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Georg Friedrich Händel je hudební ve#ejností vnímán p#edev$ím jako v!znamn! sklada-
tel a virtuóz na klávesové nástroje. Opomíjenou skute%ností je fakt, &e Händel byl navíc 
v!znamná osobnost ve#ejného &ivota, neúnavn! propagátor italské opery, organizátor 
a producent lond!nsk!ch operních a oratorních produkcí. P#i studiu Händelov!ch &ivot-
ních osud' se nám budou s neodbytnou pravidelností na mysl vkrádat otázky, na n"& 
najít odpov"(, nemusí b!t pro pragmatického pozorovatele sledujícího Händelovu &ivot-
ní pou) z perspektivy 21. století jednoduché. Jaká byla jeho motivace k pohrdání mo&-
ností pohodlného &ivobytí ve funkci dvorního kapelníka a skladatele, která se mu nejed-
nou naskytla? Pro% ode$el z Itálie, zem" ope#e a slunci zaslíbené, aby se pokou$el 
na vlastní p"st prosazovat italsky zpívanou operu ve studeném a hudebn" zaostalém 
Lond!n"? Co jej motivovalo, aby se opakovan" vrhal na nejistou dráhu operního sklada-
tele a producenta, lemovanou úskalími konkuren%ního boje, permanentního boje s pub-
likem a neustále se vzná$ející hrozby bankrotu? Ano, v"#ím, &e Händel byl vizioná#, kter! 
hledal po cel! &ivot v!zvy a v"#il skálopevn" sv!m sn'm. P#i hlub$ím poznávání dobo-
v!ch reálií zjistíme, &e úskalí, se kter!mi se setkával Händel a jeho sou%asníci, a problé-
my, se kter!mi se setkáváme dnes na poli hudebního managementu, mají mnoho spo-
le%ného. Händelova osobnost tak m'&e b!t inspirací nejen dne$ním hudebník'm, ale 
poznání okolností Händelova boje s nep#ízní osudu a nahlédnutí do bezedné studnice 
jeho nezdolné energie a víry ve vlastní vize m'&e b!t p#ínosem i hudebním mana&er'm, 
organizátor'm a producent'm.

Abychom mohli hloub"ji nahlédnout pod Händelovu anglickou pokli%ku, zami#me 
s ním nejprve na skok na Apeninsk! poloostrov: „Ur!it" není místa na tomto sv"t", kte-
ré by cestujícímu p#ipravilo v"t$í radosti a u%itku, ne% Itálie. Tvá# této zem" je bohatá 
na tolik pozoruhodností a díla p#írody mají takové kouzlo, %e se jí nevyrovná %ádná jiná 
evropská zem". Je to velká $kola hudby a malí#ství a skr&vá neju$lechtilej$í díla statiky 
a stavebnictví od antiky a% po moderní dobu. Je to jeden velk& kabinet kuriosit a ukr&-
vá bohaté sbírky v$ech mo%n&ch staro%itností. 

V %ádné jiné zemi neexistuje tolik r'zn&ch vlád, jejich% ústavy jsou tak rozdílné 
a jejich% politika tak promy$lená. Sotva bychom zde na$li kousek zem", kter& by n"kdy 
v d"jinách nehrál d'le%itou roli, práv" tak jako hora nebo #eka, které by nebyly d"ji$t"m 
n"jaké d'le%ité d"jinné události.“1 
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Händel za%al vá&n" uva&ovat o své cest" do Itálie pravd"podobn" po setkání s prin-
cem Gian Gastonem de’ Medici (1671–1737), posledním mu&sk!m potomkem rodu 
Medici, s ním& se seznámil b"hem svého pobytu v Hamburku v #íjnu a& prosinci roku 
1703. Gian Gastone byl vzd"lan! $lechtic mimo#ádného rozhledu, osobnost evropské-
ho formátu a velk! milovník um"ní. Jeho rady a zku$enosti se staly bezpochyby cenn!m 
potenciálem, kter! Händel zu&itkoval v následujících letech stráven!ch v italském pro-
st#edí. A& do za%átku roku 1707 z'stal Händel pravd"podobn" ve Florencii jako host 
kní&at Medici a m"l mimo jiné p#íle&itost b!t p#ítomen %etn!m operním produkcím v jejich 
soukromém divadle v Pratolinu (A. a D. Scarlatti, B. Pasquini). Pro Pratolino nechával 
Ferdinando de’ Medici, bratr Gian Gastona, hojn" hudeb*ovat libreta Antonia Salviho 
(1664–1724), z nich& n"která Händel pozd"ji pou&il pro své lond!nské produkce – ope-
ry Rodelinda, HWV 19 (1725), Sosarme, HWV 30 (1732), Ariodante, HWV 33 (1735), 
Arminio, HWV 36 (1737) a Berenice, HWV 38 (1737). 

Dne 14. ledna 1707 za%íná p#íjezdem do +íma nejv!znamn"j$í %ást Händelova ital-
ského pobytu. Hudební &ivot +íma byl v!jime%n! ji& skute%ností, &e opera a operní pro-
dukce jako v'd%í &ánr italské hudby byly v +ím" po n"kolik desetiletí pape&em zakázá-
ny (vzhledem ke skandálnímu pr'b"hu #ímské karnevalové sezóny v roce 1677) a t"&i$t" 
hudebního &ivota se tak p#esunulo z divadel do palác' vysok!ch církevních hodnostá#' 
a #ímské aristokratické elity. Zde byla hojn" provozována díla, která se obsahov" odli-
$ovala od opery (duchovní nebo alegorická témata), ale ve$keré v!razové prost#edky 
a kompozi%ní techniky byly natolik spjaty s moderní operní hudební #e%í, &e m'&eme 
hovo#it o tvaru jakési duchovní opery, která nahrazovala poslucha%'m operní produkce 
b"&né v jin!ch italsk!ch m"stech. Jendím z nejv!znamn"j$ích hudebních #ímsk!ch mece-
ná$' a sou%asn" jedna z nejv!razn"j$ích #ímsk!ch osobností byl mlad! kardinál Pietro 
Ottoboni (1667–1740). V %ele jeho slavného orchestru stál samotn! Arcangelo Corelli 
(1653–1753) a na jeho hudebních produkcích v Palazzo della Cancelleria se sekáváme 
se jmény hudebník', jako byl nap#. benátsk! skladatel, budoucí #editel sboru a Vival-
diho kolega na Ospedale della Pietà Giovanni Porta (1675–1755), neapolsk! operní 
a oratorní skladatel Alessandro Scarlatti (1660–1725) nebo jeho syn Domenico Scar-
latti (1685–1757). Ottoboniho orchestr byl mimo#ádn" kvalitní a spole%nost, která se tu 
scházela, nesmírn" vzd"laná a v$estranná. Samotn! kardinál Ottoboni si získal jméno 
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jako autor operních a oratorních libret, z nich& nejmén" p"t bylo zhudebn"no Alessan-
derem Scarlattim a dal$í nap#íklad Antoniem Caldarou (1670–1736). Nejmén" jedno 
ze sv!ch libret (Colombo ossia L’India scoperta, 1691–1692) zhudebnil Ottoboni sám.

Prolínání um"leck!ch disciplín bylo typick!m rysem #ímské um"lecké komunity p#elomu  
18. století, její& reakce na komplikovanost a vyum"lkovanost man!rismu vrcholného 
baroka, se projevila zalo&ením Arkádské akademie (Pontificia Accademia degli Arca-
di). P'vodn" literární akademie zalo&ená v roce 1690 okruhem básník' kolem v +ím" 
pob!vající $védské královny Christiny (1626–1689) se hlásila sv!m názvem k pastorál-
nímu románu Versen Arcadia (1501) italského básníka Jacopa Sannazzara (1457–1530) 
a ke stejnojmenné #ecké venkovské krajin" uprost#ed Peloponésu. Ta byla inspirací pro 
klasickou #ecko-#ímskou bukolickou poezii. ,lenové akademie vystupovali pod pseu-
donymy inspirovan!mi pastorální mytologií a jejich %innost získala rychle národní cha-
rakter se zd'razn"nou snahou o návrat ke klasick!m estetick!m hodnotám, jako byla 
st#ídmost, symetrie a elegance. My$lenka kulturní obrany národa, se kterou ital$tí inte-
lektuálové akademii zakládali, se stala nositelem estetick!ch ideál', které rozhodujícím 
zp'sobem ur%ovaly vkus v Itálii po celou první polovinu 18. století. Oblast hudebního 
dramatu pak ovliv*ovala arkádská estetika p#edev$ím prost#ednictvím jednoho z nejv!-
znamn"j$ích libretist' 18. století Pietra Metastasia (1698–1782, vlastním jménem Piet-
ro Trapassi). 

Mlad! skladatel byl bezpochyby siln" ovlivn"n inspirativním intelektuálním prost#e-
dím kolem kardinála Ottoboniho. Na druhou stranu na sebe pozoruhodn! cizinec rych-
le upozornil p#edev$ím svojí virtuózní hrou na klávesové nástroje. V Ottoboniho paláci 
do$lo i k údajnému souboji, kdy bylo pom"#ováno hrá%ské um"ní Domenica Scarlattiho 
a stejn" starého Händela. Údajn" samotn! Scarlatti s obdivem uznal vít"zství Hände-
lovo a „il caro Samsone“ dostal brzy p#íle&itost prokázat své skladatelské kvality. První 
dílo, které Händel v dom" Ottoboniho zkomponoval, bylo oratorium Il Trionfo del Tem-
po e del Disinganno, HWV 46, provedené u& na ja#e 1707 za Corelliho #ízení. Bylo 
typick!m p#íkladem #ímské duchovní opery v %asech, kdy ve#ejné operní produkce byly 
pape&em zakázány. Prvním liturgick!m dílem v pravém slova smyslu bylo a& zhudebn"ní 
&almu Dixit Dominus, HWV 232, k jeho& provedení do$lo 16. %ervna roku 1707 a které 
bylo komponováno pravd"podobn" na zakázku kardinála Carla Colonny (1665–1739). 
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Dal$ím v!znamn!m Händelov!m mecená$em z #ad #ímsk!ch církevních autorit byl kardi-
nál Benedetto Pamphili (Pamphilj, Panfili, 1653–1730). Pamphili byl velk! milovník hudby 
a obdivovatel Corelliho, Alessandra Scarlattiho a Händela. Práv" z pera kardinála Pam-
philiho pochází libretto k Il Trionfo a text sv"tské kantáty Delirio amoroso: Da quel giorno 
fatale, HWV 99. Pro luterána Händela nebylo &ádn!m problémem navázat ve svém díle 
na nejlep$í #ímskou tradici katolické liturgické hudby, kdy& v$ak byl vyzván sv!mi mecená-
$i ke konverzi ke katolické církvi, jednozna%n" odmítl. Händel v$ak nebyl v +ím" odkázán 
na p#íze* kardinál'. Pravd"podobn" nejv!znamn"j$ím #ímsk!m hudebním mecená$em 
byl Francesco Maria Marescotti Ruspoli, kní&e z Cerveteri (1672–1731). Pohádkov" 
bohat! $lechtic, kter! mimo jiné podporoval Arkádskou akademii, anga&oval v roce 1706 
Händela jako kapelníka (ani& by byl Händel oficiáln" jmenován) a Händel pob!val jako 
host v Ruspoliho slu&bách tém"# po celé dva následující roky. Pro Ruspoliho napsal 
Händel nap#íklad oratorium La Resurrezione, HWV 47 (1708), nebo kantátu Diana Ca-
cciatrice, HWV 79, která byla provedena v Palazzo Ruspoli v Cerveteri. Pozoruhodné 
je, &e mezi um"nímilovn!mi kardinály a Ruspolim nevládla pravd"podobn" mecená$ská 
rivalita, a tak nap#íklad Il Trionfo je dílo objednané a zaplacené Ruspolim, zkomponova-
né na Pamphiliho libretto a provedené spole%n" pravd"podobn" Ottoboniho a Ruspo-
liho hudebníky dne 2. kv"tna 1707 bu( v paláci Bonelli, nebo v Collegio Clementino.

