
R I C H A R D P R A 2 A K 

C E S T l D I V A D E L N Í U M Ě L C I 
NA N Ě M E C K É M D I V A D L E V B U D Í N E A V P E Š T I 

NA P f t E L O M U 18. A 19. S T O L E T Í 

(K peštskému a budínskému pobytu M. A. Cibulky a F. V. Tučka 
a k hostování Václava Tháma v uherské metropoli r. 1810) 

Působení českých divadelních umělců v Uhrách v posledních deseti
letích 18. století a v prvních desetiletích 19. století je zajímavou kapito
lou, která náleží nejen dějinám česko-maďarských kulturních vztahů, 
nýbrž i kulturním dějinám středoevropským v širším smyslu. Dochází tu 
na uměleckém poli k součinnosti českých, slovenských, německých a 
maďarských umělců i k podivuhodnému prolínání různých středoevrop
ských národních kultur, jejich integrujícím a desintegrujícím tendencím. 

Povrchní názor, který označuje počátky novodobého divadelního života 
u malých neněmeckých národů středoevropských na sklonku 18. století 
a na počátku 19. století pouze za odlesk jevištního dění Vídně jako sídel
ního města habsburské monarchie, zdá se na první pohled samozřejmý, 
zejména pokud jde o přejímání divadelního repertoáru i celkové zamě
ření divadel. Při bližším zkoumání pochopíme, že věc je složitější. 

Vídeň, pokud jde o tehdejší divadelní život, nevyniká zvláštní origina
litou; duch dvorské kultury francouzské, myšlenkový i společenský svět 
francouzského klasicismu se tu ústrojně spojuje s kulturou italskou, která 
přibližuje ve znamení rokoka vysokou klasicistickou kulturu nejen duchu 
galantních slavností aristokracie (např. y pověstných slavnostech ester-
házyovských), nýbrž i touze širokých vrstev po divadle zbaveném aristo
kratické výlučnosti. Slo tu o rozptyl dvorské kultury v prostředí měšťan
ském i o její nápodobu ve středních vrstvách a jejich snahu přiblížit se jí. 
První moment názorně dokládá význam commedia delTarte pro vznik 
lidového divadla vídeňského, cestu od harlekýnů k hanswurstům a kasper-
lům, od nichž byl již jen krok k lokální frašce vídeňské a k situačním 
hrám, východisku pozdějších konverzačních společenských her, typické
mu útvaru měšťanského divadla 19. století. Druhý moment se dá ilustro
vat vlivem zámeckých divadel (Český Krumlov, Eisenstadt aj.) na reper
toár divadel městských, zčásti ještě stavovských (Nosticovo divadlo v Praze, 
Erdódyovo divadlo v Bratislavě aj.), zčásti však již podnikatelských, v na-
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ši sféře vesměs německých, jejichž hlavní obecenstvo se rekrutovalo ve
dle drobné a střední šlechty z měšťanstva. 

Do tohoto schématu proniká výrazný prvek barokního dědictví, at už 
se projevuje v lidových báchorkách a singšpílech či ve hrách klasicistic-
kých, tvořících repertoár aristokratických scén. Ze šlechtických scén do
stává se na měšťanská jeviště v klasicisticko-barokní travestii ještě i za 
druhé poloviny 18. století odkaz humanismu a antiky, jehož baroknost 
je ve střední Evropě zvláště nápadná. 

V tomto ovzduší objevují se ve střední Evropě na sklonku 18. století 
a na počátku 19. století první snahy o utvoření divadla jazykem i du
chem národního. Jeho genezi u malých středoevropských národů musíme 
nezbytně sledovat v souvislosti s divadlem německým. 

Při zkoumání dějin českého divadla nesmíme zapomínat, že —podobně 
jako u dějin české hudby — tvoří jejich význačnou část česká divadelní 
emigrace, jejíž osudy jsou mnohem méně probádány, než je tomu u emi
grace hudební. Pokud jde o habsburskou monarchii, nemůžeme tu samo
zřejmě mluvit o emigraci ve vlastním politickém smyslu slova, nýbrž 
o působení českých umělců v různých oblastech monarchie. Tyto oblasti 
tvoří při veškeré své specifičnosti do jisté míry určitý duchovní celek 
poplatný obecnému kulturnímu ovzduší soustátí. Markantní je to zejména 
u divadla, kde „společná" divadelní kultura ještě v této době překrývá 
slabé a nerozvinuté diferenciační tendence. Ty však si přesto zvolna 
prorážejí cestu a v této zdánlivě uniformní celomonarchické kultuře před
stavují osobité ostrovy, které rozvíjející se národní život postupně promě
ňuje ve svéprávné instituce samostatného národního kulturního dění. 

Bylo již naznačeno, že divadelní kultura v habsburské monarchii, tře
baže v ní na sklonku 18. století a na počátku 19. století hraje tak domi
nantní úlohu divadlo německé, není zdaleka německá duchem a že je 
výslednicí celoevropského vývoje přirozeně zprostředkovaného centrem 
provinciím, které se ovšem stávaly samy novými středisky oblastního a 
časem také již národního kulturního života.1 

Pokud jde o téma této studie, nechť zde čtenář neočekává vyčerpáva-

1 K dějinám středoevropského divadla v tomto období srov. především Heinz 
K i n d e r m a n n , Theatergeschichte Europas, V. Band, Von der Aufklárung zuř 
Romantik (2. Teil), Salzburg 1962. K některým výše zmíněným dílčím otázkám 
srov. dále Otto R o m m e l , Das parodische Zauberspiel, Leipzig 1937; t ý ž , Die 
romantisch-komischen Original-Zauberrpiele, Leipzig 1939; t ý ž , Die Alt-Wiener 
Volkskomodie, Wien 1952; t ý ž , Die romantisch-komisehen VoVism&rchen, 
Darmstadt 1964; Margret D i e t r i c h , Jupiter in Wien. Gdtter und Helden der 
Antike im Altwiener Volkstheater. KBln—Graz 1967; Heinz K i n d e r m a n n , Dle 
commedia dell' arte und das deutsche Volkstheater, Leipzig 193B; Allardyce 
N i c o 11, The World of Harlequin, A eriticál Study of the Commedia dell' Arte, 
Cambridge 1963; Margaretě B a u r - H e i n h o l d , Theater des Barock, Festliches 
Búhnenspiel im 17. und 18. Jahrhundert, Munchen 1966; Jan V o n d r á č e k , 
Dějiny českého divadla, Doba obrozenská 1771—1824, Praha 1956; Josef K n a p , 
Zóllnerové, Déjiny divadelního rodu, Praha 1958; Matyáš H o r á n y i, Das Ester-
házysche Feenreich, Beitrag zuř ungarlándischen Theatergeschichte des 18. Jahr-
hunderts, Budapest 1959 (vyšlo též anglicky a maďarsky); Géza S t a u d , Magyar 
szinháztórténet forrásai (Prameny k dějinám maďarského divadla) I—III, Budapest 
1962-1963; t ý ž , Magyar kastelyszinházak (Maďarská zámecká divadla) I—III, 
Budapest 1963-1964; Dějiny českého divadla II, Praha 1969 aj. 
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jící práci. Vzhledem k tomu, že řešíme otázku v české literatuře dosud 
nedotčenou, chceme se pokusit spíše jen o první sondu do problematiky, 
závažné nejenom pro výše uvedené okolnosti, nýbrž i pro bohatství ma
teriálu, který se k ní dochoval. Tento materiál ukazuje, že působení čes
kých divadelních umělců v Uhrách na sklonku 18. století a na počátku 
19. století znamenalo velmi významnou složku tamějšího kulturního dění 
a bývá proto vděčně připomínáno i maďarskou vědou, třebaže ani ona 
mu dosud nevěnovala samostatnou stať. 

V této práci se chceme omezit na činnost českých divadelních umělců 
(nejen herců, nýbrž i ředitelů, podnikatelů, dirigentů, členů orchestrů 
apod.) u německého divadla v Budíne a v Pešti od osmdesátých let 18. 
století do dvacátých let 19. století, a to ještě bez nároků na úplnost zpra
cování, spíše se snahou po globálním shromáždění faktů a po jejich ob
rysové interpretaci. 

