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Kdy! jsem 
operu skládal, 
byl preziden-
tem USA Bush 
junior se svou 
War on Terror. 
A já jsem 
si p"i psaní 
po"ád "íkal: 
Kdo je ve h"e 
vlastn# !há" – 
teroristi, nebo 
Biedermann-

-Bush?

!eské opery se dnes ve Vídni hrají 
z"ídka. Aby zde byla uvedena 
opera sou#asného #eského 
skladatele, je v$jime#né. Loni 
se tak stalo. Um%lecké sdru&ení 
Nová opera Víde' (Neue Oper 
Wien) uvedlo operu p%tat"iceti-
letého pra&ského rodáka (imona 
Vose#ka podle hry Maxe Frische 
Biedermann a)&há"i. Vose#ek 
komponování vystudoval na 
Víde'ské hudební univerzit% a)ve 
Vídni &ije p"es deset let.

JOSEF RUBE!

Dá se v!bec "íct, #e jste $esk% autor?
Je spí* otázka, jak m% vnímají ostat-

ní. Tak t"eba Nová opera Víde' m% v&dy 
uvádí jako rakouského autora. Dostávají 
toti& dotace od ministerstva kultury a)to 
má podle sm%rnic podporovat sou#asné 
rakouské um%ní. Tak&e jsem kvótov$ 
Raku*ák. Naproti tomu Christian Heindl, 
autor textu v)programu k)ope"e, akcentuje 
moje #e*ství. Mn% je vlastn% p"íjemné, &e si 
mohu národnost vybrat. Sou#asná Víde' je 
schopná integrovat lidi odev*ad. Klasickou 
hudbu tu studuje i)dost lidí z)Asie)– to jsou 
spí* interpreti)– a)na Víde'ské hudební 
univerzit% je místních student+ ur#it% mí' 
ne& p+lka. Národnost není nic daného, lze 
si ji zvolit. ,e*ilo se to u& v)19.)století. Podle 
sou#asn$ch m%"ítek by byl t"eba Smetana 
jednozna#n% N%mec. Mate"*tinou mu 
byla n%m#ina a)v)jeho operách je to #asto 
sly*et. Rytmus jazyka je n%kdy úpln% vedle. 
Ale on si vybral, &e bude !echem. Já jsem 
dnes ve Vídni integrovan$ a)nikoho neza-
jímá, odkud jsem. Rakouské ministerstvo 
kultury na to má jedinou sm%rnici)– kdy& 
tady pracujete déle ne& t"i roky, máte právo 
&ádat)o)grant.

Jak se stalo, #e va&i operu Biedermann 
a'#há"i uvedlo sdru#ení Nová opera 
Víde(?

Operu jsem psal jako student mezi lety 
2005 a)2007. P+vodn% jsem ji zam$*lel 
napsat pro Národní divadlo v)Praze, kde 
tehdy tandem Dvo"ák–Nekvasil vyhlásil 
projekt Bu*ení na &eleznou oponu. Jen&e 
b%hem skládání bylo po"ád jasn%j*í, &e ji 
v)Praze neuvedu.

Pro$?
Proto&e je hudebn% velmi náro#ná. Tady 

jsme mohli m%síc zkou*et. Na Bu*ení byly 

malé finan#ní prost"edky a)nebyl jsem si 
jist$, jestli bych v)Praze sehnal zp%váky. 
Nakonec stejn% cel$ projekt Bu*ení za*el na 
úbyt%. To u& jsem studoval ve Vídni a)opera 
byla z)poloviny slo&ená. Tady m% v*ichni 
v)dopsání podporovali. V%t*ina si asi "íkala: 
Vose!ek je cvok, pí"e operu, ale respektovali 
m%. Kdy& jsem operu dopsal, poslal jsem ji 
na ministerstvo kultury, kde v)roce 2008 
vypsali sout%& na dílo v)oblasti hudebního 
divadla, a)usp%l jsem.

