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Estetika muzikálu 

 

Eva MIZERÁKOVÁ 

 

KAPITOLY Z ESTETIKY MUZIKÁLU 

 Štúdium muzikálu a muzikálovej tvorby sa stalo módou. V súčasných kontextoch 

hudobného divadla patrí muzikál k najobľúbenejším žánrom. Kto by sa nechcel stať 

muzikálovou hviezdou? Túžba po uplatnení sa v tomto type hudobno-zábavného divadla 

sprevádza nejedného mladého herca, speváka a tanečníka a takisto veľa jeho kolegýň. Talent 

v zmysle pohybového, tanečného, hereckého, speváckeho talentu je základným 

predpokladom. Hoci tisícky mladých ľudí vedia pekne spievať, prirodzene a s tanečnou 

eleganciou sa pohybovať, vedia hrať a majú prirodzený sklon presadiť sa na javisku, len málo 

z nich sa presadí v oblasti interpretácie muzikálu. 

 Nazdávam sa, že popri súhrnu týchto talentov treba mať na interpretáciu muzikálovej 

tvorby ešte niečo navyše. Schopnosť tieto talenty spojiť, nájsť medzi nimi premostenia, ktoré 

na javisku pôsobia prirodzene a divadelne účinne. To predpokladá nielen spojenie 

jednotlivých talentov, hľadanie vyváženosti medzi nimi, ale aj vysokú schopnosť divadelnej 

syntézy a inteligenciu. 

 Inteligencia je základným predpokladom na to, aby muzikálový herec vedel jednotlivé 

zložky talentu integrovať do javiskovo hodnotových a esteticky účinných podôb. Inteligencia 

v muzikálovej interpretácii takisto znamená zodpovednosť. Zodpovednosť sa realizuje tromi 

smermi- voči obecenstvu, voči autorom, inscenátorom a kolegom na javisku a voči sebe 

samotnému. Ak chce muzikálový interpret pochopiť prítomnosť muzikálu, mal by rozumieť 

aj jej minulosti a mal by byť oboznámený so špecifikami tohto žánru. Teda základné 

minimum teoretických a historických poznatkov by malo byť jedným z prvých impulzov, od 

ktorých by sa mala odvíjať interpretácia muzikálu. 

 Žijeme v dobe úpadku muzikálu. Vedľa seba žije niekoľko typov muzikálov. Súčasný 

muzikál je nielen hudobným divadlom a zábavným hudobným divadlom, ale aj čisto 

komerčným divadelným fenoménom. Muzikál sa vždy vo svojich dejinách usiloval aj o 

komerčný úspech, ale váhy medzi komerčnosťou a umeleckosťou sa nikdy tak jednoznačne a 

bezvýhradne neprevážili na stranu komerčnosti ako v posledných rokoch, keď vznikajú 

muzikály na akúkoľvek tému, od ktorej si možno sľúbiť komerčný úspech. Práve v takej 

chvíli dejín žánru má význam zamyslieť sa nad jeho estetickými otázkami. Práve problém 
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estetickej a umeleckej hodnoty a s nimi do značnej miery spojenej sociálnej (zábavnej 

hodnoty) má v časoch deklinácie umeleckej kvality mimoriadny význam. Som presvedčený, 

že všetci, čo majú s muzikálom niečo spoločné, by mali vedieť uvedomele pestovať určitý 

estetický a umelecký ideál spojený s muzikálom. Riešenie niektorých estetických, 

teoretických, pojmových a umelecko-historických otázok môže v súvislosti so stavom 

muzikálu v dnešnej spoločnosti posilniť práve tento svet ideálov a vyprovokovať zamyslenie 

sa nad otázkou, kde sme, kam smerujeme a kam chceme smerovať v muzikálovej tvorbe, 

interpretácií a recepcií.  

 Muzikál, ako každý iný fenomén súčasného divadla, potrebuje svoju teatrologickú a 

odbornú reflexiu. Taká reflexia nemusí smerovať iba k historickým faktom a ich interpretácii. 

Potreba poznania sa týka aj reflexie teoretických a estetických otázok. Analyzovať a skúmať 

treba nielen otázky genézy muzikálovej tvorby, ale aj dramaturgickú výstavbu, hodnotiace 

kritéria, problematiku hudobnej interpretácie a javiskovej podoby muzikálovej tvorby. 