V!zkumy z posledních let ukazují, &e vazby mezi jednotliv!mi mecená$i nebyly %is-
t" um"lecké, ale %asto i ekonomické. Ruspoli byl pohádkov" bohat! a jeho majetek 
p#evy$oval astronomickou %ástku 2 milion' scudi2. V ú%etních knihách rodiny Ruspo-
li se do%ítáme, &e jedním z nejv"t$ích Ruspoliho dlu&ník' byl kardinál Ottoboni, kte-
r! obdr&el od Ruspoliho 21. #íjna 1700 p'j%ku na 21 let s 3% úrokem ve v!$i 11 300 
scudi, co& p#edstavovalo objem pen"z ve v!$i %ty#násobku ro%ního p#íjmu kardinála. 
Ottoboni se dluh' nezbavil do konce &ivota a po jeho smrti musel b!t jeho majetek 
rozprodán k pokrytí dluh' ve v!$i 170 000 scudi. Abychom si ud"lali p#edstavu o v!$i 
zmi*ovan!ch %ástek, stojí za zmínku m"sí%ní plat skv"le placené primadony sopranist-
ky Margharity Durastanti (1685–1734) – ú%inkovala nap#íklad v premié#e La Resurre-
zione – ve v!$i 20 scudi nebo ro%ní plat basisty (b"&n! zp"vák) rovnající se 10 scudi. 
+ímsk! v"dec Saverio Franchi se ve své práci Il principe Ruspoli podrobn" zab!vá pro-
zkoumáním Ruspoliho mecená$sk!ch aktivit a dochází k obdivuhodn!m údaj'm. Mezi 
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léty 1695–1727 je nejmén" 71 oratorních produkcí spojeno s jeho jménem nebo se 
jménem jeho man&elky. Vezmeme-li v úvahu Ruspoliho finan%ní podporu Ottobonimu, 
anga&ování Antonia Caldary kapelníkem v roce 1709 a podporu Alessandra Scarlat-
tiho, Francesca Gaspariniho a #ady dal$ích hudebník', za%ne dostávat jasné kontury 
postava nejv!znam"j$ího hudebního mecená$e Itálie za%átku 18. století. Händel sice 
nem"l titul Maestro di capella, kter! u Ruspoliho získal a& v roce 1709 Antonio Caldara 
(1670–1736), ale na druhou stranu mu statut vzácného hosta (jak u& bylo #e%eno pob!-
val u Ruspoliho necelé dva roky) zaru%oval um"leckou svobodu a nezávislost. Kompo-
noval hudbu (p#edev$ím komorní kantáty) pro tzv. conversazione, které se konaly zpravi-
dla ka&dou sobotu, a pro mimo#ádné p#íle&itosti, jako byly slavnosti Arkádské akademie 
podporované Ruspolim – nap#íklad kantáta Arresta il passo. 
+ím byl bezpochyby ideálním m"stem pro rozvoj talentu mladého Händela. Jediné, 

co zde chyb"lo, byla opera zakázaná ji& zmi*ovan!m pape&sk!m rozhodnutím (1677) 
a cti&ádostiv! Händel zajisté hledal mo&nosti uplatnit talent skladatele scénick!ch d"l. 
Kolem Händelov!ch operních úsp"ch' v Itálii vládne ov$em mnoho nejasností. S jistotou 
víme, &e v roce 1708 nav$tívil Händel na pozvání vévody z Alvita Neapol, aby zde p#i p#í-
le&itosti s*atku vévody s Beatrice Sanseverino provedl pastorální serenatu Acis, Galatea 
e Polifemo, HWV 72. P#esto&e se v Neapoli opera p"stovala, Händel zde operní zakáz-
ku nezískal, a tak jedin!mi m"sty v Itálii, kde Händel s úsp"chem provád"l své opery, 
byla Florencie (Rodrigo, HWV 5, kolem roku 1707) a Benátky (Agrippina, HWV 6, kolem 
let 1708–1709). Zmi*ované letopo%ty jsou %asto uvád"ny jako data provedení t"chto 
oper. Ursula Kirkendale podrobila novému pr'zkumu p#edev$ím rukopisy a papír Rodriga 
a Agrippiny a s pomocí Mainwaringa a Wernera Brauna datovala premiéry t"chto d"l je$t" 
do období p#ed p#íjezdem Händela do +íma. Hypotetick! %asov! plán pak mohl vypadat 
následovn": Händel odjel z Hamburku na ja#e roku 1705 a p#es Halle a Weissenfels, kde 
nav$tívil svoji matku, p#icestoval do Florencie ve druhé polovin" %ervna 1705. P#ibli&n" 
ve stejnou dobu do Florencie dorazil z Prahy Gian Gastone de’ Medici. Zde m"la na pod-
zim tého& roku premiéru opera Rodrigo. Z Florencie se vydal Händel p#ímo do Benátek, 
kam dorazil nejpozd"ji koncem ledna 1706. B"hem karnevalu poznává Domenica Scarlat-
tiho a poprvé se setkává s kardinálem Ottobonim, kter! ho zve do +íma. V Benátkach pak 
provádí v listopadu 1706 operu Agrippina, aby druh! t!den v prosinci dorazil do +íma 
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a hlásil se u kardinála Ottoboniho. Doposud udávaná data premiér Rodriga a Agrippiny 
jsou pak daty pozd"j$ích repríz, ke kter!m Händel z +íma cestoval.

Kdy& v roce 1709 ud"lil Ruspoli titul Maestro di Capella Antoniu Caldarovi, bylo to 
pro Händela zajisté velké zklamání. Kirkendale pí$e: „V"#ím, %e to je d'vod, pro! Hän-
del pozd"ji o svém hlavním mecená$i tém"# nemluvil a Mainwaring ho tak opom"l zmí-
nit. Nedomnívám se, %e Händel'v úprk z (íma byl nábo%ensky motivovan&, ale %e toto 
obecn" akceptované protestantské podání bylo pouze Händelov&m vlastním racionali-
zujícím vysv"tlením. Jeho hrdost by mu nedovolila p#iznat, %e by rad"ji z'stal ve m"s-
t", na které se nahlí%elo jako na jedno z nejd'le%it"j$ích center Evropy, pokud by zde 
mohl %ít v jistot".“ 3 

Ve v"ku 25 let 16. %ervna 1710 byl Georg Firedrich Händel jmenován kapelníkem 
na dvo#e hannoverského kurfi#ta Georga Ludwiga von Hannover (1660–1727) s pla-
tem 1000 thaler' ro%n", co& p#edstavovalo 225 liber $terlink', a s povolením k um"lec-
k!m cestám. Ji& v %ervenci 1710 odcestoval Händel do Düsseldorfu, kde pob!val n"ko-
lik t!dn' na dvo#e Johanna Wilhelma II., kurfi#ta R!nské Falce (1658–1716), a jeho &eny 
Anny Marie de’ Medici (1667–1743), sestry Gian Gastona de’ Medici, aby se na pod-
zim tého& roku poprvé vydal do m"sta nad Tem&í. P#íchod do Lond!na byl pro Händela 
bezpochyby na první pohled zklamáním. Po letech stráven!ch ve slunném st#edomo#í ho 
o%ekávalo temné, vlhké a $pinavé m"sto a ned'v"#ivé publikum, pro které byla italská 
opera stále je$t" novinkou. Zatímco v Itálii m"l mocné a bohaté spojence, v Anglii za%al 
podnikat Händel na vlastní p"st. Podle Mainwaringa sice cestoval Händel do Anglie 
na pozvání vévody z Manchestru, ten se v$ak zdr&el b"hem své cesty do Itálie v Benát-
kách, a Händel z'stal v Anglii odkázan! sám na sebe. 

Anglická tradice hudebního divadla byla postavena na mluveném slovu a v tradi%ních 
scénick!ch formách, jako byly masques nebo semi-operas, byly ob" slo&ky v rovnováze. 
S touto praxí byla spojena té& absence kultu operních p"veck!ch hv"zd, proto&e herci 
v"t$inou plnily také roli zp"vák'. Net#eba zd'raz*ovat, &e p"vecká náro%nost a efekt-
nost takov!chto d"l byla ve srovnání s operou, jak ji Händel poznal v Itálii, zanedbatel-
ná. Prvním úsp"chem italské opery V Lond!n" byla a& Camilla upravená Nicolou Hay-
mem4(1678–1729) podle opery Il trionfo di Camilla Giovanniho Bononciniho (1670–1747), 
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kterou 30. b#ezna 1706 uvedlo královské divadlo v Drury Lane. V roce 1708 pak byla 
provedena v Queen’s Theatre nap'l v ital$tin" a nap'l v angli%tin" opera Pirro e Deme-
trio Alessandra Scarlattiho, ve které se poprvé p#edstavil lond!nskému publiku slavn! 
kastrát Nicolini (1673–1732, vlastním jménem Nicola Francesco Leonardo Grimaldi). 
Nicolini si získal lond!nské publikum nejen p"veck!m, ale i hereck!m um"ním a italská 
opera za%ala zapou$t"t ko#eny na lond!nské divadelní scén". Díky Nicolinimu za%ali ital-
$tí p"vci v Anglii rychle získávat zna%n! respekt. Anglick! dramatik a kritik John Den-
nis (1657–1734) p#iznává ve své Essay on the Operas (1706), &e „opera v Itálii je sice 
jako p#í$era, ov$em p#í$era p#ekrásn" harmonická, zatímco zde v Anglii je to odporná 
a #voucí p#í$era“. 

Do této atmosféry probouzejícího se zájmu p#ichází Händel nikoliv jako neznám! 
skladatel. Kdokoliv podnikl cestu do Evropy a pohyboval se v um"nímilovné spole%nos-
ti, tomu nemohlo Händelovo jméno uniknout. Oblíbené %ásti Händelov!ch oper se sice 
v Anglii hrály je$t" p#ed jeho p#íchodem do Lond!na v roce 1710, av$ak rozhodující pro 
jeho první velk! úsp"ch v podob" opery Rinaldo, HWV 7a (1711), byla jeho spolupráce 
s mlad!m dramatikem a divadelním #editelem Aaronem Hillem5 (1685–1750). Hill p#e-
$el z Drury Lane na Haymarket, jakmile byl Queen’s Theatre p#islíben monopol pro pro-
vozování opery, a ve spolupráci s Händelem a libretistou Giacomem Rossim vytvo#ili 
p#edstavení u$ité na míru lond!nskému publiku. Atraktivní p#íb"h postaven! na obrysu 
dob#e známé básn" Gerusalemme Liberata (Osvobozen& Jeruzalém) italského rene-
san%ního básníka Torquata Tassa (1544–1595), nezatí&en! p#emírou komplikovan!ch 
recitativ', zato oko#en"n! virtuózními cembalov!mi mezihrami v Händelov" podání, zkrát-
ka inscenace vycházející vst#íc vkusu publika bez pot#eby vyu&ití slo&it!ch divadelních 
ma$inéríí, to byly základy úsp"chu Rinalda a Händelova vstupu na lond!nskou scénu. 
Dlu&no dodat, &e Händel neponechal po hudební stránce nic náhod" a do Rinalda inte-
groval patnáct sv!ch star$ích „hit'“ s osv"d%en!m ú%inkem na publikum. Po skon%ení 
sezóny se v %ervnu 1711 Händel vrátil do Hannoveru, odkud cestoval znovu do Düssel-
dorfu a Halle, a na konci roku 1712 dostal povolení od hannoverského kurfi#ta k nové 
cest" do Lond!na, z ní& u& se nevrátil. 

Krom" odli$né kulturní tradice byl Händel v Lond!n" konfrontován s naprosto jinou 
ekonomickou situací, ne& na jakou byl zvykl! z Itálie. Zatímco v +ím" se mohl úsp"$n! 



