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V opernom diskurze sa termín „kánon“/„kánonický“ vyskytuje zväčša v súvislosti s 
pomyselným zoznamom diel, ktoré definujú európsku opernú tradíciu. Druhou oblasťou, 
v ktorej sa termín používa, je reflexia inscenačnej praxe, pričom i tu sa zväčša pojednáva 
o vyššie zmienených kánonických dielach – najmä vtedy, ak je podľa názoru hodnotiteľa 
narušený ich interpretačný kánon.  

Pevnou súčasťou európskeho operného kánonu je aj Fidelio Ludwiga van Beethovena. 
Popri hudobných kvalitách sa ňou stal pre svoj ideový rozmer: humanistická výpoveď 
o víťazstve slobody a práva pointovaná v slovách záverečného zboru oslobodených väzňov 
„Gerechtigkeit mit Huld im Bunde“ (spravodlivosť spojená s milosrdenstvom) je vnímaná ako 
nadčasový morálny imperatív.  

Fidelio ostáva titulom kmeňového repertoáru napriek tomu, že nepatrí k jednoducho 
inscenovateľným dielam. Z rozporu textovej a hudobnej zložky je zrejmé, že geniálny 
symfonik nebol hudobno-divadelným skladateľom, napokon, ostal pri jedinej opere, ktorú 
v priebehu dekády (1805 – 1814) trikrát prepracoval. Dielo sa začína ako nemecký singspiel 
z malomeštiackeho prostredia s prvkami ľúbostnej prezlekovej komédie, v druhom dejstve sa 
mení na veľkú tragickú operu a v treťom dejstve dospeje k monumentálnej zborovej apoteóze 
slobody, ktorá má však bližšie k vokálno-symfonickým než hudobno-divadelným žánrom. 
Súčasným inscenátorom komplikujú prácu aj hovorené dialógy, ktorých obsah a štylistika 
pôsobia archaicky.  

Predkladaná štúdia na príklade vybraných inscenácií skúma, ako sa tvorcovia 
vyrovnávali/vyrovnávajú s ideovým odkazom opusu i s jeho problematickou hudobno-
dramaturgickou štruktúrou. Skúmanú vzorku tvoria tak staršie slovenské inscenácie, ktorými 
umelci reagovali na blížiacu sa či už nastupujúcu neslobodu a ideologický útlak (Viktor Šulc, 
SND, 1936; Július Gyermek, SND, 1970), ako aj nové práce slovenských i zahraničných 
režisérov, ktorí – v súlade so skepticizmom súčasného (nielen operného) divadla – polemizujú 
s idealistickou pointou diela, prípadne ju úplne popierajú (Andreas Homoki, Opernhaus 
Zürich, 2013; Martin Bendik, SND, 2017; Amélie Niermeyer, Wiener Staatsoper, 2020 a i.).  
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