Nemenej dôležité je skúmanie sociálneho zázemia a sociálneho dopadu prezentácie muzikálu. 

 Do popredia odborného záujmu sa v tejto súvislosti prirodzene dostávajú aj 

terminologické otázky. Teoretici muzikálu sa vo zvýšenej miere venovali otázkam 

syntetickosti žánru a s tým súvisiacim estetickým konzekvenciam. Vysvetliť typ spojenia 

jednostlivých zložiek muzikálu do organického a umelecky logického celku je veľká úloha 

estetiky muzikálovej tvorby. Moderný umelecký, sociálny a hudobno-zábavný fenomén, 

akým je muzikál, by mal byť vysvetlený z hľadiska prvkov vonkajšej výstavby, ale aj zo 

svojej vnútornej podstaty. Na tomto mieste treba postupovať na základe kritického skúmania 

a kritickej revízie súčasných definícií muzikálu a najmä si treba klásť otázku, čo je vonkajšia 

charakteristika muzikálu a čo podstatný znak, vyjadrujúci jeho podstatu. 

 Zo zorného uhla bádateľa by nemali uniknúť ani hodnotové otázky. Dnešný vývin 

muzikálu nie je vždy založený na preferencii estetických a umeleckých hodnôt. Problém 

recepčného hedonizmu a zábavnosti nemožno stotožňovať s estetickou alebo umeleckou 

hodnotou. 

 

Estetika muzikálu 

 

 Pri skúmaní estetických otázok súvisiacich fenoménom muzikálu sa musíme obrátiť 

nielen na diela, ale aj na diváka, vnímateľa. Estetická hodnota ako špecifická hodnota sa 

realizuje v subjekt- objektovom vzťahu. Dianie na objektovom póle by malo nájsť svoju 

odozvu na póle reprezentujúcom estetický subjekt.  



 127

 Divák nehodnotí muzikál a jeho inscenáciu ako kritik alebo umenovedec. Do 

hodnotenia vnáša svoju subjektivitu. Vnímanie každého umeleckého diela vyžaduje 

schopnosť uvedomovať si určité kontexty umeleckého diela. Pri rozmanitých umeleckých 

druhoch a žánroch chápeme estetickú hodnotu modifikovane. Mnohé umelecké diela sú so 

spoločenským svetom človeka späté oveľa silnejšími vláknami než iné. Porovnajme napríklad 

spoločenský dopad abstraktného maliarstva a výtvarného plagátu. Iný spoločenský dopad 

majú Beethovenove sláčikové kvartetá a iný jeho 5. alebo 9. symfónia. Podobne je to aj v 

hudobnom divadle. Inak spoločnosť reaguje na novú Lachenmannovu operu, inak na muzikál. 

Nechceme problematiku zjednodušovať poukázaním na počet inscenácií v jednotlivých 

divadlách alebo na počty repríz, ktoré v prípadoch najúspešnejších muzikálov dosahujú 

stovky, ba tisíce predstavení.  

 Ak uvažujeme o muzikáli z hľadiska jeho estetickej hodnoty, nazdávam sa, že by sme 

nemali pátrať po akejsi jednotlivej a špecifickej kvalite, ktorá by umožnila určiť estetickú 

hodnotu muzikálu. Pri estetických objektoch je z hľadiska hodnotenia dôležitá ich zložitosť, 

zloženie a takisto sociálna funkčnosť. Ak by sme o estetických objektoch uvažovali v zmysle 

Mukařovského koncepcie zosilňovania a zoslabovania estetickej funkcie, muzikál by sa javil 

kdesi uprostred pomyselnej osi, na jednom póle ktorej by bolo elitné a vysoko náročné operné 

umenie a na druhom póle rozmanité čisto zábavné formy spojenia hudby a prvkov divadla. 

