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 Počátky Nedbalovy skladatelské činnosti spadají do doby studia na pražské konzervatoři v 

druhé půli 80. let 19. století. Tehdy byl profesorem hudebně teoretických nauk mladý skladatel a 

varhaník Karel Stecker. Oskarovy první kompoziční drobnosti (např. klavírní Humoreska C dur, 

jediná v rukopisu dochovaná skladba tohoto raného období) vznikly ještě před vstupem do Dvořákovy 

třídy, tedy v době, kdy student Nedbal pronikal do tajů hudební kompozice pod Steckerovým vedením. 

Antonín Dvořák byl na post profesora skladby přijat 1. ledna 1891. Do jeho třídy se dostali jen ti 

nejlepší, mezi něž byli zařazeni i budoucí tři hráči Českého kvateta – Nedbal, Suk a Berger. 

 Mezi prvními úkoly, které Dvořák zadal svým žákům, bylo vytvoření variací na jím zadané 

téma. V celém ročníku byl sedmnáctiletý Nedbal nejúspěšnější. Jeho klavírní Variace na téma 

Antonína Dvořáka dostaly opusové číslo 1, byly premiérovány na ´Večeru chovanců konzervatoře´ 

13. května 1891, brzy na to poctěny cenou České akademie a posléze i  vydány. Staly se pomyslným 

oknem do světa Nedbalovy skladatelské kariéry. 

 Z první poloviny devadesátých let 19. století pocházejí dodnes zcela životné komorní skladby, 

které záhy vycházely (částečně i s přímluvnou podporou Dvořákovou) u pražského renomovaného 

vydavatele F. A. Urbánka. Patří mezi ně především  Romance a serenáda op. 6 pro housle a klavír 

věnovaná ´Drahému příteli Karlu Hoffmannovi´, klavírní Lettres intimes op. 7 (´Intimní dopisy´), o 

nichž je známo, že byly zkomponovány o letních prázdninách roku 1893 v Táboře, Čtyři kusy pro 

klavír op. 8, Písně op. 2 dedikované ´Své drahé sestře Madle´ a Písně op. 11 věnované ´Slečně Otilii 

Dvořákové´. 

 V době prvních úspěšných let fungování Českého kvarteta vyšly některé Nedbalovy skladebné 

tituly (opět s Dvořákovým doporučením) i u prestižního berlínského Simrocka. Šlo o  klavírní 

neobarokní suitu Z minulých dob op. 13, Romanci a capriccio op. 12 pro violoncello a klavír, 

virtuozní Sonátu pro housle a klavír op. 9 a orchestrální Scherzo caprice op. 5, které silně odráží 

umělecký vliv Nedbalova učitele skladby, neboť vzniklo ještě pod přímým Dvořákovým dohledem. 

 Tou dobou byla již plně rozvinuta košatá umělecká činnost Českého kvarteta spojená s 

neustálým cestováním. Oskar Nedbal měl tudíž na komponování stále méně času. Navíc příležitostně 

se věnoval i dirigování, a to nejen v Čechách.  Přesto i do rodného Tábora pravidelně zajížděl – nyní 

však především kvůli své lásce a od roku 1898 choti Josefině roz. Setunské.   

 24. ledna 1902 došlo k dalšímu mezníku v kapitole ´Nedbal – skladatel´.  Národní divadlo v 

Praze inscenovalo Nedbalův první balet Pohádka o Honzovi. Tímto činem byla zahájena nová etapa 

v dějinách české hudby. Nedbal se stal zakladatelem české baletní tvorby. Doposud se žádný z četných 

významných českých autorů této jevištní formě nevěnoval. „Teprve na rozhraní XX. století dějí se po 

celém světě pokusy o obrodu baletu ve směru hudebně dramatickém. U nás byl tímto průkopníkem 

Oskar Nedbal.(...) Již v dětství zbožňoval ze všech pohádek právě tu o Honzovi. Představovala mu 

typicky českého člověka, bodrého a dobromyslného, v nutném případě však nadaného heroickou 

statečností. Právě tato českost vyhovovala jeho záměru vytvořit původní český balet.(...) Ke 

zpracování námětu o Honzovi v baletní pantomimu přistoupil Nedbal novátorským způsobem. Zamítl 

obvyklé sledy tanečních čísel a hudbu zapojil především do dramatického spádu děje, v němž je tanec 

užit jako jeho realistická součást.“ (Šulc, M.: Oskar Nedbal, 1959, s. 89, 90)  Pohádka o 

Honzovi na libreto Františka Karla Hejdy měla nad očekávání skvělý ohlas. Do konce sezóny 

zaznamenala 17 repríz a pro zajímavost – 1. září 1907 byla uvedena po padesáté. Mezitím však měla 

za sebou i četná úspěšná provedení ve Vídni. 