{32

#1 2011  !ivá hudba

skladatel vyh#ívat na v!sluní p#ízn" mocn!ch mecená$', kte#í $t"d#e financovali hudeb-
ní produkce ze sv!ch bezedn!ch pokladnic, v Lond!n" byla opera p#edm"tem podniká-
ní s tvrd!m ka&dodenním konkuren%ím bojem o p#e&ití. Ani úsp"ch p#edstavení ani p#í-
ze* krále nezaru%ovaly hospodá#skou prosperitu operní spole%nosti a opera byla velmi 
riskantním podnikatelsk!m zám"rem. S touto realitou byl Händel konfrontován po cel! 
sv'j &ivot a jediná epizoda, která mu mohla p#ipomenout bezstarostn! pobyt v Ruspoliho 
paláci, byl jeho t#ílet! pobyt ve slu&bách lorda Burlingtona v letech 1713–1716 násle-
dovan! p'sobením u vévody z Chandosu na jeho novém sídle v Cannons od léta 1717 
do roku 1719. 

V Království Velké Británie se v 17. a 18. století u&ívalo n"kolik druh' zlat!ch, st#íbrn!ch  
a m"d"n!ch (n"kdy i cínov!ch) mincí. Porozum"ní jejich d"lení je d'le&ité pro hodnocení 
pom"r' mezi dále uvád"n!mi cenov!mi relacemi b"&ného &ivota i cen a plateb v oblasti 
opery a hudebního provozu. 

Základní d!lení mincí Spojeného království Velké Británie v 17. a 18. století

rok druh mince hodnota mince v"robní materiál

v roce 1698 1 guinea
[8,35 – 7,65 g Au]

21 $ilink' a 6 pencí zlato

od r. 1717 dále 1 guinea [G.] 21 $ilink' zlato

1 libra [£] 20 $ilink' st#íbro

1 koruna (crown) 5 $ilink' st#íbro

1 p'lkoruna 2 $ilinky a 6 pencí st#íbro

1 $ilink [s.] 12 pencí st#íbro

1 pence [d.] 4 farthingy st#íbro

1 farthing m"(/cín
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Ukázky plat' a cen zbo&í a slu&eb v Lond!n" v 18. století 6

Pr#m!rné ro$ní mzdy v librách %terlink# (£) v Lond"n! 18.–19. století 

zam!stnání 1710 1737 1755 1781 1797 1805 1810

Policie, bezpe%nost, hlída%i 13,28 26,05 25,16 48,08 47,04 51,26 67,89

U%itelé 15,78 15,03 15,97 16,53 43,21 43,21 51,10

Nádeníci v zem"d"lství 17,78 17,18 17,18 21,09 30,03 40,40 42,04

V$eobecní nádeníci 19,22 20,15 20,75 23,13 25,09 36,87 43,94

Státní zam"st. ni&$ích plat' 21,58 28,79 28,62 46,02 46,77 52,48 57,17

Horníci 22,46 27,72 22,94 24,37 47,79 64,99 63,22

Kvalifikovaní stavební d"lníci 28,50 29,08 30,51 35,57 40,64 55,30 66,35

Poslí%kové, vrátní (nestátní) 31,15 34,75 33,99 33,54 57,66 69,43 76,01

Kvalif. zam"st. textil. pr'm. 33,59 34,28 35,96 41,93 47,90 65,18 78,21

Kvalif. d"lníci v lod"nicích 36,26 37,00 38,82 45,26 51,71 51,32 55,25

Kvalif. technici/stroja#i 40,73 41,56 43,60 50,83 58,08 75,88 88,23

Kvalifikovaní tiska#i 43,29 44,17 46,34 54,03 66,61 71,77 79,22

Ú#edníci (mimo státních) 43,64 68,29 63,62 101,57 135,26 150,44 178,11

Chirurgové/léka#i 51,72 56,85 62,02 88,35 174,95 217,60 217,60

Státní zam"st. vy$$ích plat' 62,88 84,04 78,91 104,55 133,73 151,09 176,86

Duchovní/kn"&í 99,66 96,84 91,90 182,65 238,50 266,42 283,89

Právníci a advokáti 113,16 178,18 231,00 242,67 165,00 340,00 447,50

Architekti 131,09 122,37 137,51 170,00 190,00 291,43 305,00
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Následující tabulka ukazuje, kolik kdo mohl v roce 1710 utratit za den, aby vy$el se 
sv!m ro%ním platem…

P&epo$et ro$ního platu v pom!ru k mo'né denní útrat! v Lond"n! v roce 1710

zam!stnání libry/rok %ilinky/rok %ilinky/den pence/den

Policie, bezpe%nost, Hlída%i 13,28 265,6 0,73 8,73

U%itelé 15,78 315,6 0,86 10,38

Nádeníci v zem"d"lství 17,78 355,6 0,97 11,69

V$eobecní nádeníci 19,22 384,4 1,05 12,64

St. zam"st. ni&$ích plat' 21,58 431,6 1,18 14,19

Horníci 22,46 449,2 1,23 14,77

Kvalif. stavební d"lníci 28,5 570 1,56 18,74

Poslí%kové, vrátní 31,15 623 1,71 20,48

Kvalif.  zam. textil. pr'm. 33,59 671,8 1,84 22,09

Kvalif. d"lníci v lod"nicích 36,26 725,2 1,99 23,84

Kvalif. technici/stroja#i 40,73 814,6 2,23 26,78

Kvalifikovaní tiska#i 43,29 865,8 2,37 28,46

Ú#edníci (krom" státních) 43,64 872,8 2,39 28,69

Chirurgové/léka#i 51,72 1034,4 2,83 34,01

St. zam"st. vy$$ích plat' 62,88 1257,6 3,45 41,35

Duchovní/kn"&í 99,66 1993,2 5,46 65,53

Právníci a advokáti 113,16 2263,2 6,20 74,41

Architekti 131,09 2621,8 7,18 86,20
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...a co si mohl za své peníze koupit.

Vybrané ceny zbo'í a slu'eb v Lond"n! na po$átku 18. století

rok druh zbo%í Zbo%í

cena 
G. – guinea (21 s.)

£ – libra (20 s.)
s. – $ilink (12 d.) 

d. – pence 

1710 léky speciální obklad z jehn"%í k'&e na hnisající rány 3 d.

doprava jízda dro&kou z kraje Lond!na do centra 1 s. – 1 s. 6 d.

jízda z Harwich (p#ístav) do Lond!na ko%árem 
o 4 koních (3–6 os.), 130 km 5 G.

1711 opera opera (1 p#edstavení)

p#ízemí: 5 s.
ló&e: 8 s.

1. galerie: 2 s. 6 d. 
2. galerie: 1 s. 6 d. jevi$t"  

(jen pro oratoria): - G. 

opera operní program 1 s. 6 d. 

koncert mal! orchestr & zp"váci – r'zné ceny podle 
presti&e koncertního sál'

1 s. 6 d. 
2 s. 6 d. 

5 s. 

komedie Greenwich
p#ízemí: 1 s. 6 d.

ló&e: 2 s. 6 d.
galerie: 1 s. 

1710–11 satira Powelovo satirické divadlo
p#ízemí: 1 s. 

ló&e: 2 s.
galerie: 6 d.

1710 vstup do knihovny Oxford 8 s.

1710 prohlí&ení knih Oxford 1 G.

1710–25 knihy malá novela 112–144 stran 1 s. 6 d. 

1719 kniha o 200 stranách s titulním obrázkem 2 s.

kniha do 300 stran 3 s. – 3 s. 6 d. 
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Vybrané ceny zbo'í a slu'eb v Lond"n! na po$átku 18. století

1715 kniha 600–800 stran 6 s.

1710 tech. pom'cky barometr – standard 2 G.

barometr – nejvy$$í kvalita 15 G. 

r!sovací pero 2 s. 6 d.

kukátko 6 s.

dalekohled 1 G.

budík k hodinkám 12 s.

Pro pr'm"rného u%itele v Lond!n" na po%átku 18. století znamenala náv$t"va ope-
ry 1/5 a& 1/2 denní mo&né útraty, jízda dro&kou 1/10, jednoduch! obklad rány 1/3, kou-
p" standardní knihy 1/5 a& 1/3, prohlí&ení knih v Oxfordu více ne& dvoudenní p#íjem atd. 
.ivot jist" m"l z této perspektivy jiné uspo#ádání: více se chodilo p"$ky, mén" se utrá-
celo za zábavu, uspokojení základních pot#eb (jídlo, spaní) bylo naléhav"j$í otázkou ne& 
dnes.

Za velmi orienta%ní m'&e poslou&it následující v!b"r z cen z let 1617–1622 podle 
Alleynova deníku publikovaného v roce 1792 v %ervnovém %ísle The European Magazi-
ne and London Review, %asopise vydávaném Filologickou spole%ností (Phililogical 
Society, Great Britain). V rozp"tí tém"# sta let samoz#ejm" do$lo k inflaci a ceny nebyly 
stejné na po%átku 17. a na po%átku 18. století.

Ceny uvedené v Alleynov! deníku  
v letech 1617–1622

£ (libra) s. (%ilink) d. (pence)

ob"d v hostinci 0 1 0

lahev vína 0 1 1

3 pinty sherry (1,704 l) 0 2 0

3 pinty bílého vína (1,704 l) 0 3 0

jehn"%í stehno 0 1 10
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9 kapoun' 1 2 0

6 domácích holub' 0 4 4

6 králík' 0 4 2

3 libry (1362 g) slaniny 0 2 6

16 arty%ok' 0 3 4

4 citróny 0 1 2

olivy / libry (113,5 g) 0 1 6

mandle - libry (cca 227 g) 0 0 10

homole cukru 0 17 6

r!&e 1 libra (454 g) 0 0 4

máslo (30 liber 13,62 kg) 0 15 0

pár hedvábn!ch pun%och 1 10 0

pár rukavic 1 10 0

V roce 1710, kdy p#ijí&dí Georg Friedrich Händel poprvé do Lond!na, &ije divadelní  
a operní scéna metropole sv!m osobit!m a od Evropy odli$n!m &ivotem. Divadla m"la 
statut komer%ních spole%ností závisl!ch na ka&dodenních p#íjmech ze vstupného. Opera 
nebo spí$e semi-opera byla financována a provozována anglick!mi divadelními spole%-
nostmi jako sou%ást jejich repertoáru. Provozování pouze operní spole%nosti se pozd"-
ji ukázalo jako velmi obtí&né. Opera byla hrána b"hem sezóny tj. od listopadu/prosince 
do %ervna pouze dvakrát t!dn" (v úter! a sobotu) a %ítala zhruba 50 p#edstavení, co& 
v porovnání s ostatními divadelními &ánry pohybujícími se kolem 180 a& 200 p#edstave-
ní bylo velmi málo. Nadto anglická divadla hrála po cel! rok a rovn"& ve dnech provo-
zování oper. 

Ve 20. letech 18. století mnohá divadla v rámci ve%era provozovala spolu s divadelní-
mi hrami také r'zné druhy hudebních produkcí – písn" b"hem p#estávek, tance a instru-
mentální koncerty po skon%ení divadelní hry. Vá$e* a touha po ballad-opera se lavinov" 
roz$í#ila po roce 1728 díky úsp"chu )ebrácké opery Johna Gaye. 
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Ceny vstupenek na operu byly mnohonásobn" vy$$í. Maximální cena za divadel-
ní p#edstavení p#i v!jime%n!ch p#íle&itostech dosahovala 5 liber a byla pova&ována 
za extrémn" vysokou. 

cena vstupenky

druh vstupenky divadlo opera (1720)

sedadlo v ló&i 4 $ilinky 10 $ilink' 6 pencí

místo v p#ízemí 2 $ilinky 6 pencí 10 $ilink' 6 pencí

první galerie 1 $ilink 6 pencí 5 $ilink'

druhá galerie 1 $ilink 5 $ilink'

Pr#m!rné náklady operního p&edstavení ve 20. letech 18. století byly 240 £ za ve%er 
a musely b!t amortizovány b"hem 50 p#edstavení (240 0 50 = 12 000 £). Opera se 
t"$ila spole%enské pozornosti, av$ak její finan%ní rámec se pohyboval zcela mimo realitu 
a byl krátkodob" i dlouhodob" neudr&iteln!. 

