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Abstrakt: Opera Perdita je dílem libretisty Jaroslava Kvapila a skladatele Josefa Nešvery. Její námět 

pochází z dramatu Williama Shakespeara Zimní pohádka, v tehdejším překladu Josefa Čejky Pohádka 

zimního večera. Operu uvádělo v roce 1897 Národní divadlo, od té doby se však už na jevišti 

neobjevuje . Tato práce se v první části zabývá činoherní předlohou Perdity, jejím autorem Williamem 

Shakespearem a specifiky žánru romance, kam se Zimní pohádka tradičně řadí. Dále se práce zabývá 

dílem Josefa Nešvery a Jaroslava Kvapila, a především jejich operní tvorbou, která ani pro jednoho 

z autorů nebyla stěžejní. Vymezuje Perditu v kontextu ostatních operních děl autorů a také jejich 

celkové tvorbě. Druhá část práce pak srovnává libreto opery s činoherní předlohou, a to z hlediska 

celkové struktury, práce s námětem a charakterizace postav. Práce také přináší reflexi provozování 

opery a dobových ohlasů na její uvedení.  
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Abstract: Perdita is an opera written by Jaroslav kvapil and composed by Josef Nešvera. Its' 

libretto is based on one of William Shakespeare's late romances The Winter's Tale. First part 

of this thesis focuses on characterization of the genre of romance as well as on The Winter's 

Tale and its place among other Shakespeare’s plays. It also describes life and work of both 

Josef Nešvera and Jaroslav Kvapil, and Perdita’s place among their work, which is not 

primarily operatic for neither of them. Perdita is described on basis of operatic style, derived 

from plays written and composed by these authors. In the second part of this thesis Perdita is 

compared to The Winter’s Tale, in structure, work with themes and characters. At the end the 

thesis focuses on the opera’s first performance and it`s reflections in press and contemporary 

sources. 
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1. Úvod	
Předmětem této práce je opera Perdita, jejíž libreto napsal Jaroslav Kvapil (1869-

1950) a zhudebnil je Josef Nešvera (1842-1914). Libreto této opery, premiérované na sklonku 

devatenáctého století, vzniklo na základě romance Williama Shakespeara (1564-1616) The 

Winter’s Tale1. Opera se však v době svého uvedení těšila jen malému zájmu obecenstva a 

třetí uvedení se stalo zároveň derniérou, po níž dílo (jakož do velké míry i skladatel, 

přinejmenším na poli dramatickém) zapadlo.  

Cílem této práce je analýza Nešverovy opery, a to především jejího libreta jakožto 

nejranější složky díla. Libreto, které je operní prvotinou Jaroslava Kvapila, a které pro 

provozování upravil sám Nešvera, se doposud nestalo předmětem hlubšího bádání, stejně jako 

opera samotná, přestože autorům (a zvláště Kvapilovi), byla v literatuře věnována nemalá 

pozornost. Hlavním předmětem zájmu bude především charakterizace libreta v kontextu 

Kvapilovy tvorby, dohledatelných okolností jeho vzniku, stejně jako hlavních charakteristik 

jeho předlohy. Druhá část práce se prakticky zaměří na podobnosti a odlišnosti těchto dvou 

děl. 

Druhá kapitola stručně uvede čtenáře do teorie struktury divadelní hry a operního 

libreta. Zde budou stručně pojednány hlavní teoretické koncepty, z nichž je vycházeno 

v analýze ve druhé části práce.   

Třetí kapitola obrací pozornost na divadelní předlohu a jejího autora. Jelikož se 

nejedná o práci zaměřenou na Shakespeara, bude se tato část věnovat především bodům 

souvisejícím se Zimní pohádkou a jejím pozdějším zhudebněním. Krátce zde bude nastíněn 

přehled autorovy tvorby a místo, které v jejím rámci Pohádka zaujímá. S tím také souvisí 

charakteristika divadelního druhu romance, kam bývá hra tradičně zařazována. Tato část také 

představí základy divadelní dramaturgie typické pro divadlo Shakespearovy doby. Samotný 

závěr této části se bude zabývat uváděním Zimní pohádky, a to od jejího vzniku až do uvedení 

opery, přičemž především uvádění Pohádky v českých zemích bude věnován největší prostor. 

V rámci jednotlivých uvedení bude také důležitou otázkou existence hudební složky, zda se 

hrou souvisí vůbec nějaký hudební doprovod a zda se datuje již k Shakespearovi. 

Ve čtvrté kapitole bude podobným způsobem pojednána historie a obsah opery, 

jakož i informace o autorovi libreta a skladateli. V části o Jaroslavu Kvapilovi bude stručně 

nastíněn autorův životopis, s hlavním zaměřením na jeho tvůrčí činnost v jednotlivých 
																																																													
1	V překladu Josefa Čejky z roku 1869 pod názvem Pohádka zimního večera, v práci bude využíván pozdější 
překlad Zimní pohádka buďto v plné formě, nebo ve zkrácené formě pouze jako Pohádka. 	
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životních obdobích. Vzhledem k zaměření práce půjde v této části o Kvapilovu literární, 

především libretní tvorbu. Zde budou srovnána všechna čtyři jeho operní libreta, jejich 

recepce, charakteristika a další osudy. Hlavním zaměřením tohoto popisu bude místo, jako 

Perdita v této tvorbě zaujímá, v čem ji lze s ostatními díly srovnat, v čem se liší. Jelikož se 

jedná o prvotinu napsanou v poměrně raném věku, budou vlivy na volbu tématu jednou 

z hlavních otázek této kapitoly. Kromě okolností, za nichž Perdita vznikala, budou také 

pospány její další osudy až do doby, kdy se libreto stává součástí hudebního díla. V případě 

Josefa Nešvery bude kromě stručného životopisu kladen hlavní důraz na dramatické dílo, jeho 

obecné charakteristiky a recepci dobovou i současnou V této části budou také zaznamenány 

pramenné materiály, s nimiž lze v souvislosti s operou Perdita pracovat. 

V páté kapitole dojde ke srovnání textu obou děl, tedy činoherní Zimní pohádky a 

operní Perdity. Texty budou srovnávány z hlediska několika parametrů. Zá základní vytyčíme 

tyto: rozdíly v pojetí tématu a proměnu textu tímto způsobenou, rozdíly ve struktuře a 

rozvržením děje a v neposlední řadě v pojetí a projevech postav. Nastíněny budou také 

základní rozdíly v práci s textem, jejichž srovnání je však krajně problematické, což bude 

vysvětleno v příslušném oddíle. Na základě těchto parametrů bude důsledně pojednáno o 

charakteristikách obou děl, jejich rozdílech a naopak spojitostech, jak je nastíněno níže.  

Šestá kapitola stručně pojednává o hudební složce opery. 

V sedmé kapitole budou shrnuty okolnosti premiéry opery a reakce na ni. Zde na 

příkladech z dobového tisku ukážeme názory na toto operní dílo a kritiku, která se na něj 

snesla po premiéře, a na těchto příkladech ukážeme, jaké důvody pravděpodobně vedly 

k současnému zavržení Nešverovy opery. 

Cílem práce je blíže představit operní kus, kterému dosud nebylo věnováno mnoho 

pozornosti. Jelikož se jedná o námět inspirovaný jiným literárním dílem, je logickou součástí 

tohoto představení také porovnání obou médií a poukázání na rozdíly, které mezi nimi 

transformací vznikají.  

V příloze práce se nachází stručná shrnutí obou děl, jak divadelní hry, tak operního 

libreta. Tato shrnutí se snaží mapovat strukturu obou a rozdíly v této struktuře pro účely 

snadnější orientace v práci. Odkazy na celé texty budou součástí v závěrečného seznamu 

použité literatury a pramenů. 
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2. Prameny	a	literatura	
Zde je přehled textů, z nichž tato práce vychází. Jelikož se jedná o práci srovnávající 

dva žánry, je i tato kapitola rozdělena na díla důležitá pro popis Zimní pohádky a díla 

související spíše s Perditou. 

Z lexikografických textů jsou důležité dva hudební slovníky, The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians a Musik in Geschichten und Gegenwart. Jednotlivá 

slovníková hesla jsou základním uvedením do dané oblasti a přinášejí souhrnné informace o 

jednotlivých heslech, zde tedy uvádím ty, s nimiž zde dále pracuji. Nejprve hesla z The New 

Grove Dictionary of Music and Musicians, která jsou v práci citována nejčastěji. Heslo 

„Libretto“ pro tento slovník vytvořil Brian Trowel2, „Jaroslav Kvapil“ John Tyrell3 a „Josef 

Nešvera“ Miroslav K. Černý4. Kromě doporučované další literatury je, především u hesel 

jednotlivých osobností, důležitý také přehled jejich děl, z nějž je čerpáno i zde. Pro doplnění 

životopisných informací je použito také heslo „Josef Nešvera“ z Musik in Geschichte und 

Gegenwart, jehož autorem je Tomáš Slavický5 a také Československý hudební slovník, v němž 

heslo „Josef Nešvera“ napsal Bohumír Štědroň6. 

Pro dramaturgickou analýzu je nejdůležitějším textem Úvod do divadelní 

dramaturgie od Jana Císaře7. Ten ve své práci vychází mimo jiné z Otakara Zicha a jeho 

Estetiky dramatického umění8, která je pro analýzu obou děl použita také. Císař shrnuje 

základní principy relevantní pro dramaturgii divadla a vytyčuje na základě Zichových 

podkladů praktické body pro divadelní dramaturgii s použitím příkladu různých divadelních 

her. Doplněn bude Císařův text textem Zdeňka Hořínka Úvod do praktické dramaturgie9, 

která je stručným a částečně zjednodušujícím shrnutím principů, které se v divadelních hrách 

používají. 

																																																													
2	Brian Towel, „libretto (ii),“ in The New Grove Dictionary of Opera. Grove Music Online. Oxford Music 
Online, Oxford University Press, naposledy navštíveno 20.5.2016 < 
http://www.oxfordmusiconline.com.ezproxy.nkp.cz/subscriber/article/grove/music/O002842>.	
3	ohn Tyrrell, „Jaroslav Kvapil (i),“ in Stanley Sadie (ed.) The New Grove Dictionary of Opera. Grove Music 
Online. Oxford Music Online, Oxford University Press, naposledy navštíveno 2é.5.2016 < 
ttp://www.oxfordmusiconline.com.ezproxy.nkp.cz/subscriber/article/grove/music/O006393>. 
4	Miroslav K. Černý, „ Josef Nešvera,“ in Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, sv. 17, London, 2001, s. 774. 
5	Tomáš Slavický, „Josef Nešvera,“ in (ed.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 12, 
Kassel,London, Basel, New York, Praha – Stuttgart, Weimar, 1995, s. 1003-1004. 
6	Bohumír Štědroň, „Josef Nešvera,“ in Bohumír Štedroň, Gracian Černušák, Zdenko Nováček (ed.), 
Československý hudební slovník osob a institucí, Sv. 2, Praha, 1965, s. 172-173. 
7	Jan Císař, Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, 297s. 
8	Otakar Zich, estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie, Panorama, Praha 1986, 412s. 
9	Zdeněk Hořínek, Úvod do praktické dramaturgie, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Brno 2009, 
122 s. 
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Pro první část shrnující základní informace o samotné divadelní hře a jejím autorovy 

lze najít nesčetné množství literárních zdrojů. Za stěžejní považuji dva text:  Shakespearovské 

kompendium Shakespeare: an Oxford Guide Book10, jejímiž editory jsou Stanley Wells a 

Lena Coven Orlin, a knihu Martina Hilského Shakespeare a jeviště svět11, pojednávající o 

dramatikově tvorbě obecně, ale dále o některých konkrétních dílech včetně Zimní pohádky 

podrobněji. Oba texty shrnují do velké míry jak dramatikovu tvorbu, tak její zasazení do 

širšího kontextu a shrnují veškerá ověřitelná fakta o jeho tvorbě. Shakespearův životopis 

vychází z knihy Shakespeare: životopis Parka Honana12, česky vydané v roce 2011, kterou lze 

považovat za zdroj na pomezí odborné a popularizační literatury. Popisuje dramatikův život 

na základě dostupných pramenů, jedná se však o literaturu určenou široké veřejnosti a tedy 

zaměřenou především na čtivost, nikoliv na fakta. Přesto ji považuji za zdroj vhodný pro 

uvedení základních údajů o dramatikovi, které jsou povětšinou obecně známé.  Pro dobové 

zařazené hry je také v této práci využito textu Milana Lukeše Shakespeare a okolí: II. 

shakespearovské souvislosti. 

O Zimní pohádce samotné vyšlo také množství anglicky psaných monografií, z nichž 

je pro tuto práci čerpáno z  The Winter’s Tale  z roku 1896 v edici Horace Howarda Furnesse; 

Vast romace: A Study of The Winter’s Tale, která byla vydána v roce 1980; dále The Winter’s 

Tale z cyklu The Arden Shakespeare z roku 2010, jejímž editorem je John Pitcher. 

Doplňujícím literárním textem byl při psaní této práce program ke hře z roku 199213, v jehož 

rozsáhlém úvodu sestaveném Hilským se především dublují, případně rozšiřují texty z jiných 

Hilského publikací. 