Činnosti německého divadla v Budíne a v Pešti během uvedeného ob
dobí zasvětila své práce zejména Jólán K á d a r o v á 2 . Bohatý pramenný 
materiál k jeho dějinám nalezneme zvláště v Městském archívu, Divadel
ním oddělení Széchényiho knihovny a v Archívu Universitní knihovny 
v Budapešti.3 

Od třicátých let 18. století navštěvovaly Budín a Pešť četné kočovné 
divadelní spolenosti. Významnější bylo účinkování společnosti Menninge-
rovy, Kurzovy a Bernerovy v Pešti a Budíne v sedmdesátých letech 18. 
století, kdy zde (v roce 1774) vzniklo ze staré pevnosti divadlo Rondella, 
které se stalo prvním útulkem stálé německé divadelní společnosti Karla 
Wahra, známého nejen svým působením v Eszterháze a v Bratislavě, 
nýbrž i činností v Praze, kde byl správcem divadla v Kotcích, u Hybernů 
i Stavovského divadla.4 K ředitelce Johanně Schmalloggerové připojil se 
r. 1786 někdejší člen Wahrovy společnosti František Jindřich Bulla, s je
hož jménem je spjato provozování prvního českého představení v Praze 

1 A budai) és pěsti német színészet tórténete 1812-ig játékszíni és drámairodalmi 
szempontból (Dějiny budínského a pe&tského německého divadelnictví do r. 1812 
z divadelního a dramatického hlediska), Budapest 1914; A pěsti és budai német 
színészet tórténete (Dějiny pe&tského a budínského německého divadelnictví) 
1612—1847, Budapest 1923; Geschichte des deutschen Theaters in XSngam, Mtin-
chen 1933. Z dalších prací uveďme ještě Otto B. K e l é n y i , Gazdaságtórténeti 
adatok a pěsti német szinház épitéséhez (Hospodářsko-historické údaje ke stavbě 
německého divadla v PeSti) 1808-1812, Budapest 1934; Gyula G á b o r , A pěsti 
német szinház megnyításának 100-ik évfordulója (100. výročí otevřeni německého 
dtoodla v Peítt), Magyar Múvészeti Almanach 1913; Raimund K a i n d l , ZUT 
Geschichte des deutschen Theaters in den Karpathen Landern, Die Karpathen 
1914 aj. 

3 V Městském archivu v Budapešti jsou to zvláště akta k německému divadlu 
v Pešti a Budíne Pešti lt. Int. a. m. 4558, 5752 aj.; Budai lt. Cameralia, akta z let 
1801-1821, No 187, 268 aj., Corr. mag. 1808-1812, No 2054, 2072 aj. V divadelním 
oddělení Széchényiho knihovny v Budapešti jsou divadelní plakáty německého 
divadla v Pešti a v Budíne do r. 1807 a německé divadelní almanachy tohoto 
divadla z let 1783—1824; Archív Universitní knihovny v Budapešti, sbírka plakátů 
téhož divadla z let 1808-1822, sign. Gd 2r 299. 

4 Viz Heinz K i n d e r m a n n , Theatergeschichte Europas, V. Band, Von der 
Aufklarung zur Romantik (2. Teil), Salzburg 1962, str. 678n. a Jólán K á d á -
r o v á , A budai és pěsti német színészet tórténete 1812-ig, str. 9n. 
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r. 1785. Z Prahy odešel Bulla do Bratislavy a odsud jako společník Johan-
ny Schmallóggerové do Pešti, kam přivedl ze svého pražského souboru 
herce Wapplera, představitele usedlých milovníků a vážných postav ve 
veselohrách i truchlohrách. Spolu s ním tam působili také manželé Hor-
nungovi a zpěvák Leitner, známý rovněž z českého prostředí.5 Dlouho 
se v Pešti neohřáli. V divadelním almanachu na rok 1788, kdy Bulla byl 
již v Pešti samostatným ředitelem, setkáváme se tu jen s Wapplerem, 
u něhož je poznamenáno, že 20. února 1788 od společnosti odešel.6 Zřejmě 
se tu nemohl uplatnit ve svých obvyklých rolích, neboť musil hrát vedle 
charakterních postav také komické starce, odporující jeho vážnému na
turelu. 

Bullovo ředitelování v Pešti v letech 1786—1789 rozebírá podrobněji 
ve své knize Jólán Kádárová,7 a třebaže neskončilo úspěšně, hodnotí je 
právem kladně — pro Bullovu snahu o hodnotný program, jímž usiloval 
vytvářet protiváhu nezbytným vídeňským kusům druhého nálevu. Bulla 
se zasloužil zejména o uvádění her Goethových, Lessingových, Schillero-
vých a Shakespearových. I když např. Shakespeara hrál v tehdy obvyk
lých, značně volných adaptacích, přispěl k probuzení zájmu maďarské 
literatury o tyto dramatiky. První maďarské překlady z připomenutých 
autorů pocházejí právě z tohoto údobí. Na pešťském jevišti uplatnil Bulla 
také některé tradiční kusy svého pražského repertoáru, např. Odběhlce 
z lásky synovské (Der Deserteur aus Kindesliebe) od Stephanieho a Weid-
mannova Stephana Fádingera. Místo baletů podporoval Bulla spíše opery 
a melodramata. V době jeho působení byly v Budíne a Pešti předváděny 
opery Haydnovy, Salieriho, Dittersdorfovy, Martinovy, Cimarosovy, An-
fossiho, Paisiella aj., které byly tehdy i na repertoáru zámeckých oper 
uherských a jimiž Bulla rovněž neutralizoval vliv vídeňských frašek a 
rytíren. V r. 1786 provedl Bulla např. také obě známá melodramata Ben
dova — Ariadnu na Naxu i Médeu a Jasona. V létě r. 1787 se pak dostalo 
do Pešti zásluhou operní společnosti Kumpfovy i oratorium Josefa Mysli
večka Abrahám a Izák. S Bullovým jménem je spjato první uvedení 
Mozartovy opery v Pešti — Únos ze seraillu, který tu byl hrán poprvé 
na německém divadle r. 1788 a dosáhl jenom do r. 1809 téměř 50 repríz.8 

Po r. 1789 nacházíme Bullu v Pešti až teprve r. 1815, kdy se stává dru
hým sekretářem ředitelství a knihovníkem německého divadla v Pešti.9 

5 Srov. Verzeichnis der vom Anfange des Jánners bis zum Ende des Dezembers 
1786 unter der Schmallogger und Bulla'schen Gesellschaft auígefůhrten Schau-
spielen und Ballets zu Ofen und Pest. Pest s. a. Divadelní oddělení Széchényiho 
knihovny v Budapešti, Német nyelvú zsebkónyvek (dále NDA Pešt-Budín), sign. 
97. K Bullovi viz též Jan V o n d r á č e k , 1. c, str. 89. 

6 Etwas zum neuen Jahr den hohen Gdnnern und Freunden beider kónigl. stádti-
schen Theater von Ofen und Pest gewidmet im Jahr 1788, Pest s. a., str. 10. 
NDA Pešť-Budín, sign. 98. 