Muzikál teda rozprestiera svoje estetické a sociálne funkcie smerom k obom pólom. Práve 

zmiešané sociálne a estetické hľadisko znemožňuje, aby sa na muzikál nazeralo iba ako na 

sociálny alebo iba ako na estetický fenomén. Všimnite si, ako krásne fungujú v širšom 

diváckom a poslucháčskom povedomí niektoré najobľúbenejšie piesne z muzikálov. O 

inscenácií muzikálu sa uvažuje predovšetkým z hľadiska toho, do akej miery poskytuje 

komplexný divadelný a hudobný zážitok. Divák a návštevník muzikálového predstavenia, 

najmä prostý divák, hodnotí muzikál na základe bezprostredného dojmu. V ňom sa stretávajú 

asociácie smerujúce k sociálnym paralelám, ktoré môže muzikál vyvolať s asociáciami čisto 

estetickými. Od hodnotenia jednotlivých zložiek sa odvíja hodnotenie celkového dojmu. A tu 

sa do hodnotenia nevyhnutne premieta sociálne hľadisko. Taký prístup môže viesť k výkladu 

My fair Lady ako príbehu z červenej knižnice, ako príkladu prekonania sociálnych a 

stavovských bariér, ale aj ako kritike sociálnych rozdielov a komunikácie, ktorá sa od nich 

odvíja. 

 Veľmi významný podiel na estetickom hodnotení má estetická príprava mysle. Na 

muzikál inak reaguje ten, kto je pripravený na jeho recepciu, pozná jeho sémantický kód a má 

s recepciou muzikálu skúsenosť než napríklad ten, kto si náhodne zapne televízora a vidí 
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činohru, ktorá vzápätí „prejde“ do spevu. Nielen na recepčné náročné druhy umenia musí byť 

vnímateľ esteticky pripravený. Hoci porozumieť napríklad Stockhausenovej alebo Cageovej 

hudbe vyžaduje väčšiu hudobnú a estetickú skúsenosť. V prípade, že recepčné schopnosti a 

predpoklady diváka nie sú na fenomén muzikálu pripravené, môže byť estetický súd 

stanovený na základe problematického alebo nedokonalého vnímania. 

 Dotkli sme sa problematickosti otázky krásna v súvislosti s hodnotením zložitého 

útvaru hudobného divadla, akým je muzikál. Nazdávam sa, že okrem čistého krásna sa v 

súvislostiach s hudobným divadlom črtá ďalšia dôležitá recepčná kategória – a tou je 

fascinácia. Muzikály aj ich inscenácie sú komponované a pripravované, aby vniesli do duší 

svojich divákov kus fascinácie. Všimnime si, ako boli prvá americké muzikály zamerané na 

typicky „americky sen o šťastí a úspechu“. Je to fascinujúca túžba každého človeka byť 

účastný na projekte tohto krásneho a fascinujúceho sna. Fascinácia je na rozdiel od krásna 

komplexnejšia estetická kategória, ktorá umožní do celkového dojmu a hodnotenia 

uskutočneného na jeho základe vniesť viac svojich skúseností a prepojiť už zmienený 

estetický a sociálny pól recepcie a hodnotenia umeleckého diela. Krásno ako čistá kategória 

„nepoškvrnená“ vkladmi osobných stanovísk, projekcií osobných túžob a snov nevyhovuje 

vnímaniu a hodnoteniu muzikálu tak ako fascinácia. Nechceme pri tom fascináciu stotožniť so 

show. Hoci je zrejmé, že úspešné muzikály operujú s momentom show celkom uvedomele a 

aj s ohľadom na komerčné využitie prvkov a momentov show. 

 Na moment fascinácie navádza vnímateľ už samotný estetický objekt – muzikál. 

Akoby intencia autora a intencia diela splynuli s intenciou diváka. Fascináciu dielo a 

inscenácia vyžarujú a divák ju prijíma ako základný rámec diela, v ktorom sa pohybuje. 

Špecifickým spôsobom fascináciu podporuje muzikálová hudba. Nech ide o polohy tragické 

alebo komické, snové alebo realistické, každodenné alebo z hľadiska životných skúseností 

mimoriadne, hudba k nim vždy pridáva svoju poetickú lyrickú dimenziu a tým ich 

ozvláštňuje. Divák cíti určité zjemnenie, ktoré dodáva zvláštnu fascinujúcu dimenziu aj 

problematickým situáciám. Fascinácia v umení a fascinácia umením sú do značnej miery pre 

diváka hnacím motorom. 

