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Ukázka z opery Hubička od Bedřicha Smetany 
 
Vypravěč (Daniel Rous) 
Povídka Hubička, kterou Karolina Světlá napsala v r. 1871, se stala předlohou pro 
světoznámou operu Bedřicha Smetany se stejným názvem - Hubička. Libreto k této opeře 
napsala Eliška Krásnohorská. Poslechněte si úryvek z opery, v němž se Lukáš s Vendulkou 
přou o hubičku. 
 
 
Text ukázky z opery 
 
Vendulka 
Jeť jasno od červánků, slyš, nežli temno nastane,  
pak z hrobového spánku si matka k dítku přivstane.  
V ten písek drobný hebce se vtisknou její šlépěje,  
až stoupne ke kolébce a zakolébá, zapěje. 
A kdyby ve zlých rukou své siré dítko viděla, 
pak žalostí a mukou by v půlnoci zde kvílela. 
Ty ubohé mé robě, ty matku potěš úlevou, 
zjev jí, až přijde k tobě, že dobře bdím tu nad tebou. 
 
Lukáš 
Dej mrtvým spát, nám volno blaze žít, jsme svoji! 
 
Vendulka 
Prosím tě, ach nech mě být! 
 
Lukáš 
Jsme sami teď!  
 
Vendulka 
Ne, pravím, nech mě být! 
 
Lukáš 
A pročpak? Či se ani nesmím ptát,  
proč hubičku mi posud nechceš dát? 
 
Vendulka 
Mám proč! Chci nebožku tvou ženu ctít; 
věz, hubičku dřív nemáš přislíbenou, 
až po svatbě, až budu tvojí ženou, 
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pak nebožce to nesmí líto být! 
 
Lukáš 
Až do svatby mám čekat? 
Ty chceš mě lekat. 
Jak to mé žínce sluší, 
Když mě tak žertem dohřeje! 
Dřív dá mi celou duši 
pak hubičku mi nepřeje  
a hodně se mi vysměje. 
A přec bych rád. 
 
Vendulka 
Mám věru zlost! 
 
Lukáš 
Máš víc mi přát! 
 
Vendulka 
Mám toho dost! 
 
Lukáš 
Tvou líbat líc, nic nechci víc, 
tu marný vzdor a žádný spor, 
již neprosím, kde bráti smím, 
chceš se mnou zbýt? 
Svou hubičku chci mít! 
 
Vendulka 
Nežertujíc, leč pravdu díc, 
ti kladu vzdor, nech marný spor, 
již pokoj s tím si vyprosím, 
chci mrtvé ctít 
a nyní nech mě být! 
 
Bedřich Smetana: Hubička. Komická opera o 2 dějstvích.  
Hraje Orchestr Janáčkovy opery v Brně, František Vajnar. Supraphon 1994.  
Zpívají Eva Děpoltová a Leo Marian Vodička. 
Partnerem zastavení č. 2 je Supraphon a.s. Celou operu je možné zakoupit a stáhnout zde: 
http://www.supraphonline.cz/album/2538-smetana-hubicka-komicka-opera-o-2-dejstvich-komplet 
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