 Z doby po narození  syna Oskárka (z let 1901 – 1902) pochází klavírní cyklus Z dětského 

života op. 7, jehož jednotlivé skladbičky jsou věnovány dětem Nedbalových přátel. Tři skladby z 

tohoto cyklu autor instrumentoval pro orchestr pod názvem Suite mignonne. Následující klavírní opus 

16 – cyklus Pohádka o smutku a štěstí vznikl o něco později, dva roky po smrti první manželky 

Josefiny. Je intimním, místy rozervaným ´deníkem´ dokumentujícím tehdy ještě utajovaný, avšak 

opětovaný cit, vášnivý i neřešitelný vztah s Marií Hoffmannovou, manželkou přítele a kolegy z 

Českého kvarteta. 

 Po roce 1906 přichází šťastné období vídeňské a spolu s ním (byť navzdory obrovskému 

nasazení dirigentskému u Tonkünstlerorchesteru) značné úspěchy opět v jevištních formách. 

Komorním skladbám se pak Nedbal věnoval pouze příležitostně, takže drobné klavírní kompozice 

(většinou kreativní stylizace valčíků) vycházely spíše samostatně u různých vydavatelů. Výjimkami 

závažnějšími jsou Romantický kus op. 18 pro violoncello a klavír (vyd. 1910) a klavírní cyklus Valses 

Silhouettes op. 17 (vyd. 1914). 

 Podpořen úspěchem Pohádky o Honzovi přistoupil Oskar Nedbal k dalšímu baletu – Z 

pohádky do pohádky. Ten měl premiéru opět v pražském Národním divadle v půli ledna 1908. 

Autorem libreta byl tehdy již poměrně známý spisovatel Ladislav Novák. Opětovné  zpracování  

pohádkového námětu (což se v budoucnu ještě několikrát opakovalo) souvisí jistě s Nedbalovou 

osobnostní charakteristikou. Mnoho jeho přátel Oskara definovalo jako „srdcem dítě.“ V baletu Z 

pohádky do pohádky je herecko-pantomimická složka (na rozdíl od Pohádky o Honzovi) mírně 

upozaděna ve prospěch rozevlátých ryze tanečních ploch. Děj oproti Pohádce o Honzovi nemá 

charakter dramatického příběhu, ale je spíše sérií scén z různých pohádek tak, jak je babička (na scéně 

se objevující hned na počátku prvního obrazu) vypravuje dětem (Zlatovláska, Krejčík Jehlička, 

Šípková Růženka, Zvířátka a Petrovští). 

 Jistě pod vlivem vídeňského kulturního prostředí, jež přálo ´lehčímu žánru´ operety, se Oskar 

Nedbal vzápětí obrátil i k tomuto svéráznému typu hudebního divadla. Nutno však již na počátku 

zdůraznit, že Nedbalova operetní tvorba patří k tomu nejlepšímu, co styl vídeňské operety přinesl, 

patří k vrcholům, které značně zastínily běžnou dobovou produkci dnes již téměř nebo zcela 

zapomenutých autorů. K tehdejší situaci na operetním poli se Nedbalův životopisec Miroslav Šulc 

(rovněž autor objemné celoživotně tvořené knihy Česká operetní kronika vydané v r. 2002) vyjadřuje 

takto: „Převládl konversační a situační smích bez hlubší pointy – anekdota definitivně nahradila 

satiru.  I hudba se přizpůsobila novému vývoji. Pod vlivem verismu stala se příliš sentimentální, než 

aby působila pravdivě. Výrazové prostředky se staly náročnější, průhledná harmonie klasická přešla 

v rafinovanou dráždivost moderních obratů, instrumentace vynalézala nové efektní zvukové 

kombinace – to vše jen ve službách mělké líbivosti. Hlavní hudební formou se stal salónní valčík.(...) 