 Diskusie okolo estetickej problematiky muzikálu prebiehajú neprestajne. Napríklad vo 

sfére moderného muzikálu okolo estetiky najvýraznejších tvorcov Stephena Sondheima a 

Andrewa Lloyda Webbera. Weber je rýdzi melodík. Jeho hudba má prirodzenosť a sugestívnu 

spevnosť. Weber sa nesnaží hudbou umocňovať drámu. Kritici ho neraz prirovnali k 

Mozartovi. Do istej miery je jeho protipólom Stephen Sondheim, pravda protipólom v rámci 

priestoru showbiznisu. Jeho piesne nie sú tak populárne mimo kontextu muzikálovej 
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inscenácie. Sondheim viac než požiadavky čisto hudobnej krásy uprednostňuje, aby charakter 

piesne vystihoval situáciu, v ktorej sa v rámci muzikálového deja objaví. Odmieta pieseň v 

muzikáli niekoľkokrát opakovať, lebo to nezodpovedá jeho predstave piesne ako súčasti 

dramatického vývoja muzikálu. Zatiaľ čo Weber si vyberá zväčša hravé námety, Sondheim 

neraz prichádza s aktuálnou spoločenskou tematikou. Napríklad muzikál Company 

programovo nadväzuje na tematiku kultového muzikálu Vlasy. Pavlína Hogerová 

charakterizuje Sondheimov kompozičný a hudobnícky typ: 

 

 „Hudba vstupuje do rovnocenného partnerstva so slovami a zvuková symbolika 

podporuje základnú komunikáciu. Skladateľ využíva krátke frázovanie v závislosti od metra 

verša: love is company – three is company – good friends – weird friends – married friends – 

phone rings – bells buzz -no ties – small lies – company! Postavy hovoria svojím osobitným 

jazykom a ich divadelný život a dôveryhodnosť závisia na presnosti a zrozumiteľnosti odkazu 

autora.“ 

 

 Company zobrazuje typické problémy intelektuálov prelomu 60. a 70. rokov. Ak 

Webberove muzikály dosiahli tisícok repríz, Sondheimove dosahujú stoviek. Ak vyjdeme z 

prirovnania Webbera k Mozartovi, Sondheima by bolo možné prirovnať ku Gluckovi. Pre 

Mozarta bola hudba v opere prvoradá a intencíám skladateľa sa mala podriadiť koncepcia 

slova (libreta), Gluck chápal naopak slovo, resp. dramatické situácie pomocou neho navodené 

ako ústredný moment opery, od ktorého sa odvíja aj operná hudba. Tak sa aj muzikálovej 

tvorbe a jej estetickej reflexii aktualizuje starý konflikt medzi chápaním hudobného divadla 

viac z pozícií hudby a jeho chápaním viac z pozície divadla. 

 Muzikál je zložené umelecké dielo, preto aj jeho recepcia musí rátať s touto 

zloženkou. Je iné posúdiť jednoduchý estetický fenomén (kvetinu, krásnu oblohu) alebo 

estetickej fenomén náležiaci do jednej sféry umenia a fenomén, ktorý vznikol spoluúčasťou 

čiastkových fenoménov patriacich do jednotlivých druhov umenia. Sem patrí divadlo to také, 

nielen jeho významná časť – hudobné divadlo. V mysli hodnotiaceho nastanú oveľa 

zložitejšie a diferencovanejšie hodnotiace pochody než pri posúdení jednoduchého krásna. 

Znova môžeme na tomto mieste odkázať na fenomén fascinácie, ktorý upútava vnímateľovu 

pozornosť na rozmanité zložky divadelnej a hudobnej štruktúry a pomocou tvarovej a 

kompozičnej hry s nimi hrá aj s ľudskou koncentráciou. Moderný muzikál z kompozičného aj 

z inscenačného a interpretačného hľadiska tieto možnosti využíva často až rafinovane. 

Estetická hodnota v ňom súvisí aj s celým radom mimoestetických, najmä sociálnych funkcií. 
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Zo sociálneho hľadiska nemožno na muzikál pozerať iba ako na komerčný fenomén, štruktúra 

a pôsobnosť sociálnych funkcií tu hrá s vnímateľom nemenej zložitú hru ako prvky 

konštituujúce sa na estetickej rovine. Komponenty sociálnej štruktúry muzikálu nepôsobia iba 

z hľadiska svojho komerčného dosahu, ale majú schopnosť zasiahnuť aj iné parametre a 

roviny sociálnej dimenzie svojho vnímateľa. Jedna z tendencii klasickej aj novodobej 

muzikálovej tvorby je, že má snahu osloviť čo najširšie sociálne spektrum publika a zároveň 

často prostredníctvom sociálnej dimenzie muzikálového príbehu apeluje na riešenie 

aktuálnych spoločenských problémov.  