P#íjmy nebyly dostate%né, aby pokryly v!daje. Nejv"t$í v!daje v&dy p#edstavovaly 
honorá&e zp!vák#. Owen Swiney v roce 1708 anga&oval nejslavn"j$ího kastráta (sop-
rán) té doby Itala Nicoliniho (1673–1732) za 800 guineí ro%n", co& odpovídalo 840 £ 
v dob", kdy nejvy$$í ro%ní platy se pohybovaly okolo 130 £ (viz tabulka s platy v roce 
1710). Je$t" více ohromující byly honorá#e vyplácené dal$ím zp"vák'm: hv"zda mezi 
italsk!mi kastráty (alt) Senesino (1686–1758), italská sopranistka Francesca Cuzzoni 
(1696–1778), p"t let %lenka Händelovy operní spole%nosti, a italská mezzosopranistka 
Faustina (Faustina Bordoni, 1697–1781), od r. 1730 man&elka n"meckého skladatele 
Johanna Adolpha Hasseho, v$ichni t#i dostávali 1 500 £ ro%n", tj. více ne& desetináso-
bek nejvy$$ích plat'! 

Naproti tomu divadla vykazovala vysoké p#íjmy, ani& by byla do takové míry závislá 
na p#ízni publika, a jejich cash flow (hladina pen"z, které p#itékají a odtékají z podniku) 
byl tak vysok!, &e si mohla dovolit najímat drahé zp"váky a tane%níky a investovat velké 
peníze do nákladn!ch a fantastick!ch dekorací a scén. Drury Lane nebo Lincoln’s Inn 
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Field m"ly náklady na p#edstavení pouh!ch 40 £, které mohly amortizovat b"hem 180 
p#edstavení za sezónu. Drury Lane vykazovalo v té dob" %ist! ro%ní zisk 3 000 £. Rov-
n"& jejich orchestry byly daleko men$í ne& operní. Divadla tak p#edstavovala velké láka-
dlo a p#íli$ silného protivníka v souboji o p#íze* publika.

Repertoár divadel se opíral o klasiky a prov"#ené herecké osobnosti. Divadla p#i-
pravovala b"&n" 50 a& 60 klasick!ch her za rok a po p#edstavení následovalo je$t" dal-
$í p#edstavení (afterpiece), %ím& se zdvojnásobil p#íjem ze vstupného za jeden ve%er. 
Operní spole%nosti obvykle vyprodukovaly 6 a& 10 nov!ch oper za sezónu (celkem cca 
50 p#edstavení), z nich& v"t$ina byly novinky, jejich& atraktivnost pro publikum závisela 
na dovozu nejlep$ích zp"vák'. Novost byla alfou a omegou pro získání a udr&ení si pub-
lika, jeliko& mnoho p#edplatitel' nav$t"vovalo v$echna p#edstavení.

Z na$eho pohledu se jeví velmi zvlá$tním dobov! zp'sob propagace. Divadla vylepo-
vala velké plakáty na ulicích, u&ívala placenou inzerci v novinách a distribuovala letá%ky 
v kavárnách, tavernách a nóbl podnicích. Operní spole%nosti inzerovaly hlavn" na p#ed-
ních místech v novinách. Dochovalo se bohu&el jen málo divadelních plakát' a ani jeden 
operní. Text inzerce oznamující premiéru Händelovy opery Alessandro, HWV 21, zn"l 
takto: „V královském divadle na Haymarketu bude toto úter!, tj. 5. kv"tna (1726), pro-
vedena nová opera s názvem ALEXANDER. .ádn! z p#edplatitel' ani jiné osoby mající 
p#edplatné nebudou vpu$t"ny bez p#edlo&ení vstupenky u první pokladny. Galerie (stojí) 
5 $ilink'. Nikdo z náv$t"vník' nebude vpu$t"n do prostor' za scénou. Za%átek p#esn" 
v 7 hodin. Vchod do p#ízemí a ló&í bude otev#en v 5 hodin.“ 7 O skladateli – Händel byl 
v té dob" známou a vá&enu osobností lond!nského &ivota – libretistovi %i zp"vácích ani 
zmínka. Kdo by mohl z na$eho pohledu uhodnout, &e práv" tato opera byla lond!nsk!m 
dlouho o%ekávan!m debutem slavné sopranistky Faustiny? Dvojjazy%ná libreta obvykle 
jmenují skladatele, ale není to pravidlem. Ani divadla se nechovala jinak: krom" dobo-
v!ch hv"zd, jako byl Shakespeare, Jonson a Dryden, se jména autor' na plakátech neu-
vád"la. 

A jaká byla atmosféra dobov!ch operních p#edstavení? První %lánky, které by se daly 
zvát recenzemi, se za%aly objevovat a& tém"# po padesáti letech od zániku Královské 
hudební akademie (1728). Podle pozd"j$ích zpráv lze usuzovat, &e v pr'b"hu celého 18. 
století se lond!nské publikum chovalo a pohybovalo b"hem p#edstavení zcela bez zábran: 



{40

#1 2011  !ivá hudba

pozdní p#íchody, odchody v kteroukoliv dobu, volné p#emís)ování, hlasité rozhovory mezi 
p#áteli v ló&ích, to v$e bylo na „hracím po#ádku“. Opravdoví znalci opery pak slou&ili jako 
arbit#i doporu%ující, co si má publikum, &ádostivé takov!ch rad, poslechnout, aby mu neu-
niklo nic d'le&itého. Opera se v 18. století stala v Lond!n" módní zále&itostí a ukazova-
la na orientaci v dobovém d"ní a spole%enskou presti& jejích náv$t"vník'. Dlu&no podo-
tknouti, &e hv"zdnost t"ch nejlep$ích operních produkcí k nám zá#í p#es staletí dodnes. 

Krátce po svém nástupu na tr'n vydal Charles II (Karel II., vládl 1660–1685) 
21. srpna 1660 dva divadelní patenty (Letters Patent) ud"lující exkluzivní právo na pro-
vozování divadla (oficiální drama) a vedení vlastní divadelní spole%nosti. Jejich dr&iteli se 
stali Thomas Killigrew a William Davenant. Pod vlivem konkuren%ní Davenantovy Duke’s 
Company p'sobící v modern"j$ím a lépe vybaveném Lisles’s Tennis Court p#estav"ném 
na Lincoln’s Inn Fields Theatre, nechal Thomas Killigrew postavit v roce 1663 v západ-
ní %ásti Covent Garden ve Westminsteru nové divadlo Theatre Royal in Bridges Street 
naz!vané také King’s Playhouse. Pozd"ji známé jako Theatre Royal Drury Lane je nej-
star$ím dodnes fungujícím divadlem postaven!m v Lond!n" (od svého zalo&ení bylo t#i-
krát p#estav"no). Divadlo bylo vybaveno nejmodern"j$í technikou, pohyblivou scénou 
s k#ídlov!mi a záv"sn!mi dekoracemi, které mohly b!t plynule vym"*ovány mezi, ale 
dokonce i b"hem jednotliv!ch akt'. Pokud nebyly u&ívány, byly schovány po stranách 
hlavního oblouku scény, která odd"lovala jevi$t" od hledi$t", co& byl nov! vizuální (dnes 
zcela b"&n!) fenomén p#inesen! do Anglie z kontinentu. Prostorná „forbína“ vybíhala 
sm"rem do publika, jako tomu b!valo b"&né v anglick!ch divadlech al&b"tinského obdo-
bí, a umo&*ovala herc'm p#eklenout vzdálenost mezi scénou a publikem. 

I p#es technické mo&nosti svého divadla se King’s Company, která zd"dila prá-
va na repertoár p'vodní divadelní spole%nosti King’s Men (kterou zalo&il a kde v"t$i-
nu svého &ivota p'sobil William Shakespeare), v"novala spí$e mluven!m dramat'm, 
zatímco Duke’s Company provozovala krom" toho také operu a p#edstavení s boha-
tou v!zdobou a scenériemi, jak za%alo b!t v té dob" módou. Drury Lane sho#elo v roce 
1672, co& m"lo katastrofické a dlouhodobé následky na finan%ní situaci King’s Compa-
ny. Vzhledem k silnému konkuren%nímu tlaku Duke’s Company byla spole%nost nuce-
na ihned investovat do v!stavby nového divadla, které bylo otev#eno 26. b#ezna 1674 

Interiér Drury Lane 1674

Interiér Drury Lane 1795
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pod názvem Theater Royal in Drury Lane. Nové luxusní divadlo bylo postaveno prav-
d"podobn" podle plán' v!znamného anglického architekta a astronoma Christophera 
Wrena (1632–1723) a krom" prostorného sálu s kapacitou 2000 divák' (!) bylo vyba-
veno komplexní strukturou zku$eben, $aten, sklad' kost!m' a dekorací, archivem text' 
provozovan!ch her, archivem hudebnin, místnostmi ur%en!mi k opisování part', archi-
vem ú%etních knih a kancelá#emi, kam se ve$lo dal$ích 70 osob a zhruba 50 technik', 
kte#í obsluhovali chod divadla b"hem p#edstavení. Jevi$t" bylo 45 stop (13,7 m) $iroké 
a 30 stop (9,1 m) hluboké. Podlaha se zvedala od rampy k horizontu jevi$t" pod úhlem 
1 palec (2,54 cm) na 24 palc' (61 cm), tak&e herec stojící na konci jevi$t" byl o 38 cm 
v!$ ne& herec na ramp". Na podlaze byly kolejnice pro posouvání k#ídlov!ch dekora-
cí a %etná propadla. Rampa byla po celé délce lemovaná sv"telnou rampou ze sví%ek, 
po obou stranách jevi$t" byly dva velké kruhové svícny, které d"laly sv"telnou „protist"-
nu“ ramp", jinak osl*ující publikum. 

Sedadla byla rozd"lena do sektor' s t"mito cenov!mi relacemi:

druh sedadla cena druh publika

ló&e 5 $ilink' $lechta, bohaté panstvo/ni&$í $lechta

p#ízemí 3 $ilinky panstvo, kritici, u%enci

1. galerie 2 $ilinky obchodníci

2. galerie 1 $ilink slu&ebnictvo, lid

Druhou spole%ností, která vznikla z divadelního patentu, byla Duke’s Company, její-
m& garantem a patronem byl král'v mlad$í bratr, vévoda z Yorku, a budoucí král James II 
(Jakub II., vládl 1685–1688). V jejím %ele stál Sir William Davenant (1606–1668), kte-
r! byl v roce 1638 jmenován dvorním básníkem (Poet Laureate). V roce 1661 se spo-
le%nost p#est"hovala do nov" otev#eného divadla Lincoln’s Inn Fields Theater, podle 
Davenantovy spole%nosti také naz!vaného Duke’s Theater nebo Duke’s Playhouse, kte-
ré bylo p#estav"nou mí%ovnou Lisle’s Tennis Court. Nacházelo se v Lincoln’s Inn Fileds, 
dne$ním nejv"t$ím ve#ejném lond!nském parku, a $lo o první anglické divadlo s pohybli-
v!mi a v!m"nn!mi scenériemi a prvním bloukem na za%átku jevi$t". Kulisy se posunovaly 
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pomocí drá&ek a mohly b!t hladce vym"*ovány mezi jednotliv!mi akty i b"hem nich. 
Krom" anglicky mluven!ch her se Lincoln’s Inn Fields Theatre zam"#ovalo také na leh%í 
hudební &ánry v angli%tin" – zp"vy, tanec, pantomimu, masques, instrumentální interlu-
dia – a celou $kálu oper v angli%tin" i na quasi italskou operu v anglick!ch p#ekladech. 
První produkcí byla Davenantova p"t let stará opera Siege of Rhodes, drama s hudbou 
p"ti skladatel' (Henry Lawes, Matthew Locke ad.), která je pova&ována za první anglic-
kou operu. Opera se stala p#es noc senzací (hrála se 12 dní za sebou), za ní& se doslo-
va hnal cel! Lond!n. 