Ideový i umělecký úpadek operety nemohl nalézt kladnou odezvu v odborných a vážných hudebních 

kruzích.“ (Šulc, M.: Oskar Nedbal, 1959, s. 153) 

 Vytvořit operetu bylo skutečně výzvou, tím spíše právě v kontextu dobové pokleslosti 

operetního umění, z něhož však přesto vyčnívaly ojedinělé skvosty – v minulosti nedávné z pera 

Johanna Strausse ml. (1825 – 1899), v Nedbalově době pak zejména z autorství Franze Lehára(1870 

– 1948), rovněž Dvořákova žáka,  či Emmericha Kálmána (1882 – 1953).    

 Nedbalova operetní prvotina Cudná Barbora měla premiéru opět v Praze, a to ve 

vinohradském divadle 14. září 1910. Autor v ní dokázal, že lze napsat operetu bez mnohonásobných 

vídeňských valčíků, unylé sentimentality a laciných šlágrů. Přestože libreto vídeňských ´rutinérů´ 

Leopolda Jacobsena a Rudolfa Bernauera je námětově vsazeno do Anglie, hudba poukazuje na 

dominanci českého prvku. I když toto dílo stojí z dnešního úhlu ve stínu pozdějších významnějších i 

úspěšnějších titulů, jeho pražská inscenace  vzbudila mimořádný  zájem. K vídeňské premiéře v 



Raimundově divadle došlo o rok později 7. října 1911. Odezva byla více než přívětivá a odstartovala 

Nedbalovu  rychlou a strmou cestu ke grandióznímu úspěchu Polské krve. 

 Kromě pražské premiéry v pořadí třetího pohádkově fantaskniho baletu Princezna Hyacinta 

(na libreto Ladislava Nováka) 1. září 1911 v Národním divadle byla všechna následující jevištní díla 

Oskara Nedbala premiérována ve Vídni. Balet Čertova babička, jehož námět (sen malíře hledajícího 

inspiraci) zpracovaný v libretu Karla Zesky a Gertrudy Stöhrové  doporučil Nedbalovi již o několik 

let dříve Gustav Mahler, byl uveden  20. dubna 1912 ve Dvorní opeře. Přestože premiéra byla 

ozdobena úspěchem, trvale se toto dílo (podobně jako Princezna Hyacinta) na divadelních prknech 

neujalo. 

 Famózní reakce však přišla v roce následujícím, kdy Nedbal vídeňskému obecenstvu 

představil svoji druhou operetu Polská krev. Autor ji zkomponoval na německý text ve Vídni již 

zavedeného operetního libretisty Leo Steina (autora libret slavných operet – např. Veselé vdovy 

Franze Lehára a Čardášové princezny Emmericha Kálmána) podle Puškinovy Slečny selky. (Na tuto 

povídku upozornila Nedbala jeho manželka Marie). 

 25. října roku 1913 za autorova řízení (což se ostatně týká všech Nedbalových jevištních 

premiér)  byla Polská krev uvedena v Karlově divadle (Karltheater). Kritika ji hodnotila pouze v 

superlativech. Po stovkách repríz v témže divadle se Polská krev hrála před neustále vyprodaným 

hledištěm i v prestižní Lidové opeře (Volksoper), odkud pak vedla přímá cesta na těžko spočitatelné 

evropské (později i zámořské) scény. Dodnes je nejhranějším a umělecky patrně nejcennějším 

Nedbalovým jevištním dílem, které svého autora zařadilo mezi vrcholné představitele operetního 

žánru. 

 Zanedlouho se konala další premiéra, tentokrát baletu Andersen. Stalo se tak 1. března 1914 

v Ronachrově divadle. Libreto Nedbalova přítele Ladislava Nováka přináší sedm obrazů z 

oblíbených pohádek Hanse Christiana Andersena. Ronachrovo divadlo bylo spíše revuálně 

kabaretní scénou, která si potrpěla na honosnou výpravu, avšak hudební múzu spíše ´lehkonohou´. 

Patrně proto nese Andersen více znaků salonní hudby než ostatní Nedbalova jevištní tvorba, avšak 

nikde nevybočuje ze své typické noblesnosti. 

