezi náhrobky na hřbitově svíčky a tak vytvořily obrys velké Davidovy hvězdy.
V rámci smuteční ceremonie byl odhalen památník obětem 2. světové války…“36
Pietní akt v Terezíně byl velmi poutavým, ale především úctyhodným projevem
k uctění památky obětí holocaustu. Tak jako na Pražském hradě, tak i zde se sešlo mnoho
významných hostí, aby si společně připomněli hrůzné události 2. světové války a tak
vzpomněli i na ty, kteří nepřežili. Kromě jednotlivých projevů a vzpomínek byla čtena
terezínská poezie, kterou s dojetím v hlase a noblesním projevem recitoval Ben Kingsley.37
Celý ceremoniál včetně slavnostního dne na Pražském hradě je možné shlédnout na
internetu.
S Brundibárem je spojeno i literární počínání. Zmíním knížku „Brundibar“,38 která
vyšla v USA. Je to jistě počin, který přiblíží širším vrstvám dětských čtenářů i jejich
rodičům příběh, jenž sice svojí historií má dnes větší přesah, ale podle mého názoru se
v této knižní podobě dostal do polohy, kde se stává diskutabilním.
Výtvarná stránka jednotlivých scén ve zmíněné publikaci působí v některých
momentech ve výrazu tváří postav poněkud tvrdě až nepřirozeně. Ale to by se dalo
pominout s tím, že dětské oči mohou vnímat obrázek jiným způsobem než dospělí. Co však
nelze přehlédnout, je závěr převyprávěného příběhu. Pohádka sice končí dobře, Brundibár
je poražen, avšak poslední slova knihy patří jemu. Mluví o návratu zpět, o tom, že tyrani se
nikdy nevzdávají, a i když odchází, bude nablízku. Kniha končí slovy „s láskou
Brundibár“. Toto vyústění dětské knihy a hlavně opery Brundibár, která pro mnohé
znamená svobodu a opravdové vítězství nad zlem, nebylo úplně přijato. Svědčí o tom
připravovaný článek Michaely Vidlákové jako reakce na „amerického“ Brundibára a dopis
adresovaný jednomu z autorů Tonymu Kushnerovi, který za Terezínskou iniciativu napsala
Dagmar Lieblová 2. února 2015. Upozornila v něm, že příběh má svoji historii, který je
35

Časopis tajně vydávaný mladými chlapci v terezínském ghettu v roce 1942 – 1944.
FANTOVÁ, E. Nech můj lid žít. Terezínská iniciativa, leden 2015, č. 73, s. 2.
37
Britský herec (*1943).
38
SENDAK, M., KUSHNER, T. Brundibar. Hildesheim : Gerstenberg, 2004. 56 s.
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dán jejími autory a není tedy nutné do něj zasahovat. Požádala T. Kushnera, aby
s nakladatelem dohodl změnu, závěr knihy vypustil a ponechal příběh v originálním znění.
Bylo velmi přínosné shlédnout nejen videonahrávky a svůj pohled porovnat i se
souvisejícími články Terezínské iniciativy. Zajímavé bylo sledovat, kolik informací
a souvisejících odkazů se skrývá pod jedním pojmem Brundibár. Téma je bezesporu
široké, stále živé. I když se jedná o velmi jednoduchý příběh, dá se na něj stále dívat, číst
o něm a nechat se jím inspirovat. Důkazem je jeho popularita a časté uvádění při
příležitostech nejen spojených s Terezínem a jinými významnými dny věnovaných druhé
světové válce.
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5.

Rozhovory

s PhDr.

Dagmar

Lieblovou

a

Mgr.