7 Jólán K á d á r o v á , 1. c. (pozn. 4), str. 28—40. 
9 Tamtéž, str. 23, 90-99. 

9 Viz Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1816. Von Franz J. Hýbl und Joseph Oertel, 
Souffleurs der koniglichen stádtischen Theater in Ofen und Pesth. Pesth 1816. 
NDA Pešť-Budín, sign. 133. 
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Toto divadlo řídil tehdy samotný hrabě Pál Ráday, jehož prostřednictvím 
se patrně Bulla seznámil i s Ferencem Kazinczym.1 0 

Od r. 1789 přejímá řízení pešťského a budínského divadla vídeňský ro
dák Johann Baptist Bergopzoomer, odchovanec dvorního divadla ve Vídni, 
vynikající režisér a herec, který rovněž působil v českých zemích, a to 
nejen v Praze, nýbrž i v Brně a v Olomouci. Za svého pobytu v Brně měl 
Bergopzoomer v divadelním orchestru Václava Miillera, pozdějšího vý
značného skladatele singšpílů, jehož díla — zvláště populární Sestry 
z Prahy (Die Schwestern von Prag) — se prosadila od konce 18. století 
s neobvyklým úspěchem i na jevišti německého divadla v Pešti a v Bu
díne. Bergopzoomer uvedl do Pešti i do Budína tradice a program ví
deňského Burgtheatru. Do tohoto divadla získal již po roce svého působení 
v Pešti znovu hereckou smlouvu.11 

Vysokou úroveň snažil se udržet i další ředitel a nájemce pešť-jbudín-
ského divadla hrabě Emanuel Unwerth (1790—1793), pod nímž působili 
v Pešti i příslušníci známé herecké rodiny Zollnerů, Friedrich a Marie 
Afina Zollnerovi, kteří tu pak zůstávají i za Unwerthových nástupců 
a tvoří se svou četnou rodinou základ hereckého souboru.12 Friedrich 
Zollner se pokusil získat přízeň pešťského obecenstva novoroční básnic
kou dedikací na počest města Pešti, již přednesla 1. ledna 1794 v pešť-
ském německém divadle jeho dcera Klára. 1 3 Za Unwertha se v budínském 
a pešťském německém divadle prosazují proti starším měšťanským hrám 
Schróderovým díla Ifflandova a Kotzebueova, více místa dostávají ry-
tímy, které přicházejí znovu do módy, a přitom se nadále rozvíjí Bullou 
založená tradice her Shakespearových, Schillerových a Lessingových.14 

Dobou vnějšího rozkvětu pešť-budínského německého divadla je doba 
ředitelování Eugena Busche (1793—1800), který pečoval zejména o nád
hernou výpravu a kostýmy, ovšem po programové stránce připustil — 
zřejmě pod tlakem neurovnané válečné doby _ — i hry třetího a čtvrtého 
řádu. Je to doba nadvlády bezduchých rytíren, souvisejících s rozkladem 
hry tohoto typu jako evokace středověké tematiky na pomezí baroka 
a klasicismu. Je ovšem jisté, že i tu se projevil nástup lidového živlu. 
Ten ve šťastnější a zdravější podobě kladně ovlivnil vídeňské lidové hry 
a singšpíly, které vytlačují většinou sice literárně hodnotnější, ale svým 
reálným obsahem tehdy již málo životná dramata klasicistická. Jeviště 
ovládnou Vídeňáci Hafner, Perinet, Schikaneder v činohře a moravští 
Němci Miiller s Kauerem v singšpílů. Ze starých žánrů obnovil Busch 

1 0 Srov. Richard P r a ž á k , Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ungrist, 
Bmo 1967, str. 127. 

" Viz Heinz K i n d e r m a n n , 1. c. (pozn. 4), str. 689—690; Jan V o n d r á č e k , 
1. c, str. 566-568 a Jólán K á d á r o v á , 1. c. (pozn. 4), str. 41—46. 

a Srov. Josef K n a p, Zóllnerové, Dějiny divadelního rodu, Praha 1958, str. 12—28. 
1 3 Viz Vivat Pest. Dedication zum Neuen Jahr 1794, verfasst von Friedrich Z o l l 

ner , Mitglied der hiesigen Schauspieler Gesellschaft. Gesprochen von Klára 
Zollner, seiner Tochter. Německý plakát ze sbírky německých plakátů Divadelního 
oddělení Széchényiho knihovny v Budapešti (dále NP — SZK Budapešť). 

1 4 Srov. Jólán K á d á r o v á , 1. c. (pozn. 4), str. 46-50. 
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pantomimy — harlekýnády a nevyhýbal se ani produkcím provazolerec-
kým. 1 5 

Úspěch slavily i tzv. kouzelné pohádkové hry se zpěvy a opery tohoto 
typu. K nejúspěšnějšim pešťským operám Unwerthova a Buschova ob
dobí náleží např. opera Oberon, král skřítků od Pavla Vranického,1* 
která upoutávala svou mozartovskou melodičností a snivou náladovou 
idyličností. Také Dittersdorfovy komické opery Lékárník a lékař (Der 
Apotheker und der Doktor) a Poctivý Maďar (Der redliche Ungar) 
se těšily velkému zájmu obecenstva. První z těchto oper náležela již 
dříve k nejproslulejším operám Dittersdorfovým; měla premiéru roku 
1786 ve vídeňském Kárntnerthor Theater, byla hrána bratislavským 
souborem hraběte Erdódyho a byla známa i v českých zemích.1 7 Druhá 
byla populární hlavně v Budíne a v Pešti; v letech 1791—1806 tu 
dosáhla 50 repríz. 1 8 V titulní roli husarského poručíka Emericha Oroszleá-
nye vynikal až do svého odchodu do vídeňského Burgtheatru v r. 1796 
oblíbený tenorista Weinmůller.1 9 Pozornosti obecenstva těšily se také 
italské opery, např. Salieriho Axur a Anfossiho Žárlivcem na zkoušku 
(H geloso in cimento). Hrál se i Haydn, ovšem v oblibě byl daleko pře
výšen Mozartem, nejúspěšnějšim operním skladatelem pešť-budínského 
jeviště. Mozartova Kouzelná flétna byla tu v letech 1793—1811 uvedena 
139krát; jejímu úspěchu se nemohla ani zdaleka rovnat díla kteréhokoliv 
jiného skladatele.20 Německý text Schikanedrův přeložil r. 1802 nejvý-
znamnější básník maďarského osvícenství Mihály Vitéz Csokonai i do 
maďarštiny. 2 1 

Úspěchem Mozarta v opeře, Kotzebuea a Ifflanda v činohře a Múllera 
s Kauerem v singšpílu je poznamenáno i další období německého divadla 
v Budíne a Pešti, spjaté především se jménem českého kapelníka a skla
datele Matouše Aloise C i b u l k y . Cibulka sem přišel r. 1797. V alma-; 
nachu městského divadla v Budíne na rok 1797 je uváděn jako hudební 
ředitel (Musik-Direktor) a jeden z režisérů opery.22 Jako kapelník tohoto 
divadla se tu výslovně vzpomíná co by dirigent Mozartovy opery La Cle-
menza di Tito, která byla Cibulkovou beneficí při velké muzikální aka
demii v Budíne 22. prosince 1797. Tyto akademie se v Budíne konávaly 

1 5 Charakteristiku Buschovy ředitelské činnosti viz tamtéž, str. 50—67. 
1 6 Dávala se na německém divadle v Budíne a v Pešti od 4. února 1791 do 

10. června 1798 dvacetšestkrát. Viz tamtéž, str. 119. 
1 7 Srov. Géza S t a u d, Magyar kastelyszinházak I, str. 91 a Jan N ě m e č e k , 

Nástin české hudby XVIII. století, Praha 1955, str. 139. 
1 8 Viz Jólán K á d á r o v á, 1. c. (pozn. 4), str. 121. 
1 0 Viz plakáty v NP - SZK Budapešť. 
2 0 Jólán K á d á r o v a , 1. c. (pozn. 4), str. 131. 
2 1 Srov. Jólán P u k á n s z k y n é - K á d á r o v á , A varázsfuvola elsó magyar for-

dítása (První maďarský překlad Kouzelné flétny), Zenetudományi tanulmányok V, 
Budapest 1957, str. 441^165. 