A'dál?
Moji operu si vyhlédl intendant Nové 

opery Víde' Walter Kobéra, kter$ tehdy 
sed%l v)porot%. Divadlo se sna&ilo získat 
na provedení grant a)a& nyní se to povedlo, 
vlastn% dost naknap. Já u& m%l p"itom práci 
na cel$ rok)– v%d%l jsem, &e musím napsat 
#ty"i skladby, ale zárove' jsem cht%l Bie-
dermanna a)&há"e radikáln% p"epsat. Tak&e 
jsem slo&ení jedné skladby od"ekl, dal*í 
p"esunul a)celé jaro trávil p"epracováním 
opery a)vyhotovením klavírního v$tahu.

Hru Biedermann a'#há"i napsal v'roce 
1958 &v%carsk% dramatik Max Frisch. Jak 
jste nám)t objevil?

Dal mi ji p"e#íst m+j rakousk$ partner 
Johannes. Díla Maxe Frische jsem neznal, 
ale tady v)Rakousku to po desetiletí byla 
povinná #etba. Frisch ji za#al psát v)roce 
1948 pod dojmem komunistického pu#e 
v)!eskoslovensku. Kdy& se uvedla ve sv%-
tové premié"e v)Curychu, tak mu místní 
bur&oazie "íkala: Takhle to vypadá, kdy# 
si nechá" vlézt komunisty do domu. Frisch 
se na*tval a)vlo&il do textu detaily, které 
odkazují spí* na nacisty. Jsou tam momenty, 
které nazna#ují, &e hlavní postava Bieder-
mann byl nacista, a)to z)oportunistického 
d+vodu)– aby mu nezkonfiskovali majetek. 
Dostal jsem se ke h"e navzdory té #eské 
stop% náhodou. 

Myslíte, #e je téma hry, tedy nezva-
n%ch host! – nenápadn%ch agresor!, kte-
"í vás zm)ní a'ud)lají z'vás spoluviníka 
sv%ch $in!, aktuální?

Myslím, &e ano. Ale hra se musí insceno-
vat dostate#n% otev"en%. Kdy& jsem operu 
skládal, byl prezidentem USA Bush junior 
se svou War on Terror. A)já jsem si p"i psaní 
po"ád "íkal: Kdo je ve h$e vlastn% #há$&– tero-
risti, nebo Biedermann-Bush? Teprve pozd%-
ji mi do*lo, &e mnohem d+le&it%j*í je se ptát, 
kdo je samotn$ Biedermann. Má sám sebe 
za slu*ného #lov%ka, ale kam p"itom vede 
jeho konání? Tak&e nejde o)to, kdo jsou &há-
"i, ale o)to, jak se my k)r+zn$m nestoudnos-
tem a)nepravostem vymezujeme. Jestli se 
jim doká&eme postavit. V)jednom okam&iku 
se Biedermann obrací do publika a)"íká: Co 
byste d%lali na mém míst% vy&– a&kdy?

Kdy# se od Frischova textu dostaneme 
k'va&í ope"e'– kdo vás hudebn) inspiruje?

Na tuhle otázku jsem musel u& párkrát 
odpovídat a)bylo by mi p"íjemn%j*í, kdyby ji 
n%kdo odpov%d%l za m%. Mám rád Martin+, 
(ostakovi#e, ale taky Berga nebo Schre-
kera, ze sou#asn%j*ích skladatel+ napsali 
v$borné opery t"eba Czernowin, Aperghis, 
Zimmermann, Kalitzke… T%&ko "íct, odkud 
beru inspiraci. V)Biedermannovi a)&há"ích 
byl hlavním vodítkem ur#it% text. Zajímalo 
m%, jestli orchestr p+jde ruku v)ruce se 
zp%vem a)textem, zda ho bude karikovat, 
#i p+jde proti n%mu. V)n%kter$ch místech 
to tak skute#n% je. N%kdo zpívá a)orchestr, 
místo aby ho podpo"il, ho ru*í nebo nehra-
je v+bec)– jako by "íkal Nezlobte se, ale 
s&tímhle nechceme mít nic spole!ného.

