
Ve 2. polovině 19. století náležely Čechy 
k rakousko-uherské monarchii a Praha 
byla průsečíkem mnoha kultur a národností. 
Také nový stát, Československá republika, 
zůstal vícenárodnostní. Čeští a němečtí 
umělci, hudebníci, výtvarníci, literáti 
a divadelníci byli ve stálém kontaktu, 
navštěvovali navzájem české a německé 
koncerty a divadelní představení a nezřídka 
docházelo k jejich oboustranně inspirativní 
spolupráci. Pražský rodák Karel Josef 
Beneš pracoval po studiích na Karlově 
univerzitě v pražské Univerzitní knihovně, 
kterou využívala česká i německá 
univerzita. Stal se tak součástí kruhu 
pražských intelektuálů, českých 
i německých literátů a hudebníků. Zabýval 
se nejen literaturou, ale také hudbou, 
zejména soudobou, v níž se velmi dobře 
orientoval. Vedle komorních koncertů 
sledoval sezony České filharmonie 

a operní novinky v Národním divadle, 
zúčastnil se světové premiéry 
Schönbergova Očekávání pod taktovkou 
Alexandra Zemlinského v Novém německém 
divadle (6. 6. 1924). Je tedy pochopitelné, 
že člověk s takovým zájmem o české 
i německé kulturní dění a s všestranným 
kulturním přehledem se brzy seznámil 
s respektovanou osobností pražského 
uměleckého života – překladatelem, 
publicistou, skladatelem a patronem 
Franze Kafky, Franze Werfela a Leoše 
Janáčka, Maxem Brodem.  

Když Beneš přečetl Brodovi svou scénickou 
suitu Don Juan, byl Brod jejími úspornými 
dialogy i živelnou erotičností netradičního 
zpracování známého donjuanovského 
příběhu naprosto nadšený. Rozhodl se na 
rukopis upozornit svého přítele, skladatele 
Erwina Schulhoffa, který se na podzim 
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1923 vrátil po několika letech, strávených 
v Německu, do Prahy a brzy se rozneslo, 
že hledá vhodný text ke své první opeře. 
Max Brod oba umělce seznámil, Beneš 
přečetl svůj rukopis také Schulhoffovi 
a ten se okamžitě rozhodl: „Bylo to právě to, 
co dlouhou dobu marně hledal“, vzpomínal 
později K. J. Beneš a neopomněl přitom 
zdůraznit otázku jejich národnosti: „Tak 
jsme se sešli, Čech a Němec, k společnému 
dílu.“ (Má spolupráce se skladatelem 
Erwinem Schulhoffem, Památník národního 
písemnictví, Praha). Beneš přepracoval svou 
scénickou suitu Don Juan do podoby libreta 
tak, aby plně souzněla se Schulhoffovými 
představami a přáními. Existuje několik 
verzí s dodatečnými změnami, škrty 
a doplňky, jedna obsahuje také připomínky 
dirigenta brněnské premiéry Zdeňka 
Chalabaly. K. J. Beneš zkrátka na textu 
neustále pracoval a upravoval ho podle 
připomínek Schulhoffových a posléze s 
nejvyšší pravděpodobností i Chalabalových. 
Definitivní podoba libreta/scénáře, myslím 
tím čistopis se všemi změnami a dodatky, 
se nedochovala. 

Erwin Schulhoff měl německé vychování 
i vzdělání. Česky sice mluvil i psal, nicméně 
jazyk zdaleka neovládal natolik dobře, aby 
se odvážil komponovat přímo na český text. 
Libreto proto do němčiny přeložil Max Brod, 
a Schulhoff tak zhudebnil německý text 
Maxe Broda. Partituru dokončil 10. 12. 1929 
a doufal, že operu provede jako první 
berlínská Státní opera Pod lipami a její 
hudební ředitel, dirigent Erich Kleiber, který 
už v roce 1928 nastudoval v Berlíně ve 
světové premiéře Schulhoffovu 1. symfonii. 
Přišla ale 30. léta a v nich se naděje 
židovských, avantgardních či antifašisticky 
smýšlejících umělců, a také umělců ne-
německých na uveřejnění či provozování 
jejich děl v Německu rozplynuly. Německá 
národně socialistická strana vydala nařízení 
o „německém národním rázu“ umění, 
přítomnost cizinců a Židů v kulturním životě 
byla nežádoucí stejně jako moderní, natož 
experimentální operní divadlo, atonální 
hudba a jazz. Skladatelem Plamenů byl 
židovský skladatel Schulhoff, libreto 
českého antifašistického spisovatele 

