
Radmila Hrdinová

V rámci Pražského jara 2015
byla v historické budově pražské-
ho Národního divadla uvedena
nová opera Jana Klusáka Filokté-
tés. Na jejím uvedení spolupraco-
valo Národní divadlo s ostrav-
ským Národním divadlem
moravskoslezským.

Vznikla podle stejnojmenného
Sofoklova dramatu. Jejím hrdinou
je řecký bojovník Filoktétés, kte-
rý zrádně vyvržený vlastním spo-
lečenstvím prožil v odloučení
a kruté bolesti dlouhých deset let.
Přesto i po další zradě dokáže
překonat svou nenávist a vrací se
s Řeky dobýt Tróju.

Paralela s Klusákovým život-
ním údělem je nepřehlédnutelná.
Filoktéta mohl vytvořit jen skla-
datel hluboce zaujatý tématem
i poselstvím Sofoklova dramatu.
Je to Klusákovo vrcholné dílo,
oproštěné a koncentrované ve vý-
razu, v němž lze zaslechnout
ozvuky všech jeho tvůrčích lásek

a inspirací, ale přetavených do ry-
ze osobitého hudebního jazyka. 

Jako by se skladatel inspirován
antikou vracel k počátkům hu-
debně-dramatického umění, k lid-
skému hlasu, jemuž podřizuje
hudbu tak, aby hlas byl vskutku

tlumočníkem slova a jeho obsahu.
Vokální linie plyne přirozeným
způsobem, prostě doprovázena
klavírem i orchestrem v rafinova-
ně barevné orchestraci. 

Filoktéta nastudoval dirigent
Marko Ivanovič s pokorou a citli-
vým pochopením Klusákovy vý-
povědi, maximální prostor dal
pěvcům, kteří nelehké party zvlá-
dají na vysoce profesionální úrov-
ni. Obdiv zaslouží především ba-
rytonista Jakub Tolaš v titulní roli,
který přes krátkou dobu, kterou
měl k jejímu nastudování, ji vy-
tvořil v pěvecky dokonale zvlád-
nuté a jevištně uměřené podobě. 

Mexický tenorista Jorge Garza
se statečně vyrovnal s množstvím
Odysseova rychle zpívaného čes-
kého textu, mezzosopranistka Ja-
na Hrochová má pro postavu
Achillova syna Neoptolema nejen
krásný, altově zabarvený hlas, ale
i schopnost vyjádřit morální dile-
ma postavy. 

V krátkém výstupu Hérakla
uplatnil Martin Gurbaľ dobře svůj

zvučný bas. A výborným partne-
rem sólistům byl i mužský sbor.

Je otázkou, jak operu blížící se
oratoriu vlastně inscenovat. Reži-
sér Jiří Nekvasil volil nepříliš
šťastnou cestu, když položil ak-
cent na válečnou situaci obleče-
ním postav do vojenských unifo-
rem sugerujících dnešní vojenské
mise, a zároveň se pokusil lehce
ironizovat antické reálie. Tím
vším spíše odvedl pozornost od
hlavní postavy a její výpovědi. 

Uvedení Klusákovy opery je
zážitkem, chvályhodným poči-
nem obou předních operních scén
i jedním z vrcholů letošního Praž-
ského jara.

Filoktétés je Klusákovou intimní zpovědí

Jorge Garza v roli Odyssea a Ja-
na Hrochová jako Achillův syn.
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Hodnocení 85 %

Jan Klusák: Filoktétés

Hudební nastudování a diri-
gent Marko Ivanovič, režie
Jiří Nekvasil, scéna Daniel
Dvořák. Pražská premiéra
23. května v Národním di-
vadle Praha