2 2 Ofner und Pesther Theater-Taschenbuch fůr das Jáhr 1191. Vom neuen Jahr 
angefangen. 1798. NDA Pešť—Budín, sign. 109. Jólán K á d á r o v a , 1. c. (pozn. 4), 
str. 61, uvádí chybně, že Cibulka přišel k německému divadlu do Budína a Pešti 
v r. 1798. Tento mylný údaj přejímá také Československý hudební slovník osob 
a institucí, svazek I, Praha 1963, str. 165. Správný údaj zaznamenávají Bence 
S z a b o l c s i - A l a d á r T ó t h , Zenei lexikon 1, Budapest 1965, str. 422. 
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jen dvakrát třikrát do roka a rozkvětu dosáhly zvláště v éře Cibulkově. 
Je docela možné, že se Cibulka, pokud byl už v Pešti, zasloužil rovněž 
o uvedení Vranického kantáty Die Fiirstenfeier na divadle v Budíne 
9. dubna 1797. Zásluhou Cibulkovou byly r. 1797 na německém divadle 
v Budíne a v Pešti uvedeny také Mozartovy opery Don Juan (7. srpna 
1797) a Cosi fan tutte (17. září 1797), Cimarosovo Tajné manželství 
(30. srpna 1797) a v obnovené premiéře i Bendův melodram Médea 
a Jason (25. listopadu 1797).23 

Jako skladatel debutoval Cibulka v budínském divadle 18. prosince 
1797 hudbou ke Kotzebueově hře Die Negersklaven.24 Ačkoliv to byla 
jedna z myšlenkově nejhlubších her Kotzebueových, která svým odsou
zením novodobého zotročení černochů a požadavkem jejich zrovnopráv
nění s bělochy se ztotožnila s programem rovnosti, jak jej vytyčila fran
couzská revoluce, na budínském jevišti neměla úspěch a musela být 
po dvou představeních stažena z programu. Více zdaru měl Cibulka jako 
ředitel a divadelní podnikatel. V září r. 1800 převzal jako režisér opery 
společně s režisérem činohry Antonem Jandlem po Buschovi řízení ně
meckého městského divadla v Budíne i v Pešti a v dubnu r. 1800 se stal 
samostatným nájemcem. Tuto pozici si udržel až do r. 1811.25 Nedočkal 
se již slavnostního otevřeni nové budovy německého divadla v Pešti 
(1812), na jejíž stavbě se podílel klatovský rodák architekt Josef Hild. 
Bylo to jedno z největších a nejmodernějších divadel v tehdejší Evropě; 
pojalo tři tisíce diváků a bylo zbudováno v klasicistickém slohu podle 
plánů dvorního architekta Johanna Amona.26 

Cibulka, který se na přípravách výstavby nového divadla (podnět k ni 
dal maďarský magnát Gyorgy Pálffy již v r. 1799)27 aktivně podílel, 
odešel znechucen z Pešti patrně ještě koncem r. 1811. Objevuje se tu 
znovu u městského německého divadla jako kapelník a ž v r . 1816a se
trvává zde buď v této funkci či jako režisér opery s určitými přestávkami 
do r. 1823.28 Z význačných činů Cibulkova ředitelování v Pešti připo
meňme uvedení Haydnova oratoria Stvoření světa v německém divadle 
v Budíne 6. a 9. dubna 1800. Tyto koncerty následovaly po slavnost
ním večeru pořádaném palatinem Josefem 8. března téhož roku na počest 
jeho mladé choti Alexandry Pavlovny, dcery ruského cara Pavla I., na 
budínském hradě za řízení samotného Josepha Haydna.29 Součástí těchto 

2 3 Předchozí doklady čerpám z almanachu uvedeného v pozn. 22. 
2 4 Tamtéž v seznamu nově uvedených kusů je poznámka: Die Negersklaven. Die 

Musik zu den Chořen und Tanz von Herm Alois Cibulka, Kapellmeister der 
hiesigen deutschen Operngesellschaft 

2 5 Jolan K á d á r o v á , U (pozn. 4), str. 72-85. 
2 6 Srov. k tomu Otto B. K e 1 é n y i, Gazdaságtórténeti adatok a pěsti német szinház 

építéséhez, Budapest 1934, str. 3-5. 
2 7 Akta nazvaná Pálffy wegen des in Pesth erbauenden Theaters v Kaiser Franz 

Akten, Fasc. 164b (1799-1800), Konvolut 5, No 6, Staatsarchiv Wien. Uvádím 
podle Gézy S t a u d a, A magyar szinháztdrténet forrásai II, Budapest 1962, str. 79. 

2 8 Srov. NDA PeSť-Budín z let 1816-1824, sign. 133, 134, 135, 136 137, 138, 139, 140, 
141, 142. 

2 9 Viz Ofner und Pester Theater-Taschenbuch fůr das Jahr 1800. Vom neuen Jahr 
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oslav byla rovněž hudební akademie v německém divadle v Budíne 
7. května r. 1800. Vystoupili na ní Ludwig van Beethoven a slavný český 
hornista Václav Stich. 3 0 

Cibulkova éra přinesla i při převaze obvyklého kasovního repertoáru 
řadu pozoruhodných inscenací jak v činohře, tak v opeře. Její přednost 
tkvěla především v tom, že otevřela cestu progresivním myšlenkám a no
vým uměleckým proudům. Cibulka to neměl v konkurenci s hraběcími 
podnikateli (Erdódy, Unwerth, Ráday aj.) lehké, a jako člověk nemajetným 
jehož veškerý příjem závisel na úspěchu divadelního podnikání, udržel se 
na výsluní překvapivě dlouho. Přispěly k tomu zřejmě i jeho dobré styky 
š uherskou šlechtou, která mu svěřila mimo jiné r. 1804 komponování 
hudby k slavnostnímu pořadu na počest jmenin palatina Josefa. V něm 
vystupovali přední představitelé uherské šlechty (hrabě A. Brunswick 
v roh Apollona, hrabata V. Batthyány a J. Pechy v úlohách Castora 
a Poluxe, hraběnka Batthyányová v roli Penelopy a hraběnka Pongrá-
czová v roli Didony aj.).31 Podobné slavnosti byly tehdy obvyklé také u Ester-
hážyových a na jiných uměnímilovných knížecích a hraběcích dvorech 
uherských; svými antickými náměty křísily ducha upadajícího klasi
cismu.32 

Sám Cibulka antické ani klasicistické náměty příliš nemiloval. Měl 
blíže k barokní romantice rytířských her a k nespoutanému veselí vídeň
ských lokálních frašek. Henslerův Rinaldo Rinaldini, Holbeinův Fridolín 
aneb Cesta do železných hutí a Steinsbergův Hans Klachel byly kmeno
vými hrami Cibulkova repertoáru. Zároveň ovšem Cibulka uváděl Schil-
lera. Kult tohoto básníka nedosáhl v Uhrách nikdy takových rozměrů 
jako u německého divadla v Pešti a Budíne za rozkvětu Cibulkovy éry 
v letech 1803-1811.33 Rok 1808 nazval Kertbény díky inscenacím Cibulko-: 
vým přímo pešťským rokem Schillerovým.34 Obohacením předchozího 
pešť-budínského schillerovského repertoáru byla zvláště Panna Orleánská 
uvedená 26. září 1803 a Schillerova adaptace Gozziho Turandot hraná od 
7. listopadu 1808. 

V opeře inscenoval Cibulka často francouzské skladatele (Grétry, Méhul, 
Boieldieu, ďAlayrac) a proti starším' barokním komponistům italským 
a španělským (posledním jejich velkým úspěchem na budínském jevišti 
byl Martinův Strom Dianin) vyzvědal preromantika Cherubiniho, jehož 
Lodoiska a Vodař byly tehdy v Pešti vůbec nejúspěšnějšími operami 
vedle děl Mozartových. 

angefangen. 1801, str. 1S. NDA PeSť—Budín, sign. 113. O koncertu 8. března refe
roval Magyar Hírmondó 18. března 1800. Viz Dezsd L e g á n y , A magyar zene 
kr&nikája (Kronika maďarské hudby), Budapest 1962, str. 184—185, 478. 

3 0 Viz referát v l istě Magyar Kurír z 13. května 1800. Tamtéž, str. 185, 479. 
3 1 Srov. Namensfeyer Sr. Konigl. Hoheit, des Erzherzogs Joseph*s Palatins von 

Ungarn. Veranstaltet bei Sr. Excell. dem Tavernicus, Grafen Joseph v. Brun
swick, zu Ofen den 18. Márz 1804. Die Poesie von Rossler. Die Musik zum 
Choralgesang von Zibulka(!). Gedruckt mít Konigl. Universitatsschriften. 1804. 

3 2 Srov. Mátyás H o r á n y i, 1. c. (pozn. 1) a Géza S t a u d, Magyar kastélyszin-
házak II, Budapest 1963. 