Zdrojem informací o Jaroslavu Kvapilovi jsou především dvě knihy vzpomínek: 

dvoudílný životopisný text O čem vím14 a vzpomínky Rudolfa Deyla vydané v knize O čem 

vím já15. Jedná se o literaturu pramenné povahy a je tedy třeba na jejím základě posuzovat 

autorův pohled, nikoliv reálie. Nabízí však možnost nahlédnout do autorových vzpomínek a 

názorů na dílo, a porovnat je s dalšími dostupnými informacemi. Literaturou zabývající se 

																																																													
10	Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakespeare: an Oxford Guide, Oxford University Press, Oxford 2003, 
713 s.	
11	Martin Hilský, Shakespeare a jeviště svět, Academia, Praha 2010, 909 s. 
12	Park Honan, Shakespeare: životopis, Paseka, Praha, Litomyšl 2011, 421 s.	
13	Martin Hilský, Zimní pohádka, program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 
1992, 135 s.	
14	Jaroslav kvapil, O čem vím: sto kapitol o lidech a dějích z mého života, část 1., 2., Václav Tomsa, Praha 1946-
7, 317 + 344s.	
15	Rudolf Deyl, O čem vím já: vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle, Melantrich, Praha 
1971, 289 s.	
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objektivněji Kvapilovým životem, je kniha napsaná Františkem Götzem16, která, přestože o 

spisovatelově operní tvorbě příliš nevypovídá, je zdrojem informací o Kvapilově osobnosti 

bez subjektivně zabarveného popisu. O Josefu Nešverovi vypovídají především texty ve výše 

uvedených slovnících. 

 

Pro práci se samotnými texty byla zvolena tištěná verze libreta Perdity z roku 1896 

vydaná nakladatelstvím Františka Urbánka17, tedy nejčerstvější souhrnné vydání textu. Tato 

verze se v drobných detailech liší od provozní verze uložené v archivu Národního divadla, 

kde byla hra uváděna, o kterýchžto textech lze předpokládat, že se jednalo o výslednou 

použitou verzi libreta. V tomto případě lze ale předpokládat, že ke změnám docházelo 

z důvodů ryze praktických, a tedy nereflektují autorův záměr, proto budou spíše zanedbávány. 

Překlad Pohádky zimního večera od Josefa Čejky, z něhož Kvapil vycházel, je přejat z 

Knihovny překladů raného anglického dramatu (Projekt Kapradí) vytvořené na Masarykově 

univerzitě v Brně v roce 2005, která zpřístupňuje veškeré dostupné překlady Shakespearových 

děl18.  

	 	

																																																													
16	František Götz, Jaroslav Kvapil, Vydavatelství ministerstva informací, Praha1948, 80s. 
17 Jaroslav Kvapil, Perdita, hudební pohádka o třech jednáních s předehrou, František A. Urbánek, Praha 1896, 
51s 

18	Jan Josef Čejka, Pohádka zimního večera, Knihovna překladů raného anglického dramatu, online zdroj, 
naposledy navštíveno: 24. 6. 2015, <	http://corpora.fi.muni.cz/kapradi/run.cgi/browse?textid=Cejka_WT.cz>.	
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3. Činoherní	předloha	opery	

3.1	William	Shakespeare,	autor	Zimní	pohádky	
V následující kapitole vycházím především z životopisu Parka Honana za přispění 

dalších Shakespearovských textů vyjmenovaných v kapitole 2. Životopis je stručný a shrnuje 

především události, které mají vliv na dramatickou tvorbu. 

Dramatik se narodil 26. dubna 1564 ve Stratfordu nad Avonou. Zde také vystudoval 

Grammar school, kterou by bylo možno přirovnat k dnešnímu gymnázium, čímž získal 

poměrně vysoké vzdělání, které jistě ovlivnilo i jeho dramatickou tvorbu. Kdy opustil 

Stratford a začal v Londýně s divadlem, nejsou přesné zprávy, od roku 1594 je však už jeho 

profesní život najisto spojován se Služebníky lorda komořího, hereckou společností, v níž 

sám vystupoval jako herec a pro niž také vznikaly jeho hry. V roce 1599 se navíc stal 

podílníkem divadla Globe19, což ho zavazovalo k tvorbě výhradně pro toto divadlo. Zde byla 

uváděna převážná část jeho her, a to až do roku 1613, kdy divadlo vyhořelo, lze tedy 

předpokládat, že zde soubor premiéroval i Zimní pohádku20. Právě s divadlem Globe bývá 

spojován vrchol Shakespearovy kariéry v roli herce i dramatika. 

Zde se tedy odvíjí a proměňuje také Shakespearův pracovní životopis. Za jednu 

z jeho prvních her jsou považováni Dva kavalíři z Verony21. Tu měl dramatik napsat ještě 

před rokem 1592, o přesném datu vzniku ale neexistují záznamy. Pozdější politické události a 

námořní vítězství nad Španělskem inspirovaly Shakespeara k napsání několika historických 

her. Dramatické tvorbě se přestal věnovat pouze v době, kdy londýnská divadla musela zavřít 

z důvodu morové epidemie a Shakespeare se tedy uchýlil na venkov, v kteréžto době se také 

spíše věnoval tvorbě sonetů. Po návratu do Londýna však nadále zahrnoval společnost 

divadelními kusy a jeho komediální a tragická tvorba odpovídala na proměny dobové 

společnosti. Shakespeare tvořil pro publikum, které divadlo považovalo za kratochvíli a 

chtělo se u něj bavit, zároveň však prahlo po krvi a vypjatých emocích.  

Důležitý obrat v dramatikově tvorbě nastal ke konci života, kdy už Londýn spíše 

pouze navštěvoval. Honan považuje za podstatný milník dospělost Shakespearových dvou 

dcer, především vyzdvihuje vztah ke starší Susanně a uvádí, že právě otcovské povinnosti a 

vztah k dceři jsou důvodem Shakespearova obratu k otázkám vztahu rodičů a dětí i 

v dramatické tvorbě. Ke konci života Shakespeare ve svých hrách klade stále větší důraz na 

rodičovství, což se projevuje především v jeho romancích, tedy i v Zimní pohádce. Ke konci 

																																																													
19	Různé varianty překladu názvu divadla zní Svět nebo Zeměkoule, zde se budeme držet anglického originálu.	
20 Právě z představení z Globe pochází podle Hilského první zmínka o hře (Martin Hilský, Zimní pohádka, 
program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 1992, s.45).	
21	Park Honan, Shakespeare: životopis, Paseka, Praha, Litomyšl 2011, s. 110.	
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života už také stále častěji Shakespeare na svých hrách spolupracoval s jinými autory. Zemřel 

v roce 1616 ve svém rodném městě, Stratfordu nad Avonou. 

 

3.2	Divadlo	Shakespearovy	doby	
Shakespearova tvorba je považována za zcela unikátní a své době se vymykající dílo.  

V mnohém však také odpovídá dobovým požadavkům a konvencím, a jako taková pracuje s 

dramaturgickými a jevištními principy, které jsou charakteristické pro celé toto období. Tyto 

principy nevycházejí pouze z požadavků a vkusu publika, ale také z prostorových omezení a 

sociálně-politické situace, na což na vše je třeba brát zřetel. Do velké míry totiž i tyto zdánlivě 

externí jevy ovlivňují výslednou podobu her, která musela tato omezení respektovat. Na 

nejdůležitější principy Anglického divadla konce šestnáctého století se zaměřím v této 

podkapitole, jejímž cílem je nahlédnout blíže do obecných tendencí tehdejší dramatické 

tvorby, a tedy i struktury Zimní pohádky v kontextu děl ze stejného období jak od samotného 

Shakespeara, tak obecných tendencí tehdejších divadelníků. 

Budeme-li chtít zařadit Shakespeara do určitého literárního období, je 

nejpoužívanějším termínem Alžbětinské drama, které však zastřešuje mnohem širší oblast 

tvorby a je třeba ho brát s určitou rezervou. Tento termín totiž implikuje ohraničenost svého 

trvání životem královny Alžběty I. a omezuje období literárního stylu životem jediné a k tomu 

ještě politické, nikoliv umělecké, osobnosti. Ve skutečnosti však divadlo i během vlády 

Alžběty I. prošlo mnoha změnami. Naopak mnozí z autorů spadajících pod Alžbětinské drama 

tvořili i po královnině smrti, tedy v době stuartovské22. Mezi takové autory patří i 

Shakespeare, který Alžbětu I. přežil o třináct let a samotná Zimní pohádka tak pod 

„alžbětinské“ období dávno nespadá23. Pro naše účely tedy považujme za Alžbětinské drama 

naopak období tvorby Shakespeara, tedy přelom šestnáctého a sedmnáctého století, avšak 

uvědomme si, že se jedná o vymezení účelové, které nelze využívat pro běžnou 

charakteristiku žánru. 

Z prostorových možností divadla vycházela například nutnost popisovat divákovi 

situaci na scéně mnohem komplexněji, než je zvykem v pozdějších výpravnějších hrách. 

Jeviště nebylo od hlediště nijak oddělené, a jelikož se prosazovala snaha o maximální využití 

prostor, diváci a herci se nacházeli mnohem blíže k sobě než dnes. Jelikož se hrálo za plného 

světla, divák po celou dobu představení viděl herce a naopak. Na scéně se příliš nevyužívaly 

kulisy a jednoduchá prostora bez možnosti současných světelných efektů vyžadovala jasnější 
																																																													
22	Milan Lukeš, Shakespeare a okolí: Shakespearovské souvislosti, Svět a divadlo ve spolupráci s Institutem 
umění - Divadelním ústavem, Praha 2010, s. 38.	
23	Vycházíme-li z předpokladu, že vznikla kolem roku 1916, což bude blíže popsáno níže.	
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popisy situací a scény. Takto ovšem vypadalo pouze divadlo Globe, později zakoupené 

Blackfriars už mělo střechu a větší technické možnosti24.  

Přesto byl Shakespearův divadelní svět utvářen především slovem. Složité popisy 

míst a činností využíval autor k tomu, aby informoval diváka o věcech, které na jevišti 

nemohl předvést, jako byl pohyb po domě nebo přesun z jednoho konce města na druhý25. 

Podobně bylo třeba informovat diváka o změnách časových, tedy v případě, kdy uplynul delší 

časový úsek, než umožňovala délka představení. Za příklad lze uvést monolog času v Zimní 

pohádce, který informuje diváka, že uplynulo šestnáct let od předchozích událostí26. 

Jelikož herci nebyli od diváků ničím odděleni, musel být divák nejen informován, co 

hercův pohyb na scéně znamená, ale kdy také končí. Postava tak poměrně často diváka 

informuje pomocí tzv.“předzávěrových sekvencí,27“ že jeho následující jednání mění scénu, 

nebo že sám scénu opouští a tím zavírá. Úplným extrémem této nutnosti jsou epilogy, které 

diváka informují o konci představení, jelikož se to nemůže dozvědět pohybem opony, která se 

v té době v divadlech ještě nepoužívala.28 

Další nutností, která byla využita i v dramaturgii a promítá se také do textové roviny, 

jsou kostýmy. Herci díky předvádění různých společenských vrstev mohli sice nosit na jevišti 

i oděvy, které by v běžném životě obléknout nemohli, kvůli tomu však na kostýmy padla 

velká část divadelního rozpočtu. Postavy tedy ve hrách nestřídaly vůbec kostýmy a převlékání 

herců zpravidla značilo změnu role. Výjimkou byly situace, kdy se na jevišti vyskytovala 

postava v převleku29. Tyto situace se staly velmi oblíbenými i díky velkému vlivu 

francouzské masque na anglické divadlo30. Někteří autoři, jak Lukeš dále upozorňuje, se však 

domnívají, že za popularitou převleků v představeních nestojí pouze komičnost samotných 

scén, ale také fakt, že divadlo směli hrát jen muži31. Herci se tak museli pohybovat po jevišti 

v ženském převleku a líčení, ovšem pokud hráli ženu převlékající se za muže, mohli ve 

výsledku vypadat mnohem přirozeněji. V případech převleků lze však opět očekávat, že 

																																																													
24	Gabriel Egan in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakepseare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 28.	
25	Martin Hilský, Shakespeare a jeviště svět, Academia, Praha 2010, s. 26.	
26	Peter Thompson in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakepseare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 51.	
27	Termín přejatý z lingvistické konverzační analýzy. Předzávěrové sekvence jsou způsobem, jak upozornit další 
účastnky komunikace na blížící se konec promluvy.  
Více viz Emanuel A. Schegloff and Harvey Sacks: Opening Up Closings,  Semiotica,VIII, 4 (1973)  289-327 s. 
28	Peter Thompson in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakepseare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 52.	
29	Peter Thompson in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakepseare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 50. 
30	Milan Lukeš, Shakespeare a okolí: Shakespearovské souvislosti, Svět a divadlo ve spolupráci s Institutem 
umění - Divadelním ústavem, Praha 2010, s. 44.	
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dramatik ani tentokrát nenechá diváka tápat a v textu mu jasně vysvětlí, že se jedná o stejnou 

postavu v přestrojení, nikoliv o zcela jinou osobu, jak by to divák pochopil, vzhledem 

k omezenému počtu herců v souborech. Tento prvek můžeme vidět i v Zimní pohádce ve 

scéně, kde Polixenes v přestrojení sleduje svého syna Florinzela (Dějství čtvrté, výstup 

čtvrtý). 