Va&e opera byla ocen)ná v'roce 2008, 
ale poprvé uvedená a# loni. P"esto jste ji 
pro uvedení hodn) p"epracoval. Pro$?

P%t dlouh$ch let se o)jejím uvedení 
jednalo, ale to je normální. A)já se mezitím 
hodn% nau#il. Proto jsem ji tém%" celou 
p"ed%lal. P"edev*ím instrumentaci, n%které 
v%ci jsem uhladil. Kdy& jsem operu psal, 
studoval jsem u)Chaya Czernowin, která je 
jednou ze sou#asn$ch experimentálních 
operních guru. Hodn% jsem si toho vyzkou-
*el, ale posléze jsem si "ekl, &e to pro m% 
není, a)z)opery spoustu p+vodních experi-
ment+ vyhodil. T"eba v)poslední scén% se 
v)p+vodní koncepci orchestr zcela osamo-
statnil od zp%vák+ a)v+bec je nepodporoval. 
S)odstupem #asu jsem ale zjistil, &e to nezní 
dob"e. Je to dobr$ koncept)– orchestr, kter$ 
za#íná ru*it. Ale kdy& je to na úkor dobrého 
textu a)hudby, tak to nemá smysl. 

Do jaké míry jste mohl ovliv(ovat 
samotnou p"ípravu inscenace?

Do v$b%ru orchestru a)re&isérky jsem 
mluvit nemohl v+bec. To je v%cí intendanta, 
co& je b%&ná praxe. Také je obvyklé, &e je ve 
smlouv% napsáno, &e skladatelé nesm%jí na 
zkou*ky.

Pro$, proboha?!
Proto&e skladatelé jsou cvoci a)zajímá je 

jen hudba. Jen&e opera je daleko komplex-
n%j*í. Já byl ale t"eba na p"edzpívání. Sly*el 
jsem kandidáty na hasi#e a)mohl jsem jejich 
v$b%r ovlivnit. Sly*el jsem i)p"edstavite-
le Seppa a)Babe-y, která potom dostala 
je*t% velkou lyrickou árii. Se Stephenem 
Chaundym to bylo jasné. Ve Vídni jsou 
ur#it% zp%váci, kte"í by tu postavu mohli 
také zazpívat, ale bu. by tu roli necht%li, 
z)nezájmu nebo z)finan#ních d+vod+, nebo 
by na ni nem%li intelektuáln%. Ta role je vel-
mi t%&ká. Tak&e v)sou#asné Vídni to mohl 
b$t opravdu asi jen Stephen. Za co& mi u& 
taky nadávali: Ty by ses m%l starat o&to, aby 
se ta opera mohla hodn% hrát, a&ne, aby to 
v&celém Rakousku byl schopen zpívat jen 
jeden !lov%k. 

Vy jste jako student za#il pra#skou 
konzervato" i'Víde(skou hudební univer-
zitu. Lze je srovnat?

Kdy& jsem p"i*el do Vídn%, byl jsem u& 
„p"edvzd%lan$“. Víde'ská univerzita neby-
la pro m% n%jak$ velk$ posun z)hlediska 

tradi#ních skladatelsk$ch technik, ty jsem 
m%l zvládnuté dob"e díky svému u#iteli 
na konzervato"i v)Praze Otomaru Kv%cho-
vi. Ale ve Vídni jsem si #uchl k)n%#emu 
jinému. Tady se hraje nová hudba ze 
v*ech mo&n$ch hudebních kout+ a)oblastí, 
nejen minimalismus. Dokonce tu existuje 
pom%rn% velké publikum i)pro ty nejdivo-
#ej*í experimenty. Rakousko, nebo mo&ná 
n%mecky mluvící zem%, ale p"edev*ím 
Víde', mají taky v$hodu, &e je tu hodn% 
pen%z, v*e je zprofesionalizované. Kdy& 
budete jako skladatel dobr$, tak se tady 
u&ivíte. N%kdy budete muset t"eba i)u#it, 
ale po"ád m+&ete hlavn% skládat. Jen&e ten 
vysok$ stupe' profesionalizace také zna-
mená, &e se od vás #eká, &e budete d%lat jen 
to, na co máte vzd%lání. Co& sice na jednu 
stranu zvy*uje kvalitu, ale z)!ech je #lov%k 
zvykl$ d%lat v*echno, co umí, nebo co si 
myslí, &e umí. Já se t"eba pokou*el o)dirigo-
vání, ale nevy*lo to. A)jsem si jist$, &e by se 
ke mn% chovali jinak, kdybych m%l na diri-
gování diplom. Takhle jsem v)jejich o#ích 
bídn% selhal. 