Evou

Herrmannovou
5.1 Životopis Dagmar Lieblové
Dagmar Lieblová se narodila 19. 5. 1929 v Kutné Hoře v židovské rodině. V červnu
1942 byla s rodiči, mladší sestrou a babičkou deportována do Terezína a později do
tzv. rodinného tábora Birkenau. Bohužel přežila z rodiny jako jediná a do konce války si
prošla dalšími koncentračními tábory. Do Československa se vrátila v létě roku
1945. Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor němčina-čeština. Oba
jazyky učila na několika školách a téměř dvacet let vyučovala tlumočnictví
a překladatelství na katedře Filozofické fakulty. Byla zakladatelkou Terezínské iniciativy,
které dnes předsedá. V jejím rámci pořádá přednášky o holocaustu. Je zvána na významné
akce a přednášky či představení dětské opery Brundibár po celém světě. V roce 2011 byl
prezidentem republiky Dagmar Lieblové udělen řád T. G. Masaryka.39

5.2 Rozhovor
Co se vám vybaví, když se řekne dětská opera Brundibár?
„Závisí to trochu na době, která je. Samozřejmě si Brundibára pamatuji od té doby,
když se hrál v Terezíně. Potom se dlouho nehrál. Neúčinkovala jsem v Brundibárovi moc
dlouho a zpívala jsem jenom ve sboru. Ale na všechny, kdo jsme se nějakým způsobem toho
účastnili, to zanechalo skutečně nezapomenutelné zážitky – na vždy. A teď, když se
v poslední době Brundibár leckde hraje, tak samozřejmě to jednak vyvolává trochu
vzpomínky na dobu v Terezíně, a na druhou stranu to nutí nejen mě, ale i ostatní trochu
srovnávat. Jak to bylo tenkrát a jaké je provedení teď.“
A jak je to tedy teď? Líbí se vám nová provedení?
„Já znám v Praze hlavně provedení Dismanova rozhlasového dětského souboru,40
které nastudovali Václav a Zdena Fleglovi.41 Brundibára, kterého dělala Dětská opera,
jsem neviděla, to mi nějak ušlo. Potom jsem viděla jedno představení v Kanadě a nedávno
jsem se účastnila představení v Mnichově, to bylo také velmi zajímavé. A měla bych jet do
39

LAUERMANN, M., LIEBLOVÁ, D. Přepsali se – a tak jsem tady, příběh Dagmar Lieblové. Brno : Tisk
POINT CZ s. r. o., 2013.
40
Soubor spolupracující s Českým rozhlasem. Roku 1935 ho založil režisér Miloslav Disman.
41
Sbormistr Dismanova rozhlasového dětského souboru a umělecká vedoucí.
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Vídně, kde se také bude hrát. Takže se dá říci, že se Brundibárem zabývám již dlouho.
Provází mě od čtrnácti let.“
Na základě čeho se vybírali v Terezíně zpěváci, kdo měl zpívat sólo nebo ve sboru?
„Když se začínalo s nastudováním Brundibára, někdy v létě 1943, moc dlouho se
nenacvičoval. Premiéra byla 23. září 1943. Já konkrétně a moje kamarádky jsme se k tomu
dostaly tak, že v domově, kde jsme bydlely – tzv. domově dívčím, jsme hodně zpívaly.
Nacvičovaly jsme mnoho národních písniček. Naše opatrovnice zpívala u Schächtera42 ve
sboru a jednou nás poslala dolů do sklepa, kde byla možnost nechat se vyzkoušet, jestli
můžeme v Brundibárovi zpívat. Tento sklep byl v Terezíně v budově, které se říkalo
410. Bylo to na náměstí, vedle kostela, kde právě byl i náš dívčí domov. Přímo tam zkoušel
Schächterův sbor opery. Vzpomínám, jak jsem přezpívala a byla zařazena do sboru a jedna
z nás, z těch čtyřiadvaceti děvčat, ta pak dostala hlavní úlohu. Byla to Greta Hofmeister
[Klingsberg], která zpívala roli Aninky.“
Už jste trochu naznačila, co pro vás účinkování v Brundibárovi znamenalo, že vás
vzpomínka na to dodnes provází. A co to pro vás tehdy opravdu znamenalo? Byl to
zážitek, že jste mohla zpívat v češtině závěrečnou vítěznou píseň o poražení zla? Nebo
to bylo ještě něco jiného?
„Já si myslím, že to nebyla jen ta vítězná píseň. Ona ta hudba je krásná. Mně vždy
připadá zajímavé, že ačkoli je to tolik let, tak pořád ještě se dětem líbí. I když se vkus
samozřejmě mění. Pro nás to znamenalo… Jednak to bylo úžasné, že se můžeme na něčem
takovém podílet, a byl to zvláštní zážitek. Brundibár je trochu pohádka, kde vystupují
zvířátka a tak. Ale pro nás, když se teď na to dívám zpátky, to byla pohádka o normálním
životě. Protože se tam vyskytuje mlékař, pekař, strážník a děti chodí do školy. To bylo
všechno, co jsme již několik let nezažívali. Nacvičovalo se to v roce 1943 a my jsme
minimálně již tři roky nesměli navštěvovat školy. A kromě toho jsme nemuseli mít hvězdu
při představení. A já si myslím, že jsme s tím byli všichni nadšení! Navíc jsme obdivovali
Brundibára Honzu Treichlingera, protože ten byl úžasný. Byl to zkrátka nezapomenutelný
zážitek.“