Thompson také upozorňuje, že už divadlo tohoto období narušuje antickou jednotu 

času, místa a akce. Ta se už v této době zdála neudržitelná, diváci požadovali variabilitu, což 

jim také literáti dopřávali32. Proto i Shakespeare ve svých pozdějších hrách nechává uplynout 

poměrně dlouhé časové úseky, čímž se v příběhu mohou rozvinout zajímavější dějové linky. 

A opět, vztáhneme-li tuto teorii k Zimní pohádce, dokonale jí odpovídá, neboť příběh se 

odehrává v délce šestnácti let a popisuje dvě generace hrdinů. Tento popis už se však dostává 

na pomezí obecné charakterizace dobových děl a specifických prvků náležejících žánru 

pohádky. 

3.3	Romance	
Ve Foliu jedna, prvním tisku z roku 1623, byly Shakespearovy hry děleny pouze do 

tří kategorií, a to na komedie, tragédie a historické hry. Později se ujalo rozdělení podrobnější, 

které samostatně vyčleňuje romance, případně ještě další hry, například římské hry. Pohádka 

je již od devatenáctého století tradičně řazena právě k romancím, spolu s ní sem Shakespeare: 

An Oxford Guide další tři Shakespearovy hry: Bouře, Cymbelín a Perikles, Hilský přidává 

také Dva vznešené příbuzné33. 

Na základní charakterizaci romance jako divadelního žánru se jednotliví 

shakespearologové více méně shodují. Dá se jinými slovy říci, že romance se zabývá 

závažným tématem, stejně jako tragédie, ale dívá se na něj z pozitivní stránky a hlavně 

očekává šťastný konec, čímž propojuje tragédii a komedii a zůstává na pomezí mezi nimi. 

Také tematicky se romance liší od jiných dramatických žánrů, ovšem volba tématu a jeho 

rozvoj je velice individuální. 

Hilský v programu představení z Národního divadla z roku 1992 klade otázku, 

nakolik jsou romance upadajícím uměním skvělého dramatika a na kolik stále ještě odrážejí 

																																																													
32	Peter Thompson in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakepseare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 51.	
33	Reginald Foakes in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakepseare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 249. 
Martin Hilský, Shakespeare a jeviště svět, Academia, Praha 2010, s. 755.	
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jeho genialitu, ale sám si na ni v následující studii negativně odpovídá34. Zajímavá je v tomto 

místě paralela s kritikou Nešverova zhudebnění Perdity, jemuž byla taktéž na škodu jeho 

poklidnost.35 Otázka, zda odklon od vypjatých situací a emocemi napěchovaných promluv 

směrem k mnohem střízlivějším tématům reflektuje autorovo stárnutí, provází romance po 

celou dobu jejich existence.  

Sám Hilský dále vyjadřuje myšlenku, že hlavním specifikem romancí je jejich dějová 

nemotivovanost. Postavám se průběh hry vlastně děje, aniž by samy k tomuto dění výrazněji 

přispívaly36. Toto tvrzení potvrzuje i Reginald Foakes, autor kapitoly pojednávající o 

romancích v Shakespeare: an Oxford guide37, který náhodu považuje za důležitý prvek 

rozhodující o dalším průběhu, jako je například nalezení medailonu vedoucí v příběhu 

k odhalení původu Perdity. Postavy tak nerozhodují o svých osudech úplně samy, ale jsou 

spíše ovlivňovány tím, co se jim děje. Je zde viditelné jakési fatalistické spoléhání se na osud 

a mystickou zápletku. Bohové a nadpřirozené bytosti hrají v romancích důležitou úlohu, ať už 

se jedná o orákulum v Zimní pohádce nebo čarodějnici v Bouři, jak upozorňuje také Hilský38. 

Podle Foakese se romance vyznačují nápadnou podobností s tragikomedií. Přestože 

samotný literární druh prošel mnoha obměnami od původního chápání jako epické básně (s 

příklady jako Romance o Rolandovi) až k chápání ve smyslu Shakespearových romancí, 

základní myšlenkou zůstává příběh, jehož průběh vypadá špatně, avšak závěr přináší 

uklidnění a šťastný zbytek života, alespoň nakolik může divák na konci hry posoudit. 

Srovnáním s tragikomedií se autoři v obou textech zabývají podrobněji, vyzdvihují 

fakt, že oba druhy si vybírají určité prvky ze základních dramatických opozic, tragédie a 

komedie. Neurčenost romancí v rámci těchto dvou druhů dokládá také komplikovanost 

rozřazení jednotlivých děl mezi ně. Zatímco Zimní pohádka a Bouře jsou v současnosti mezi 

romance řazeny s jistotou, ve Foliu 1 se obě hry vyskytují mezi komediemi. Naopak 

Cymbelín, dnes taktéž považovaný za romanci, se objevuje mezi tragédiemi39. To jen 

dokazuje, jak nejistě se na hranici mezi těmito žánry pohádky pohybují, což vytváří jejich 

osobité vyznění. 

																																																													
34	Martin Hilský, Zimní pohádka, program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 
1992, s. 44 - 55.	
35	Jak je uvedeno v kapitole 4.	
36	Martin Hilský, Zimní pohádka, program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 
1992, s. 44. 
37	Reginald Foakes, in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakespeare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 249-261.	
38 Martin Hilský, Zimní pohádka, program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 
1992, s. 51.	
39	Reginald Foakes, in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakespeare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 250.	
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Je ovšem jisté, že romance se vyznačují zralostí tématu. To vidí Foakes především 

v zaměření se na hlubší prožitek jednotlivých postav spíše než na komediální zápletky 

milostné, vztahy na úrovni rodičovské se zde objevují spíše než milenecké. O podobném 

zaměření romancí mluví také Honan v Shakespearově životopisu, jak bylo naznačeno výše. 

Foakes také poukazuje na to, že hrdinky bývají v romancích obvykle odtržené od rodičů, což 

všechno spadá pod otázku vztahů rodičů a dětí.40 

Hrdinky lze také podle Hilského chápat jako výrazně hlubší charaktery. Na rozdíl od 

téměř karikaturně pojatých postav z komedií, jako je například Helena ve Snu noci 

svatojánské či Kateřina ve Zkrocení zlé ženy, v protikladu s trpící Julií a nešťastnou Ofélií, 

jedná se v romancích o ženy rozumné a zralé. Miranda v Bouři jedná sama za sebe, aniž by 

jejím jediným úkolem ve hře bylo se zamilovat, a stejně tak je tomu s Hermionou v Zimní 

pohádce41.  

Vedle toho je ovšem atmosféra ve hře násilnější, což odpovídá tragikomickému 

žánru42. Vyskytuje se zde také, jak upozorňuje Foakes, přímější odkaz na otázky spojené se 

sexualitou než v jiných pracích43. Na rozdíl od jiných druhů je zde totiž problém cizoložnictví 

(Zimní pohádka) nebo znásilnění (Bouře) součástí zápletky, která dále ovlivňuje děj, ba 

dokonce na něj má neodmyslitelný vliv. 

3.4	Vznik	a	zdroje	Zimní	pohádky	
Doba vzniku Zimní pohádky dodnes zůstává neznámá, přestože mnozí autoři se 

pokoušeli ji odvodit jak z obecně historických, tak literárních odkazů. Jak se lze dočíst ve 

edici Zimní pohádky z roku 1898, o časové zařazení Zimní pohádky se pokoušelo hned 

několik autorů. Například H. Walpole řadí hru do doby starší, do roku 1603, a považuje ji na 

základě podobnosti událostí za omluvu Anně Boleynové, za cizoložnictví popravené matce 

tehdejší anglické královny Alžběty I. Walpole tedy Zimní pohádku považuje za jakési 

pokračování Jindřicha VIII44. J. K. Ingram naopak na základě srovnání způsobu veršování 

řadí pohádku k nejpozdějším Shakespearovým dílům. Nejčastěji je však doba vzniku kladena 

mezi roky 1610-1611, čemuž odpovídá i výskyt první zmínky o představení. 

																																																													
40	Reginald Foakes, in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakespeare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 249.	
41	Martin Hilský, Zimní pohádka, program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 
1992, s. 54.	
42	Martin Hilský, Zimní pohádka, program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 
1992, s. 54. 
43	Reginald Foakes, in Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakespeare: an Oxford Guide, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 251.	
44	Horace Howard Furness (ed.), The Winter’s Tale , New variorum edition of Shakespeare, Lippincott, 
Philadelphia 1898, s. 307-317.	
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Ta pochází z května 1611 a jedná se o poznámku Simona Formana, astrologa a 

doktora. Jelikož mezi tímto reportem (pokud se opravdu váže k Zimní pohádce a pokud se 

jednalo o jedno z prvních představení) a současně uznávanou verzí existují rozpory, lze 

předpokládat, že hra byla ještě před vytištěním upravována. Nelze však určit, nakolik tyto 

rozpory vyplývají z opravdových rozdílů v textu či pouze z nedostatečnosti Formanova 

popisu. Díky jeho poznámce je však alespoň možné zjistit, jak hra zapůsobila na tehdejší 

obecenstvo45.  

Rukopis se nedochoval, celý text hry je tedy znám až z prvního tisku ve Foliu jedna 

z roku 162346. Zdá se, že sem byla Pohádka přetištěna podle rukopisu Ralpha Cranea. Ten 

také, podle dostupných informací, působil spíše než jako přepisovač při přípravě textu jako 

jeho editor47.  

Předlohou tohoto díla je román Roberta Greena Pandosto aneb Triumf času. Ten byl 

vydán v roce 158848. Oproti původnímu textu Shakespeare výrazně změnil jména osob a 

prohodil místa děje, původně Greene umístil do Čech království Leontovo (tedy vlastně 

Pandostovo). Zápletka však zůstává stejná až na úplný závěr. V Greenově případě Bellaria 

(Hermiona) doopravdy zemřela bez jakýchkoliv pochybností, na rozdíl od Shakespeara, kde 

její smrt zůstává sporná49. Na základě Formanova popisu je dokonce relevantní domněnka 

uvedená v edici Adler, a to že Shakespeare sám původně s oživením královny nepočítal a 

přidal ho až později50. 

Je také jisté, že k pohádce existovala hudební složka. Obecně má v Zimní pohádce 

hudba nezastupitelnou roli a je součástí hlavních dějových zvratů. Objevuje se ve scéně 

z vesnické slavnosti, kde vytváří atmosféru situace, zpívá také zlodějíček Autolykus. Pomocí 

hudby přivádí Paulina v závěru hry sochu královny zpět k životu. Edice z Roku 1898 uvádí 

k Pohádce celkem šest písní, pouze dvě však mají melodii známou před rokem 1800 a přesto 

první zápis obou dvou pochází až z konce 17. století, tedy výrazně později po vzniku i prvním 

tisku divadelní hry51. Jak tedy vypadal hudební doprovod na premiéře se lze pouze domýšlet. 

																																																													
45	John Pitcher (ed.), The Winter’s Tale, A & C Black, London 2010, s. 84-85.	
46	 O zařazení pohádky do Folia se taktéž vedou spory, hra je totiž zařazena na konec komedií, ovšem od 
předchozí hry je oddělena prázdnou stránkou. Zdá se tedy, že sem byla zařazena až později. Není však jisté, zda 
byla hra pouze přemístěna, nebo zda se původně ve foliu neměla objevit vůbec. 
Horace Howard (ed.), The Winter’s Tale, New variorum edition of Shakespeare, Lippincott, Philadelphia 1898, 
307 s. 
47 John Pitcher (ed.), The Winter’s Tale, A & C Black, London 2010, s. 351.	
48	John Pitcher (ed.), The Winter’s Tale, A & C Black, London 2010, s. 94.	
49	Martin Hilský, Shakespeare a jeviště svět, Academia, Praha 2010, s. 717.	
50	John Pitcher (ed.), The Winter’s Tale, A & C Black, London 2010, s. 90.	
51 Jedná se o skladby Jog on, jog on the footpath way na melodii Sir Francis Drake a Lawn, as white as driven 
snow. 
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Není ovšem známo, že by Kvapil nebo Nešvera vycházeli při tvorbě opery z jakéhokoliv 

předchůdce, a originální hudba tedy není pro tuto práci stěžejní. 

Kvapil ovšem není jediný, koho Zimní pohádka inspirovala k vlastní úpravě. 

V podobě operního libreta se objevila hned několikrát, zhudebnění Carlem Emanuelem 

Barbierim s názvem Perdita se dokonce v roce 1865 uvádělo v Praze52. Vzhledem k časovému 

rozdílu není možné, že by Kvapil nebo Nešvera uvádění opery shlédly, ještě výraznější je 

však tento rozdíl u dalších autorů, v jejichž případě se jedná až o díla z dvacátého století. Jsou 

to dvě opery: Johna Harbisona , The Winter’s Tale z roku 197953, a Philippa Boesmanse a 

jeho Wintermärchen z roku 199954. Zimní pohádka  se také stala námětem baletního 

představení s hudbou Jobyho Talbota a choreografií Christophera Weeldona, které mělo 

premiéru v roce 201455.  