přeložil židovský spisovatel Max Brod, 
blasfemický děj obsahoval sexuální scény 
Dona Juana s jeptiškou a se Smrtí 
a v několika scénách zněl jazz. Typický 
příklad „degenerovaného, zvrhlého 
(entartete) umění. Problém s uvedením 
ale nastal i ze strany Schulhoffova 
nakladatelství – Universal Edition ve Vídni –, 
které operu odmítlo vydat. Zhotovení 
provozovacího materiálu nakonec 
Schulhoff financoval sám, za podpory 
československého Ministerstva školství 
a národní osvěty.  

Někdy koncem jara 1931 projevilo zájem 
o Schulhoffovu prvotinu Zemské divadlo 
v Brně. Tím vyvstala nutnost nahradit 
Brodův německý překlad původním českým 
textem K. J. Beneše, a to se ukázalo jako 
velký problém. Hudba byla zkomponována 
na německý text s jiným počtem slabik, 
jiným frázováním, jinými slovními přízvuky, 
těžkými a přízvučnými dobami, rytmem 
a metrem apod., neboli bylo nutné 
přizpůsobit Benešův původní český text 
zpětně už hotové zpěvní linii. Do práce, 
na kterou bylo velmi málo času, se zapojil 
nejen Erwin Schulhoff, ale pravděpodobně 
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i dirigent Zdeněk Chalabala, který se 
skladatelem probíral celkovou hudební 
stránku partitury a navrhl krácení zejména 
v orchestrálních mezihrách. Děj opery 
probíhá v podstatě jako sled obrazů na 
způsob filmového střihu. Tento princip 
umožňuje, aby jednotlivé scény mohly být 
uspořádány v různém pořadí, také rozšířeny 
o další výstupy v rámci jedné z nich, nebo 
aby byla přidána scéna zcela nová. K tomu 
všemu bezprostředně po brněnské 
premiéře došlo, hned po prvním provedení 
v lednu 1932. Schulhoff se s Benešem 
dohodl na rozdělení opery do tří částí 
a na dalších změnách. Zásadním doplněním 
byla zbrusu nová scéna Bouře, vložená 
do druhého dějství mezi obrazy Dialog 
a Rozprava s mořem.  

Světová premiéra Plamenů 27. 1. 1932 byla 
velkou událostí, do Brna se sjeli renomovaní 
čeští i němečtí recenzenti a umělci. 
Očekávaný úspěch se ale k velkému 
Schulhoffovu zklamání nedostavil, 
inscenace zaznamenala jen šest 
představení, naposledy byla odehrána 

9. 3. 1932 a poté byla stažena z repertoáru. 
Schulhoff a Beneš později oslovili Václava 
Talicha, který se stal po smrti Otakara 
Ostrčila šéfem opery pražského Národního 
divadla a z Brna do Prahy povolal dirigenta 
Zdeňka Chalabalu. Ale i tato naděje časem 
pohasla a nad jedinou operou Erwina 
Schulhoffa se zatáhla na dlouhou dobu 
opona. Až 16. 4. 1994 se v Berlíně 
uskutečnilo koncertní provedení opery 
v německém překladu Maxe Broda 
(a s doplněnou scénou Bouře) pod názvem 
Flammen v interpretaci Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin pod taktovkou 
Johna Mauceriho. Mohučské nakladatelství 
Schott poté vydalo nový hudební materiál, 
také s německým překladem Maxe Broda 
a s obrazem Bouře, a tento materiál byl 
poprvé použit pro německou jevištní 
premiéru Flammen 17. 3. 1995 v Opeře 
Lipsko pod taktovkou Jörga Krügera 
a v režii Uwe Wanda. Další uvedení 
se uskutečnila v letech 2005–2008 
v Concertgebouw v Amsterdamu (dirigent 
Edo de Waart), v Theater an der Wien 
(dirigent Bertrand de Billy), v Los 
Angeles Opera (dirigent James Conlon) 
a v německém Kaiserslauternu 
(dirigent Uwe Sandner). 