42

Český skladatel, pianista a dirigent (1905-1945) – organizátor kulturního života v Terezíně.
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V kolika představení jste účinkovala?
„Představení bylo přes padesát. Já jsem se zúčastnila pouze premiéry a pár dalších
představení, protože jsem byla v prosinci 1943 poslána pryč z Terezína, takže jsem už pak
nezpívala. Vím, že Gretka zpívala Aninku asi padesátkrát. Ale s kočkou je to taková potíž!
Ela Weissberger, která žije v USA, zpívala právě tuto roli a máme o tom malý spor. Má mi
trochu za zlé, že vím, že nebyla jediná kočka, a ona tvrdí, že jí byla. Takže v tom se trochu
neshodneme, ale to nevadí. Už jsem to říkala před několika lety, deseti – je možné, že už je
to takto dlouho? V roce 2003 bylo šedesáté výročí premiéry, kdy se uváděl Brundibár
v Terezíně. Byl k tomu samozřejmě nějaký úvod a já jsem měla něco říct. Tenkrát jsem
řekla, že bych si ráda vzpomněla na ty, co zpívali v Brundibárovi a nepřežili, jako
například první kočka Ruda Laub. Ela mi to měla tehdy velice za zlé. Ale zkrátka vím, že
kočku zpíval kluk, který šel tím stejným transportem jako my. Možná zpíval třikrát? A Ela
zpívala pak padesátkrát. Ale asi to zapomněla.“
Již jste zmínila, že někdo zpíval třikrát, jiný padesátkrát. S tím souvisí další má
otázka. Uvědomovali jste si, co to znamená, když najednou někdo chyběl, zkrátka již
nepřišel. Vnímala jste, co se dělo?
„Já jsem to vlastně osobně nezažila. Odjela jsem z Terezína velmi brzy. Takže když
odcházeli další účinkující, už jsem tam nebyla. Bylo to ale bohužel tak běžné. Zvyknout si
na neustálý odchod lidí se samozřejmě nedalo, ale každý věděl, že se s tím nedá nic dělat.
Týkalo se to úplně všech. Například u velkého sboru, když se nacvičovalo Verdiho
Requiem, tak se neustále měnili členové sboru. Ale i tak za tu krátkou dobu to byly věci,
které člověk nezapomene.“
Potkala jste se v Terezíně s některými hudebními osobnostmi?
„Já jsem celkově v Terezíně byla rok a půl, ale ze začátku se nekonaly žádné kulturní
akce, to až později. Takže jsem neměla takovou příležitost potkat se s dalšími osobnostmi.
Samozřejmě s Rafaelem Schächterem, i když ne nějak blízko. Na Hanse Krásu se
nepamatuji. Ale nejvíce si pamatuji Karla Bermana,43 tenkrát mu bylo dvacet? V Terezíně
kromě účinkování ve sboru zpíval také Kecala v Prodané nevěstě. Měli jsme s ním krásný
zážitek. Ve sklepě, o kterém jsem již hovořila, bylo staré harmonium a my jsme ho jednou