 Súčasný muzikál je nie len hudobným divadlom a zábavným hudobným divadlom, ale čisto 

komerčným divadelným fenoménom. Muzikál sa vždy vo svojich dejinách usiloval aj o 

komerčný úspech, ale váhy medzi komerčnosťou a umeleckosťou sa nikdy tak jednoznačne a 

bez výhradne neprevážili na stranu komerčnosti ako v posledných rokoch, keď vznikajú 

muzikály na akúkoľvek tému , od ktorej si možno sľúbiť komerčný úspech. Práve v takej 

chvíli dejín žánru má význam sa zamyslieť nad jeho estetickými otázkami. „Som presvedčený 

, že všetci, čo majú s muzikálom niečo spoločné (tvorcovia, inscenátori, muzikáloví interpreti, 

diváci) by mali vedieť posúdiť kvality súčasného aj klasického muzikálu a mali by si 

uvedomele pestovať určitý estetický a umelecký ideál spojený s muzikálom. „. Riešenie 

niektorých estetických, teoretických pojmových a umelecko- historických otázok môže v 

súvislosti so stavom muzikálu v dnešnej spoločnosti posilniť práve tento svet ideí a ideálov a 

vyprovokovať zamyslenie sa nad otázkou, kde sme, kam smerujeme a kam chcem smerovať v 

muzikálovej tvorbe, interpretácií a recepcií. 

 

 K možnostiam estetického výkladu muzikálu 

 

 Všimnite si, že v prípade muzikálovej tvorby sa neuplatňujú typy sentimentálnych 

alebo príliš intenzívne zafarbených výkladov, ako napríklad vo sfére opernej tvorby. Akoby 

muzikál vyžadoval vecný, racionálny prístup, a to aj vtedy, keď sa inscenuje barokovo 

opulentným spôsobom. Už klasik muzikálovej tvorby Leonard Bernstein kritizoval niektoré 

typy výkladov hudby ako mohutný a dokonale zorganizovaný vydieračský gang, ktorému ide 

nie o ozajstné hodnoty, ale o kontrolu a ovládanie trhu. Vo sfére populárnej a zábavnej hudby 

to platí dvojnásobne. Výklady hudby sa etablovali od čias romantizmus hlavne v oblasti tzv. 

vážnej hudby. Ale ich význam neklesá ani v oblasti populárnej a nonartificiálnej hudby. 

Spojenie hudby a divadla, resp. hudby a drámy, vyžaduje špecifické výkladové prístupy. Kde 

inde sa dá poukázať na sémantickú funkciu hudby silnejšej než v oblasti hudobného divadla, 



 131

kde hudba vstupuje do dramatického diania a do rozprávania svojimi špecifickými kvalitami a 

schopnosťou mnohé citové, abstraktnejšie a psychické či motivačné veci dopovedať, 

naznačiť, špecificky rozvinúť a pod. 

 Bernstein si kedysi kládol otázku, či je My Fair Lady medzník na ceste za novou 

umeleckou formou? Dnes, s odstupom času, sa zdá, že muzikál My Fair Lady je viac než v 

anticipácii nového zakotvený v syntéze starého. Starého v dobrom slova zmysle, nie v zmysle 

zastaralého. 

 Výklad muzikálu, resp. americkej hudobnej komédie sa netýka iba ideového vyznania 

diela, prípadne významovej funkcie hudby, ale aj žánrových otázok. Ivo Osolsobě v tejto 

súvislosti definuje akúsi stupnicu tvrdosti, resp. umeleckosti: 1. varieté, 2. revue, 3. opereta, 

4. anglická opereta, 5. opera buffa, opéra comique, 7. veľká opera, 8. hudobná dráma. 

Muzikál sa nachádza niekde medzi varieté a operou. Všetci poznáme prípady muzikálov, 

ktoré integrujú hudbu do deja značne chatrným spôsobom. A naopak, muzikály, v ktorých je 

medzi hudbou a divadlom veľmi silný vzájomne korešpondujúci vzťah. 