3 3 Jólán K á d á r o v á , 1. c. (pozn. 4), str. 81-82. 
3 4 Ungarische Revue 1881, str. 849. 
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V r. 1806 se Cibulka oženil s Annou Mennerovou, první zpěvačkou 
svého divadla, vynikající interpretkou partů Mozartových.35 Její parádní 
úlohou byla také Agnes Sorel ve stejnojmenné opeře Jírovcově, uváděné 
s velkým úspěchem v Pešti od r. 1807 až do čtyřicátých let 19. století, 
stejně tak jako Jírovcův Oční lékař, který tu dosáhl v letech 1812—1832 
půl stovky repríz. Oblíbeny byly také jeho opery Ida (premiéra v Budíne 
28. listopadu 1808) a Sametový kabát (premiéra v Pešti 22. listopadu 
1812).36 Jen krátkodobého úspěchu dosáhlo na budínském a pešťském 
německém divadle pět dalších děl Jírovcových: komická opera Emerika 
(1810, dvakrát), komický singšpíl Mládenecké hospodaření (1811, třikrát), 
opera Helena (1816, dvakrát), opereta Zazděné okno (1816—1817, šestkrát) 
i melodram Mirina, královna Amazonek (1818, dvakrát). Jen romantická 
činohra Kotzebueova Strašidlo (Das Gespenst) s hudbou Jírovcovou se 
udržela na programu až do r. 1845. Klasicisticko-rokoková, italským ško
lením poznamenaná hudba Jírovcova měla i se svými idylickými bieder-
meierovskými texty u Maďarů velký ohlas; opery Agnes Sorel a Oční 
lékař náležely tou dobou ke kmenovému repertoáru německého divadla 
v Budíne a Pešti. Zde byl dlouho populární svými melodramaty Ariadna 
na Naxu i Médea a Jason také Jiří Benda.37 

Spolu se skladbami Jírovcovými a Bendovými zastupovala českou hud
bu na scéně německého divadla v Pešti a Budíne díla Františka Vin
cence T u č k a , od r. 1802 kapelníka tohoto divadla a plodného sklada
tele oper a singšpílů. Jak dosvědčují vydání textů některých Tučkových 
děl i jeho absence v řadě divadelních almanachů z Budína a Pešti, působil 
Tuček střídavě také u vídeňského divadla v Leopoldstadtu. 

Tuček přišel do Pešti s pověstí výborného muzikanta. Už jako člen 
orchestru Vlasteneckého divadla v Praze proslul svou hudbou k hrám 
se zpěvy. Z nich nejznámější byl Honza Kolohnát z Přelouče, Thámova 
česká adaptace Steinsbergova Hanse Klachla, uvedená v Praze koncem 
r. 1795 * 

Teprve v Pešti se však rozvinul Tučkův osobitý talent v plné šíři. Jeho 
divadelní tvorba obsáhla téměř všechny druhy skladeb — od lidových 
báchorek, rytířských her se zpěvy a singšpílů po historická dramata, ko
mické i heroicko-komické opery s náměty vzatými z bible i z renesančních 
dějin italských, právě tak jako z českého bájesloví. Také zde získal Tuček 
největší úspěch hudbou k populárnímu Steinsbergovu Hannsi Klachlovi, 
který tu byl na programu až do r. 1846 a dosáhl téměř padesáti repríz. 3 9 

3 5 Jólán K á d á r o v á, 1. c. (pozn. 4). str. 84. 
3 6 Srov. Almanach der kónigl. stádtischen Theater in O/en und Pesth. 1809, str. 90 

a Ofner und Pesther Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1814. Von Franz J. Hýbl 
und Joseph Oertel, Souffleurs beyder konigl. stádtischen Theater. Pesth 1814, str. 
NDA Pešť-Budin, sign. 126, 131. 

3 7 Jólán K á d á r o v á , 1. c. (pozn. 4), str. 90n. 
3 8 Srov. Jan V o n d r á č e k , 1. c. I, str. 258 a Miroslav K a č e r , Václav Thám, 

Praha 1965, str. 83. Původní německé vydání Hanse Klachla vyšlo až r. 1797, 
nejspíše v Lipsku. Viz Karl Franz Guolfinger von Steinsberg, Hanns Klachel oder 
Das Rendezvous in der neuen Alee. Ein komisches Singspiel in zwei Auízugen. 
Die Musik ist voní Hra. Tucžek. S. 1. 1707. 

3 9 Jólán K á d á r o v á , 1. c. (pozn. 4), str. 111 a t á ž , A pěsti és budal német 
színészet torténete 1812-1847, Budapest 1923, str. 141. 
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Bykv by zajímavé zjistit, v čem se asi lišilo peáfské představeni od praž
ského, neboť i když bylo hráno v německém divadle, muselo nezbytně 
přihlížet k domácímu pešťskému publiku, které tvořili vedle Němců 
i maďarští aristokraté a měšťané; jim bylo třeba podávat věci zřejmě 
Jinak než v Praze či ve Vídni. Změnila-li např. Thámova adaptace Honzy 
Kolohnáta z Přelouče Steinsbergův výsměch venkovského hlupství v dob
rácké pochopení obhroublého a naivního vesničana, který rozmnožoval 
po vydání josefínských patentů vydatně i české obyvatelstvo Prahy, 
a zmírnila-li také jeho nacionální osten, musela jej rovněž pešťská ně
mecká inscenace patrně obrátit myšlenkově jinam či negovat důrazem na 
jiné složky hry. Zajímavá Langova maďarská úprava Steinsbergovy hry 
převzatá z pešť-budínského německého jeviště maďarskými herci v r. 1812, 
která se hemží protiněmeckými výpady a v níž hlavní hrdina stejno
jmenné maďarské adaptace Viszkots Janko je pro maďarské poměry 
příznačně slovenský selský chlapec v Liptova, mluví o tom výmluvně. 4 0 

Nejhodnotnějším dílem Tučkovým je opera Lanassa, kterou na námět 
klasicistické hry A. M. Lemierrea La Veuve du Malabar (1770) upravil 
Plůmicke pro německé jeviště. Lanassa slavila na vídeňském Burgtheatru 
velké úspěchy pro svou lidumilnou osvícenskou tendenci od premiéry 
v r. 178341 po celé josefínské období. Když j i F. V. Tuček zpracoval 
r. 1805 v operu,42 byla ovšem již téměř zapomenuta. Zdá se však, že ne
urvalý tok napoleonských válek znovu vzkřísil její ideu a připomenul 
lidem nutnost přemáhat barbarství lidstvím, což bylo v tehdejší Evropě 
zmítané válkami stejně aktuální jako v Indii, opředené surovými nábo
ženskými předsudky. Děj opery se totiž rozvíjí kolem rozhodnutí indic
kého brahmína upálit podle soudobých zvyků ovdovělou Lanassu v ben-
gálském městě obklopeném evropskými vojsky. Obléhaní měli touto obětí 
opět získat přízeň bohů. V prvním desetiletí 19. století nevyznívala zřejmě 
opera jako oslava evropských civilizátorů proti asijskému barbarství, ný
brž nabádavě připomínala Evropanům barbarství jejich vlastních ničivých 
válek. 

Tuto pozoruhodnou hru přeložil velký maďarský osvícenec Ferenc Ka-
zinczy už r. 1793 do maďarštiny, 4 3 se zřejmou snahou postavit ji proti 
dvorské reakci snažící se udusit svobodnější pohyb maďarské inteligence 
a šlechty, započatý na jejich sněmech v letech 1790—1792. V úvodu ke 
svému překladu Kazinczy výstižně praví: „Jestliže naše činy neprojdou 
zkouškou věrnosti pravdě, jestliže je nepovede pevné vnitřní přesvědčení, 
stane se naše rozumářská moralita bezcennou mincí." 4 4 Kazinczy těmito 

4 0 Srov. Adam L a n g , Viszkots Janko vagy A liptsovay vó legény, Énekes vig 
játék 7 fel vonasba. Fordította Lang Ádám szindaliró. Rukopis v Divadelním 
oddělení Széchényiho knihovny v Budapešti. 

4 1 Heinz K i n d e r m a n n , 1. c. (pozn. 4), str. 89. 
4 2 Premiéru měla tato opera 13. prosince 1805 na německém divadle v Pešti. Titulní 

roli zpívala populární Martiniová. Plakát z premiéry se dochoval. NP — SZK 
Budapest. 

4 3 Lanassa. Szomorú játék. Négy fel-vonáksokban. Németból fordította Kazintzy Fe-
rentz. A magyar játék-szín. Els6 esztendó. Negyedlk kotetnek elsó darabja. Pest 
1793, str. 1-80. 