43

Český operní pěvec (1919 – 1995) – skladatel, operní režisér, libretista a překladatel.
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přinesly s děvčaty do druhého patra k nám, kde jsme bydlely. Naše opatrovnice se znala
s Karlem Bermanem a pozvala ho. Přehrával nám celou Rusalku. Něco zpíval, něco jen
hrál, něco odvyprávěl. Od té doby, když slyším Rusalku, tak si na toto vzpomenu. Neměla
jsem příležitost mu tuto historku říct, až potom krátce před jeho smrtí. V centru Franze
Kafky byla výstava o hudbě v Terezíně a shodou okolností tam byl i Karel Berman.
Náhodou jsme se sešli před nějakým exponátem a já jsem si dodala odvahy, oslovila ho,
jak na tento zážitek vzpomínám. A on tehdy řekl: ,Nejste jediná.‘ Myslím, že nedlouho na to
zemřel, měla jsem radost, že byla možnost mu to přeci jen říct. Protože to byl skutečně
zážitek. V Terezíně jsem pak byla na koncertě paní Alice Herzové-Sommerové,44 hrála na
půdě v kasárnách nějakého Chopina. To byl také zážitek. Vůbec se účastnit nějakého
kulturního pořadu bylo vždy něčím výjimečným.“
Mimochodem, jak se koncerty v Terezíně organizovaly?
„Při

samosprávě

Freizeitgestaltung

45

existovalo

oddělení,

které

se

jmenovalo

německy

– jakási volnočasová tvorba. A ti to myslím organizovali. Bylo tam

několik týmů, jeden z nich byl právě Schächter se svým sborem, který nacvičil Prodanou
nevěstu. Uváděla se v tělocvičně bývalé školy. Dále byla nastudována a provedena
Hubička nebo Figarova svatba. Na představeních či koncertech vystupovaly třeba Edita
Krausová, Alice Herzová-Sommerová. Jak jsem říkala, nikdy jsem se s ní nesetkala osobně,
jen jsme si v roce 1991 vyměnily několik dopisů. Abych to vysvětlila. V roce 1990 se
založilo sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta. Jmenuje se Terezínská iniciativa
a v roce 1991 jsme pořádali setkání - padesát let po zahájení deportací. V Praze bylo
několik pamětních dní, v Terezíně se otevíralo muzeum ghetta a bylo také několik koncertů.
Někoho napadlo, že se uvede Brundibár. Toho se ujal a poprvé po dlouhé době operu
nastudoval Dismanův soubor. Tenkrát mi psala paní Herzová-Sommerová, jestli by nemohl
účinkovat na některém z koncertů její syn Rafael. A já jsem tenkrát dostala za úkol jí
napsat, že to bohužel není možné, jelikož program byl už stanovený. Program byl velice
bohatý. Probíhal v Obecním domě. Rafael tu měl pak koncert jindy a dokonce byl účasten
i na jednom Brundibárovi v Terezíně, kde zpívaly české, německé a polské děti.“