Po Davenantov" smrti (1668) vedl spole%nost její p#ední herec Thomas Better-
ton (1635–1710). V roce 1671 p#esídlila Duke’s Company z Lincoln’s Inn Fields Thea-
tre do nového divadla Dorset Garden, které Betterton spolu s Davenantovou rodinou 
nechal postavit za 9000 £ na pozemku na b#ehu Tem&e pronajatém za 130 £ ro%n" 
na 39 let (do roku 1709) od hrabat z Dorsetu. Divadlo bylo vybaveno dokonalou stro-
jovnou ur%enou k manipulaci s dekoracemi (tahy a dráhy pro v!m"ny scenérií), létací 
ma$inérií pro nejmén" 4 samostatn" se ve vzduchu pohybující osoby %i objekty zapl*u-
jící celou scénu, jako nap#íklad mrak nesoucí velkou skupinu hudebník', a %etn!mi pro-
padly. Ve své dob" pat#ilo k nejluxusn"j$ím, technicky nejvybaven"j$ím divadl'm a poté, 
co v roce 1672 sho#elo Královské divadlo v Drury Lane, se stalo hlavní lond!nskou 
divadelní scénou. Po spojení King’s a Duke’s Company v roce 1682 s nov" vzniklou 
United Company se Dorset Garden zam"#ovalo p#edev$ím na provozování opery, hud-
by a spektákl', zatímco Theater Royal v Drury Lane, kam se United Company p#est"ho-
vala, bylo u&íváno pro divadelní hry. 

V roce 1693 byl Betterton nucen p#enechat mana&erskou pozici United Compa-
ny právníku Chrisopheru Richovi (1657–1714), pod jeho& vedením do$lo v roce 1695 
k roz$t"pení. Betterton ode$el a zformoval novou divadelní spole%nost, pro ní& získal 
krátkodobou licenci od krále Williama III. (vládl 1689–1702). V letech 1695–1705 p'so-
bila Bettertonova spole%nost v nov" zrestaurovaném New Lincoln’s Inn Fields Thea-
ter. Po p#esídlení Bettertonovy spole%nosti v roce 1705 do nov" postaveného divadla 
Queen’s Theatre na Haymarketu byla budova Lincoln’s Inn Fields Theatre opu$t"ná a& 
do roku 1714, kdy ji Christopher Rich, (vytla%en! po 16 letech z Drury Lane) nechal zbo-
#it a na jejím míst" postavil nové divadlo s kapacitou 1200 a& 1400 míst. Rich ve stejném 
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roce zem#el a vedení spole%nosti p#ebral jeho syn John Rich (1692–1761), v!znamn! 
divadelní mana&er znám! v!pravn!mi a úsp"$n!mi produkcemi. Byl to rovn"& vynikají-
cí tane%ník a mim (vystupoval pod pseudonymem Lun) pova&ovan! za otce pantomimy 
p'vodn" provozované s hudebním doprovodem, kterou za%lenil do anglického divadla, 
kde m"la své místo v rámci divadelních p#edstavení a& do roku 1939. Se svou Duke’s 
Company 29. ledna 1728 s velk!m úsp"chem provedl baladickou t#íaktovou )ebráckou 
operu (Beggar’s Oper) anglického básníka a dramatika Johna Gaye s hudbou n"mecké-
ho skladatele Johanna Christopha Pepusche (1667–1752) &ijícího od roku 1700 v Lon-
d!n". Pepusch byl v!znamnou osobností lond!nského hudebního &ivota. V roce 1710 se 
stal zakládajícím %lenem Akademie vokální hudby (Academy of Vocal Music) p#ejmeno-
vané v roce 1726 na Akademii staré hudby (Academy od Ancient Music), jejím& #edite-
lem byl a& do své smrti. Stejn" jako Händel i Pepusch pracoval pro vévodu z Chandosu 
a pob!val v jeho paláci Cannons severozápadn" od Lond!na. Baladická opera byla sati-
rická divadelní hra s operními prvky, ov$em bez recitativ', v p#ípad" )ebrácké opery %íta-
jící 69 árií a písní a pouze t#i tane%ní %ísla. Dílo se stalo hitem a, jak se s oblibou #íkalo, 
«made Gaye rich and Rich gay» (u%inila Gaye bohat!m a Riche „vesel!m“). Profit vze$l! 
z jejího provád"ní umo&nil Richovi vybudovat ve v!chodní %ásti Westminsteru na míst" 
staré klá$terní zahrady (convent garden) nové Královské divadlo Covent Garden (Thea-
ter Royal Covent Garden), jeho& návrh pochází od architekta Edward Shepherda (zem#el 
1747), stavitele zámku Cannons vévody z Chandosu. Divadlo bylo slavnostn" otev#eno 
7. prosince 1732. Covent Garden za&ilo v roce 1734 své první baletní p#edstavení – 
pantomimu, jím& byl Pygmalion v choreografii a provedení slavné francouzské tane%nice 
Marie Sallé (1707–1756), jedné z prvních &en choreografek, její& um"ní obdivoval také 
Voltaire a která pravideln" hostovala v Lond!n". Sallé anticipovala tane%ní reformy pro-
vedené Jean-Georgesem Noverrem (1727–1810): jako první si dovolila odlo&it dobové 
t"&ké tane%ní kost!my a tan%it pouze v &iv'tku a sukni z mu$elínu z#asené po vzoru antic-
k!ch soch. Pro své um"ní a dokonalé mravy byla p#ezdívána Vestala (vestálky – staro#ím-
ské kn"&ky zasv"cené Vest", bohyni domácího krbu, které po dobu své „slu&by“ zacho-
vávaly celibát). P#ítelkyn" Georga Friedericha Händela, Marie Sallé tan%ila v mnoha jeho 
operách: Rinaldo, HWV 7a (1711), Il pastor fido, HWV 8a (1712), Ariodante, HWV 33 
(1735), Alcina, HWV 34 (1735), z nich& poslední dv" m"ly premiéru v Covent Garden.
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Ji& v roce 1719, je$t" za p'sobení Duke’s Company v Lincoln’s Inn Fields Theater, 
byl Händel jmenován hudebním #editelem spole%nosti. Jeho první opery byly ale hrá-
ny a& v roce 1735 práv" v Covent Garden. Krom" zmín"n!ch d"l zde byly provedeny 
opery Atalanta, HWV 35 (1736), Arminio, HWV 36 (1737), Giustino, HWV 37 (1737) 
a Berenice, HWV 38 (1737). Je$t" více se Händel v Covent Garden prezentoval sv!mi 
oratorii. Královskou premiéru zde m"l v roce 1743 Messiah, HWV 56 (Mesiá$), kter! 
stojí na po%átku tradice uvád"ní oratorií v dob" p'stu. V letech 1743–1752, s v!jimkou 
roku 1745, zde Händel provedl sv!ch 13 oratorií:

1743 – Samson, HWV 57
1744 – Semele, HWV 58
1744 – Joseph and his Brethern, HWV 59
1746 – Occasional Oratorio, HWV 62
1747 – Judas Maccabaeus, HWV 63
1748 – Josuha, HWV 64
1748 – Alexander Balus, HWV 65
1749 – Susanna, HWV 66
1749 – Solomon, HWV 67
1750 – Theodora, HWV 68
1751 – The Choice of Hercules, HWV 69
1752 – Jephtha, HWV 70.

Posledním oratoriem proveden!m v Covent Garden a za Händelova &ivota bylo ora-
torium The Triumph of Time and Truth, HWV 71, v roce 1757. 

Provozování oratorií znamenalo velmi v!raznou zm"nu v hudebním &ivot" Lond!na. 
Oratorium zahrnovalo proti ope#e n"kolik „v!hodn!ch“ aspekt': anglické libreto, domá-
cí = mén" drahé, vzhledem k nábo&ensk!m témat'm bylo jeho provozování vhodné 
i v dob" p'stu, kdy byla divadla zav#ená a provozování divadelních her i oper neby-
lo dovoleno (zákaz produkcí v dob" p'stu se nevztahoval pouze na koncertní provoz), 
a náklady na jeho provoz byly daleko ni&$í ne& u opery a jejich návratnost vysoká.

Krom" Covent Garden se oratorium hojn" provozovalo také v Drury Lane. Z docho-
van!ch ú%t' víme, &e Händel platil Johnu Richovi v letech 1735–1736 nájemné ve v!$i 
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19 £ 5 $ilink' 8 pencí za pronájem divadla na Popele%ní st#edu a Velk! pátek, na rozdíl 
od období b"&ného divadelního provozu, kdy platil 52 £ 5 $ilink' 8 pencí, tedy o 33 £ 
více. Tím Richovi kompenzoval v!daje za jeho um"lce, je& tu noc m"li volno ale které 
Rich i tak musel platit. Potenciální profit p#i provozování oratoria nebyl zanedbateln!. 
V roce 1736 se vstupenky na oratorium v Covent Garden pohybovaly v t"chto cenov!ch 
relacích, kdy p#i vyprodaném sále bylo mo&né vyd"lat a& 500 £ za ve%er: 

Druh sedadla Cena

p#ízemí a ló&e 10 $ilink' 6 pencí

I. galerie 4 $ilinky

II. galerie 2 $ilinky 6 pencí

Divadlo, s ním& byl za svého Lond!nského p'sobení nejvíce spjat Georg Fried-
rich Händel bylo Queen’s Theatre (Královnino divadlo), dnes Her Majesty’s Thea-
tre, na Haymarketu v západní %ásti Westminsteru vybudované dramatikem a architek-
tem Johnem Van-brughem (1664?–1726) v roce 1705 za ú%elem provozování italské 
opery. Vanbrughovou ideou bylo rozbití duopolu patentních divadelních spole%ností. 
Za 2 000 £ koupil pozemek b!val!ch koníren. Peníze na jeho nákup sehnal ve form" 
p#edplatného (subscription) na nov! divadelní (a jak jist" doufal – i lukrativní) podnik. 
Optimisticky p#edpokládal, &e v!nosy se budou d"lit mezi dramatiky, herce a subscri-
benty. Dne 14. prosince 1704 obdr&el od královny Anny povolení k sestavení divadelní 
spole%nosti a divadlo bylo slavnostn" otev#eno 9. dubna 1705 operou Jakoba Grebera 
Gli amori d’Ergasto. Opera propadla, budova se ukázala jako p#íli$ velká pro mluvené 
slovo (Bettertonovi herci p#esídlili b"hem léta do Lincoln’s Inn Fields Theatre) a diva-
dlo p#e&ívalo svou první sezónu. V roce 1705 za%al Vanbrugh se stavbou Blenheimské-
ho paláce, co& se nep#ízniv" odrazilo na chaotickém vedení divadla, a v kv"tnu 1708 
byl nucen z finan%ních d'vod' velmi nev!hodn" odprodat pronájem divadla na %trnáct 
let Owney Swineymu. V prosinci p#ede$lého roku vydal Lord Chamberlain na#ízení, 
&e ve$kerá operní p#edstavení se nap#í$t" smí konat pouze v Her Majesty’s Theatre 
na Haymarketu. 
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Rinaldo, HWV 7a/b, první opera zkomponovaná speciáln" pro Lond!n mlad!m Geor-
gem Friedrichem Händelem, m"la 24. února 1711 premiéru v divadle na Haymarketu, a to 
ve hv"zdném obsazení dvou nejv"t$ích kastrát' té doby – Nicoliniho (Rinaldo) a Valenti-
na Urbaniho (Eustazio). Opera zaznamenala velk! úsp"ch. Navzdory tomu v!daje rostly 
a Swiney byl nucen p#ed v"#iteli uprchnout na kontinent a do Anglie se u& nikdy nevrátil. 
Händel zde v letech 1711–1739 premiéroval 28 ze sv!ch 36 oper. Dal$ích 6 oper m"lo 
premiéru v Covent Garden v letech 1735–1737 a dv" opery v Lincoln’s Inn Fields Theatre 
v letech 1740–1741. Po út"ku Swineyho se managementu ujal Johann Jacob Heidegger 
(1659–1749), jeho& spole%níkem byl v letech 1729–1734 Georg Friedrich Händel. 