4 1 Tamtéž, str. 4. 
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slovy nejenom prorocky předjal své věznění za účast v jakobínském spik
nutí, z něhož vyšel zocelen jako tvůrce novodobého jazykového hnutí 
maďarského, nýbrž poukázal i na planost osvícenského rétorismu, za nímž 
nestála vůle změnit zaostalé poměry směrem k větší svobodě a spravedl
nosti. Jenom v letech 1805—1811 byla Lanassa uvedena na německém 
divadle v Budíne a v Pešti pětadvacetkrát a udržela se tu na scéně až do 
r. 1823.*5 

V letech 1809-1816 soutěžila s Lanassou v oblibě další Tučkova sklad
ba — komická pohádka se zpěvy z říše vil (tzv. Feenmárchen) Dámona, 
malá hrbačka (Dámona, das kleine Hóckerweibchen) s textem od Josepha 
Bullingera.48 Dámona je typickým příkladem tehdy velmi populárních 
lidových báchorek, které splétaly pohádkový svět osobitým způsobem 
s motivy nově obnovovaných rytířských her i realitou všedního dne 
a napravovaly křivdy, ve skutečnosti obvykle nenapravitelné. Po dobro
družném a fantastickém ději nastolovaly ideální spravedlnost, jejímž vy
konavatelem je v tomto případě horská víla Dámona, která potrestá 
hraběte Wiedericha von Grauensteina, strůjce zločinu proti Hugovi von 
Eschenbachovi a jeho dětem, oživí nevinné oběti a uvede je znovu do 
vlády nad jejich majetkem. Podobného druhu je Kotzebueova dramatizace 
lidové pověsti o horském duchu Ripheovi alias Růbezahlovi, který navrací 
chudé rodině nezvěstného otce a živitele, jež svou jímavou sentimentalitou 
slavila úspěchy jako Tučkova opera Ripheus v Pešti a Budíne zejména 
v roce 1802. Arulo, pán zlatého pohoří se svou ženou Elmirou, královnou 
viL vystupují i v heroicko-komické kouzelné opeře Tučkově na slova 
Hofmúllerova Kouzelný polibek (Der Zauber-Kuss) z r. 1808.47 Spíše z ry
tířských her než z pohádkových motivů čerpá komická báchorka Glei-
chova o čtyřech dětech Heimonových (Die vier Heimonskinder), která se 
hrála s hudbou Tučkovou v letech 1810—1811 také v Pešti a Budíne. Tam j i 
přenesl Tuček zřejmě po velkém úspěchu premiéry ve vídeňském divadle 
v Leopoldstadtu (4. února 1809), kde byla uvedena jenom do listopadu 
1810 jednadvacetkrát.4 8 

4 5 Srov. Jólán K á d á r o v á , 1. c. (pozn. 4), str. 115 a táž, A pěsti és budai 
német színészet torténete 1812—1847, Budapest 1923, str. 150. 

4 6 Dámona, das kleine Hóckerweibchen. Ein komisches Feenmárchen mít Gesang 
in drey Aufzugen. Von Joseph Bullinger, Schauspieler. Die Musik ist von Herrn 
Tutzek, Kapellmeister in Pest. Wien 1806. A u í Kosten und im Verlag bey Johann 
Baptist Wallishauser. 

4 7 Der Zauber-Kuss. Eine heroisch-komische Zauber-Oper in 2 AufzUgen vom 
Herrn Joseph Hofmuller. Die Musik ist vom Herrn Winzenz Tuczek, Kapellmeister 
der k. k. priv. LeopoldstMdter-Schaubúhne in Wien. Tak stoji na plakátě budínské 
premiéry 19. září 1808. Dozvídáme se tu rovněž obsazení, p. Huber představoval 
prince Omelina, pí Cibulková jeho chot Narinu, p. Stelzer Arula a pí Můllnerová 
Ekmiru. Tento plakát se nalézá v Archívu Universitní knihovny v Budapešti 
(dále NP — U K Budapest), sign. Gd 2r 299. 

4 8 Otto R o m m e l , Die romantisch-komischen Volksm&rchen. Darmstadt 1964, str. 
290. Vydáni Die vier Heymonskinder. Ein komisches Volksmárchen mit Gesang 
in vier Aufzugen. Bearbeitet von Gleich. Die Musik lst von Hrn. Kapellmeister 
Tuczek. Aufgeřuhrt aut dem k. k. priv. Theater in der Leopoldstadt. Wien, bey 
Kuppfer und Wimmer, 1809. Premiéra v Budíne byla 22. října 1810. Následovaly 
čtyři reprízy na německém divadle v Pešti 29. října, 5. a 24. listopadu 1810 
a 18. března 1811. Viz NP - U K Budapešť, sign. Gd 2r 299, č. 25, 34, 43, 68, 214. 
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Lidové báchorky se zpěvy tvoři ve svých různých odstínech od pohádek 
z říše vil po realistická vyprávění či spojování bájných motivů s rytíř
skými hrami v tehdejším středoevropském divadle nejmarkantnější spoj
nici od lidové a pololidové kultury barokní ke kultuře romantické. Za
znívá v nich silná nota sociální. „Bůh podporuje práva utlačovaných" 
zpívá se v Huberově báchorce s hudbou Kauerovou „Děvče s hvězdou 
v Dobříšských lesích" (Das Sternenmádchen im Maidlinger Walde).49 

Různé lesní víly a horští duchové zpravidla poopravují lidskou spravedl
nost vůči těm nejchudším a nejpotřebnějším. Lidové kouzlo těchto po
hádkových her působilo silně ještě v počátcích romantického dramatu; 
v Cechách na ně bezprostředně navazují například mnohé dramatické 
báchorky Tylovy. Švandovo dobrodružství s vílami ve Strakonickém du
dákovi nám výrazně připomene třeba tanec vi l s Bernardlem v Bullin-
gerově a Tučkově Damoně, stejně tak jako princův příběh s Rusalkou ve 
stejnojmenné opeře Dvořákově evokuje lásku vodní víly Huldy k rytíři 
Albrechtovi v Henslerově a Kauerově báchorce Dunajská víla (Das Do-
nauweibchen), která patřila na přelomu 18. a 19. století k nej oblíbenějším 
hrám nejen ve Vídni, nýbrž i v Praze, v Pešti a dokonce i na Rusi, kde 
byla hrána pod názvem Lesta, dneprovskaja Rusalka.50 

Kromě báchorek se zpěvy tvořil Tuček rovněž vážné opery na náměty 
biblické, z nichž možno připomenout „biblickou operu" Putování Israele 
pouští (Israels Wanderung durch die Wiisten 1810—1811), Tučkem zhu-
debněné historické drama Schustrovo Samson, soudce v Israeli (Samson, 
Richter in Israel), jež se tu hrálo až do r. 1822, operu Mojžíšova smrt 
(Moses Tod) z r. 1812 a melodram Josue am Jordán, uvedený v Pešti 
dvakrát v letech 1819—1827. Úspěšná byla v Budíne a v Pešti v letech 
1814—1815 také opereta Kotzebueova Kozák a dobrovolník (Der Kosak 
und der Freiwillige). Z dalších Tučkových děl zde hraných možno jme
novat ještě pokračování Hanse Klachla komickou operu Dva Klachlové 
(Die beiden Klachel, 1811, čtyřikrát), exotickou operu Sultán Wampun 
(1798, dvakrát), druhý díl Schwarzovy rytířské hry se zpěvy Dvanáct 
spících mladíků (Die zwSlf schlafenden Jiinglinge, 1802, dvakrát), operu 
Arabella (1818, jedenkrát), komickou operu Židova křesťanská nevěsta 
(Die christliche Judenbraut, 1813—1814, pětkrát) na text Perinetův a 
Jiříkův, romantickou hru Kotzebueovu Duch na Vlčí skále (Der Geist 
auf Riidenfels, 1820, jedenkrát), Gleichovu zpěvohru Kunz von Kauffun-
gen (1818, třikrát), Mehrfeldovu zpěvohru na italský námět z dob vlády 
knížete Ludovica Sforzy v Miláně Velikost národů aneb On zůstane přece 
otcem (VólkergroBe oder Er bleibt dennoch Vater, 1803, třikrát), heroic-
kou operu Lais und Amindas (1817—1818, třikrát), rytířskou operu Rude-
rich der Grausame (1816—1817, pětkrát), operetu Kanárek (Die Canarien-
vogel, 1816, dvakrát) a konečně Tučkovu hudbu k populárnímu baletu 
Bernardelliho Johann von Paris (1814—1815, desetkrát). 5 1 