44
45

Uznávaná koncertní klavíristka (1903 – 2014).
Oddělení pro osvětu zřízené v létě 1942; pověřené organizací kulturního a společenského života v ghettu.
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Zmiňovala jste Kanadu. Povězte o ní.
„Tak Kanada – to je zajímavé. Nejstarší naše dcera, která žije v Kanadě, to líčí tak,
že se jednou vzbudila a řekla si, že tam uvede Brundibára. Před lety ji totiž požádala jedna
Američanka, aby přeložila znovu text do angličtiny, což tedy udělala. Američanka pak její
text zveršovala. A to ráno, když ji napadlo uvést Brundibára v Kanadě, si vzala telefonní
seznam a hledala dětský sbor, který by to mohl zpívat. Našla jednu sbormistryni, zavolala
jí a vysvětlila, o co jde. Ta souhlasila. Ještě oslovila svého známého – hudebního
skladatele, kterého poprosila o aranžování doprovodu. Další známý se ujal režie.
Brundibár byl uveden v květnu 2005 v Saskatoonu. Tohle místo nikdo nezná, je uprostřed
prérie. Bylo asi sedm představení. Já jsem byla pozvána jako čestný host. Brundibár má
jednu nevýhodu, když se má uvádět jako večerní představení, tak je krátký. Většinou se
k němu něco přidává. Ne vždy je to zcela vhodné. Paní sbormistryně tehdy vymyslela
úžasnou věc. Vybrala básně, které složily děti v Terezíně, jež se ten večer recitovaly,
a k tomu byla uvedena skladba, kterou měl sbor nacvičenou a která se k tomu báječně
hodila. Básně byly v první části do přestávky. Jedna dívka recitovala velmi známou báseň,
Poslední motýl.46 Recitovala ji mimo jeviště, někde na balkóně, jen u svíčky a to byl úžasný
úvod k Brundibárovi. Mimo jiné byl velmi dobře nastudovaný. Překvapení pro mne bylo,
když zpíval sbor závěrečnou píseň, tak ji na potřetí zazpíval česky. Bylo to jedno
z nejkrásnějších představení, co jsem kdy viděla.
V Mnichově to zase organizovala houslistka mnichovské opery nebo mnichovského
státního orchestru, Susanne Gargerle. Hraje ještě v jednom uskupení, které se zabývá
terezínskou hudbou. Bylo to koncertní provedení s nějakým málem rekvizit, ale ne jako na
divadle. Tak jako v Kanadě jsem musela něco říci před představením, tak i v Mnichově mě
požádali o slovo. Přímo o diskusi s dětmi pozvaných škol. Diskuse probíhala mezi
generálkou a představením. Ale i děti ze sboru chtěly se mnou hovořit. Tak jsem šla za nimi
a byly opravdu úžasné. Vyptávaly se nejen na Brundibára, ale i na vše okolo. Až nakonec
musel diskuzi ukončit sbormistr, jelikož za chvíli začínalo představení. Opět to byl velký
zážitek.
A ještě se ke mně dostala zajímavá nahrávka, kterou jsem pro vás připravila. Je
z Argentiny, kde se Jorge Ferrari rozhodl uvést Brundibára v Rosariu v Provincii Santa
46

Pavel Friedmann, český básník (1921 – 1944) – získal posmrtnou slávu za báseň „Poslední motýl“
napsanou v Terezíně 4. 6. 1942.
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Fe. Skutečně toho Brundibára nacvičil. Asi rok na to přijel do Prahy. Bylo to v době, kdy
tu zrovna byl soubor, co zpíval Brundibára v Kanadě. Sbor tu měl dva koncerty, jeden
u sv. Salvátora a jeden v Hejnici. A právě jednoho z nich se Jorge Ferrari zúčastnil.
Pak si ještě vzpomínám, že televizní zpracování Brundibára bylo u nás vysíláno
někdy v 60. letech. Pořad uváděl Zdeněk Ornest,47 který v Terezíně zpíval roli psa. Vím, že
v tomto zpracování někdo zpíval a někdo jen hrál a tančil. Tehdy to byl součastný
kambodžský

král,

který

v Praze

studoval

tanec.

Už

nevím,

jak

se

jmenuje

[Norodom Sihamoni]. Hrál a tančil v Brundibárovi psa. Je to pár let, co Prahu navštívil.
Ukázky tohoto televizního zpracování byly vystaveny u Kamenného zvonu, kde se tehdy
konala výstava o Adolfu Hoffmeisterovi. Brundibár se pak uváděl až dlouho potom, v roce
1991 v Terezíně, jak už jsem zmiňovala.“
Je patrné, že opera Brundibár vás provází celým životem. Jaký odkaz má dětská
opera Brundibár pro další generace? Jestli vůbec nějaký má? Nemohu říci, že bych
o ní často slyšela. Máte pocit, že se o tom dostatečně hovoří? Já ho nemám. Dá se
vůbec mluvit o odkazu, nebo je lepší brát tuto operu jako pohádku?
„Já vám řeknu jednu věc. Lidé v tom hledají něco víc, než bylo psáno. Bohužel to
propagují i někteří, kteří s Brundibárem měli tehdy co dělat. Říkají dokonce, že jsme
v postavě Brundibára viděli Hitlera apod. Myslím, že to jsou takové legendy, které se
vytvářely a vznikaly až časem. A když říkáte, že se o Brundibárovi moc neví… Jeden čas to
bylo velmi populární v Německu. Byl takový projekt, snad každá škola hrála tuto operu.
I já jsem jedno představení viděla. Vlastně už ani nevím, kolik jsem jich shlédla. Po letech
jsem se setkala s kamarádkou, která přežila a zazpívaly jsme si spolu Brundibára i po těch
letech. Mým dětem jsem ho také zpívala. Myslím, že to byla krásná pohádka, bylo to pro
nás úžasné, že jsme to mohli zpívat. Jistě to nikdo z nás nezapomněl.“