Nechcete slo#it n)co i'pro Prahu?
N%kdy ano. Ale t"eba v)p"ípad% téhle 

opery mám obavu, &e by s)uvedením 
v)Praze byly velké problémy. V)roce 2009 
se v)Praze znovu uvedly mé krat*í opery 
Soudni#ky, které jsem p"epsal. Po p"edsta-
vení za mnou p"i*la violistka a)"ekla mi, &e 
to není pro violu dob"e napsané, proto&e je 
to hrozn% vysoko. Ale já p"eci vím, jak$ má 
viola rozsah. A)&iv% si p"edstavuji, jak by mi 
v)Praze "ekli, &e Biedermann se nedá zpívat, 
&e Babe-a je moc vysoko a)&e cella jsou 
nehratelná, proto&e ve dvou posledních 
scénách celou dobu hrají úpln% naho"e.

Ale je mo&né, &e se pletu. U& deset let 
jsem mimo a)po"ádn% nevím, co se v)Praze 
d%je. Nemám ov*em pocit, &e by se tam 
toho d%lo hodn%.

Jezdíte v!bec do *ech?
Nedávno jsem byl pra&skou konzervato-

"í pozvan$ uspo"ádat p"edná*ku o)víde'ské 
sou#asné scén%. Student+m jsem pou*t%l 
skladby od sv$ch koleg+ a)vypráv%l o)tom, 
co je pro n% podstatné. P"ekvapilo je, &e 
Víde'*tí filharmonici jsou pro sou#asné 
skladatele naprosto irelevantní spolek, kte-
r$ by z)jejich pohledu bylo nejv$hodn%j*í 
rozpustit. Jsou konzervativní u& 150 let. U& 
tehdy tvrdili, &e Bruckner je nehrateln$, 
proto&e je moc moderní. Um%jí hrát od 
Haydna po Mahlera, ale dál u& ohrnují nos. 
Koneckonc+ Bernstein nad nimi i)kv+li 
Mahlerovi zlámal taktovku.

Které orchestry byste tedy doporu$o-
val?

Ve Vídni máme Klangforum Wien, co& je 
jeden z)nejlep*ích ansámbl+ pro sou#asnou 
hudbu. Je tu Ensemble Phace, Reconsil, Pla-
typus a)pak spousta mal$ch formací, které 
se zab$vají novou hudbou. A)minimáln% 
dva spolky se zab$vají uvád%ním nov$ch 
oper a)oper 20.)století: Nová opera Víde' 
a)sirene Operntheater. A)zase)– víde'ská 
Státní opera je pro sou#asné skladatele 
naprosto irelevantní. Sice má nejlep*í roz-
po#et, ale za posledních t"icet let uvedla 
maximáln% tak p%t novinek. A)v)sou#asném 
repertoáru nemá nic, co by bylo mlad*í 
sedmdesáti let. Tak&e pro m% je naprosto 
nezajímavá. O)sou#asné scén% nemají 
studenti v)Praze v+bec páru. Kdy& u& se 
v)!esku hraje nová opera, tak snad jedin% 
Phillip Glass.

!IMON VOSE"EK:

Nikoho ne!"jím#, odkud jsem

V Biedermannovi 
a !há"ích byl hlavním 
vodítkem text...   
Max Frisch, 
!."Vose#ek: 
Biedermann und 
die Brandsti$er 
(r."Beatrice 
Lachaussée,   
hud. nastudování 
Walter Kobéra,  
prem. 17."9."2013, 
Neue Oper Wien)  
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