V 17. století se na kontinentu vyp"stovalo (a dá se #íci, &e i ustálilo) n"kolik model' 
provozování a financování operních p#edstavení: 

1/ patron, kter! platil za p#edstavení pro soukromé ú%ely 
2/ impresário, kter! mohl mít partnery, ale v ka&dém p#ípad" do produkce vkládal 

a riskoval vlastní peníze
3/ kombinovan" model = impresário vkládající vlastní peníze a zárove* profitující 

z pen"z p#edplatitel'.
Naproti tomu posledním modelem, na kontinentu ne zcela b"&n!m, byla
4/ divadelní spole$nost investující do operní produkce vlastní kapitál, co& p#edsta-

vovalo nejradikáln"j$í a nejriskantn"j$í zp'sob.
A práv" na posledním modelu bylo v Lond!n" ve 2. polovin" 17. století postave-

no provád"ní operních p#edstavení (jednalo se o semi-operas), která byla financová-
na v!hradn" divadelními spole%nostmi. Mezi nejv!znamn"j$í scény, které nabízely semi-
operas, pat#ila Dorset Garden, kde sídlila Bettertonova Duke’s Company. Hudba v nich 
hrála svou podstatnou roli, ale daleko v"t$í d'raz byl kladen na vizuální stránku: fantask-
ní dekorace, bohaté kost!my a dokonale propracované divadelní efekty. 1kála investic 
do t"chto produkcí byla ohromující a dosahovala %ástek a& 4 000 £ za jednu produk-
ci, a to v dob", kdy v!daje za celou sezónu (cca 180 p#edstavení) se pohybovaly oko-
lo 6 000 £. A& na v!jimky byla spole%nost schopná semi-operní produkce financovat 
z vlastních p#íjm', které dosahovaly pr'm"rn" 10 a& 15 £ denn" (srovnání s tabulkou 
plat': pr'm"rn! ro%ní p#íjem u%itele vycházel na za%átku 18. století na 15 £). Jak ukazuje 
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náv$t"vnost hudebních produkcí, semi-opera a dal$í hudební &ánry se na konci 17. sto-
letí t"$ily velké p#ízni publika. Od po%átku 18. století nar'stal také zájem o cele zpíva-
nou italskou operu, která pat#ila na kontinentu v té dob" k velmi módním a vyhledávan!m 
zábavám. Otázkou bylo, kdo p#evezme nad italskou operou patronát. Král William III. 
nem"l o operu zájem a královna Anna, p#esto&e hudbu m"la ráda, neinklinovala k náv-
$t"vám operních p#edstavení. Lze si p#edstavit, &e podle kontinentálního vzoru by $lech-
ta mohla plnit funkci patrona opery a financovat privátní p#edstavení na sv!ch sídlech, 
ale &ádná taková tradice ve Velké Británii neexistovala. Zalo&ení nové operní spole%nos-
ti vy&adovalo získání královského patentu, kter! doposud sm"ly u&ívat jen dv" divadelní 
spole%nosti s patenty z roku 1660. 

Úsp"chy italské opery v Lond!n" z let 1711–1717 byly podmín"né více mén" oso-
bou slavného italského kastráta Nicoliniho. Av$ak v sezón" 1716–1717 nebyla prove-
dena &ádná nová opera, byly opakovány Händelovy opery Amadigi a Rinaldo dopln"né 
n"kolika pasticci. Nicolini, v"dom si bezesporu slo&itosti ekonomické situace, do ní& se 
opera postupn" dostala, p#i$el s návrhem zavést v Lond!n" italsk! (benátsk!) systém 
financování opery zalo&en! na p#edplatném jednotliv!ch ló&í, kter! vycházel z kalkulace: 

20 ló&í po 50 guineách/rok = 1 000 guineí
100 p#edplatitel' po 20 guineách/rok = 2 000 guineí.
Navzdory svému zlep$ovacímu návrhu odjel Nicolini na konci sezóny zp"t do Itálie 

a do Lond!na se nikdy nevrátil. Do roku 1720, první operní sezóny Královské hudební 
akademie, se italská opera v Lond!n" neprovozovala.

Idea zalo&ení Královské hudební akademie se objevuje v letech 1717–1718 v um"-
leck!ch kruzích soust#ed"n!ch kolem hrab"te Burlingtona (1694–1753) a vévody 
z Chandosu (1679–1744), kte#í byli vlivn!mi mu&i, patrony a aktivními milovníky um"ní 
(oba podporovali a zam"stnávali Georga Friedricha Händela po jeho p#esídlení do Ang-
lie). První zmínky o p#ípravách pocházejí z roku 1719, kdy v archiváliích Lorda Chamber-
laina %teme 27. února 1719 o „návrhu n"kolika gentlemen' zalo%it Hudební akademii“8. 
Lord Chamberlain vydal dne 14. kv"tna 1719 dokument oprav*ující Händela k anga&o-
vání zp"vák' v Itálii, N"mecku a jin!ch místech, kte#í by byli vhodní pro anglickou scénu. 
Händel se vydal p#es Halle do Drá&(an na dv'r saského kurfi#ta Friedricha Augusta II. 
(August II. Siln!, 1670–1733). Ten anga&oval nejp#edn"j$í um"lce té doby, mezi n"& 
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pat#il Antonio Lotti, Johann David Heinichen a také slavn! kastrát (alt) Senesino (p'so-
bil zde od roku 1717), kter! pobíral 7 000 tolar' ro%n", co& odpovídalo 1 575 £ $terlin-
k' (1 £ $terlink' = 40 #í$sk!ch tolar'), a Matteo Berselli, dal$í z v!znamn!ch kastrát', 
druh! dvorní sopranista, pobíral 4 500 tolar' (1 012 £ $terlink' 10 $ilink'). K tomu navíc 
dostávali zdarma ubytování, otop, sv"tlo a ko%ár. Pro nov! Lond!nsk! podnik se v$ak 
poda#ilo získat pouze v!znamnou italskou sopranistku Margheritu Durastanti (?–1734), 
kterou Händel znal ze svého italského pobytu (v roce 1708 zpívala roli Maddaleny v jeho 
oratoriu La Resurrezione a v tém&e roce hlavní roli v ope#e Agrippina) a která se poz-
d"ji, ji& jako mezzosopranistka, specializovala p#edev$ím na mu&ské role. Spolu s ní p#i-
jeli do Lond!na v roce 1720 na druhou sezónu Královské hudební akademie také dal$í 
zp"váci, které s nejv"t$í pravd"podobností Händel anga&oval p#i své cest": Giuseppe 
Boschi (bas, zpíval také v Händelov" ope#e Agrippina), Matteo Berselli a sopranistka 
Maddalena Salvai. V mezi%ase anga&oval v Lond!n" Johann Jaccob Heidegger, pov"#e-
n! #editeli akademie, dal$í zp"váky: tenoristu Baldassariho, sopranistky Catterinu Gale-
ratiovou a Anastasiu Robinsonovou. Senesina se poda#ilo pro Lond!n získat díky jeho 
dv"ma p#átel'm, jimi& byli modensk! ata$é v Lond!n" Giuseppe Riva a básník a libreti-
sta Paolo Rolli9, italsk! sekretá# Královské hudební akademie. Krom" Händela se kolem 
Královské hudební akademie pohybovali také dva ital$tí skladatelé: Giovanni Battista 
Bononcini (1670–1747), kter! p#i$el do Lond!na z +íma na podzim 1720, a Attilio Arios-
ti (1666–1729), jen& &il v Lond!n" od roku 1716. 

Královská hudební akademie (Royal Academy of Music) byla zalo&ena v Lond!n" 
v roce 1719 jako první operní spole%nost v anglicky mluvících zemích. Jejím vzorem byla 
jist" krom" jiného o n"kolik let star$í francouzská Královská hudební akademie (Aca-
démie Royale de Musique) z roku 1669. Ob" spole%nosti m"ly za úkol provozovat operu, 
ob" byly podporovány sv!mi panovníky-zakladateli: francouzsk!m králem Louisem XIV 
(Ludvík XIV., vládl 1643–1715) a anglick!m králem Georgem I (Ji#í I., vládl 1714–1727). 

Královsk! patent10 (Royal Letter Patent) ud"lující 58 zakládajícím %len'm (List of 
Subscribers) a jejich nástupc'm vládní v!sadu na provozování opery a hudebních pro-
dukcí a podnikání krok' k této %innosti nezbytn!ch byl vydán 27. %ervna 1719 na dobu 
21 let. Král'v ro%ní p#ísp"vek spole%nosti byl stanoven na 1000 £. Sou%ástí paten-
tu byla oprávn"ní a ustanovení pot#ebná pro fungování spole%nosti, v jejím& %ele stojí 
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guvernér (Governor) – jednou prov&dy jím byl stanoven Lord Chamberlain s právem veta 
ve v$ech v"cech t!kajících se spole%nosti; p#i nerespektování tohoto na#ízení hrozilo 
odn"tí královského ro%ní podpory – zástupce guvernéra (Deputy Governor) vykonáva-
jící ve skute%nosti pravomoci guvernéra a nejmén" 15 (av$ak ne více ne& 20) #editel' 
(Directors) s jednoro%ním mandátem. Minimální po%et usná$eníschopn!ch hlas' je sta-
noven na 5 a volit sm"jí %lenové spole%nosti, jejich& základní podíl v dob" volby je mini-
máln" 200 £ a více. Valná hromada se koná nejmén" jednou za 3 m"síce, shromá&d"ní 
#editel' minimáln" jednou do m"síce. ,as od %asu je guvernérem nebo jeho zástupcem 
vydáno na#ízení, aby %lenové spole%nosti p#isp"li mimo b"&né p#edplatné sumou, kte-
rá m'&e b!t stanovena v jakékoliv v!$i; pokud kdokoliv z %len' odmítne ur%enou sumu 
ve stanoveném termínu zaplatit, je vylou%en ze spole%nosti, které tím okam&ikem bez 
nároku propadá jeho p'vodní vklad! 

Patent oprav*uje %leny RAM k aktivitám vedoucím k úsp"$nému zaji$t"ní jejích cíl':
– zam"stnávat a najímat um"lce, které vy&aduje jejich provoz
– provozovat operu v jak!chkoliv k tomu vhodn!ch prostorách
– nastavit ceny vstupenek dle vlastního uvá&ení vzhledem k nákladnosti provozu opery
– propou$t"t osoby vyvolávající skandály a vzpoury.

Ve své podstat" byla Královská hudební akademie akciovou spole%ností (joint-stock 
company). Vklad ka&dého %lena byl 200 £, co& p#edstavovalo 1 akcii spole%nosti. 
Za sv'j vklad obdr&el akcioná# 2 st#íbrné permanentky k libovoln!m náv$t"vám opery. 
Pouze p"t %len' vlo&ilo více, ne& byla hodnota jedné akcie. Základní jm"ní tak dosáhlo 
v!$e 15 600 £. Idealisticky p#edpokládan! zisk ka&dého jednotlivého akcioná#e byl 5 a& 
25 % z vlo&eného kapitálu ro%n"! Rada #editel' vydávala p#íle&itostné v!zvy akcioná#'m 
k zaplacení cca 5 % z %ástky jejich vkladu, která m"la slou&it k udr&ení chodu spole%-
nosti. Takov!chto v!zev bylo v letech 1720–1728 vydáno 21, co& znamená 2 a& 3 v!zvy 
za rok. V listopadu 1721 bylo navíc zavedeno p#edplatné. I p#es tato opat#ení musela 
Královská hudební akademie z finan%ních d'vod' své p'sobení v roce 1728 ukon%it. 
Finan%ní rozvaha, z ní& vycházela ekonomika Královské hudební akademie, byla zalo&e-
na na tém"# naivním p#edpokladu pln" vyprodaného ka&dého p#edstavení. Nedochovaly 
se p#esné kalkulace, ale z fragment' a záznam' se dá usuzovat, &e celkov! p#edpoklad 
p#íjm' za sezónu se o%ekával ve v!$i 11 000 liber ve slo&ení:
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p#edplatitelé     4 000 £ 
voln! prodej vstupenek  5 000 £
královská ro%ní podpora  1 000 £
dal$í p#íjmy    1 000 £.