5.3 Životopis Evy Herrmannové
Eva Herrmannová se narodila 22. 7. 1929 ve Vídni v rodině židovského
velkoobchodníka a vídeňské zpěvačky. Dětství však prožila v Slezské Opavě a Prostějově.
Její zálibou byla hra na klavír. Okupace rozdělila rodinu a dopadla na ni okupační nařízení
o dětech ze smíšených manželství. V roce 1943 nastoupila do transportu směřujícího do
Terezína. Kromě práce na poli, byla zařazena jako pomocnice při transportech. Mnohým
47
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pomohla ještě naposledy před transportem z ghetta se setkat se svými blízkými. U pomoci
zůstala i na jaře roku 1945, kdy pomáhala lidem, kteří se vraceli z pochodů smrti
z Osvětimi. Po osvobození byl Terezín uzavřen z důvodu šíření nákazy tyfu. Přesto Eva
Herrmannová z Terezína utekla za svými rodiči do Prostějova. Po válce dokončila studia
na gymnáziu v Opavě a následně dějiny hudby na Karlově univerzitě. Po studiích
nastoupila do Divadelního ústavu v Praze, kde vedla se svými kolegy hudebně dramatické
oddělení a byla také kritičkou opery. V 90. letech 20. století se stala šéfkou opery
Národního divadla v Praze a uznání se jí dostalo jak doma, tak i v zahraničí. Byla
předsedkyní divadelní ceny Thálie a pracovala ve výboru Terezínské iniciativy. Dodnes je
zvána k významným událostem v oblasti kultury a k projektům uvádění dětské opery
Brundibár doma i v zahraničí, kde je čestným a uznávaným hostem.48