 Napätie medzi smerovaním muzikálu k zábavnosti, pestrosti a rozmanitosti na jednej 

strane a smerovaním muzikálu k umeleckosti a vyhranenej estetickej dimenzii sa nemusí 

chápať ako neriešiteľný rozpor. Naopak. To, čo sa z bežnej optiky môže javiť ako rozpor, sa z 

optiky charakterizujúcej žáner môže javiť ako hlavná črta. Leonard Bernstein vo svojom 

výklade muzikálu a jeho genézy s touto žánrovou charakteristikou ráta: 

 „Hudobná komédia sa veľa naučila od revue. Naučila sa traktovať svoj príbeh na 

spôsob revuálneho predstavenia, naučila sa pracovať s rozmanitosťou a zjednotiť ju. Jedno z 

veľkých tajomstiev našej magickej formule je: upútať divákov súvislým a presvedčivým 

príbehom a predsa im nechať pocit, že zároveň sledujú predstavenie, zaplnené excentrickým 

tancom, veselohernými výstupmi, emocionálnym spevom, veselým spevom, peknými 

dievčatami, s tým všetkým akosi šikovne integrovaným do dobrého príbehu. Jednota v 

rozmanitosti – to bolo to najväčšie ponaučenie, aké dala revue hudobnej komédii.“ 

 S výkladom muzikálu súvisí aj vzťah muzikálu k operete. Ak opereta prináša pohľad 

do neznámeho vzdialeného, idealizovaného sveta (príbehy z aristokratických, umeleckých, 

exotických alebo iných atraktívnych prostredí), muzikál sa orientuje na to, čo je divákovi 

dôverne známe, čo často dobre pozná z bezprostrednej skúsenosti. Táto bezprostredná 

skúsenosť je daná nielen hovorovým alebo inak blízkym jazykom, ale aj zrozumiteľnou, 

blízkou hudbou. Os vzdialené, cudzie – domáce, známe je príznačná nielen pre príbeh, ale aj 

pre jeho umelecké a inscenačné stvárnenie. 
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 Z estetického hľadiska ide o snahu prostredníctvom umenia prepojiť estetickú 

skúsenosť s bežnou životnou skúsenosťou. Muzikál sa tak stáva fenoménom, ktorý nie je 

uzavretý vo veži zo slonoviny. Naopak. Je spätý s každodenným životom. To z hľadiska 

estetického vnímania umožňuje kontinuitu medzi estetickou dimenziou muzikálu a 

normálnymi životnými javmi. Napriek tomuto zakoreneniu v každodennosti nemusí a ani by 

nemal byť muzikál formou populárnej kultúry, ale môže plodne zasiahnuť aj do vysokej 

kultúry. Roger Scruton v knihe An Intelligent Person´s Gruide to Modern Culture v tejto 

súvislosti konštatuje: „Iba ten, kto si aspoň čiastočne zachová modernistickú vieru vo 

vnútornú hodnotu vysokej kultúry, ju môže odovzdávať ďalej.“ 

 Muzikál hodný toho mena z životnej skúsenosti nevyberá náhodné momenty, život, 

ktorý len tak beží, ale pokúša sa esteticky uchopiť zavŕšený čin. Pravda, estetickú skúsenosť 

spája aj s pôžitkom, ale v proporčnej miere. V prípade moderného muzikálu platí, že má 

prinášať pôžitok a zábavu, ale aj klásť kritické otázky, ktoré prekračujú individuálne cítenie a 

smerujú k chápaniu kultúry a umeleckého diela v nej ako fenoménov, ktoré okrem iného 

poukazujú na to, že ľudský život je prekonávanie prekážok. 

Moderný muzikál sa musí vyslobodiť zo závislosti od reklamy, popu. Jeho diváci by mali mať 

prostredníctvom neho možnosť nahliadnuť do sfér vyššieho života, v ktorom kriticizmus a 

problém hodnoty a hodnotenia je základným pilierom civilizácie. 

 Tieto otázky nie sú však akousi „ideológiou muzikálovej tvorby“, ale úzko súvisia s 

problematikou muzikálového žánru. Riešenie žánrových otázok úzko súvisí aj so schopnosťou 

muzikálu niesť určité vyššie humanistické posolstvo.  

 Muzikálový žáner nemôže byť založený iba na fenoméne každodennosti a s ním 

spojených estetických konzekvenciách. Pravda umeleckého diela nie je jednorozmerná. 