Ein romantisch-komisches Volksmárchen von Leopold Huber. Wien 1801. Jde 
o úvodní slova popěvku z 2. dějství. 
Bohumír S t ě d r o ň v hesle Ferdinand Kauer, Československý hudební slovník 
osob a institucí I, Praha 1963, str. 659. 
Z děl, která vyšla tiskem, uvádím alespoň tato: Die Erlosung oder Die schlafen-
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Zvláštní zmínku zasluhuje nedochovaná Tučkova opera Kněžna Vlasta 
aneb Válka Amazonek (Fúrstin Vlasta oder Der Amazonen-Krieg) provo
zovaná v Budíne a v Pešti 8. července 1817 a 2. března 1818. Představu 
0 ní můžeme si učinit alespoň z dochovaných plakátů budínské premiéry 
1 pešfské reprízy, 6 2 při nichž účinkovali v roli knížete Přemysla oblíbený 
zpěvák a komik Eduard Demini, sám autor úspěšné veselohry Der Fiirst 
und der Vorposten,53 dále Joseph Sluka v roli Domoslava a Nanette WeiB-
gárberová v titulní postavě, jež byla zároveň její beneficí. Podtitul heroic-
ko-komická opera a vystoupení Deminiho považovaného za pešťského 
imitátora slavného vídeňského komika Korntheuera54 v hlavní mužské 
úloze naznačují, že šlo pravděpodobně o parodii na známou historickou 
látku. Nevíme ani, zda hra měla nějakou souvislost se ztracenou zpěvo
hrou Václava Tháma Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy z r. 1788.55 

I když se Vlasta na programu dlouho neudržela, podnítila, zdá se, přece 
jen zájem o českou historii. Ta se v následujících letech dostává na 
pešť-budínské německé divadlo např. Kreutzerovou operou Libuše (1823) 
a slavnou tragédií Franze Grillparzera Štěstí a konec krále Otakara 
(1825—1839, v originále nazvané Konig Ottokars Gluck und Ende) ze 
života Přemysla Otakara II. Kromě nich se tu hrála 10. ledna 1820 i čino
hra J. Lenze Vlasta aneb Bojovné dívky v Cechách (Wlasta oder Die 
kriegerischen Mádchen in Bohmen), provozovaná v r. 1823 také v Brně. 5 6 

Tučkova a Lenzova dramatizace Vlasty patrně přispěla také k oblibě 
hrdinské básně Wlasta od Karla Egona Eberta mezi Maďary, za něž j i při
vítal r. 1827 vTudományos Gyújtemény nadšenou kritikou András Thaisz. 
Autory her s českými historickými a pohádkovými náměty na německém 
divadle v Budíne a v Pešti byli tehdy vůbec většinou Němci, nejen Gril l-
parzer, ale i Schikaneder, Bernard aj.5 7 

Plodné a rozsáhlé dílo Tučkovo by si zasloužilo hlubšího rozboru. 
Vždyť Tuček byl nejenom operním skladatelem, nýbrž psal si k mnoha 
svým operám i texty (Lais und Amindas, Ruderich der Grausame, Fur-

den. Eln Rittermarchen in funí Aufztigen von Georg Schwarz. Pest, gedruckt bei 
Mathias Trattner, 1802. Theil I—II. Die Musik von Herm Tuczek, Kapellmeister 
der hieslgen k. Theater (jde vlastně o hru Die zwólf schlafende Junglinge). Dále 
Die neue Semlramis. Eine groůe heroisch-komische Travestie-Oper in drey Auf
ztigen. Nach Herm Voltaire und die Bearbeitung des Desriaux. Neu fiir das k. k. 
priv. Theater in der Leopoldstadt bearbeitet von Joachim Perinet. Die Musik ist 
von Herrn Tuczek, Kapellmeister dieses Theaters. Wien, im Verlag Johann Baptist 
Walllshauser, 1808. — Israels Wanderung durch die Wiisten. Eine Bibllsche Oper 
in 3 Aufztigen, verfertiget fiir die Theater in Ofen und Pest von Xavier Giržik, 
SHnger und Schauspieler daselbst. Die Musik ist von Vinzentius Tutzek, Composi-
teur und Kapellmeister bey eben denselben Theatern. Pesth, gedruckt mit Tratt-
nerischen Schriften, 1811. 

5 2 Viz NP - U K Budapešť, sign. Gd 2r 299. 
5 3 Jólán K á d á r o v á , A pěsti és budai német színészet torténete 1812—1847, 

Budapest 1923, str. 108. 
" Tamtéž, str. 42,. 
5 5 Jan V o n d r á č e k , 1. c. str. 155. 
5 6 Tamtéž, str. 577. 

8 7 Viz István F r i e d, Cseh-magyar kapcsolatok a XIX. század elszó evtizedeiben 
(Cesko-maďarské styky v prvních desetiletích 19. století), Filológiai Kozlony 1966, 
č. 1-2, str. 161-164. 
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stín Wlasta aj.). I tento stručný rozbor však, tuším, umožňuje závěr, že 
operní díla Tučkova náležela k oblíbenému repertoáru německého di
vadla v Budíne a v Pešti v prvním čtvrtstoletí 19. století. Teprve nález no
tových záznamů jeho oper (v Hudebním oddělení Széchényiho knihovny 
v Budapešti se uchovala toliko partitura jeho opery Lais und Amindas)^ 
umožní vytvořit si představu také o hudební ceně Tučkova díla. Tuček 
se trvale zapsal do kulturních dějin zejména svou operou Lanassa, 
jedním z nejzávažnějších děl operního repertoáru německého divadla 
v Pešti a Budíne ve zmíněném období. 

Od konce 18. století působila v Pešti a v Budíne řada českých umělců 
zvláště v orchestru a hereckém souboru. Mimořádné pozornosti by si mezi 
nimi zasluhoval např. zpěvák a herec František Xaver Jiřík, libretista 
Haydnův a Mozartův, autor dramatu Stephan, der erste Konig der Hun-
garn (Pest 1792), které se stalo předlohou i pro stejnojmenný maďarský 
kus nejvýznačnějšího maďarského dramatika Józsefa Katony. 

Na závěr tohoto článku připomeňme ještě zajímavé hostování Václava 
T h á m a na prknech německého divadla v Budíne a v Pešti roku 1810. 
Thám zde tehdy vystoupil v sedmi představeních — ve dnech 19. června 
až 3. července 1810.59 Poprvé hrál v pešťském divadle 19. června advokáta 
Wespenberga v činohře F. K. Geweye Zvláštní proces (Der seltene Pro-
zess); tuto roli zopakoval i při představení této hry v Budíne 22. června. 
24. Června ztělesnil v Budíne knížecího účetního v komické opeře Haibe-
lově na text Schikanedrův Tyrolan Wastl (Der Tyroler Wastl), známé 
i z českého prostředí, kde se dávala pod názvem Janek z Domažlic aneb 
Veselost v Nuslích.6 0 26. června v Pešti a 27. června v Budíne zpodobil 
Thám majora Trombera v Zieglerově činohře Černoška (Die Mohrinn) 
a 1. července v Budíne a 3. července v Pešti starého Herrmanna v Júnge-
rově veselohře Do všeho se plete (Er mengt sich in alles). 