3.6	Uvádění	Zimní	pohádky	v	českých	zemích	
Poprvé byla pohádka v českých zemích uvedena 12. března 1867 v Královském 

zemském českém divadle v Praze56. Představení režíroval Josef Jiří Kolár. 

Na prknech Národního divadla se Zimní pohádka objevila před premiérou opery 

Perdita pouze jednou. Od roku 1892 do března 1897 ji v divadle uváděli v režii Josefa 

Šmahy57. Hra byla prováděna s hudebním doprovodem, nikoliv však pocházejícím 

z anglických zdrojů, nýbrž zkomponovaným pro tyto účely Friedrichem von Flotow; 

dirigování se ujal Augustin Vyskočil. Hra se uváděla celkem jedenadvacetkrát, z čehož lze 

usuzovat, že úspěch představení byl nemalý. Hra se v této době hrála ještě v překladu Josefa 

Čejky, tedy ve stejném, z jakého ve svém libretu vycházel i sám Kvapil. Novější překlad této 

hry se objevil až po roce 1900, jeho autorem byl Josef Václav Sládek58. 

																																																													
52	Marvin Tartak, „Carlo Emanuele Barbieri,“ in Oxford Music Online. Oxford University Press, naposledy 
navštíveno 20.5.2016 < 
http://oxfordmusic.mlp.cz/subscriber/article/grove/music/02004?q=perdita&search=quick&pos=1&_start=1>.	
53	Steven Ledbetter, „Winter’s Tale, A," The New Grove Dictionary of Opera, Ed. Stanley Sadie. Grove Music 
Online. Oxford Music Online, Oxford University naposledy navštíveno 20.5. 2016 
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/O007738>.	
54	Eric de Visscher, „Philippe Boesmans,“ in in Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, sv. 3, London, 2001, s. 782. 
55 „The Winter’s Tale,“ The Royal Opera House, naposledy navštíveno 24. 6. 2015., 
<http://www.roh.org.uk/people/christopher-wheeldon>. 
56	Martin Hilský, Zimní pohádka, program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 
1992, s. 30.	
57	„Zimní pohádka,“ Online Archiv Národního divadla, naposledy navštíveno: 24. 6. 2015, < 
http://archiv.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=3199&sz=0&fo=000&ju=0&abc=0&pn=256affcc-f002-
2000-15af-c913k3315dpc>.	
58	Kromě těchto dvou překladů se později objevily také překlady Bohumila Štěpánka (1928-31), Františka 
Nevrly (1959), Jaroslava Krause (1960), Kamila Bednáře (1964), Jaromíra Pleskota (1965), Břetislava Hodka 
(1988) a Martina Hilského (1999).  
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Kvapil však představení poprvé neviděl na prknech Národního divadla, nýbrž u 

hostujícího souboru meiningenských herců, který do Prahy přijel v roce 1888 a hru předvedl 

ve Stavovském divadle. Ve svých dvaceti letech byl budoucí dramatik podle Deyla hrou tak 

uchvácen, že okamžitě sepsal libreto59. 

O několik let později Kvapil sám Zimní pohádku režíroval, a to celkem třikrát; 

poprvé v roce 1903, podruhé v roce 1905 a naposledy v roce 1916, kdy už představení 

nastudoval i s hudbou J. Křičky60. V této době už se jednalo o novější překlad od Josefa 

Václava Sládka nesoucí už i v současnosti používaný název Zimní pohádka. V případě 

posledních představení z roku 1916 se jednalo o součást cyklu Shakespearových dramat 

k 300. výročí dramatikova úmrtí, který kromě pohádky obsahoval dalších čtrnáct her: 

Komedie plná omylů, Richard III., Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Kupec benátský, 

Zkrocení zlé ženy, Mnoho povyku pro nic, Jak se vám líbí, Veta za vetu, Večer tříkrálový, 

Hamlet, Král Lear, Macbeth, Othello61. Všimněme si, že Pohádka je jedinou romancí 

zařazenou do cyklu, a to dokonce na jeho úplný závěr. Na rozdíl od některých jiných 

představení byla však Pohádka znovunastudována přímo pro účely tohoto cyklu, nejednalo se 

tedy pouze o jediné představení v rámci běžného repertoáru, které by bylo výročí 

dedikováno62. Použita však byla verze již jednou nastudovaná, podle Deyla se však zdá, že 

s novou výpravou63. 

Cyklus Shakespearových dramat, tentokrát jedenácti, později uvedl Kvapil také 

v Národním divadle na Vinohradech, i zde se tehdy objevila Zimní pohádka, a to v roce 

192364. 

Z četnosti uvádění Shakespearových dramat a frekvence případů, kdy se sám ujal 

režie těchto představení, je patrné, že Kvapil měl ke slavnému dramatikovi hluboký vztah. 

Jeho volba Zimní pohádky pro tvorbu prvního libreta je tedy předzvěstí budoucího zájmu o 
																																																																																																																																																																																														
Pavel Drábek, William Shakespeare A Hubert Krejčí (ed.), České pokusy o Shakespeara: dějiny českých překladů 
Shakespeara doplněné antologií neznámých a vzácných textů z let 1782-1922, Větrné mlýny, Praha 2012, s. 
1085-1102. 

59	Rudolf Deyl, O čem vím já: vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle, Melantrich, Praha 
1971, s. 15.	
60	„Zimní pohádka,“ Online Archiv Národního divadla, naposledy navštíveno: 24. 6. 2015, 
<http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Titul.aspx&ti=2148&pn=256affcc-f002-2000-15af-
c913k3315dpc>.	
61	Řazeno chronologicky; Rudolf Deyl, O čem vím já: vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém 
divadle, Melantrich, Praha 1971, s. 227-229.	
62	Podobně byl pro tyto účely nastudován například Macbeth nebo Hamlet.  
Rudolf Deyl, O čem vím já: vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle, Melantrich, Praha 
1971, s. 223.	
63	Rudolf Deyl, O čem vím já: vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle, Melantrich, Praha 
1971, s. 223.	
64	Petra Jančálková, Inscenační principy J. Kvapila a jeho shakespearovský 
cyklus v Divadle na Vinohradech, bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, 2008, s. 32.	
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slavného kolegu, který se postupně stane Kvapilovým velkým zájmem. Deyl se ve své knize 

vyjadřuje ke Kvapilovu vztahu k Zimní pohádce, která je mu blízká od shlédnutí představení 

hostujícího souboru a i kvůli prvnímu libretu, které na jejím podkladě sám napsal. Hru má 

literát  nejspíš taktéž spojenou s představitelkou Perdity, svou ženou Hanou Kvapilovou. 

V neposlední řadě je vztah k Zimní pohádce vytvořen díky jejímu českému námětu65. 

	 	

																																																													
65	Rudolf Deyl, O čem vím já: vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle, Melantrich, Praha 
1971, s. 225.	
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4. Opera	Perdita	

4.1	Libreto:	Jaroslav	Kvapil	 	
Stejně jako případě Williama Shakespeara, i v životopise Jaroslava Kvapila se 

zaměříme především na profesionální milníky. Výchozí literaturou jsou jak autobiografické 

spisy samotného Kvapila O čem vím, tak biografie jeho přítele Rudolfa Deyla O čem vím já a 

kniha životopisce Františka Götze, dále pak slovníková hesla uvedená v kapitole 2. 

Jaroslav Kvapil se narodil v Chudenicích u Klatov roku 1868. Svou literární dráhu 

začínal jako žurnalista v několika periodikách, avšak proslavil se především tvorbou 

básnickou. Jeho první sbírka poezie vyšla v roce 1888, tedy ve stejném, kdy pod vlivem 

představení ve Stavovském divadle napsal své první libreto. Celkem vydal osm básnických 

sbírek, krátce po přelomu století se však začal naplno věnovat divadlu. 

K tomu ho dle pamětí Rudolfa Deyla vedla záliba v herečce Haně Kubešové, která se 

posléze stala jeho ženou66. Dostal se do vedení Národního divadla, následně se stal vrchním 

režisérem a v letech 1911-1918 působil jako šéf činohry. V roce 1916 u příležitosti výročí 

300. let od smrti Williama Shakespeara zorganizoval provedení cyklu jeho dramat, které již 

bylo zmíněno v kapitole 3.6.  

Angažoval se také na politické scéně. V roce 1917 napsal manifest českých 

spisovatelů, který zaslal říšské radě, za nacistické okupace byl dokonce několik měsíců 

vězněn. Krátce také působil na ministerstvu školství a národní osvěty, avšak práce ho 

neuspokojovala a brzy se vrátil zpět k divadlu, tentokrát do Městských divadel na 

Vinohradech. Tam působil od roku 1921 do roku 1928, kdy mu postupující oční vada začala 

bránit v práci. Přesto stále příležitostně spolupracoval s Národním i Vinohradským divadlem. 

Zemřel 10. ledna 1950.  

	

4.1.1	Operní	tvorba	Jaroslava	Kvapila	
 

Informace o Kvapilově tvorbě se dozvídáme jak z jeho životopisů, tak ze 

slovníkových hesel (viz kapitola 2). Obsahovala jak básnické sbírky, tak texty dramatické pro 

činohru i operu. Činoherních textů napsal pět, první z nich, Přítmí, už v roce 1892. Jeho 

nejuznávanější hrou je Princezna Pampeliška, napsaná v roce 1897. 

Kvapilova operní libreta, přestože napsal hned čtyři, zůstávala v pozadí jeho tvorby i 

zájmu badatelů, přestože zhudebnění Rusalky se v pozdější době stalo ikonickým. Právě tato 

																																																													
66	Rudolf Deyl, O čem vím já: vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle, Melantrich, Praha 
1971, s. 24.	
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opera zastiňuje zbývající Kvapilovu libretní tvorbu a patří k nejstudovanějším, přičemž 

zbývající díla, Debora a Selská bouře, zůstala spolu s Perditou na okraji zájmu. 

Libreto k opeře Perdita je vůbec jeho prvním libretním dílem. Napsal ho v roce 1888, 

tedy jako dvacetiletý, pod vlivem představení meiningenského divadelního souboru, který 

tehdy v Praze hostoval67. Zdá se, že představení Kvapila velmi zasáhlo a inspirovalo 

k okamžité práci. Nejsou zprávy o tom, jak přesně libreto vznikalo ani zda se jej Kvapil 

okamžitě snažil nabídnout ke zhudebnění nějakému konkrétnímu skladateli, z opožděné 

premiéry lze však soudit, že nějakou dobu zůstal text bez pozornosti, než jej koupil Josef 

Nešvera. Na základě informací, které máme z dostupných literárních pramenů, především 

z úvodu k tisku libreta a Kvapilovy autobiografie, lze soudit, že sám autor se později touto 

prvotinou příliš nechlubil a poté, co práva na ni prodal Nešverovi za „mrzkou stovku68“, 

přestal se o libreto zajímat. Podle úvodu vydání libreta z roku 1896 dokonce ani nevěděl, že 

Nešvera sám jeho text přepracoval, aby byly verše lépe zpívatelné69. Deyl zase ve svých 

pamětech zmiňuje, že při premiéře Perdity se Kvapil dokonce ukrýval na první galerii a 

k autorství se příliš nehlásil70. 

Druhé dílo, Debora, vzniklo na námět Salomona Hermanna Mosenthala. Je zajímavé, 

že jeho jevištní verze, zhudebněná Josefem Bohuslavem Foersterem, byla premiérována už 

v roce 1893, tedy ještě před samotnou Perditou, přestože libreto vzniklo později71. Vedle 

Rusalky se jedná o nejčastěji provozovanou operu, jelikož kromě své premiéry, po níž se 

dočkala dalších tří repríz, byla znovu uvedena v sezóně 1929/30, kdy se dočkala dokonce 

osmi repríz a znovu v sezóně 1948/49, kdy došlo k uvedení dokonce jedenácti repríz72. Mimo 

Prahu byla opera také uváděna v městském divadle Olomouc od roku 194673. Děj opery, 

zabývající se problematikou náboženských rozdílů a zakázané lásky, do určité míry odpovídá 

podobné zápletce v Perditě, kde lásce ovšem brání světská moc a náboženské rozdíly zde 

nevyvstávají. I zde se ale objevuje motiv zdánlivé zrady. 
																																																													
67	Jaroslav kvapil, O čem vím: sto kapitol o lidech a dějích z mého života, část 2., Václav Tomsa, Praha 1946-7, 
str. 129 
68 Jaroslav kvapil, O čem vím: sto kapitol o lidech a dějích z mého života, část 2., Václav Tomsa, Praha 1946-7, 
str. 129.	
69	Jaroslav Kvapil, Perdita, hudební pohádka o třech jednáních s předehrou, František A. Urbánek, Praha 1896, 
s. 6.	
70	Rudolf Deyl, O čem vím já: vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle, Melantrich, Praha 
1971, s. 36.	
71	„Debora,“ online archiv Národního divadla, naposledy navštíveno: 24. 6. 2015, < http://archiv.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&sz=0&ic=1349&abc=0&pn=256affcc-f002-2000-15af-
c913k3315dpc>. 
72„Debora,“ online archiv Národního divadla, naposledy navštíveno: 24. 6. 2015 <http://archiv.narodni-
divadlo.cz/Default.aspx?dk=Vyhledat.aspx&jz=cs&pn=256affcc-f002-2000-15af-
c913k3315dpc&search=debora>.	
73	„Debora, “Virtuální studovna Knihovny Divadelního ústavu, naposledy navštíveno 20.5.2016 
<http://vis.idu.cz/ProductionDetail.aspx?id=40532&mode=0>.	
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V pořadí třetí napsané libreto, Selská Bouře vycházelo z textu Františka Adolfa 

Šubrta. Zhudebněn byl text v roce 1889 Ludvíkem Lošťákem a dočkal se pěti repríz v téže 

sezoně74, čímž ovšem provozování opery skončilo. 