Sezónní p&edplatné fungovalo na r'zn!ch bázích. V roce 1721 bylo zavedeno jed-
notné p#edplatné, které se praktikovalo do 90. let 18. století: 20 guineí (odpovídá 21 £) 
za 50 operních p#edstavení. To znamená, &e 200 p#edplatitel' ro%n" vyneslo divadlu 
4 000 guineí (odpovídá 4 200 £). Po%et p#edplatitel' je znám a& v sezón" 1732–33, 
kdy z celkového po%tu 140 p#edplatitel' 122 platilo 15 guineí (odpovídá 15,75 £). 

První sezona Královské hudební akademie byla zahájena 1. b#ezna 1720 a trvala 
pouze do %ervna tého& roku. Otev#ena byla operou Numitore Giovanniho Porty na lib-
reto Paola Rolliho. Krom" sedmi provedení opery Numitore se v této sezón" hrály dal-
$í dv" opery: Händel'v Radamisto s Margheritou Durastantiovou v hlavní roli, kter! se 
provád"l dev"tkrát, a Narciso Domenica Scarlattiho se $esti provedeními. K Händelovu 
Radamistovi, HWV 12a, se dochoval autograf, n"kolik rukopisn!ch kopií a ti$t"ná parti-
tura vydaná jedním z prvních muzikolog' – Karlem Franzem Friedrichem Chrysanderem 
(1826–1901), kter! se zaslou&il o první souborné vydávní Händelov!ch d"l. Chrysander 
je mimo jiné také objevitelem autografu M$e h moll Johanna Sebastiana Bacha. 

Následující tabulka uvádí p#edpokládané v!daje Královské akademie v první sezón" 
v roce 1720–1721 dle dochovan!ch záznam', dnes ulo&en!ch v Portland Papers (Uni-
versity of Nottingham, UK).

P&edpokládané v"daje Královské hudební akademie v sezón! 1720–1721

v"daje za honorá& v £

zp"váci 6 400

tane%níci 1 000

nová opera (skladatel)  400

libreto  200
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kost!my a kulisy 2 500

v!daje na provoz (honorá# orchestr, technici, uvad"%i) 2 500

personál divadla  300

nájem divadla  400 

celkem 13 700 £

Jaké byly skute%né v!daje Královské akademie v této sezón", není známo. P#edpo-
kládá se, &e rozdíl mezi p#íjmy a v!daji p#evy$oval 3 000 £. Händel'v honorá# je také 
neznám!. Za Druhé akademie pravd"podobn" dostával 1 000 £ ro%n", co& zahrnovalo 
práci skladatele, dirigenta a hudebního #editele.

Händel uvedl v divadle na Haymarketu v rámci Royal Academy of Music v letech 
1720–1728 celkem 13 premiér celove%erních oper na italská libreta: 

rok opera solisté 

1720 Radamisto Senesino, Durastanti, Boschi, Salvai, Lagrande, Berselli

1721 Floridante Senesino, Boschi, Berselli, Salvai, Robinson

1723 Ottone Senesino, Cuzzoni, Boschi, Durastanti, Berenstadt, Robinson

1723 Falvio Berenstad, Senesino, Cuzzoni, Durastanti, Boschi, Robinson

1724 Giulio Cesare Cuzzoni, Durastanti, Senesino, Berenstadt, Robinson, Boschi

1724 Tamerlano Cuzzoni, Senesino, Boschi, Borosini, Pacini, Dotti

1725 Rodelinda Cuzzoni, Senesino, Boschi, Borosini, Pacini, Dotti

1726 Scipione ??

1726 Alessandro Senesino, Bordoni. Cuzzoni, Boschi, Baldi, Dotti, Antinori

1727 Admeto Bordoni, Cuzzoni ad.

1727 Riccardo Primo Senesino, Bordoni. Cuzzoni, Boschi, Baldi, Palmerini, Dotti

1728 Siroe Bordoni, Cuzzoni, Senesino, Boschi, Baldi, Palmerini

1728 Tolomeo Senesino, Cuzzoni, Bordoni, Baldi, Boschi
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Po krachu Královské akademie získali Händel a Johann Jacob Heidegger 5leté povo-
lení k u&ívání kost!m' a dekorací a dále provozovali v divadle na Haymarketu tzv. Dru-
hou Akademii (Second Academy) v letech 1729–1734. Není jisté, zda Händel s Hei-
deggerem stáli v %ele skupiny soukrom!ch vlastník' nebo zda p'sobili jako samostaní 
mana&e#i, tedy dva spole%níci nesoucí tíhu celého podniku a mající za sebou oporu 
v movit!ch patronech. Druhá varianta se v$ak zdá b!t pravd"podobn"j$í, t#eba&e &ádná 
smlouva o jejich spolupráci není dolo&ena. Svolení k pronájmu v!$e zmín"n!ch dekorací 
a kost!m' vypr$elo v lét" roku 1734. K tomuto se mohl p#idat fakt, &e spole%nost, a%ko-
liv nebyla extrémn" prod"le%ná, nebyla rozhodn" v!d"le%ná, a &e ani Händel ani Hei-
degger necht"li pokra%ovat touto cestou a dále se dostávat do tísnivé finan%ní situace. 
To by také vysv"tlovalo, pro% Händel v roce 1734 opou$tí Haymarket a p#ijímá nabídku 
Johna Riche na provozování jeho oper v Covent Garden a zárove* pro% se o n"kolik let 
pozd"ji, v letech 1737–1738, op"t do Haymarketu vrací a znovu s Heideggerem spolu-
pracuje. Mnohokrát opakované úvahy o Heideggerov" zrad" Händela a vzájemné roztr&-
ce nejsou zalo&eny na prokazateln!ch faktech a jejich následná spolupráce sv"d%í spí$e 
pro praktické d'vody jejich rozchodu. 

O financování Druhé akademie není mnoho souvisl!ch doklad' a podle t"ch, kte-
ré jsou k dispozici, se odhaduje, &e p#íjmy se mohly pohybovat okolo 8 000 £ a v!daje 
okolo 8 500 £. Schodek nebyl vysok!, av$ak dlouhodobé subvencování podniku ze sou-
krom!ch pen"z jak Händela, tak Heideggera také nebylo zanedbatelné, pokud se tento 
odhad blí&í realit". Zhruba 50 % p#íjm' plynulo z prodeje lístk' jednotliv!m a nahodil!m 
náv$t"vník'm, 25 % z p#edplatného od 122 a& 170 p#edplatitel' (170 p#edplatitel' je 
dolo&eno v sezón" 1731–1732). Král, stejn" jako první akademii, poskytoval také Hän-
delovi a Heideggerovi ro%ní p#ísp"vek 1 000 £. V sezón" 1733–1734 byly provedeny 
Händelovy opery Arianna in Creta, HWV 32 (16 p#edstavení), Il pastor fido, HWV 8 
(13 p#edstavení), a Arbace (pasticcio, s hudbou Leonarda Vinciho a dal$ích skladate-
l', 9 p#edstavení). Opera se hrála dvakrát t!dn", tzn. 8 p#edstavení do m"síce. K tomu 
Händel provedl 10 oratorií b"hem 60 ve%er'. Tato sezona znamenala pro Heideggera 
a Händela velké ztráty, %emu& nasv"d%uje král'v p#íkaz, &e 1 000 £ ur%en!ch na ope-
ru má b!t vyplaceno p#ímo Mr. Händelovi a ne Royal Academy of Music, a dále zápis 
v královsk!ch ú%etních knihách: „1 000 £ na pokrytí dluh' opery...“. Z tého& roku (1734) 
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pochází Händel'v v!b"rní lístek z Bank of England na %ástku 1 300 £ (druh! nejv"t$í 
v!b"r zaznamenan! v tomto roce). Spole%nost provedla poslední p#edstavení 6. %erven-
ce 1734 a v srpnu tého& roku u& Händel v"d"l, &e se svojí spole%ností bude dále p'so-
bit v Covent Garden. 

Händel a Heidegger provedli b"hem 6 sezón v letech 1729–1734 celkem 7 Hände-
lov!ch premiér (s librety v ital$tin"):

rok opera sólisté

1729 Lotario Strada, Bernacchi, Balino, Merighi, Bertolli, Riemschneider 

1730 Partenope Strada, Bernacchi, Balino, Merighi, Bertolli, Riemschneider

1731 Poro ??

1732 Ezio Senesino, Strada, Bagnolesi, Bertolli, Pinacci, Montagna

1732 Sosarme Senesino, Strada, Bagnolesi, Bertolli, Pinacci, Montagna, Campioli

1733 Orlando Senesino, Strada, Bertolli, Gismondi, Montagna

1734 Arianna in Creta Strada, Durastanti, Carestini, Negri, Scalzi, Waltz

John Rich, #editel divadla v Covent Garden, byl znám! nejen svou $etrností, ale také 
sv!m ve#ejn" vysloven!m (a zaznamenan!m), ne p#íli$ p#ízniv!m názorem na italskou ope-
ru. Byl si v"dom nákladného provozu, drah!ch italsk!ch hv"zd, pot#eby získat a udr&et 
si dostate%n! po%et p#edplatitel', jazykové bariéry a navíc, dle jeho soudu, nevhodn!ch 
témat! Sám aktivní herec oblíbené pantomimy, zdá se, tíhl více k leh%ím &ánr'm zábavy, 
ne& jakou poskytovala italská opera. 

Rich spravoval a financoval dv" divadla zárove*: Lincoln’s Inn Fields Theatre a Covent 
Garden otev#ené 7. prosince 1732. Je jisté, &e za pronájem Lincoln’s Inn Fields Thea-
tre musel jeho majitel'm platit, a) u& tam p#edstavení provozoval %i nikoli, a je jisté, &e 
divadlo necht"l opustit. Záhadou z'stává, pro% navíc nechal postavit Covent Garden, 
na jeho& stavbu sehnal 15 000 £ (proinvestoval pouze 5 650 £) a které se sv!mi dis-
pozicemi ani kapacitou p#íli$ neli$ilo od Lincoln’s Inn Fields Theatre. Z Richov!ch ú%et-
ních knih sezóny 1732–1733 a obdobn" finan%n" vycházející sezóny 1735–1736 se 
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dozvídáme, &e sezóna (trvala od zá#í do %ervna) zahrnovala 122 p#edstavení, z nich& 42 
bylo benefi%ních (podíl na zisku se d"lil mezi herce, kter!m tímto mana&e#i divadla navy-
$ovali jejich základní a ni&$í platy; management strhával pouze náklady na provoz divadla 
cca 50 £). Ve zb!vajících 80 p#edstaveních vyd"lal Rich 6 153 £, co& znamenalo pr'-
m"rn" 77 £ za p#edstavení. Po ode%tení náklad' na provoz ve v!$i 50 £ za p#edstavení 
z'stalo v pokladn" 2 100 £ %istého zisku na pokrytí Richova platu, p#íle&itostn!ch v!daj' 
a pokrytí nov!ch produkcí. I p#i opravdu nákladn!ch nov!ch produkcích mohl Rich vyd"-
lat pro sebe 1 000 £. 

Co bylo d'vodem pozvat Händela do Covent Garden a pro% Rich rad"ji Händelovi 
nep#enechal k p'sobení Lincoln’s Inn Fields Theatre, které nebylo v té dob" pravideln" 
vyu&íváno, z'stává zatím nevysv"tleno stejn" jako forma jejich dohody a finan%ní odpo-
v"dnosti. .ádná smlouva se nedochovala. Z Richova dopisu vévodovi z Bedfordu v roce 
1737 se dozvídáme pouze to, &e 

„…v posledních t#ech letech utrp"l tak velké finan!ní ztráty provozem opery s pa-
nem Händelem, %e není schopen platit ani základní nájem divadla“. Zda je to pravda, 
se m'&eme dohadovat, ale z dopisu vypl!vá, &e se Rich s nejv"t$í pravd"podobností 
na financování Händelov!ch oper podílel, tudí& i na jejich zisku, a &e jejich spolupráce 
m"la nejspí$ ur%itou formu spole%nicvtí. Richovo ú%etnictví také ukazuje, &e financování 
divadelního provozu a oper vedl odd"len" od divadelního. Händel za provoz oper platil 
Richovi náklady ve v!$i 52 £ 5 $ilink' a 8 penny, z nich& lze odvodit, &e Rich tím pokr!-
val náklady ve v!$i: 

nájem 12 £
slu&ebnictvo obstarávající chod divadla  7 £ 5 $ilink' 8 penny
herci 33 £.