Americký filozof a estetik John Dewey (1859 - 1952), zhodou okolností súčasník rozmachu 

muzikálovej tvorby, konštatoval, že žiadna skúsenosť nemôže byť nikdy zavŕšená, dokiaľ 

zostane estetickou, to znamená uväznenou iba do individuálneho cítenia ako sen alebo ako 

fantázia. Moderná muzikálová tvorba je otvorená fantázijnosti, niekedy až surrealistickej a 

stvárneniu sa ťažko vyhne akýkoľvek predmet alebo proces dnešného života. 

 Celý rad estetikov a filozofov 20. storočia zdôrazňoval, že umelecké dielo a estetické 

vedomie, ktoré sa naňho viaže, nemôžu byť umiestnené v akomsi ideálnom prostredí 

odtrhnutom od reality. Platí to v plnej miere aj pre muzikál. Pre jeho výklad majú podobne 

ako pre výklad iných umeleckých fenoménov svoj mimoriadny význam ústredné pojmy 

moderného humanizmu – kultúry, v tomto prípade predovšetkým kultúrny kontext zdravý 

rozum a vkus. 
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 Často o žánrovom výklade rozhoduje to, či prevažujú známe alebo cudzokrajné a 

neznáme prvky. To vedie Bernsteina dokonca k tomu, že niektoré muzikály (napríklad Loď 

komediantov alebo Kolotoč) pokladá za operety. Ukazuje sa, že stavať muzikál a operetu do 

ostrého protikladu nemá svoje estetické a umelecké opodstatnenie. Oba žánre čerpajú často z 

tých istých hudobných i divadelných zdrojov. 

 V dnešnom muzikáli sa akoby témy z každodenného života vyčerpali. Námety 

tvorcovia muzikálov čerpajú z rozmanitých exkluzívnych (exotických alebo historických) 

prostredí. Hrdinovia sú už iba v obmedzenej miere osoby, s ktorými sa môžeme ľudsky 

konfrontovať. Bernstein dokonca volá po novom Mozartovi, ktorý by v žánri muzikálu 

vytvoril novú Čarovnú flautu. Vidí typologický úzky vzťah medzi singspielom a muzikálom. 

Nebol napokon sám Bernstein tým novým Mozartom (alebo Shakespearom? ), ktorý vo svojej 

West Side Story vytvoril typ muzikálového diela, korešpondujúceho s problémami dnešnej 

doby? 

 Od celostných otázok sa estetický výklad muzikálu môže obrátiť k otázkam 

špecifickým. Základný význam má pre vyznenie idey konkrétneho muzikálu problém 

psychologickej koncepcie muzikálovej postavy. 

 Niektoré divadelné postavy majú psychologickú koncepciu minimalizovanú, 

vystupujú s jedinou dominantnou funkciou. Ideál psychologickej dimenzie dramatickej 

postavy, ktorý sa kryštalizoval od čias antiky až po činoherné divadlo, ktoré sa vyvíjalo 

paralelne s muzikálom, je kontinuitne vybudovaný psychologický rozmer postavy. Hovoríme 

o ideálu, ktorý sa kryštalizoval v oblasti činohry, ale originálnym a často aj svojráznym 

spôsobom k nemu prispeli aj iné žánre, napríklad opera. Koncepcia hudobno-dramatickej 

postavy ráta takisto s psychologickým rozmerom. Na jeho vyjadrení sa podieľa i hudba. 

 V oblasti moderného muzikálu sa hudba môže a nemusí podieľať na zverejnení 

psychologickej dimenzie postavy. V určitých prípadoch muzikálová hudba psychologický 

rozmer muzikálovej postavy posilňuje alebo priamo buduje, v iných prípadoch naopak hudba 

môže tento rozmer sploštiť, zmenšiť, spochybniť. Muzikál sa na tomto mieste podobá na starú 

operu sériu, ktorá v typológii svojich árií nemyslela iba na psychologický rozmer postavy, ale 

aj na rozmanité symbolické funkcie, ktoré má hudba schopnosť niesť, na očakávanie publika, 

ktoré od operných árií očakávalo aj uspokojenie svojich hedonistických chúťok. Typy árií 

potom často súviseli s vlastným dejom opery len voľne. Vzťah medzi opernou áriou a 

muzikálovou piesňou, ale aj medzi hovoreným slovom v muzikálovej tvorbe a recitatívmi v 

opere sérii, sa tak dostáva do určitej typologickej blízkosti. Samozrejme, paralela je iba 

symbolická. Ani na jeden ani na druhý prípad sa nedá pozerať výlučne ako na problém 
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plastickosti, trojrozmernosti postavy. Veď od opery série sa očakávala nielen psychológia, ale 

aj virtuozita a hudobná a divadelná krása. A od interpreta muzikálovej postavy sa očakáva aj 