Poslední operou na text Jaroslava Kvapila je nejčastěji zmiňovaná Rusalka. Kvapil ji 

napsal na podzim roku 1899 a na spolupráci s Dvořákem byl patřičně hrdý75. Úspěch Rusalky 

byl obrovský, jen Národní divadlo ji od její premiéry v roce 1901 uvádí prakticky nepřetržitě, 

o ostatních světových scénách nemluvě. Příběh nešťastné lásky vycházející ze severských 

legend s nádechem českých pohádek je dnes, troufám si tvrdit, Kvapilovým největším 

odkazem ve veřejném hudebním povědomí.  

Shrneme-li obsahy Kvapilových libret, nenajdeme v nich mnoho společného. Příběh 

lásky, která nedochází naplnění, je charakteristický pro všechna libreta, v Perditě je milencům 

alespoň dopřán šťastný konec, ovšem v ostatních libretech je štěstí hořkosladké a jedná se 

spíše o usmíření než klasický šťastný konec, jak bychom si jej mohli představovat. Lidovost, 

která do určité míry libreta spojuje také, se zase příliš neobjevuje v Rusalce, přestože její 

námět lze považovat za lidový tím, jakým způsobem se dostal do povědomí obyčejného lidu. 

Společný je Kvapilovým námětům snad jen určitý motiv nespravedlnosti a následného 

usmíření, které přichází se závěrem každého z libret. (ať už je to křivda spáchaná na královně 

Hermioně z Perdity nebo nevěrná princova láska v Rusalce). Přestože to může být usmíření 

poněkud trpké, jako princovo přijetí smrti v Rusalce, lze tento motiv v Kvapilových operních 

námětech považovat za pravidelně se opakující rys. 

4.2	Hudba:	Josef	Nešvera	
	

V životopise Josefa Nešvery vycházím z hesla v The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians76, částečně z dalších zdrojů, jako jsou například tisky libret jeho oper. 

Josef Nešvera se narodil v roce 1842 v Praskolesech do rodiny praskoleského kantora.  

Jeho otec byl tak první osobou, která ho seznámila s hudbou. Později vystudoval klavír a 

varhany na pražské konzervatoři, kde ho teorii učil B. Foerster. První místo získal roku 1868 

v Berouně jako ředitel kůru, odkud po deseti letech přesídlil do Hradce Králové. V Berouně 

také vznikaly jeho první skladby.  

																																																													
74	„Selská bouře,“ online archiv Národního divadla, naposledy navštíveno: 24. 6. 2015, <http://archiv.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Titul.aspx&ti=1605&pn=256affcc-f002-2000-15af-c913k3315dpc>.	
75	Jaroslav kvapil, O čem vím: sto kapitol o lidech a dějích z mého života, část 1., Václav Tomsa, Praha 1946-7, 
s. 254-257. 
76 Miroslav K. Černý, "Josef Nešvera,“ Grove Music Online. Oxford Music Online, Oxford University Press, 
naposledy navštíveno 23.6. 2015 <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/19754>. 
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Vrchol jeho tvorby je však kladen až do doby, kterou strávil v Olomouci. Zde se stal 

v roce 1884 ředitelem kůru v dómu svatého Václava a zde působil až do své smrti.  Proslavil 

se tedy především jako skladatel církevní, za nejznámější dílo lze považovat De profundis. 

Oblíbené jsou však také jeho světské skladby pro klavír a významná je taktéž jeho 

pedagogická činnost. Naopak jeho operní tvorba se s přílišným úspěchem nesetkala. Zemřel 

v roce 1814 v Olomouci.  

  

 

4.2.1	Dramatické	dílo	Josefa	Nešvery 
Josef Nešvera vytvořil hned čtyři dramatická díla, ovšem ne všechna se dostala až na 

divadelní jeviště. Informace o nich můžeme najít v jeho slovníkových heslech (viz kapitola 

2). 

Opera Perdita je jeho prvotinou, kterou zhudebnil kolem roku 189277. Nejsou známy 

žádné podrobnosti kompozice, o opeře se dozvídáme až z pramenů v Národním divadle. 

Autograf Perdity není znám, stejně jako autografy ostatních oper, díla jsou tedy známa 

především z provozovacích partitur a partů jednotlivých hudebníků nebo klavírních výtahů.  

Druhou Nešverovou operou je Lesní vzduch, zkomponovaný v roce 1896 a 

premiérovaný v Brně 23. 1. 1897, tedy, stejně jako u Kvapila, ještě před dříve 

zkomponovanou Perditou. Děj se odehrává na vesnici, kde se starý lichvář pokouší získat 

mladou dívku, tak je však zamilovaná do jiného. Drobnou lstí se mu však dostane úplně jiné 

ženy, než původně zamýšlel, a tím celá opera šťastně končí. 

Třetím dílem je opera Radhošť, zkomponovaná v letech 1903-5 a premiérovaná v Brně 

v roce 1906. Název zněl původně Černokněžník, Radhošť je až pozdější pojmenování 

Autorem libreta je B. Kazničov. V Praze se opera uváděla pouze jednou téhož roku jako 

v Brně, celkem zde měla tři reprízy. 

Čtvrtý je Bratránek. Autorem libreta je Antonín Koukl. Bratránek se na jevišti nikdy 

neprovozoval a zůstalo po něm pouze tištěné libreto. Bratránek vychází z příběhu o blížící se 

svatbě, kterou málem překazí bratránek, snažící se snoubence rozeštvat.  

O posledním jevištním díle, Meerweib, nejsou známy žádné informace, k její 

kompozici došlo mezi lety 1908-10.  

Kromě vesnického námětu se zdá, že Nešvera si vybíral libreta podle aktuálního 

zájmu, aniž by bylo možné sledovat v jeho výběru konkrétní vzorce. Jednoduchost zápletek 

																																																													
77	Miroslav K. Černý, „ Josef Nešvera,“ in Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, sv. 17, London, 2001, s. 774.	
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také jasně poukazuje na to, že Nešvera nesměřoval k velkým operním formám, které se 

stávaly v té době v Evropě populárními, nýbrž inklinoval alespoň tematicky ke staršímu stylu 

komické opery.  
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5. Porovnání	libreta	a	jeho	činoherní	předlohy	
V předchozích kapitolách jsme představili historické okolnosti vzniku obou děl, na 

jejichž podkladu je třeba Zimní pohádku a Perditu vnímat. Toto pozadí vytváří souvislostní 

rámec, bez něhož by nebylo možné s díly pracovat. Díky tomuto pozadí je možné porovnat 

obě díla v širším kontextu a přihlédnout v tomto porovnání k jejich specifikům. Přesto je třeba 

mít neustále na paměti, že srovnání musí vycházet především z podobností mezi oběma díly, a 

to především ze stejnosti dějové linky. Vezmeme-li jednotlivé pohledy na tu samou linku, 

můžeme je porovnávat i s vědomím, že se jedná o rozličná média vyžadující odlišný přístup.  

Srovnání bude postupovat od obecných otázek celku a jeho struktury až 

k jednotlivým detailům. Vychází z koncepcí dramaturgické analýzy Otakara Zicha, 

rozpracovaného v práci Jana Císaře v Úvodu do divadelní dramaturgie. 

5.1	Pojetí	předlohy	
Na prvním místě stojí, jak již název kapitoly napovídá, otázka celkového pojetí 

námětu. Jak se lze přesvědčit z literatury, vyznačuje se příběh komplexností několika témat, 

která jsou od sebe snadno odlišitelná, ale přesto jsou propojená. Některá jsou chápána jako 

charakteristická pro romanci a jako taková již byla pojednávána v kapitole 3.3. Zde se však 

objevují pouze obecně, nyní je třeba je aplikovat na konkrétní případy z textu. V této části už 

souvisí výhradně s námětem Zimní pohádky. Proto již popisuji primárně témata, která se 

v pohádce samotné objevují a jejichž přítomnost nebo naopak absence v libretu mohou vést k 

celkové změně vyznění díla. Přestože nelze předpokládat, že by dvacetiletý Kvapil analyzoval 

operu tak, jako autoři již zmiňované literatury (a rozhodně tyto texty neměl k dispozici), je 

třeba se tázat, nakolik adaptace odpovídá tematickým preferencím hry, ale také nakolik hra 

sama odpovídá obecným charakteristikám žánru.  

5.1.1.	Hlavní	téma	Zimní	pohádky	
John Pitcher považuje za nejdůležitější téma v Zimní pohádce otázku smrti.  A to 

otázku nikoliv řečnickou, nýbrž opravdu vyžadující odpověď. To, zda královna Hermiona 

doopravdy zemřela a následně došlo k oživení její sochy, nebo zda se celou dobu ukrývala, 

považuje autor za nejdůležitější pro pochopení textu. V případě, že by královna nezemřela, 

jak je v knize dále rozvinuto, nedává smysl Antigonův sen, v němž se mu Hermionin duch 

zjevuje a žádá ho o ušetření jejího dítěte (dějství třetí, scéna třetí). Pokud budeme souhlasit 

s tímto názorem a Hermiona doopravdy zemřela, pak při oživení její sochy opravdu došlo 
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k použití kouzla. To by i odpovídalo charakteristice romance (viz kapitola 4.3) a tedy se zdálo 

pravděpodobnější. Ovšem, jak ještě uvidíme níže, není tato možnost stoprocentně jistá.  

Hilský naopak vyzdvihuje dominanci tématu žárlivosti a připomíná jeho celkovou 

četnost v Shakespearových hrách78. Na rozdíl od ostatních žárlivých postav, například od 

Othella, se však Leontes podle Hilského vyznačuje především tím, že pro svou žárlivost nemá 

přímý důkaz, jak bude detailněji popsáno níže. Tam, kde i Greene ponechal čtenářům 

nápovědy v podobě náznaků, na jejichž základě uvrhl král svou ženu v nemilost, Shakespeare 

nechá Leontovu žárlivost vyklíčit poměrně rychle a bez důvodu. Pouze na základě vlastního 

přesvědčování král postupně mění názor na věrnost své ženy, a skrze jeho jediný monolog 

divák sleduje v reálném čase vznik královnina zločinu, aniž by k němu dostal jakýkoliv reálný 

důvod. Hilský v této zdánlivé dramatické nelogičnosti vidí kouzlo celé zápletky, jelikož, jak 

tvrdí, žárlivost jako jiné emoce přichází v běžném životě také bez důkazů, čímž hra reflektuje 

reálný svět.79 Hilský však nepoukazuje na zjevný fakt, že Shakespeare neměl, pokud se měl 

příběh odvíjet tak, jak se dále odvíjí, k dispozici o mnoho víc prostoru než tento jeden 

monolog, a tedy je tato detailní proměna do velké míry jistou z nouze ctností.   

Třetí proměnnou, kterou uvádí Hilský a spolu s ním i Oxford Guide80, je Čas, jehož 

úlohu Shakespeare ještě podtrhl tím, že ho nechal osobně vystoupit v intermezzu. Do určité 

míry právě čas propojuje všechna výše zmiňovaná témata. Během uplynulého času, konkrétně 

šestnácti let, se může příběh rozvinout směrem, který by v případě menšího prostoru nemohl 

vzniknout, a díky tomu také nabízí prostor pro větší množství dějových linek. 

 V Pohádce má však tato veličina mnoho dalších rolí. Právě čas, který na Sicílii tráví 

král Polixenes, zažehne první jiskru podezření v králi Leontovi. Jedná se totiž přesně o devět 

měsíců, což je doba těhotenství jeho ženy. Tento detail, ač zcela jednoduchý, vysílá jasnou 

zprávu divákovi, aniž by bylo třeba použít dalších ukazatelů. Stejně tak je čas nutný pro 

nápravu věcí, jelikož Leontovo pokání musí trvat dostatečně dlouho, aby, díváme-li se na věc 

z pohledu příběhu, vyvážil svou vinu, a z pohledu literárního, aby bylo možné příběh uzavřít 

s jeho dospělou dcerou. Čas se také prolíná s již zmíněným tématem smrti jako doba, která je 

vyměřena jednotlivým postavám. Konec konců, původní Greenova povídka obsahuje podtitul 

Triumf času, důležitou roli času tedy neodpíral už autor námětu.   
																																																													
78	Nejznámější je Othello, ale téma se objevuje i v Cymbelínovi a Veselých paničkách Windsorských.  
Martin Hilský, Shakespeare a jeviště svět, Academia, Praha 2010, s. 717. 
79 Martin Hilský, Zimní pohádka, program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 
1992, s.59. 

