
 1 

Cyklus 1b 
Pracovní list 2. 
Německá opera 

Vyprávění o hudebních stylech romantismu a klasicismu 
 

Karl Maria von Weber, Čarostřelec 

 
 

• Carl Maria von Weber (18. listopadu 1786, Eutin – 5. června 1826, Londýn)  
• německý hudební skladatel, kapelník, klavírista a dirigent působící na přelomu 18. a 

19. století  

 
Čarostřelec 
Karl Maria von Weber napsal operu Čarostřelec (v originále Der Freischütz) roku 1821 na . 
libreto  Friedricha Kindla. 1 
Romantická opera o třech dějstvích  se odehrává v Čechách v šumavských lesích konkrétně 
kolem roku 1650. 
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První dějství 
Sedlák Kilián se raduje  z vítězství ve střeleckých závodech, ve kterých porazil Maxe – 
nejlepšího střelce široko daleko. Max je zoufalý, protože zítra si má zkušební ranou získat 
místo polesného a ruku krásné Agáty. 
Za všechno může myslivec Kašpar, který se ze závisti snaží s pomocí temných sil Maxovi 
škodit. Maxovi radí použít očarované střely. 
Druhé dějství 
Agáta připomíná Maxovi, že by zemřela žalem, pokud by se zítra při zkušební ráně netrefil a 
nezískal její ruku. a Max tedy přijímá Kašparovu pomoc. 
Kašpar se sejde s ďáblem Samielem ve Vlčím dole, přijme od něj 7 čarovných koulí. 
Dozvídáme se, že pokud Kašpar nedodá peklu někoho místo sebe, sám peklu propadne. 
Třetí dějství 
Agáta dostane od Poustevníka na svou ochranu posvěcené růže. Ty ji zachrání při Maxově 
zkušební střele. Agáta se z rány vzpamatovává, ale Kašparovi se zjeví Samiel a odvádí ho do 
pekla. Když se kníže dozví o domluvě Maxe s peklem, odsuzuje ho k vyhnanství. Na 
přímluvu ostatních, dostává zkušební rok služby, pak může znovu požádat o místo polesného 
a Agátinu ruku. 
-------------------------------- 
Sbormistr SOP Adolf Melichar bude mluvit o nácviku operního partu se sborem 
Turandot je nedokončená opera o třech dějstvích italského skladatele Giacoma Pucciniho. 
Původní libreto napsali Giuseppe Adami a Renato Simoni na základě pohádkové divadelní 
hry Turandot Carla Gozziho.2 

----------------------- 
W.A.Mozart, Figarova svatba3 
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Wolfgang Amadeus Mozart (27. ledna 1756, Salzburg – 5. prosince 1791, Vídeň) byl 
klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos; geniální hudebník, který za svého života 
vytvořil 626 děl světského i duchovního charakteru – opery, operety, symfonie, koncerty, 
komorní hudbu, mše a chorály. 
Ačkoli ve svém dětství koncertoval po celé Evropě, nakonec nenalezl ani vhodné místo k 
uplatnění svého obrovského díla. Provinil se tím, že už nechtěl sloužit jako lokaj 
aristokratické společnosti a stal se svobodným umělcem. Mezi jeho nejproslulejší díla se řadí 
opery (zvláště Figarova svatba a Don Giovanni) a Rekviem. 
 

Figarova svatba4 

 
Autorem libreta je Lorenzo da Ponte,  premiéra byla 1. května ve Vídni 1786 
Le nozze di Figaro -  Figarova svatba je název komické opery Wolfganga Amadea Mozarta  
Opera má 4 dějství a odehrává se na španělském venkově ve šlechtickém sídle. 
Obsazení 
• Figaro, komorník (baryton)  
• hrabě Almaviva (bas)  
• hraběnka (soprán)  
• Cherubin, páže (mezzosoprán)  
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• Zuzana, komorná (soprán)  
• Marcelina, komorná (soprán)  
První dějství 
Figaro, sluha Hraběte vyměřuje pokoj. Se  Zuzana, komornou Hraběnky, plánují svatbu. 
Zuzanka se svěří Figarovi, že ji obtěžuje hrabě Almaviva, což Figara velmi rozčílí.  
Sám Figaro ale slíbil za půjčení peněz svatbu staré Marcellině . 
Cherubín, páže, si k Zuzance přichází pro radu. Hrabě se dozvěděl o tom, že je zamilovaný do 
hraběnky a Hrabě se ho za to chystá poslat do války. 
Druhé dějství 
Situace se komplikuje,když hrabě málem přistihne Cherubina v pokojích hraběnky. Do toho 
navíc vchází Marcelina a stížností u hraběte se snaží dosáhnout slibované svatby s Figarem. 
Třetí dějství 
Vyjde najevo, že Figaro je Marcelliny syn, což vyřeší Figarův hlavní problém. 
Hraběnka přemluví Zuzanku, aby si dala s hrabětem schůzku, na které je ona přistihne.  
Čtvrté dějství 
Večer v parku  se nakonec všechno vysvětluje. 
 
 
 
 