čisto hudobný zážitok, ktorý nemusí hlboko organicky a logicky korešpondovať s dejom, ako 

u hudobnej drámy alebo vážnej opery 19. a 20. storočia. Nepokladám za správne nasadzovať 

na funkciu a kvalitu muzikálovej hudby kritériá, ktoré sa kladú na Wagnerovu hudobnú 

drámu. Často – a v tom je ďalšia podobnosť medzi oporou sériou a muzikálom – je zaujímavý 

rámec, ktorý autori vymyslia, aby do členitej muzikálovej dramaturgie zasadili pieseň – a aby 

táto pieseň alebo hudobné číslo vôbec malo svoje vtipné opodstatnenie, ktoré často 

zarezonuje silnejšie než hlbšie vnútorné korešpondencie hudby a deja. 

 Podobný efekt v oblasti hodnotenia a výkladu muzikálovej produkcie nastane vtedy, 

keď niektorú z hlavných postáv muzikálu naštuduje hviezda populárnej hudby. Často majú 

potom diváci problém rozlíšiť svoje nároky na zverejnenie dramatickej postavy od nárokov na 

prezentáciu pekných pesničiek interpretovaných hviezdou, ktorú chápu ako hviezdu pop 

music, nie ako muzikálovú postavu. No na druhej strane treba konštatovať, že pódiové efekty 

sprevádzajúce vystúpenia mnohých skupín populárnej hudby (Rolling Stones) sa svojou 

spektakulárnosťou plne vyrovnajú muzikálovým produkciám s masovým dosahom a niekedy 

ho aj predčia. 

 Na druhej strane existujú muzikály, ktorých základom je kvalitná pop music. Takým 

príkladom je muzikál Mamma mia! Tento muzikál je založený na obratnom a ústrojnom 

začlenení pesničiek populárnej skupiny ABBA do svojej dramaturgickej štruktúry. Mnohí 

kritici pokladali toto muzikálové dielo aj jeho londýnsku inscenáciu za dokonalý príklad, ako 

má vyzerať moderné komerčné zábavné divadlo. Patrí k nemu živý orchester, excelentné 

spevácke výkony, výrazný zástoj tanca, pričom tancujú na pódiu aj sólisti. Hoci základom 

muzikálu sú pesničky skupiny ABBA, jednotlivé situácie sú rozohrávané s jemnosťou, 

prirodzenosťou, najmä prechody z hereckej akcie do spevu sa vyznačujú plynulosťou a 

nenásilnosťou. 

 Pobaví sa tak divák, ktorý pozná tvorbu skupiny ABBA len zbežne, ako aj ten, kto je 

fanúšikom ich hudby. Môže sa pobaviť z nového kontextu, do ktorého sú pesničky zasadené. 

 Spojenie výsostne populárnych a svetovo rozšírených pesničiek s príbehom je 

založené na jednoduchosti príbehu. Dcéra nezávislej, slobodomyseľnej matky, bývalej 

príslušníčky hnutia hippies, si pozve večer pred vlastnou svadbou troch potenciálnych otcov 

svojho dieťaťa a usiluje sa prísť na to, ktorý z nich je ten pravý, s ktorým z nich pôjde 

nasledujúci deň pred oltár. Všetko sa napokon vyrieši s láskavým humorom a jemnou 

nadsádzkou. Zložitosť lásky a medziľudských vzťahov sa tu zobrazuje vtipne, občas aj 
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dávkou štipľavosti a pikantnosti. K slovu však príde aj sentiment a dojatie, takže komerčný 

zámer hudobno-zábavného divadelného diela má širokospektrálny záber. Kritika pri 

hosťovaní muzikálu v Českej republike a na Slovensku konštatovala, že divák, ktorý navštívil 

inscenáciu muzikálu Mamma mia!, sa už nabudúce nenechá opiť rožkom povrchných a 

neinvenčných domácich muzikálových produkcií. Ukazuje sa teda, že argumenty producentov 

domácich muzikálov, že obecenstvo túto trápnu povrchnosť vyžaduje a očakáva, sú falošné. 
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