80 Martin Hilský, Zimní pohádka, program k představení v Národním divadle v Praze, Národní divadlo, Praha 
1992, s. 65. 
Stanley Wells, Lena Coven Orlin (ed.), Shakepseare: an Oxford Guide, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 
242-244.	
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Tyto tři proměnné, čas, smrt a žárlivost, spolu s otázkou viny, trestu a pokání tedy provázejí 

Zimní pohádku jako její hlavní témata. Přestože se během textu proměňují a získávají 

v různých částech různě velkou míru pozornosti, daly by se považovat za výchozí body 

dramatické situace, jak ji popisuje Jan Císař.  

Ten vysvětluje dramatickou situaci jako podstatný výchozí prvek dramatu, zásadní pro 

následující rozvinutí textu. Jedná se o výchozí bod, v němž postavy v daném čase a prostoru 

utvářejí svým jednáním další děj dramatu.81 Císař vidí dramatickou situaci jako nesnesitelnost 

nutící postavy jednat a popisuje tři její roviny82. Za první považuje rovinu konkrétní, 

pragmatickou, která otevírá problém. Je tedy obecným výchozím bodem, z nějž se odvíjí 

jednání jednotlivých postav, čímž pádem také následný průběh divadelní hry. Tato rovina 

otevírá problém, který je třeba řešit, pokud bychom to vzali v nejširším smyslu tohoto 

sousloví. To je v případě Zimní pohádky žárlivost, která donutí krále Leonta otevřít celý 

příběh a tím dá vzniknout zápletce.  

Druhá rovina je sociální a společensko-historická. Ta hovoří o jakési determinovanosti 

postav, jejich zasazení do historického a sociálního kontextu, který nejsou schopny ovlivnit83. 

Třetí rovinou je rovina existenciální, vycházející z jedinečnosti každé postavy snažící se 

nalézt smysl své vlastní existence84. A opět, sem by bylo možné zařadit smrt, jejíž neustálá 

přítomnost nutí postavy splnit to, k čemu jsou předurčeny, předtím, než je dožene konečnost 

jejich životů.  

V závěru charakteristiky témat v Zimní pohádce ještě poznamenejme, že se objevil 

také názor, že Zimní pohádka je jakousi alegorií náboženské tematiky85. Tato představa 

vychází především z Hermionina „zmrtvýchvstání“.  Sám autor si však tuto myšlenku 

okamžitě vyvrací a vyjadřuje předpoklad, že se nejednalo o autorův primární záměr. Stejně 

tak nemůžeme tuto alegorii najít jakkoliv rozpracovanou v Perditě. 

5.1.2.	Témata	v	Zimní	pohádce	a	v	Perditě	
Jednotlivá témata se však v obou textech objevují v různých podobách. Nakolik 

s jednotlivými tématy autoři pracují?  

Na prvním místě vezměme téma smrti, pro něž je nejdůležitější scéna oživení 

královniny sochy, jelikož královnina smrt samotná se odehrává v obou případech za scénou. 

V případě, že by královnina socha opravdu ožila kouzlem, stává se v Shakespearově textu 

																																																													
81	Jan Císař, Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, s. 22-23.	
82	Jan Císař, Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, s. 119.	
83	Jan Císař, Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, s. 123.	
84	Jan Císař, Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, s.125. 	
85	Frank Kermode, William Shakespeare: The Final Plays: pericles, cymbeline, the winter's tale, the tempest, the 
two noble kinsmen, Longsmans, Green and co., Londýn 1965, s. 39.	



	 30	

nesmyslnou Leontova poznámka k Paulině: „Aj, Paulino, Hermiona neměla tolik vrásek, 

nebyla letná, jako ta se zdá.“86 Na což Polixenes reaguje poznámkou o tom, že „Tím větší 

výbornost našeho sochaře, nechá-li minout as šestnáct let, aby ji vytvořil, jak teď by žila“ 

Toto se zdá jako jasná nápověda divákovi, že královna šestnáct let žila v ústraní a přirozeně 

stárla. Tím se ale naopak vracíme k problému Antigonova snu, který naopak této myšlence 

neodpovídá. Jestliže se, jak již bylo zmíněno výše, může Hermiona zjevovat ve snech, pak 

pravděpodobně již nepatří do světa živých, což naopak podporuje teorii o její smrti. 

Uvědomíme-li si, že závěr je jedním z mála míst, kde se Shakespeare odklání od 

Greena, můžeme tuto ambiguitu považovat za autorův záměr a způsob, jakým chytá do léčky 

svého diváka. Stejně tak by však bylo možné se domnívat, že se Shakespeare rozhodl 

královnu oživit až po přepracování díla a tak je scéna snu reziduem původní verze, které 

dramatik nepovažoval za narušující pro celkové vyznění díla. K tomuto tvrzení ovšem 

neexistují žádné důkazy, stejně jako neexistuje text vysvětlující záměry autora. Jelikož jsou 

však oba předpoklady oživení královny založeny na subjektivním vyhodnocení situace ze 

strany diváka, jsou možné obě interpretace bez větší převahy jedné.   

Srovnejme nyní scénu odhalení sochy v činohře s operou. Ve třetím dějství, pátém 

výjevu odhaluje Paulina sochu a sbor v roli vypravěče popisuje, jak živě socha na postavy 

působí. V textu se neobjevuje nic, čím by kdokoliv naznačil, že socha živá je, nejen tak 

vypadá, a následně si Leontes napůl posteskne, napůl reálně prosí, aby socha alespoň na chvíli 

ožila, na což Paulina reaguje větou: „Ta vaše touha hroby otevírá.87“ Leontes pak v úžasu 

pronáší: „Jak, vidím dobře? Neklame mě zrak? Však, je-li to jen mocí čarodějnou, měj moc ta 

věčně v naší říši místa.“88 

Možnost, že královna žila, je zde tedy zcela potlačena, což je z výše uvedených citací 

více než patrno. Kladen je naopak důraz na magické síly a zásah vyšší moci, které by 

vysvětlovaly oživení sochy pomocí fantastičtější a tedy pohádkovější možnosti interpretace. 

Zároveň, jak je popsáno ve třetí kapitole, jsou nadpřirozené prvky pro romanci 

charakteristické, Kvapil se tím tedy nijak nevymyká původnímu námětu. Využívá ovšem 

magického pohádkového motivu na úkor realističnosti divadla, na rozdíl od Shakespeara, 

který nechává divákům prostor pro spekulace a nadpřirozenému pro logické vysvětlení. 

Pro téma žárlivosti je nejdůležitější scéna, při níž v Lentovi tento afekt propuká. 

Shakespeare sám nabízí divákům nápovědy, které se objevují v textu velice promyšleně a do 

																																																													
86	Páté dějství, výjev třetí.	
87 Jaroslav Kvapil, Perdita, hudební pohádka o třech jednáních s předehrou, František A. Urbánek, Praha 1896, 
49 s. 
88 tamtéž. 
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určité míry nechávají otázku důkazů v rukou režiséra. Ve chvíli, kdy Hermiona odchází 

s Polixenem do zahrady, začíná Leontův dialog s Camillem, vlastně spíše monolog, během 

něhož král pojímá podezření skrze pohled za svými blízkými. V chování své choti nachází 

provinění, která následně vypočítává. „Šeptat není nic? tvář klonit ke tváři? nos k nosu dávat? 

líbat se retem uvnitř? smíchu proud zastavit vzdychnutím? (neklamný důkaz zrušené cnosti) 

houpat nohu nohou? lézt do koutů?“89 To, co popisuje, je však již pokřiveno jeho 

subjektivním pohledem, záleží tedy na režijní koncepci, nakolik se bude v konkrétním 

představení jednat o jeho vlastní výmysly a nakolik se popisované bude doopravdy na scéně 

odehrávat. Postup králových úvah je v textu jasně a postupně rozepsán, což umožňuje 

divákovi sledovat v reálném čase postup jeho úvah. 

Kvapil však v libretu tuto scénu zcela přeskakuje a do děje vstupuje až po vyřčení 

obžaloby. Na rozdíl od činoherních diváků, kteří sami sledují vývoj událostí a utváří si na něj 

názor, ať už s důkazy nebo bez nich, operní diváci nejsou svědky samotného zrodu žárlivosti, 

ale až jejího důsledku. Žárlivost je tedy jakýmsi vnitřním hybatelem děje, který však není 

součástí hlavní dějové linky.   

Podíváme-li se na Zimní pohádku z  pohledu obecnějšího tématu trestu a viny, 

uvidíme, že tato rovina se v ní objevuje hned v několika proměnách.  V samotném úvodu 

trestá král Leontes svou ženu za cizoložnictví, kterého se domněle dopustila. Trest za toto 

cizoložnictví padne i na krále Polixena, který přijde nejen o Leontovo přátelství, ale málem 

také o život. Za Polixenovu záchranu padne trest v podobě vyhoštění také na sluhu Camilla. 

Za trest lze jistě také považovat příkaz k zabití novorozeněte, podezřelého z nemanželského 

původu. Potrestán je však také sám Leontes, a to jak smrtí manželky i dvou dětí, tak 

vědomím, že po zbytek života ponese za jejich smrt vinu. V prvních třech dějstvích je otázka 

viny tedy silně spjata s Leontovou žárlivostí a mají s ní co dočinění všichni, kteří se stali 

součástí domnělého neposvěceného vztahu.  

Ani ve Kvapilově libretním textu se tomuto tématu nelze vyhnout. Přestože provinění 

se z formálního hlediska projevuje jinak, jak bude řečeno v části 5.1,  základní rámec zůstává 

stejný. I zde je Leontes odsouzen k věčnému pykání za bezdůvodné odsouzení královny, kdy 

se nenechal přesvědčit ani výrokem orákula. To v Zimní pohádce jasně říká, že „Hermiona je 

čistá, Polixenes bez hanby, Camillo věrný poddaný, Leontes žárlivý tyran, jeho nevinňátko 

poctivě zplozeno; i budeť král žíti bez dědice, nebude-li nalezeno, co se ztratilo.90“ a obdobně 

																																																													
89 Dějství první, výjev druhý.	
90 Třetí dějství, výjev první. 



	 32	

se vyjadřuje orákulum i v libretu.91 Avšak zde je otázka provinění pouze shrnuta v úvodním 

dialogu sluhů a dále ve výpovědích v rámci soudu s královnou, není na ně tedy kladen takový 

důraz. Leontovo pokání je ještě v obou textech připomenuto na začátku posledního jednání, 

tedy v Zimní pohádce v prvním výjevu pátého a v Perditě třetího dějství. Vina a trest jsou 

tedy v obou dílech přítomny téměř beze změny. 

Závěrem této podkapitoly se zamysleme nad obecnými rozdíly v kladení důrazu na 

jednotlivá témata (zde si připomeňme úvahy nad vyzrálostí tématu z podkapitoly 3.4). 

Podíváme-li se ale na operu a činoherní text, uvidíme jasné rozdíly. Například vztah dětí a 

rodičů, který je v Zimní pohádce považován za zcela zásadní, se v opeře objevuje pouze jako 

rozbuška, jelikož je to právě otec, kdo brání sňatku Florinzela a Perdity. Jinak ale je tento typ 

vztahu v opeře spíše zanedbán a ustupuje vztahu milostnému. To lze vidět i na začátku 

čtvrtého, respektive prvního dějství, kde první výstup v činohře vypovídá o rodičovském 

zájmu otce o syna, ale v opeře začíná rovnou milostnou scénou. Otec se v tomto případě 

objevuje až ve třetím výstupu.  

Žárlivost, stejně jako trest a vina, jsou celkově v opeře výrazně redukovány co do 

prostoru v ději. To samozřejmě může být do určité míry způsobeno celkovým zjednodušením 

příběhu pro účely libreta, v němž je text pouze jednou ze složek, na rozdíl od činohry, kde 

hraje hlavní roli. Naopak čas zůstává stejnou měrnou jednotkou a jeho postava dokonce 

vystoupí v obou verzích příběhu. Stejně tak je tomu s otázkou smrti, kterou Kvapil téměř 

identicky přejal od Shakespeara.  

5.2	Rozdíly	strukturní	
Strukturní rozdíly do velké míry reflektují rozdíly v tématu v tom smyslu, že členění textu 

odpovídá jeho významnosti pro příběh. Jak ukáže analýza, záleží jak na místě, kde se 

myšlenka objeví, tak na prostoru, který v rámci příběhu dostane. Čím výrazněji je divákovi 

představena, tím větší má šanci, že se v jeho mysli udrží. 

V případě Zimní pohádky je hra pomyslně rozdělena na dva samostatné celky, 

oddělené prostorem, časem i tématem. První tři dějství se odehrávají na Sicílii a týkají se 

domnělé nevěry manželky krále Leonta. Ze stručného obsahu Pohádky uvedeného v příloze je 

patrné, že během těchto tří dějství dostane dostatek prostoru jak vznik podezření, tak obvinění 

a následný soud. Jedná se vlastně o drama v dramatu, přičemž v této části bychom našli dle 

struktury dramatu Gustava Freytaga92 expozici a kolizi. V případě třetího dějství se jedná o 

																																																													
91 Jaroslav Kvapil, Perdita, hudební pohádka o třech jednáních s předehrou, František A. Urbánek, Praha 1896,  
s. 16.	
92	Gustav Freytag, Technika dramatu, Knihovna divadelního prostoru, sv.6, Ústav pro učebné pomůcky 
průmyslových a odborných škol, Praha 1944, s.51-63.	
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jakýsi propojovací článek, který přináší tragický závěr událostí na Sicílii, jeho vyústění 

v Čechách a jako hlavní přelom v posledním výstupu čas upozorní na zlom v příběhu. Dalo 

by se tedy říci, že zde došlo ke krizi, peripetii a katastrofě. K uzavření příběhu by však mohlo 

dojít pouze za předpokladu, že by dítě nezůstalo naživu. Takto totiž první strukturní linku 

ukončuje začátek té druhé a až ta uzavírá příběh ve smyslu jeho děje.  