5.4 Rozhovor
Když jsem se poprvé s Vámi setkala, zpívala jste z Brundibára závěrečné písně
společně s Dětskou operou Praha. Bylo to na jednom z představení v divadle
Kolowrat, kam jste byla pozvána. Jaké to bylo zpívat ji znovu a jaké to bylo pro Vás
zpívat Brundibára v terezínských představeních?
„Představení v Kolowratě si již nevybavuji. Ovšem v Terezíně to byla pokaždé
událost. Myslím, že budu hovořit za všechny. Prožívali jsme s každým představením
ohromnou radost. Samozřejmě byla mezi námi děvčata, která se nechtěla do ničeho
angažovat a na ničem se podílet. Ta, co byla v Brundibárovi, měla jiný postoj. Byly to
holky, se kterými jsem si měla co říct, měly jsme společný zájem. Hlavně ten pocit si
vybavuji, že na něčem pracujeme. Cítily jsme tu odpovědnost. Byly jsme najednou důležité.
Jedním slovem radost.“
Jaká byla spolupráce mezi vámi účinkujícími a těmi, co s vámi nacvičovali?49
„Co bylo opravdu velmi pozitivní mezi těmi zdmi ghetta, že se námi doopravdy někdo
zaobíral, rád s námi pracoval a hleděl si nás. Panovala mezi všemi dobrá nálada.“…Na
půdě se nacházelo mně již známé harmonium, z něhož se pan dirigent Schächter marně
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http://www.kampocesku.cz/clanek/6917/eva-herrmannova.[online]. [20. 2. 2015].
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snažil vyloudit čistě znějící „áčko“. Měl absolutní sluch a s tím, co se mu z harmonia
ozývalo, nebyl nikdy spokojen. A tak většinou jadrně zaklel…50 Pamatuji si, že jsme
všichni stále zpívali, nebylo chvíli ticha. Po letech jsem si uvědomila, jak ti lidé byli
prima.“
Co Vám probíhalo hlavou, když jste zpívala závěrečnou píseň o vítězství nad
Brundibárem?
„V Terezíně jsme měli pocit, že nás stále někdo hlídá a drží pod kontrolou, a také to
tak bylo. Jen ze zkoušek jsme utíkali rychle domů, byl stanoven přesný čas, kdy se už
nesmělo chodit po ulicích. Byl tam přísný řád. Takže si dovedete představit tu chvíli
svobody, kdy jsme mohli být na zkouškách nebo hrát představení. To byla pravá svoboda
v nás, alespoň na chvíli. Při zpěvu jsem cítila, že se nevzdám, že vydržím, že jim tzv. ukážu.
A just! Chtěli jsme žít.“
Pamatujete si na některou z osobností, se kterou jste se díky opeře Brundibár
potkala?
„Třeba když k nám přicházel Karel Berman, vynikající basista, a z klavírního výtahu
nám postupně zazpíval i povyprávěl celou Dvořákovu Rusalku. Doprovázel se při tom na
malém „šlapacím“ harmoniu… Toto v Terezíně zřejmě jediné harmonium jsem pak
vídávala i ve sklepě domu L 410, kde dirigent Rafael Schächter nacvičoval Verdiho
Requiem, v jehož sboru jsem také účinkovala. S tímto vynikajícím dirigentem jsem se
poprvé setkala na staré půdě bývalé terezínské obecné školy… Poprvé jsme se tam rovněž
setkali se skladatelem Hansem Krásou, pianistou Gideonem Kleinem, režisérem
Freudenfeldem a také s Rafíkem, jak jsme pak nazývali našeho milovaného, ale velice
respektovaného dirigenta Rafaela Schächtera.“51
Kolik představení Brundibára jste odehrála?
„To už si nevzpomínám, ale hrálo se nejméně 55krát, do září 1944: poté musela
masovými transporty do Osvětimi většina dětí, svou poslední cestu nastoupili rovněž
inscenátoři i skladatel.“52
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Kde všude jste Brundibára v Terezíně hráli?
„Dnes se již moc neví, že jsme Brundibára hráli pouze na půdě Magdeburských
kasáren, kde mnohé tehdy bylo zcela jiné než dnes… Hned od hlavního příchodu se do
kasáren stoupalo vlevo po zřejmě původních, dřevěných a již notně ošlapaných schodech,
jejich stupně byly tak nízké – zároveň však dostatečně prostorné – že po nich kdysi mohli
chodit i koně. V prostorných půdách se chodilo po původních cihlových podlahách,
přičemž bylo třeba přelézat objemné půdní trámy, na nichž se také při představeních
Brundibára sedělo. Mladí posluchači si někdy vylezli až na střešní trámy. Občas se tu
dokonce objevil i nějaký esesák, o němž se nevědělo, zda sem byl poslán „na kontrolu“,
anebo se prostě chtěl na tu dětskou operu také podívat. Z této jedinečné opery – tak jsme ji
v Terezíně hráli – pochopitelně neexistuje žádný obrazový záznam. Fotografie, které dnes
máme k dispozici, byly pořízeny v terezínské Sokolovně, která tehdy už nebyla součástí
ghetta a kam nás přiváděli jako stafáž k natáčení tohoto představení jakožto propagačního