Rich musel platit své herce, i kdy& v t"chto dnech nehráli, jinak by p#i$li o tém"# 1/3 
sv!ch ro%ních p#íjm'. 

P#edpokládal snad Rich, &e mu provoz opery vynese p#inejmen$ím spole%enskou 
presti& a &e vyd"lá na oratoriích provád"n!ch v dob" p'stu, kdy se z na#ízení Lor-
da Chamberlaina nemohlo hrát divadlo? Z toho jediného by vypl!val d'vod k profitu 
a d'vod spojení Riche a Händela. Je jisté, &e Händel v sezón" 1733–1734 a 1734–1735 
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prod"lal zna%né finan%ní %ástky. Následující sezona 1735–1736 byla krat$í (pouze 10 
p#edstavení). Mo&ná i proto se rozhodl za v$ech okolností zajistit celou sezónu 1736–
1737. Z 12 d"l, která provedl, bylo 9 oper. Nedá se #íci, &e by sezona byla úsp"$ná. 
Händel na konci sezóny 1737 jist" neopl!val bohatstvím, av$ak je známo, &e &il velkory-
se a dost mo&ná, &e jeho dluhy nebyly dluhy vytvo#ené jen operním provozem. Koncert, 
kter! se konal v Händel'v prosp"ch po jeho návratu do divadla na Haymarketu, mohl b!t 
koncertem, jím& m"ly b!t Händelovy zaplaceny pohledávky za jeho p'sobení v sezón" 
1737–1738, o ní& se ví, &e nebyla p#íli$ lukrativní. 

Ve t#ech spole%n!ch sezónách provedl Rich a Händel 6 premiér oper s italsk!mi 
librety: 

rok opera sólisté

1734 Oreste Carestini, Young, Strada, Baerd, Negri, Waltz

1735 Ariodante Carestini, Strada, Baerd, Negri, Waltz

1735 Alcina Strada, Young, Carestini, Savage, Baerd, Negri, Waltz

1736 Atalanta Waltz; celkem 8 provedení

1737 Arminio Annibali, Strada, Conti, Baerd, Negri, Bertoli, Reinhold

1737 Giustino Strada, Annibali, Conti, Baerd, Negri, Bertoli, Reinhold, Savage

1737 Berenice Strada, Annibali, Conti, Baerd, Negri, Bertoli, Reinhold

 
Je jisté, &e Händel i Rich museli mít oporu v p#edplatitelích. Jedním z nich byl také 

Frederick Louis, princ z Walesu (1707–1751), nejstar$í syn anglického krále Geor-
ge II (Ji#í II., vládl 1727–1760) a vnuk hannoverského kurfi#ta George I (Ji#í I., vládl 
1714–1727), do jeho& slu&eb vstoupil Georg Friedrich Händel v Itálii v roce 1710. Princ 
byl velk!m milovníkem um"ní (zvlá$t" malí#ství), zdatn!m hrá%em na violoncello a pat-
#il svého %asu k nejv!znamn"j$ím podporovatel'm um"ní ve Velké Británii, p#edev$ím 
divadelních a operních produkcí. Rodinné pom"ry mezi Georgem I a jeho synem Geor-
gem II nebyly p#íli$ láskyplné, stejn" jako mezi Georgem II a jeho synem Frederickem 
Louisem, kter! podporoval a financoval na svém sídle v Leicestru opozi%ní politick! dv'r 
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a kter! se skupinou sv!ch p#íznivc' a králov!ch odp'rc' stál u zrodu operní spole%-
nosti Opera of Nobility. Její vznik v roce 1733 v Lincoln’s Inn Fields Theatre p#edsta-
voval silné konkuren%ní ohro&ení Händelov!ch produkcí podporovan!ch králem nejd#íve 
v Theat re Royal na Haymarketu (Druhá akademie) a od roku 1734 v Covent Garden. 
Av$ak podrobná studie ú%etnictví Fredericka Louise ukazuje, &e jeho podpora formou 
p#edplatného (v"t$inou 250–500 £) sm"#ovala v letech 1733–37 %áste%n" také k Hän-
delov!m provedením oper a oratorií (v rámci 8 sezón v"noval jen na oratoria 1 120 £) 
jak v Theatre Royal na Haymarketu, Covent Gardent, tak i v Lincoln’s Inn Fields Theatre. 
Rivalská spole%nost Opera of the Nobility obdr&ela od prince Waleského ve 4 sezónách 
podporu 1 000 £ a v dal$ích t#ech podporu 1 042 £. Ud"lené finance by m"ly b!t spo-
jovány s reálnou náv$t"vností jednotliv!ch p#edstavení, která mohla b!t ovlivn"na #adou 
dal$ích okolností a) soukromého %i ve#ejného rázu. Je t#eba vzít také v úvahu, &e %ástky, 
jimi& byla podporována opera, byly vy$$í ne& %ástky stanovené pro mén" nákladné pro-
dukce oratorií. 

V sezón" v 1738–1739 nav$tívil Frederick Louis 7 p#edstavení Händelov!ch oratorií: 
3krát oratorium Saul
2krát oratorium Alexander’s Feast (1krát sám)
2krát oratorium Israel in Egypt
a zaplatil celkem 7 p#edstavení po 10 £ 10 $ilincích = 73 £ 10 $ilink'.
Händel zkomponoval pro jeho svatbu v roce 1736 operu Atalanta, HWV 35, a na objed-

návku novoman&el' se v listopadu v Covent Garden uskute%nila dv" p#edstavení: Alcina 
a Atalanta. Tyto informace by mohly a snad i m"ly slou&it k poopravení dlouho p"sto-
vaného obrazu Fredericka Louise jako zarputilého Händelova nep#ítele, t#eba&e nap"tí 
mezi Operou of the Nobility a Händelovou vlastní operní spole%ností se komentovalo 
i v dobové  korespondenci. 

Mezi statistick!mi v!po%ty a v!%ty historick!ch událostí se skr!vá nebezpe%í, &e zapo-
meneme vnímat aktéry popisovan!ch událostí jako &ivé lidi a prom"níme je v na$ich myslích 
v polo&ky a tabulky. Nesmíme zapomínat na lidské emoce, radosti i strasti, kter!mi (stejn" 
jako dnes) &ili lidé minul!ch staletí od vrátného v Covent Garden a& po anglického krále.  
I Händel byl %lov"k se sv!mi tu&bami, sny a tajemstvími. Av$ak realita, ve které Händel  

I am myself alone. Karikatura Händela podle 
rytiny Josepha Goupyho, 1754.
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a jeho sou%asníci &ili a pracovali, byla v mnoha ohledech daleko tvrd$í ne& na$e sou-
%asnost a snad práv" proto si dokázali tito lidé hluboce vá&it ka&dé vte#iny své existen-
ce, a to s v"domím její pomíjivosti. Takové v"domé sdílení p#ítomnosti se pak odrá&elo 
v jejich neoby%ejn" intenzivní práci, vzájemné komunikaci, ka&dodenním &ivot" a pocho-
piteln" i v um"ní. Nahlédn"me na záv"r do tvá#e Georga Friedricha Händela – nikoliv 
jako jednoho z nejv"t$ích géni' d"jin hudby a nezdolného operního producenta, ale jako 
vd"%ného stárnoucího sv"tob"&níka, kter! se t"$í ze zprávy o svém dávném p#íteli, kte-
rého pova&oval léta za mrtvého. Georgu Philippu Telemannovi je adresován dopis z pro-
since roku 175011: 

„Blahop#eji Vám k dokonalému zdraví, jeho% se Vám i p#es blí%ící se stá#í dostá-
vá, a p#eji Vám z celého srdce stálosti ve$ker&ch radostí %ivota je$t" mnoho let. Pokud 
Va$e záliba v exotick&ch kv"tinách nepolevila a pokud by Vám tato snad dop#ála pro-
dlou%ení Va$ich dn' a Vá$ %ivot omladila, pak si dovoluji s up#ímnou radostí trochu 
k tomu p#isp"ti. Dovoluji si Vám darovat a poslat (na p#ilo%enou adresu) krabici s kv"ti-
nami, o nich% m" jeden znalec ujistil, %e jsou vybrané a okouzlující jedine!nosti; pokud 
ten mluvil pravdu, pak obdr%íte nejlep$í rostliny z celé Anglie; ro!ní období je p#íznivé 
a tak Vám je$t" vykvetou. Vy sám pak budete nejlep$ím soudcem a já o!ekávám Vá$ 
úsudek. Nenechte m" proto p#íli$ dlouho !ekat na p#átelskou odpov"* na tento dopis.

Z'stávám v nejhlub$ím p#átelství s ve$kerou v#elostí, Monsieur,

Vá$ oddan& a poslu$n& slu%ebník
George Frideric Handel“ 



{58

#1 2011  !ivá hudba

Poznámky: 
1 Remarks on Several Parts of Italy etc., 1705 anglického básníka a esejisty Josepha Addisona 
(1672–1719), citace z knihy Chrisopher Hogwood: Georg Friedrich Händel © 1992, Insel Verlag Frankfurt 
am Main und Leipzig, str. 51. 
2 scudo (mn. %. scudi) je obdoba francouzské mince écu: écu d’or (zlaté écu) a écu d’argent (st#íbrné écu) 
a $pan"lské mince escudo. Ecu se ve Francii u&íval od 13. století, za vlády Ludvíka IX. (121421270). V Itálii 
se m"na li$ila podle území. Pape&ské ecu (+ím) bylo u&íváno a& do poloviny 19. století (1866). 
3 Ursula Kirkendale: Händel bei Ruspoli: Neue Dokumente aus dem Archivio segreto Vaticano, 2004, 
Bärenreiter, Händel-Jahrbuch 2004.
4 Nicola Franceso Haym byl italsk! skladatel, violoncellista, libretista a impresário. V letech 1694–1700 
p'sobil jako violoncellista v orchestru kardinála Pietra Ottoboniho v +ím". V roce 1700 ode$el do Lond!na, 
kde se v letech 1705–1706 zasazoval o provád"ní italsk!ch oper. V roce 1713 jako sekretá# Královské 
hudební akademie ve$el v kontakt s G. F. Händelem, jen& pou&il jeho libreta napsaná po roce 1728 ve sv!ch 
operách Teseo, Radamisto, Giulio Cesare, Tamerlano a Rodelinda. 
5 Aaron Hill, anglick! dramatik a básník, byl autorem 17 her, z nich& n"které byly adaptacemi her 
Voltairov!ch. Ve sv!ch 24 letech se stal mana&erem Theatre Royal Drury Lane. Posmrtn" vy$ly v roce 1753 
tiskem jeho eseje, dopisy a básn" a o 7 let pozd"ji také jeho dramata. 
6 Pierre Marteau’s Publishing House, autor projektu: Dr. Olaf Simons, Carl von Ossietzky-Universität 
Oldenburg, p#evzato se souhlasem autora, http://www.pierre-marteau.com/.
7 Burrows, Donald: The Cambridge Companion to Handel, 1997, Cambridge University Press, 1. vydání.
8 J. Merill Knapp: Handel, the Royal Academy of Music, and Its First Opera Season in London (1720), 
1952 (April), The Musical Quarterly, Vol. 45, No. 2, str. 145–167.
9 Paolo Rolli, v'd%í osobnost italské kolonie v Lond!n", byl více ne& t#icet let spjat s italskou operou, 
v jejím& sv"t" byl velmi vlivnou osobností. Jako libretista nedosahoval kvalit Metastasia %i Zena, ale pat#il 
do jejich okruhu. 
10 Dva originály Královského patentu jsou ulo&eny v Lond!n": první je ulo&en v Public Record Office 
pod %íslem PRO C66/3531, No. 3 a druh! v Treasury Records v King’s Warrant Book pod %íslem PRO, 
T 52/30, pp. 404–10.
11 Chrisopher Hogwood: Georg Friedrich Händel. 1992, Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig, 
s. 367–368.
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