Všechny tyto hry náležely ke standardnímu repertoáru německého di
vadla pešťansko-budínského. Hra Jůngerova a Schikanedrova byly dobře 
známy i v českých zemích. Slo vesměs o společenské hry, tzv. rodinné 
obrázky a veselohry z různých prostředí, avšak naplněné stejným měš
ťanským pojetím vídeňských situačních her a komedií známých pod ně-

Viz hudební oddělení Széchényiho knihovny v Budapešti, sign. Ms. Mus. 1317 
a Ms. Mus. 1318. 
Toto Thámovo pohostinské vystoupení je doloženo několika dokumenty. Je to 

divadelní almanach Ofner und Pesther Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1811 
von Joseph Paul Cserny et Joseph Oertel, Souffleurs beyder koniglichen stadti-
schen Theater. Pesth 1812. NDA Pešt-Budin, sign. 128 a dál divadelní plakaly ze 
sbírky plakátů německého divadla v Budíne a Pešti, Archív Universitní knihovny 
v Budapešti, sign. Gd 2 r 299. Jde o plakáty na představení hry Zvláštní proces 
(Der seltene Prozess) od F. K. Geweye (na plakátu nesprávně Gebaye) v králov
ském městském divadle v Pešti 19. června 1810; Tyrolan Wastl (Der Tyroler 
Wastl) od E. Schikanedra s hudbou Haibla v královském městském divadle v Bu
díne 24. června 1810, Černoška (Die Mohrinn) od F. W. Zieglera v královském 
městském divadle v Pešti 26. června 1810 a Do všeho se plete (Er mengt sich 
in alles) od J. F. Jiingra v královském městském divadle v Budíne 1. července 
1810. Záznam o všech sedmi vystoupeních Thámových obsahuje výše zmíněný 
divadelní almanach (nemá číslované stránky). 
Jan V o n d r á č e k , 1. c, str. 304. 
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meckým označením das Alt-Wiener Sittenstůck aneb také das Lokalstiick. 
Hra Zvláštní proces od F. K. Geweye, čelného představitele prvního 

údobí lokálních her, které bylo ještě úzce spjato s filantropickými ideály 
josefínské žurnalistiky a publicistiky, odráží jejich osvícensky sentimen
tální psychu v příběhu obětavé lásky dvou chudáků Bauminga a Marianny 
a je zároveň také ze života dobře odpozorovanou satirou na praktiky 
známého advokáta dr. Hůhnertritta. Toho v uvedené hře zesměšnila právě 
postava Wespenberga, představovaná Václavem Thámem. Ještě význam
nější je dílo představitele další, umělecky zralejší epochy, lokální hra 
Emanuela Schikanedra Tyrolan Wastl, která na rozdíl do klachliád ze
směšňujících venkovany z nadřazeného hlediska civilizovaného měšťáka 
zdůraznila prostotu a neporušenost venkovského člověka.61 Je příznačné, 
že tato hra prodělala vítězné tažení hlavně přes provinční centra monar
chie spjatá ještě úžeji a bezprostředněji s vesnickým živlem, který v té 
době pomáhal vytvářet národní rovnováhu Prahy, Pešti, Záhřebu i dal
ších měst a omezoval tam německou početní či nobilitní majoritu. Nesmí 
nás mýlit, že se tak často dálo dokonce pod egidou němčiny; etnické 
vyrovnávání přispívalo ke změně psychiky a zvolna připravovalo i budoucí 
změnu jazykovou jako nejviditelnější známku emancipace domácího ná
rodního živlu. 

Thámovo vystoupení v Pešti a v Budíne bylo nesporně velmi namá
havé; ve čtrnácti dnech vytvořil čtyři postavy značně odlišného rázu. 
Je pravda, že to vesměs byly role v lokálních hrách, plně vyhovujících 
Thámovu hereckému naturelu. Úlohu starého Hermanna z hry Jungerovy 
a účetního z Tyrolana Wastla znal zřejmě ještě z dob svého českého 
působení, avšak i tak to byl výkon úctyhodný. Bohužel se nám prozatím 
nepodařilo nalézt žádný novinový anebo časopisecký referát o Thámově 
působení v Pešti a v Budíne. Stručná poznámka na divadelních plakátech, 
že vystupuje v jednotlivých rolích při svém projíždění (Durchreise) měs
tem nás nechává na pochybách rovněž o východisku i dalším cílí jeho 
cesty.63 Přesto je Thámovo pohostinské vystoupení na německém di
vadle v Budíne a v Pešti cenným příspěvkem k jeho životopisu, po od
chodu z českých zemí tak mlhavému. Pešfské a budínské divadelní pla
káty z června a července roku 1810 a Ofner und Pesther Theater Ta-
schenbuch auf das Jahr 1811 jsou zatím posledními přímými dokumenty, 
které se nám dochovaly o Thámově divadelním působení. 

Činnost českých divadelních umělců na německém divadle v Budíne 
a v Pešti se neomezila pouze na pobyt M. A. Cibulky či F. V. Tučka 
anebo na krátkodobé hostování V. Tháma. Tyto skutečnosti však patří 
k jejím nejzajímavějším kapitolám; proto se staly předmětem této první 
studie z uvedené problematiky. 

Ke Geweyovi srov. Otto R o m m e l , Das parodische Zauberspiel, Leipzig 1937, 
str. S a k Schikanedrovi Heinz K i n d e r m a n n , 1. c. (pozn. 4), str. 659. 
Poznámka je u plakátů na hru Geweyovu a Schikanedrovu (plakáty z 19. a 24. 
června 1810) a zní doslovně takto: „Herr Tham wird sich in seiner Durchreise 
in der obenangezeigten Rolle, einem hohen und gnádigen Adel, dem hochlóbl. 
k. k. Militár und dem ubrigen verehrungswerthen Publikum, bestens zu emp-
fehlen suchen." 
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T S C H E C H 1 S C H E B U H N E N K t t N S T L E R A N D E M D E U T 8 C H E N 
T H E A T E R IN B U D A U N D F E S T 

U M D I E W E N D E V O M 18. Z U M 10. J A H R H U N D E R T 

Das Wirken der tschechischen Búhnenkiinstler an dem deutschen Theater In 
Buda und Pest an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts stellt eln interessantes 
Kapitel der Kulturgeschlchte Mitteleuropas da, dem bisher in der Fachliteratur 
kelne selbstándige Studie gewidmet wurde. 

Der Theaterdirektor und Komponist Matouš Alois C i b u l k a wirkte an dem 
deutschen Theater in Buda und Pest zuerst als Kapellmeister (1797—1800), dann als 
Direktor (1800—1811) und danach wieder als Kapellmeister (1816-1823). Cibulka 
machte sich hier verdient um die Auffúhrung von práromantischen franzdsischen 
und italienischen Opem (Grétry, Méhul, Cherubini), um die Popularisierung der 
tschechischen Musik (Jírovec, Benda) wie auch um den Schiller-Kultus im Schau-
spiel und um den Mozart-Kultus in der Oper. Selbst komponierte er die Musik zu 
Kotzebues Stiick Die Negersklaven. 

Unter den weiteren tschechischen Komponisten wirkte an dem deutschen Theater 
in Buda und Pest als Kapellmeister in den Jahren 1802—1821 mit kurzen Unter-
brechungen František Vincenc T u č e k , der gleichzeitig auch Kapellmeister des 
Wiener Theaters in Leopoldstadt war. Tuček wurde beríihmt als Autor der Musik 
zum populáren Singspiel Hans Klachel von Steinsberg und als Komponist der 
Oper Lanassa, die auf dem Sujet des klassizistischen Stuckes La Veuve du Malabar 
von Lemiěrre basiert. Neben den Volksmárchen mit Gesang (Dámona, Ripheus 
u. a.) komponierte Tuček sogenannte biblische Opem (Israels Wanderung durch 
die Wusten u. a.). Eine besondere Erwáhnung verdient wegen ihres Sujets aus dem 
tschechischen Sagenkreis seine der Nachwelt nicht uberkommene Oper FUrstln 
Wlasta oder Der Amazonenkrieg. 

Václav T h á m gastierte an dem deutschen Theater in Buda und Pest vom 19. 
Juni bis zum 3. Juli 1810, was durch deutsche Plakáte, die in der Universitáts-
bibliothek in Budapest auíbewahrt sind, belegt wird, sowie auch durch das Jahr-
buch des deutschen Theaters in Buda und Pest aus dem Jahr 1811 (Ofner und 
Pesther Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1811), das sich in der Theaterabteilung 
der Széchényi-Bibliothek in Budapest befindet. Es sind die letzten erhaltenen Doku
mente von Tháms Bíihnentfitigkeit. 
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