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Od Prodané nevûsty k ¤eck˘m pa‰ijím
V rámci Nokturen v mûstû jsme mohli sly‰et pfiedná‰ku s
filmov˘mi ukázkami pfiedního kanadského muzikologa Iaina
Scotta o ãtyfiech ãesk˘ch operách.
Nejprve to byly tfii verze Prodané nevûsty, kterou si je‰tû

pamatujeme z uvedení Canadian Opera Company v letech
1993 a 2000 v Torontu v produkci Reinharda Heinricha.
Tehdy byla opera zpívaná ãesky a byla ponûkud
zmodernizována. Na jevi‰ti se objevil i automobil. Jedná se o
druhou Smetanovu operu po Branibofiích v âechách. JestliÏe
Smetanova první opera je aÏ nacionalistická, protinûmecká, a
Smetana bûhem války v roce 1866 ze strachu pfied nûmeckou
odvetou utekl z Prahy, druhá opera Prodaná nevûsta podle
libreta Karla Sabiny je hravá a veselá. Její premiéra se odehrává
v dusné atmosféfie zmínûného roku a PraÏané mûli jiné starosti.
Smetana sám operu nejménû tfiikrát pfiedûlal aÏ do dne‰ní
podoby. Po pfiestávce to byly ¤ecké pa‰ije od Bohuslava MartinÛ.

MartinÛ chtûl pÛvodnû zhudebnit Kazantzakisova ¤eka Zorbu.
¤eck˘ spisovatel se se‰el s ãesk˘m skladatelem v roce 1954
ve francouzském Antibes. Kazantzakis mu místo ¤eka Zorby
nabídl svÛj nov˘ román Kristus znovu ukfiiÏovan˘, kter˘ vy‰el
anglicky pod názvem Greek Passion (¤ecké pa‰ije. MartinÛ
pfiepracoval celé libreto a v roce 1957 je první verze hotová.
Rafael Kubelík se pfiimlouval za uvedení v Covent Garden,
ale tamní komise odborníkÛ ji odmítla.
Druhá verze mûla b˘t uvedena v Curychu. Vedení opery

pfiinutilo Bohuslava MartinÛ k zásadním ‰krtÛm. Prakticky se
jednalo o novou operu, která byla dokonãena 15. ledna 1959
po smrti Kazantzakise. 28. srpna 1959 v‰ak MartinÛ ve vûku
69 let umírá. Cury‰ská premiéra druhé verze se konala aÏ za
dva roky 9. ãervna 1961. První verze byla zrekonstruována
m˘m jmenovcem muzikologem Ale‰em Bfiezinou a uvedena
20. ãervna 1999 v Bregenzu a 25. dubna 2000 koneãnû v

Covent Garden. V roce 2005 byla ãeská premiéra v Moravském
národním divadle v Brnû a 13. dubna 2006 v praÏském
Národním divadle.
V ukázce Iaina Scotta byl televizní film z roku 2007. V

ukázce jsme vidûli, jak knûz Grigoris pfiidûluje role uãedníka
Jakuba, Krista a Jidá‰e. Zatímco Panait prosí, aby nemusel roli
Jidá‰e hrát, Manolis tvrdí, Ïe není hoden role Krista. Knûz mu
vysvûtluje, Ïe nikdo není hoden této role. Do vesnice pfiichází
skupina uprchlíkÛ pod vedením knûze Fotise. Vesniãané se
v‰ak obávají o majetek a kdyÏ jedna Ïena zemfie hladem,
oznaãí ji za nositelku cholery. UprchlíkÛ se ujme Manolis, ale
je vylouãen z církve a v rozepfii je zabit Panaitem. Podle Iaina
Scotta mûl MartinÛ vliv i na Andrew Lloyd Webbera a jeho
muzikál Jesus Christ Superstar. Paradoxnû i WebberÛv
muzikál byl pÛvodnû odmítnut a vy‰el pouze na
gramofonov˘ch deskách. Teprve v roce 1971 se doãkal
dramatické podoby.
Poslední ukázkou byla árie Kostelniãky z Janáãkovy Její

pastorkynû. Zde v Torontû tuto operu uvedli a i jinde ve svûtû
je ãastûji známá jako JenÛfa. Opût tragédie a je aÏ neuvûfiitelné,
Ïe mezi prvním uvedením Rusalky a Její pastorkynû ubûhly
pouhé ãtyfii roky.
V závûru veãera Iain Scott vyslovil uznání ãesk˘m skladatelÛm

i ãeské opefie. MoÏná trochu pfiecenil na‰i vzdûlanost, kdyÏ
pfiedpokládal, Ïe co âech to znalec ãeské opery, ale kaÏdá
pochvala je pfiíjemná.
Pfií‰tí Nokturna jsou na programu v nedûli 19. února 2012,

kdy u svatého Václava uvidíme Duo Ventapane (Martin
Karlíãek - piano a Mona Shiraishi - housle). Zaãátek je
tradiãnû v 17 hodin.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
(fakta Wikipedia-Historické foto: internet)

***—-

Iain Scott nejprve pustil ãást filmu ãeskoslovenské televize z
roku 1981, pak anglickou verzi z Metropolitní opery v New
Yorku a nakonec vídeÀskou nûmecky zpívanou ukázku. V
ãeské verzi jsme mohli vidût trochu nelogicky Vladislavsk˘
sál, kde opera zaãíná, pak místo poblíÏ Národního divadla,
kde Smetana bydlel a nakonec samotnou operu s Gabrielou
BeÀaãkovou a Peterem Dvorsk˘m, kde mezi pouÈov˘mi
dÏbánky tanãí sbor a zpívá Proã bychom se netû‰ili. V
newyorské verzi jsou dvû kanadské legendy John Vickers a
Teresa Stratas. Krásná a neuvûfiitelnû komická je postava
Va‰ka milujícího Esmeraldu ve vídeÀské ukázce. Závûr opery
byl opût z Prahy, kde sbor zpívá: Dobrá vûc se podafiila…
Dvofiákova Rusalka byla dokonãena v roce 1900. Je více

wagnerovská neÏ Smetanovy opery a je zde vût‰í dÛraz na
orchestr. V Metropolitní opefie ji proslavila Renée Fleming
hlavnû s písní Mûsíãku na nebi. Podle dr. Krajného má i ãeské
pfiedky. V ukázce Iaina Scotta byl tragick˘ závûr opery, kdy
princ umírá v Rusalãinû náruãi.

Iain Scott

u sv. Václava

Ch. Ventris v Řeckých pašijích v Covent Garden

Jedno z prvních vydání libretaProdané nevěsty

v New Yorku
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