Národní divadlo se rozhodlo provést 
Plameny s originálním českým textem 
K. J. Beneše. Tím byla nastolena zásadní 
otázka: je vůbec možné Benešův text 
rekonstruovat? V Českém muzeu hudby 
jsou v Schulhoffově pozůstalosti uloženy 
dvě rukopisné partitury opery, autograf 
a opis, oba pouze s německým textem; 
v opise je čeština jen sporadicky 
a útržkovitě na dvou místech. V Českém 
muzeu hudby jsou ale v Schulhoffově 
pozůstalosti také, naštěstí pro nás, tři 
klavírní výtahy, Schulhoffův autograf a dva 
opisy. Autograf klavírního výtahu obsahuje 
německý i český text, český text je ale na 
mnoha místech jen stěží čitelný. Navíc 
Schulhoff i do autografu klavírního výtahu 
hodně zasahoval, některé části jsou 
přepsané, jiné zcela přeškrtané apod. 
Ovšem důležité je, že jsou zde obsažena 
tři dějství, která zahrnují dodatečné změny 
včetně scény Bouře s českým textem. Druhý 
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klavírní výtah představuje opis pro 
nápovědu v Brně a je s velmi dobře čitelným 
německým i českým textem. Jedná se ale 
o původní dvouaktovou verzi bez scény 
Bouře, bez později dodané postavy Markéty 
a bez výstupu postav commedie dell’arte 
na začátku Karnevalové noci, na několika 
místech pak český text zcela chybí. Také 
druhý opis je bez uvedených scén a s celou 
řadou změn, škrtů, přelepovaných míst, listy 
jsou na mnoha místech vloženy volně. 
Nicméně všechny tři klavírní výtahy 
poskytly společně solidní základ pro 
rekonstrukci českého textu. Cenným 
pramenem byly dále všechny Benešovy 
verze Dona Juana, rukopisné i strojopisné, 
uložené v Památníku národního písemnictví 
a v Českém muzeu hudby. Ovšem tyto texty, 
navzájem se v detailech lišící, nejsou zcela 
totožné s původní verzí Benešova českého 
libreta: jak už jsem napsala, Beneš musel 
na řadě míst svůj původní text někdy až 
násilně přizpůsobovat už hotové zpěvní linii, 

 

komponované na německý text, a jeho text  
se tudíž vzpírá přirozené deklamaci češtiny.  
V každém případě jsem ale přesvědčena, 
že se jedná o významnou rekonstrukci díla 
dvou velkých osobností české meziválečné 
moderny, díla, které zaznělo před 
devadesáti lety v Brně a pak už 
v České republice nikdy. Rovněž poznání 
Schulhoffa nikoliv jako nám známého 
autora symfonických, jazzových či klavírních 
skladeb, ale jako skladatele operního 
může být velkým objevem. A pro Erwina 
Schulhoffa bude posmrtnou satisfakcí, že 
se v Praze přece jen provedení jeho opery 
uskuteční. Národní divadlo uvede Plameny 
na scéně Státní opery, někdejšího Nového 
německého divadla, kam se Schulhoff 
symbolicky vrací už ne jako symfonický 
skladatel či klavírní virtuos, ale jako autor 
své jediné opery. Diváci budou mít možnost 
dílo vidět a slyšet s dokomponovaným 
obrazem Bouře a s výstupy Markétky 
i postav commedie dell’arte.
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