filmu. A pouze pro tento film byl tehdy také vyroben zadní prospekt s řadou jakýchsi
městských domů a nápisem Škola. Před tímto malovaným prospektem se však nikdy
Brundibár nehrál… Stejně lživé jsou i záběry pěkně oblečených dětí v hledišti, které tam
na představení Brundibára byly přivedeny a posazeny do hlediště – ve skutečnosti tam celé
představení Brundibára však nikdy neshlédly, hrála se pouze část.“53
Co si teď hlavně vybavujete po těch všech letech?
„Byla jsem z rodiny, která měla velmi dobré postavení. Jak se to říká? Rodiče byli
asi tak třetí v Opavě, myslím tím důležitostí – mohu to tak nazvat? Vlastnili obrovský
obchod. Opava byla báječné město. Ale bohužel si také vybavuji, jak jednou má učitelka
před celou třídou řekla, že musím okamžitě odejít, už nemohu být mezi spolužáky, protože
jsem židovka. Tento moment nikdy nezapomenu. Cítila jsem se velmi zahanbeně, jako bych
provedla něco strašného, třeba kradla! Utíkala jsem domů. Dodnes mám před sebou školu
a místo, kde jsem bydlela. Plakala jsem a vůbec se divím, že jsem doklopýtala domů.
Maminka se lekla, co se mi stalo. Myslela jsem, že se zblázním, taková hanba to pro mne
byla. Ten pocit, že mi to učitelka řekla před celou třídou v české škole! Kdyby to bylo
bývalo v německé škole, tak bych to třeba nějak vstřebala. Ale v české škole? To nikdy
nezapomenu.“
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Když se vrátím zpět k Brundibárovi, utkvělo Vám nějaké představení, na které ráda
vzpomínáte?
„Po pravdě, je to opravdu už hrozně dávno a také je těch Brundibárů odehráno
mnoho. Já jenom vím, že když zbývala chvilka ještě před tím, než jsme museli domů kvůli
řádu, který byl stanoven, vždy jsme si ještě zazpívali. My jsme to měli moc rádi. Zpívali
jsme hlavně tu závěrečnou píseň z Brundibára o jeho poražení. Pro nás to bylo, jako
bychom zpívali o porážce Hitlera. Vždyť jsou tam slova – válku jsme vyhráli, že jsme se
nebáli. To je přeci nádherné. Myslím, že je to možné, v tomto odloučení od všech, být takto
šťastni. Najednou jsme měli pocit, že proti tomu zlu bojujeme. To byl blažený pocit,
alespoň v těch našich chvílích zpěvu.“
A co dál s Brundibárem?
„Už jsem to před chvíli zazpívala. Brundibár poražen, utíká do dáli, zaviřte na
buben, válku jsme vyhráli. To je vše, co vím. Vyhráli jsme válku, to je přece nádherné!“
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Závěr
Opera Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera Brundibár je bezesporu dílem,
adresovaným dětským interpretům a posluchačům, které se stalo oblíbeným a uváděným
po celém světě. Jeho písně, především závěrečná část opery „Ukolébavka“ a „Brundibár
poražen“, jsou u dnešních dětí, které operu znají a zpívají, velmi populární. Stálá živost
tohoto díla přináší interpretům i posluchačům radost a jisté naplnění. Pokud se skloubí tyto
hodnoty se znalostí historie, která operu provázela, přináší zúčastněným ucelený pohled na
dílo s možností více do něj proniknout a lépe jej pochopit.
V diplomové práci jsem několikrát zdůraznila, že mě Brundibár provází po řadu let
a že mě oslovil hned při prvním setkáním s ním. To svědčí o jeho nadčasovosti, i když celý
příběh není nikterak složitý a nevybízí k hlubšímu zamyšlení. Je stále moderní i ve své
původní podobě. Po celá léta neztratil nic na své srozumitelnosti a vstřícnosti vůči
posluchačům. Právě pro tyto vlastnosti může procházet napříč generacemi dětí i dospělých,
tak jako tomu bylo i v odehraných válečných představeních v Terezíně. Právě tam
Brundibár ukázal svoji pozitivní sílu a vnesl na chvíli radost a naději mezi terezínské děti
i dospělé.
Cílem mé práce nebylo jen dílo podrobně přiblížit a nahlédnout na ně z analytického,
interpretačního

pohledu,

ale

především

seznámit

čtenáře

s jeho

autentičností

a aktuálností. Pro mě jako interpreta bylo zevrubné obeznámení s Brundibárem i po letech
praxe zajímavým přínosem, který vnesl nový pohled na celé dílo i jeho interpretaci.
Současně je třeba připomenout i význam setkání se zajímavými lidmi, kteří okolo
Brundibára působili a působí. Celé práci dali impozantní rozměr a přispěli k mému
rozhodnutí toto téma zpracovat.
Brundibár zůstává živým operním dílem. Důkazem je jeho uvádění na pódiích po
celém světě.
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