Poslední dvě dějství tedy tvoří, pomineme-li veškerá vlákna nutná k propojení obou 

linek, zcela nový samostatný příběh, který se odehrává v Čechách o šestnáct let později. 

Pokrývají jak rozuzlení původní zápletky, tak ještě před tím zápletku novou, kterou lze do 

určité míry považovat za zrcadlo první. Na rozdíl od rodičů, jejichž láska neskončila šťastně, 

přestože tomu zdánlivě nic nebránilo, lásce dětí původně není přáno, avšak dochází šťastného 

naplnění.  

První dějová linka tedy získává co do množství výrazně více prostoru než linka 

druhá. Stejně tak považuji za důležité, že se jedná o první linku, s níž se divák setká, existuje 

tedy větší pravděpodobnost, že ji bude považovat za hlavní, jejíž je druhá část pouze 

pokračováním. Také více odpovídá charakteristice Shakespearových romancí, jak byly 

vymezeny v kapitole 3.4. Druhá linka je naopak zápletkou pracující s převleky, milenci 

stíhanými osudem a venkovskými slavnostmi, což se více blíží námětu komediálnímu až 

pohádkovému. 

V Perditě se oproti tomu celá první část děje odehraje během předehry. Přestože se 

při zkrácení z pětiaktové hry na čtyřaktovou operu (tedy tříaktovou s předehrou) musí počítat 

s úpravami, je zde viditelný citelný nepoměr. Kde Shakespeare dělil prostor pro oba příběhy 

3:293, opera zkracuje na 1:3. Kvapil tedy volí pro své libreto téma, které se zcela vymyká 

charakteristikám romance, a naopak upřednostňuje milostnou zápletku, čímž se více blíží 

soudobým operním námětům.  

 Další členění libreta převážně kopíruje druhou část činoherního textu a tři 

dějství opery veskrze odpovídají rozvržením posledním třem dějstvím činohry. V předehře je 

také zachován princip prvního výstupu představujícího situaci pouze skrze rozhovor 

vedlejších postav. Tím jsou v obou případech dva sluhové, kteří rozebírají události 

předcházející první scéně. Na rozdíl od činohry, kde oba služebníci uvádí situaci zdánlivě 

harmonickou, kde teprve ve druhém výjevu dochází ke vzniku dramatické situace, opera 

začíná na vrcholu konfliktu (což je samozřejmě nutné vzhledem k množství informací, která 

kvůli omezení textu předcházela ději v libretu oproti činohře). Zbylé výjevy opery v předehře 

však navazují na události pohádky v podobném pořadí.  

																																																													
93příběh Leonta vůči příběhu Perdity.	
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 Aby však podtrhl myšlenku nadřazenosti pastorálního milostného příběhu nad 

příběhem osudné žárlivosti, nezůstává Kvapil pouze u zhuštění tří Shakespearových dějství do 

předehry, nýbrž mění i pořadí scén. První jednání opery totiž začíná rovnou výstupem dvou 

milenců, z jejichž dueta se divák záhy dozvídá, že se nacházejí v situaci více než zapeklité. 

Zde můžeme vidět ukázku dramatické situace tak, jak ji charakterizoval Císař, jelikož právě 

tato nerealizovatelnost jejich vztahu může být chápána jako ono nutkání jednat. Tato situace 

je sice přejata ze Shakespeara, tam se však objevuje až jako třetí výjev čtvrtého jednání. 

Milostné zápletce dvou mladých lidí tak předchází opět otázka rodičovské péče, kdy v prvním 

výjevu  král Polixenes hovoří s Camillem o svých rodičovských útrapách se synem.  Třetí 

výstup z činohry se stává prvním obrazem opery, naopak první obraz činohry se dostává 

v opeře až na druhé místo, struktura Pohádky je tak v Perditě zcela rozházená pro jiné 

tematické zaměření. Scéna se zlodějíčkem Autolykem je v libretu vynechána úplně a tento se 

tedy poprvé objevuje až na vesnické slavnosti, čímž je upozaděna i komická složka a zůstává 

pouze jádro. 

Poslední strukturní rozdíl, který je třeba vyzdvihnout, jelikož do určité míry 

ovlivňuje celkové vyznění díla, je úplný závěr obou děl. Zatímco v Zimní pohádce Leontes 

nemá až do úplného závěru hry o vzniku sochy tušení, v Perditě je o ní informován už 

začátkem druhého dějství. Již v prvním výjevu ho Antigonus informuje, že „proto dal jsem 

v zahradě teď tajně její sochu zhotovit.“94  Zmínka o odhalení Hermiony se objevuje také 

v prvním výjevu třetího dějství, divák je na něj tedy na rozdíl od činohry připravován 

podstatně dříve. S jakým záměrem byly do textu opery tyto nápovědy přidány. Jelikož však, 

jak již bylo zmíněno, libretista upřednostňuje verzi o přeživší královně, je možné, že měly za 

úkol upozornit diváka, co ho čeká.  

Strukturně se tedy od sebe obě díla poměrně liší. Potvrdil se názor, že k rozdílům 

dochází především v případech, kdy původní struktura neodpovídala tematické preferenci 

autora. V žádném případě však strukturní změny nemají vliv na obecný obsahový rámec, 

který ve scénách zpravidla zůstává vždy stejný.  

5.2	Rozdíly	v	pojetí	postav	
Druhou základní proměnnou v divadelní dramaturgii je podle Zicha i Císaře 

dramatická postava, v jejím popisu se ale částečně rozcházejí. Podle Zicha existuje jen jako 

mluvená složka herecké postavy95. Podle Císaře je dramatická postava propojením postavy 

																																																													
94Jaroslav Kvapil, Perdita, hudební pohádka o třech jednáních s předehrou, František A. Urbánek, Praha 1896, s. 
34. 
95	Jan Císař, Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, s. 152.	
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literární a hercovy, která se objevuje na jevišti96. V našem případě by se pak pravděpodobně 

do Císařovy definice přidala i postava hudební, která je v operní dramaturgii představuje 

pomyslnou třetí stranu dramatické postavy. 

Pro vykreslení jednotlivých postav dostává jak v libretu, tak v divadelní hře autor 

velice málo prostoru. Na rozdíl od prózy, která nabízí možnost nezúčastněného popisu, 

v jevištních formách postavu charakterizují především její vlastní slova a činy, což definuje 

Císař ve svém pojetí dramatické postavy.97 Příležitostně může k charakterizaci postav přispět 

jejich popis z úst jiných, k čemuž se objevuje již zmíněný náběh v prvním výstupu obou děl, 

dále také v posledním dějství, kde je opět pro zkratku vysvětleno ústy dvou sluhů, co se 

nedostalo na scénu. Právě z těchto důvodů je poněkud problematické hodnotit postavu pouze 

na základě textu, dokud jí nevdechl život konkrétní projev konkrétního herce. Nyní však 

popíšu hlavní postavy příběhu na základě toho, jak se v textu prezentují, jakým způsobem se 

vůbec objevují na scéně a kolik v něm dostávají prostoru. 

V činohře se nejprve Leontes s Polixenem ujišťují o vzájemné náklonosti, královna 

zase dlouze hovoří o oddanosti svému manželovi.98 Jejich vzájemné přátelské chování tedy 

vytváří s následnou zápletkou ještě větší propast ve chvíli, kdy Leontes pojímá podezření o 

nevěře. U soudu a v celém následujícím dějství se projeví jako žárlivý muž, když „zuřil jako 

bouře zlá.“ Královna je vedle toho charakterizována jako „bědná a nešťastná“ a zdá se, 

vzhledem k soucitu, jaký k ní vedlejší postavy projevují, je považována za nevinnou. Působí 

tak jako oběť, což ještě podtrhuje její obsáhlý obhajovací monolog, v němž podtrhuje svou 

pozici křivě obhajované světice, která nejen nezhřešila, ale ani se necítí ukřivděná.  

V opeře jsou postavy starší generace představeny už v rozhovoru sluhů z prvního 

výstupu. Král Leontes je popsán jako muž jatý „děsem vášně a podezřením jako červ 

hlodavým.“99 S další informací o tom, jak zuřil a uvrhl svou ženu do vězení, k němu nemůže 

čtenář cítit ani sympatie, které diváka činohry na okamžik pojal díky úvodním projevům 

vzájemné náklonosti. Jako nepříčetný se on a neoprávněné jeho chování jeví ještě více ve 

chvíli, kdy odmítá výrok orákula a nadále koná tak, jako by jeho žena zločin opravdu 

spáchala, přestože veškeré důkazy, které má, svědčí o opaku.100  

Naopak mileneckou dvojici charakterizuje velice jasně způsob, jakým je na scéně 

uvedena. V první scéně prvního dějství opery respektive třetí scéně čtvrtého dějství činohry se 

																																																													
96	Jan Císař, Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, s. 161.	
97	Jan Císař, Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, s. 161.	
98	jednání první, scéna druhá. 
99 Jaroslav Kvapil, Perdita, hudební pohádka o třech jednáních s předehrou, František A. Urbánek, Praha 1896, s. 
11. 
100 Tamtéž, s. 16.	
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na scéně poprvé objevuje Florinzel a Perdita, kteří přebírají úlohu hlavních hrdinů po další 

dvě, respektive tři dějství. Oběma je zde věnován největší prostor, a pokud sami nejednají, 

vztahuje se akce především k nim. Přesto nejsou hlavními postavami jakožto jednotlivci, 

nýbrž pouze jako pár. Jejich úvodní scéna milostného vyznání je předzvěstí jejich budoucí 

úlohy. Perdita začíná sólem o svých obavách, že jejich lásce nebude přáno, což ji ukazuje jako 

ženu starostlivou a taktéž opravdu milující, naopak Florinzel zůstává mužem optimistickým, 

který ani jednou nezapochybuje o tom, že obtíže překonají, čímž jsou také určeny rozličné 

role obou. Perdita je dále v rámci hry především popisována slovy jiných, a to jak na 

slavnosti, kde o ní hovoří pastýř s přestrojeným Polixenem, tak na dvoře krále Leonta, kde ji 

představuje Florinzel ve třetím dějství opery. Svým vlastním projevem už o sobě příliš 

nevypovídá. 

Tolik tedy k postavám hlavním. Vedlejší (mezi něž se díky malém prostoru dostává i 

král Polixenes, přestože jedna z ústředních postav zápletky) dostávají podstatně menší prostor 

jak v popisech, tak v činech. V obou dílech se navíc neliší nijak zásadním způsobem, a tedy je 

zmíníme pouze stručně. Král Polixenes se objeví na samém začátku činohry, kde se stane 

hlavním důvodem Leontovy žárlivosti, a to i přes počáteční společné vzpomínání na dětsví a 

vzájemné lichotky. Hned poté však ze scény zmizí a o jeho dalších osudech už se čtenář 

dozvídá pouze zprostředkovaně. Jelikož opera začíná až soudem, objevuje se v ní pouze ve 

zmínce a divák ho poprvé spatří až o šestnáct let později.  Paulininým úkolem je odhalení 

královny, Camillo slouží jako důvěrník všech mužských postav, které mu, a tím pádem i 

divákovi, objasňují své úmysly. Pastýř musí najít Perditu, ujmout se jí a tím ji ukrýt, ale včas 

odhalit její původ. Má tedy v rukách celé rozuzlení zápletky. Jejich účel je tedy spíše 

epizodní.  

Zatím jsme se pouze zabývali tím, jakým způsobem jsou postavy divákovi 

představeny, jejich charaktery se ale v průběhu obou dějů vyvíjejí. Král Leontes, například, 

reaguje na smrt své ženy již koncem třetího, respektive prvního dějství, rychlým 

vystřízlivěním. V případě hry k němu však dochází v dlouhém monologu, kdežto v libretu je 

charakterizován jednou větou. Své pokání připomíná i na začátku pátého, respektive třetího 

dějství, kdy se na scénu vrací a samozřejmě v úplném závěru obou děl, kdy reaguje na oživení 

své ženy. Proměna je tedy náhlá, ale zato trvalá. Hermiona dostává prostor až v samotném 

závěru, kde však pronáší pouze několik krátkých vět. Hermiona je tedy jednou z postav, s níž 

se divák přinejmenším v opeře seznamuje skrze slova jiných, a to nejprve dvou sluhů, pak 

jejího manžela a nakonec osob přihlížejících odhalení sochy. Sama dostává prostor pouze na 

to, aby se hájila soudu, kde však také pronáší pouze jeden pořádný monolog. Polixenes se 
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zase po svém úvodu objevuje jako nový tyranský král, tentokrát však nepřející sluchu svému 

synovi. Lze zde opět vidět zrcadlo v příběhu, kdy Leontes potrestal a vyhnal vlastní dítě, aby 

podobně jednal Polixenes, původně taktéž trpící Leontovým náhlým zatemněním smyslů.  