 Těžké období první světové války se projevilo i na celkovém ochabnutí vídeňské hudební 

kultury. Předznamenalo následující kapitolu Nedbalova života, jež od roku 1918 doznávala celou řadu 

osudových ran (sebevraždou jediného syna Oskara počínaje). Nedbalův Tonkünstlerorchester musel 

být zredukován co do počtu stálých členů a  jeho koncertní činnost byla skromnější, místy na pokraji 

existenčního minima. Přesto pilně pracující skladatel dokázal během války přivést k vídeňským 

premiérám ještě dvě své nové operety. 

 Vinobraní (opět na libreto Leo Steina ve spolupráci s Juliem Wilhelmem) vsazené do 

chorvatského rámce bylo s bouřlivým  ohlasem uvedeno 11. února 1916 v Divadle na Vídeňce 

(Theater an der Wien) a v jednom zátahu zaznamenalo více než padesát repríz.   Vzápětí došlo k 

pražské premiéře ve Vinohradském divadle 17. dubna 1916 v českém překladu a režii Karla Hašlera. 

Dirigoval ji Oskarův synovec Karel Nedbal. Svoji popularitu si Vinobraní ponechává dodnes jako 

Nedbalova druhá  nejhranější opereta. Atraktivitu jí zajišťují i prvky jihoslovanského folklóru, 

zejména tzv. chorvatské kolo. 

 Následující Krásná Saskia na libreto Alfreda M. Willnera a Heinze Reicherta, byť s úspěchem 

premiérováná 16. listopadu 1917 v Karlově divadle (Carltheater), však laťku předchozích dvou titulů 

nepřekonala. Efektní valčíkové stylizace a pro Nedbala typicky mistrná instrumentace nevyvážily 

jisté slabiny libreta. 

 Těsně po skončení první světové války, ještě před Nedbalovým návratem do Čech se ve Vídni 

uskutečnily další dvě operetní premiéry. Erivan na libreto Felixe Dörmanna navazuje na typ Polské 



krve a Vinobraní s kompozičně nápaditou hudbou a snahou vnést do operetního žánru nové prvky a 

postupy (např. sbor vedený v kánonu, recitativy po vzoru starooperního stylu, využití ruského koloritu 

v tanci trepak). Premiéru 29. listopadu 1918 v nedávno otevřeném Wiener Komödienhaus však již 

postihlo ovzduší poválečné krize, které Nedbala donutilo na jaře následujícího roku opustit hlavní 

město bývalé monarchie a přesídlit natrvalo do nové Československé republiky. Než se tak stalo, 

stačila ještě spatřit světlo světa drobná groteskně komická jednoaktovka Mamsell´ Napoleon (na 

libreto bratrů Arnolda a Emila Golzů) uvedená 31. ledna 1919 ve vídeňském kabaretním divadle Die 

Hölle. 

 Následující desetiletí je naopak svědkem Nedbalova odklonu od kompoziční činnosti. Několik 

jevištních titulů zůstalo ve skice či jinak nedokončeném tvaru (např. balet Tajna, orientální pohádka 

na libreto rumunské královny Alžběty tvořící pod jménem Carmen Sylva, která svůj text Nedbalovi 

osobně věnovala). 

 Výjimku, která se dočkala dokončení, tvoří právě komická opera Sedlák Jakub na libreto 

Ladislava Nováka podle námětu Lope de Vegy, provedená v Brně  13. října 1922. Ačkoli premiéra 

byla okázalá, na scéně se dílo dlouho neudrželo a Nedbal byl nedostatečně kladným přijetím své po 

dvacet let plánované komické opery hluboce zklamán. 

 Posledním Nedbalovým dokončeným scénickým dílem byla opereta Donna Gloria na libreto 

vídeňských autorů Victora Leona a Heinze Reicherta, přizpůsobená však dobovému většinovému 

vkusu včetně využití módního tance shimmy. Po premiéře ve vídeňském Karlově divadle 30. prosince 

1925 ji Nedbal propagoval mimo jiné i ve svém tehdejším bratislavském působišti, avšak bez větší a 

trvalejší odezvy. 

 Příležitostnou orchestrální skladbou dobré kvality z roku 1928 je Pochod k jubilejním oslavám 

Unie československých hudebníků. Poslední významnější tvůrčí čin se týká oblasti kinematografie. 

Režisér Jan Stanislav Kolár natočil ke svatováclavskému mileniu celovečerní film Svatý Václav. Úkol 

zkomponovat filmovou hudbu byl zadán dvěma skladatelům – Nedbalovi a Jaroslavu Křičkovi. 

 

  

  

 


