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Jedna z operních událostí se-
zóny se chystá na čtvrtek v Ná-
rodním divadle moravskoslez-
ském. 

Ostravský operní soubor uve-
de ve světové premiéře nové dílo
jednoho z největších současných
hudebních skladatelů Jana Klu-
sáka s názvem Filoktétes.

Opera vychází ze stejnojmen-
né Sofoklovy tragédie, odehráva-
jící se na ostrově Lémnu na se-
veru Egejského moře v desátém
roce trojské války. 

„Bojovník a vynikající luči-
štník Filoktétés byl účastníkem
první řecké výpravy za dobytím
Tróje. Byl však uštknut hadem,
jehož jed jej sice nezabil, ale rá-
na se nikdy nezahojila. Odys-
seus jej proto vylákal na pustý
ostrov. Věštba ale předpověděla,
že Trója bude dobyta teprve teh-
dy, až bude Paris zabit Filoktéto-

vým lukem, který nikdy nemíjí
cíl,“ popsala dějovou zápletku
mluvčí divadla Marcela Bedna-
říková.

Odysseus s Achillovým synem

Neoptolemem pak připlouvají na
ostrov, aby od  Filoktéta získali
jeho luk. „Plán se zdaří, Neopto-
lemos však Filoktéta přemlouvá,
aby se s nimi vrátil dobýt Tróju.

Filoktétovi se nakonec zjevuje
samotný Héraklés a přiměje jej
zapomenout na utrpěné křivdy
a jít za válečnou slávou,“ dodala
Bednaříková.

„Filoktétés je muž vyvržený
vlastním společenstvím a odsou-
zený k izolaci v naprosté samo-
tě. Deset let sní o pomstě, ale 
vyšší mravní princip mu nakonec

káže vrátit se a spolupracovat se
soukmenovci i bez nároků na ja-
kékoli uznání,“ doplnil skladatel
Jan Klusák. 

Filoktétés je jednoaktová ope-
ra, která je interpretačně extrém-
ně náročná. „Vyžaduje nesmír-
nou koncentraci všech umělců,“
tvrdí ředitel divadla Jiří Nekva-
sil, který operu režíruje.

Libreto sestavil sám skladatel
z textu Sofoklova dramatu v pře-
kladu Rudolfa Mertlíka s přihléd-
nutím ke komentářům Karla
Hubky. V hlavních rolích se mů-
žou diváci těšit na Jakuba Tolaše
(Filoktétés), Jorgeho Garzu
(Odysseus a Odysseův vyzvědač
přestrojený za kupce), Janu Hro-
chovou (Neoptolemos, syn Achil-
leův) a Martina Gurbaľa (Héra-
klés). Na inscenaci se dále podílí
pánská část sboru opery NDM
pod vedením Jurije Galatenka.

Světová premiéra se uskuteční
14. května v 18.30 hodin v Di-
vadle Antonína Dvořáka, reprízy
se budou konat 16. a 21. května.
Počtvrté a naposledy ostravský
operní soubor operu Filoktétes
uvede 23. května na scéně Ná-
rodního divadla v Praze v rámci
programu mezinárodního hudeb-
ního festivalu Pražské jaro.

Na scénu míří nová opera Jana Klusáka

Jana Hrochová (Neoptolemos, syn Achilleův) a Jakub Tolaš (Filoktétés) na zkoušce operní inscenace Filoktétes.
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Tato opera vyžaduje
nesmírnou 
koncentraci 
všech umělců

Jiří Nekvasil, režisér


