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Historik Ther nahlédl tři středoevropské operní scény včetně pražského NÁRODNÍHO DIVADLA v kontextu doby

Jestliže německá verze publikace Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin (Od založení do první světové války) nesla název In der Mitte der Gesellschaft (Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914), vidíme u české edice ten posun - s cílem upoutat tuzemského čtenáře. Koneckonců zdůraznění národního a evropského prvku vystihuje jeden z hlavních cílů knihy vydané u nás u příležitosti 125. výročí činnosti pražského Národního divadla. Dodejme, že originál vyšel roku 2006 v prestižním nakladatelství Oldenbourg a v témž roce byla této práci německého historika Philippa Thera (1969) udělena cena Rakouské Akademie věd. Ther zde zužitkoval řadu zkušeností, jichž nabyl nejen kupříkladu při studiu sociologie, politologie, dějin východní Evropy, nýbrž i při předchozích výzkumech problematiky odsunu, židovské otázky či středoevropského nacionalismu.
Místa pro sebeuvědomění Philipp Ther si u knihy o opeře ve střední Evropě předsevzal několik ambiciózních cílů a je třeba říci, že je splnil. Jádro publikace tvoří mnohovrstevnatě pojatý popis tří operních scén: dvorního divadla v Drážďanech, šlechtického divadla ve Lvově a divadla měšťanského typu v Praze. Tato volba pokrývá různá institucionální zakotvení operních scén, zároveň však jasně vymezuje danou problematiku po stránce geografické. Ther uvádí zásadní důvody sepětí oné trojice divadel: řešily koexistenci repertoáru v národním a v cizím jazyce a byly úzce spojeny s národním hnutím. A zároveň všechna ta tři hlavní zemská města řešila otázku vymezení se: v případě Prahy a Lvova to byl proces kulturněpolitického zápasu s německým etnikem, v případě Drážďan se jednalo o snahu Saska hrát významnější roli nejen ve vztahu k Prusku, nýbrž i k ostatním německým státům. Osu těchto tří měst, vyplněnou výměnou osob, repertoáru, dramaturgie, vlivů či vzájemné reflexe, Philipp Ther podpírá mnoha příklady a nezapomíná ani na vztahy vůči operním scénám v Berlíně, Budapešti, ve Vídni a dalších evropských městech. Takto širokého záběru využívá k tomu, aby demonstroval povahu kontaktů a vlivů, které přicházely zejména z Paříže, Milána a Vídně.
Předností Therova textu je schopnost zaujmout čtivým a napínavým popisem, v němž spojuje metody z oblasti společenské a kulturněhistorické. Daří se mu tím překročit tradiční schéma popisu operního provozu jako přehledu repertoáru a umělců. Autor akcentuje politickou a sociální funkci operních domů, ovšem neopomíjí ani kritéria estetická či ryze hudební.
Nejen pro vyznavače árií Českého čtenáře bude téměř jistě nejvíce zajímat kapitola věnovaná Praze. Ther díky stejné struktuře popisu všech tří scén záměrně umožňuje vyhnout se nutnému přečtení kapitoly o Drážďanech a Lvově. U pražské scény měl historik k dispozici největší množství pramenů a literatury, a tudíž právě v této kapitole historik došel největšího naplnění svých cílů. Prostřednictvím dějin opery Národního divadla, jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí v českých zemích, de facto popisuje vývoj české kultury. Vyváženě se dotýká determinace operního provozu domácí politikou (známý boj staročechů a mladočechů o Národní divadlo), upozorňuje na slabý ohlas myšlenky národního divadla ze strany Moravy a Slezska. Kulturní zápas s německými enklávami v případě Lvova a Prahy chápe jednoznačně jako hnací sílu pro emancipující se slovanské národy.
Svým pojetím Ther ukazuje, že „centrální Evropu“ lze zkoumat jako fenomén se specifickou sociálně-komunikační historií i bez dominantní opory geografickopolitického rázu.
Velkým přínosem této práce bezesporu je fakt, že mnohá dílčí témata rehabilituje. Kapitolou o Praze vznikl první ucelený text zaměřený na Národní divadlo ve středoevropském a částečně i evropském kontextu. Jedná se na tomto poli o další významný ediční krok, který lze přiřadit k vydání publikace Česká divadelní encyklopedie. Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století (Praha 2006).
Philipp Ther se dle vlastních slov snaží navázat z pozic kulturních dějin na politicky orientované práce Otto Urbana a Jana Křena k problematice soužití Čechů a českých Němců. Tím dobře navazuje na sborník Deutschsprachiges Theater in Prag (Praha 2000). Neméně důležité je i osvětlení vazby polské Haliče - s výrazným vlivem tamní židovské komunity na operní provoz - v Praze. Vedle rejstříků míst, jmen a děl je kniha doplněna o cenný seznam použitých archivních fondů ke všem třem scénám. Některé drobné nepřesnosti obsažené v německém vydání byly v českém opraveny.
Tato čtivě napsaná a interdisciplinárně pojatá kniha, vybavená i řadou méně známých vyobrazení, má všechny předpoklady oslovit i ty lidi, které opera jako instituce s přesahy do různých sfér či jako multimediální fenomén své doby dosud nelákala, či dokonce odrazovala.

