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(Posudek vedoucího práce) 

 

 Práce Kateřiny Ostřanské v sobě spojuje několik důležitých tematických oblastí aktuálního 

muzikologického výzkumu: tvorbu Pietra Metastasia, dramaturgii opery seria a dějiny italské opery 

v Praze. To vše skrze kompozici Semiramide riconosciuta od Giovanniho Marca Rutiniho, typického 

autora, ve kterém sice muzikologie již delší dobu tuší zajímavou osobnost, ale jehož (operní) dílo je 

dosud zcela neznámé. 

 Svou práci Kateřina Ostřanská strukturovala takto: po úvodu, který seznamuje čtenáře 

s tématem Semiramis, osobností skladatele a strukturou celé práce, následuje kapitola o stavu bádání 

k hlavním otázkám, jimiž se autorka zabývá. Třetí kapitola je věnována problematice dramaturgie a 

provozních úprav Metastasiových libret, i vlastní Semiramide riconosciuta – totiž shrnutí děje, jeho 

dramatické struktuře, odlišnostem vybraných verzí libreta, včetně možného původu verze, kterou 

zhudebnil Rutini. Čtvrtá kapitola se věnuje pražskému kontextu, zejména interpretům Rutiniho opery, 

a možnému vlivu na konkrétní podobu libreta i partitury. V poslední kapitole autorka analyzuje 

Rutiniho kompozici prizmatem dvou dvojic postav – Ircano/Mirteo a Scitalce/Semiramide – a 

primárně zkoumá do jaké míry provedené změny a Rutiniho kompoziční volby změnily vyznění těchto 

postav a celkový charakter opery. Shrnutí těchto poznatků je také hlavním obsahem závěru práce. 

 Hlavním cílem autorky bylo přiblížit zajímavé dílo pozoruhodného autora poloviny 18. století, 

významného nejen z hlediska dějin hudby v Čechách. Tohoto cíle se také podařilo dosáhnout, ačkoliv 

cesta k němu byla velmi náročná. Bylo nutné se vyrovnat s relativně rozsáhlým pramenným 

materiálem i nedostatkem či špatnou dostupností kvalitní odborné literatury, překonat četné jazykové i 

ryze odborné metodologické obtíže, zejména v uchopení opery seria jako takové. Tyto skutečnosti se 

také částečně promítají do celkové kvality textu, který má místy ještě charakter rozpracovaného díla. 

Poukazují na to různé stylistické neobratnosti (špatné vazby,
1
 opakovaná či chybějící slova,

2
 málo 

výstižné či nepřesné formulace
3
) i drobné omyly.

4
 Menší změny ve strukturaci, pročištění terminologie 

a analýz postav (někdy působících snad až příliš „současně“),
5
 by, stejně jako úprava (grafická) 

poznámkového aparátu, byly také přínosné. Přes tyto kritické výtky nutno konstatovat, že práce 

Kateřiny Ostřanské nejen splňuje obvyklé nároky diplomové práce, ale nabízí v mnoha směrech 

objevné a velmi cenné výsledky. V prvé řadě přesvědčivě ukazuje Rutiniho jako nadaného tvůrce, 

obdařeného invencí i schopností promýšlet dramatickou kompozici ve více rovinách, o čemž se dalo 

dosud pouze spekulovat. Další studium tohoto skladatele je proto takřka imperativní. Pečlivou 

analýzou se autorce mimo jiné podařilo dokázat také velmi zajímavou souvislost Rutiniho opery 

s vlastním přepracováním libreta od Metastasia, ale především se stejnojmenným dílem Ch. W. Glucka 

z roku 1748 – také toto téma vybízí k dalšímu promýšlení. Důležitým obohacením jsou i všechny 

nashromážděné poznatky k problematice proměn libreta Semiramide riconosciuta i k pražské operní 

produkci této doby – poprvé se tak dostáváme od základní faktografie ke konkrétním uměleckým 

otázkám. Zkrátka a dobře, práce Kateřiny Ostřanské představuje významný příspěvek 

muzikologickému výzkumu, jehož výsledky by bylo záhodno v revidované formě publikovat, a to 

pokud možno co nejdříve. Vzhledem ke všemu řečenému a naznačenému navrhuji celkové hodnocení 

„velmi dobře“.  

 

 

Wolfenbüttel, 27. 8. 2017              Mgr. Marc Niubo, Ph. D. 

                                                 
1
 Např. s. 19 „míra promyšlenosti o“ 

2
 Např. s. 78 „Zatímco charaktery postav Ircana a Mirtea jsou, jak jsme viděli v předchozí kapitole, charakterizačně 

jednotní, který je v průběhu obohacen o další psychologickou rovinu[...]“. 
3
 Např. s. 36, „Scitalceho zděšení, že Semiramidu kdysi potrestal bezdůvodně, protože je nevinná“ nebo s. 82 „menuet byl 

vždy spojován s dvorním, tj. důstojným, prostředím“. 
4
 Např. s. 22 aj., lokalizací „Monaco“ je v citovaném případě míněn bavorský Mnichov a nikoliv dnešní městský stát 

Monaco; nebo s. 55, pozn. 170 – citovaný pramen Zoppisova Vologesa (D-Dl, Mus. 3038-F-1) je pouze particello, resp. 

„klavírní“ výtah, a nikoliv partitura. 
5
Např. s. 78 „ Její citové výlevy se však neprojevují naříkáním a lkaním o lásce [...]“.  