Sluhové a vedlejší postavy slouží především k důležitému posunu děje  

Poněkud stranou stojí postava taškáře Autolyka jako vedlejší komický prvek. Ten, 

ačkoliv jako zloděj a osoba, která prozradí plán k útěku, může být považován za jedinou 

reálně zápornou postavu celého příběhu, zároveň vytváří hlavní komický prvek.  

V opeře oproti činohře také důležitou roli hraje sbor, který většinou vystupuje v roli 

vypravěče. Popisuje obecnou náladu, v případě předehry běduje, v případě odhalení sochy 

provolává slávu. Celou operu navíc uzavírá, na rozdíl od činohry, kde tato úloha připadá 

samotnému Leontovi, avšak jeho monolog nekončí žádným obecným moudrem, nýbrž zcela 

věcnou poznámkou popisující stav situace. Závěr činohry je tedy oproti opeře mnohem 

lidštější. 
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6.	Hudební	složka	opery	
Perdita je, jak již bylo několikrát zmíněno, opera o předehře a třech jednáních. Jejich 

obsahovou stránku jsme již řešili, nyní se podíváme na hudební charakteristiku opery. Jelikož 

neexistují nahrávky, pracovala jsem pouze s partiturou uloženou v Archivu Národního divadla101 a 

archivem Národního divadla. Nechci se zde však pouštět do obsáhlé hudební analýzy, která by 

vyžadovala další samostatnou práci, nýbrž pouze nastínit základní hudební charakteristiky této opery. 

Hlavní role pokrývají jednotlivé hlasové polohy102. Král Leontes jako bas, jeho žena Hermiona 

mezzosoprán, král Polixenes baryton. Ústřední dvojice hrdinů Perdita a princ Florinzel je psaná pro 

soprán a pro tenor. Mezi vedlejšími postavami se vyskytují především hlubší hlasy: Leontův sluha 

Antigonus je baryton, Cleomenes je bas a pouze Dion je tenor. Tenor je také taškář a zlodějíček 

Autolykus. Camillo, věrný sluha Polixenův, je psán opět pro bas, stejně jako pastýř, adoptivní otec 

Perdity. Ze dvou ženských vedlejších postav není ani jedna pro soprán, který tedy zůstává vyhrazen 

Perditě jako hlavní hrdince, Paulina je mezzosoprán a Čas alt. 

Jednotlivé árie se vzájemně přelévají, i dialog obžaloby královny Hermiony je proveden 

formou „opravdového“ dialogu se střídáním jednotlivých replik, nikoliv souzvuků, jak bychom mohli 

očekávat od operního duetu. Hudebně se také nevyznačují přílišnou zdobností, melodie jsou 

jednoduché, podpořené orchestrem. 

Důležitou úlohu zde hraje také sbor. Má tradiční SATB rozdělení, ovšem je často využíván jen 

z části. Poslové od orákula z předehry, kteří přichází královnu očistit, jsou pouze muži, tedy tenory a 

basy. Naopak alegorii času v intermezzu (sólový hlas Alt), doplňují pouze hlasy ženské, tedy soprán a 

alt. V ostatních scénách je sbor kompletní a plní funkci jakéhosi vypravěče, který děj komentuje a 

zahušťuje hudebně i atmosféricky důležitá místa.  

Orchestr je zastoupen rovnoměrně, dechové i smyčcové nástroje. V intermediu podkresluje 

nadpozemskou atmosféru scény harfa.  

	 	

																																																													
101	Partitura k opeře Perdita, CZ-Pnd ABE309 202. 

102 „Perdita,“ Online Archiv Národního divadla, naposledy navštíveno: 24. 6. 2015, < http://archiv.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Titul.aspx&ti=1834&sz=0&abc=P&pn=456affcc-f401-4000-aaff-
c11223344aaa>. 
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7. Uvedení	a	recepce	opery	
K uvádění opery Perdita a její dobové recepci najdeme odkazy především v heslech 

týkajících se autora hudby, Josefa Nešvery. Vždyť také hned na začátku tištěné verze libreta 

autor předmluvy nabádá, aby byl text Perdity posuzován jako „podružný základ hudebního 

díla.“103 Právě na skladatelovu hlavu tedy padají pocty a spíše kritika za nedostatečnou 

dramatičnost díla a další připomínky. Kvapil v tomto případě zůstává často stranou, jako by 

on sám svým autorstvím žádnou zodpovědnost za dílo nenesl. Je ale třeba alespoň nastínit, 

jakým směrem se osud díla ubíral poté, co jej Kvapil napsal. Zde bude tedy příběh Perdity 

zakončen vysvětlením, jaké obecné informace lze dohledat k premiéře opery, jejímu přijetí a 

názoru na ni.  

Jak lze zjistit z Archivu Národního divadla, opera byla premiérována 21. 5. 1897 

v budově Národního divadla. Z přiloženého seznamu zpěváků a inscenátorů je možné udělat 

si jasnou představu o tehdejším obsazení. Kdy a jak se Perdita v divadle zkoušela lze zjistit z 

verzí libreta používaných přímo divadelníky a uložených v Archivu. Neznámý autor, který si 

zde vedl přesné poznámky o zkouškách, zaznamenal několik dat. Dvouhodinovou zkoušku 8. 

5., kde se nacvičovalo první jednání, která začala ve dvě hodiny odpoledne. 10. 5. zkoušku 

druhého a třetího jednání, která, stejně jako všechny následující, začala v jedenáct hodin. Dvě 

další zkoušky podobného typu, tentokrát už všech tří jednání, se konaly 13. a 17. 5., den nato 

pak následovala orchestrální zkouška všech tří dějství. Ta se zopakovala ještě 18. 5. a 20. 5., 

tedy den před premiérou, byla uspořádána generální zkouška trvající přes tři hodiny. 

V tištěném libretu je také zaznamenána poznámka z premiéry, nebo alespoň následující těšně 

po ní. Tato poznámka z libreta se signaturou 202/L6 z roku 1896 přináší informace o přijetí 

opery zcela čerstvé, lze ji považovat za první hodnocení představení: „Po prvé dne 21. května 

1897. Úspěch dosti slušný. Skladatel volán po 1. jednání a po 2. jednání. Konec po ¾ 10.“ 

Zdá se tedy, že Perdita při své premiéře slavila přinejmenším dostatečný úspěch104.  

Rozsáhlá zpráva z Národních listů vydaná dva dny po premiéře Perdity přináší jako 

hodnotná fakta, tak celkovou kritiku představení.  Kromě závěrečného shrnutí všech 

účinkujících se zde objevuje také rozbor jejich výkonů a komentář ke scénické úpravě. 

Ohledně libreta a hudby se autor vyjadřuje shovívavě, maje na paměti, že se pro oba 

autory jedná o prvotinu. Libretistovi podle něj neprospívá prodleva mezi napsáním a 

zhudebněním libreta, zvlášť když libretista nemá dostatečné hudební zázemí. Zmíněna je zde 

také neshoda mezi libretistou a skladatelovou úpravou, zmíněná i v tisku libreta, mezi oběma 

																																																													
103	Jaroslav Kvapil, Perdita, hudební pohádka o třech jednáních s předehrou, František A. Urbánek, Praha 1896, 
s. 	
104 „Josef Nešvera,“ Hudební archiv národního divadla. 
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autory tedy došlo očividně k větší neshodě, než se na počátku zdálo.  Skladateli zase článek 

také vyčítá „odloučenost od většího hudebního střediska“105 a jsou zde opět připomínány 

Nešverovy církevní úspěchy, jako by se autor snažil předem omluvit za následující kritiku 

díla. I ta je však mírná, ačkoliv především připomíná naději na další a lepší skladatelovy kusy 

v budoucnu.   

Časopis Našinec se vyjadřuje o opeře jako o výpravném a moderním díle.  Skladatele 

chválí jako hudební osobnost, aniž by vyzdvihoval konkrétní skladatelské úspěchy. 106 

Celkově se o představení vyjadřuje mnohem nadšeněji, než střízlivější Lidové noviny. O práci 

libretisty se však nijak nezmiňuje a Kvapilova práce tak zůstává v tomto prameni 

neokomentována.  

Přesto se později historici zpravidla shodli, že Nešverovým stěžejním dílem je 

církevní hudba. Je třeba podotknout, že zde citovaní autoři zpravidla hovoří spíše o 

Nešverově části práce, tedy hudební stránce, a Perdita není nikde přímo jmenována. 

Jednorázové uvedení Perdity však svědčí o tom, že ani ona sama se nevyhnula kritice. 

Například text J. Borecký ve svém Stručném přehledu dějin hudby o Nešverovi 

prohlašuje, že: „Umí zacházeti s hlasy, jeví široký rozhled i praksi(…). Jeho operám (…) 

chybí jako většině posléze vyjmenovaných oper dramat. Tah, pokrokovost názoru, 

individualita.“ Tento text by však bylo možno chápat jako platný nejen pro Nešverovu hudbu, 

ale i pro jeho výběr libret, která nesplňují požadavky dramatičnosti. Nedostatečnou 

dramatičnost vyčítá Nešverovi i Emil Chvála v Almanachu české akademie císaře Františka 

Josefa107. Ten své tvrzení i doplňuje citacemi z dobových recenzí, jedná se však pouze o 

úryvky krátké a nesouvislé. Nejaktuálnější informaci lze zjistit ze Slovníku hudebních umělců 

slovanských, neboť v době vzniku tohoto hesla byla Perdita čerstvou novinkou. 

Hodnocení Kvapilovy libretistické práce jsou ještě spořejší a i zde se spíše hovoří o 

textu Rusalky, nikoliv o ostatních dílech. Je třeba zmínit, že podle knihy Rudolfa Deyla O 

čem vím já Kvapil „ani nevzdechl, že před lety prodal Nešverovi toto libreto“ a Deyl dokonce 

tvrdí, že „o premiéře Perdity se rděl, ukryt za sloupem první galerie k stání, za svůj mladý 

																																																													
105	Kramerius, „Národní listy, 37/142, s. 3,“ naposledy navštíveno: 15: 9. 2015, 
<http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:1c0e0e26-435f-11dd-b505-00145e5790ea#periodical-
periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:6551dab7-435f-11dd-b505-00145e5790ea>. 
106 Kramerius, „Našinec,  33/60, s. 4“ naposledy navštíveno: 15. 9. 2015, 
<http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:73f3e41a-65c9-11e0-b4ae-
0050569d679d&q=na%C5%A1inec#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:17ad6a59-83a8-
11e0-97a9-0050569d679d>.	
107		E. Chvála, Josef Nešvera, Almanach akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, v Praze, 
Česká akademie, ročník XXV, rok 1915, str. 134.	
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literární hřích“108. Sám Kvapil ve svých pamětech mluví o libretu jako o „hřích na 

Shakespearovi“  a o inscenaci jako o „trestu“  za tento hřích, kdy se na premiéře mohl 

„hanbou propadnout109“. 

	

8. Závěr	
Opera Perdita je pro oba své autory prvotinou svého druhu. Jak Nešvera, tak Kvapil se 

svými dalšími díly ukázali světu jako zralejší autoři a samotná Perdita je tedy dílem stojícím 

v jejich repertoáru poněkud stranou. Pro oba se navíc jedná o první seznámení s žánrem 

operního dramatu, což samo o sobě přineslo pro oba velkou výzvu. Zvláště pak kvůli své 

předloze v mistrovi dramatu je nasnadě podrobit Perditu kritice. Určení Perditina místa mezi 

jinými operami by však vyžadovalo hlubší srovnání s ostatními Kvapilovými, respektive 

Nešverovými díly, což by ovšem mohlo být předmětem další práce tohoto rozsahu. 

Toto srovnání mělo za cíl představit operu v kontextu tvorby jejích autorů a především 

jako nástupce její činoherní předlohy. Jak bylo ukázáno v počátečních kapitolách, je Zimní 

pohádka poměrně specifickým tématem a část této specifičnosti se promítla i do operního 

libreta Perdity. Jelikož se jedná o jeden z mála takovýchto rozborů dosavad dostupných, je 

srovnání obou děl přínosné pro další bádání v tomto směru 

Samotné srovnání přináší celkové shrnutí zjištění o obou pracích, stejně jako jejich 

vzájemné srovnání. Právě toto srovnání je nejdůležitější součástí tohoto textu, přináší 

jednotlivé pohledy na vzájemnou podobnost obou děl a jejich rozdílnost. 

Samozřejmě, pro obecnější závěry by byla nutná práce mnohem širšího charakteru, 

srovnávající více děl. Na této kazuistice není možné utvářet si obecné předpoklady zákonitostí 

převádění činoherních děl do opery. Je však možné, že takováto širší práce, až vznikne, ukáže 

nějaké takové obecnější principy. To však nebylo naším cílem, a proto takováto kompilace 

zůstává otevřená dalšímu bádání. 	 	

																																																													
108	Rudolf Deyl, O čem vím já: vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle, Melantrich, Praha 
1971, s. 36.	
109	Jaroslav kvapil, O čem vím: sto kapitol o lidech a dějích z mého života, část 2., Václav Tomsa, Praha 1946-7, 
s. 129. 
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