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Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech.
Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn.
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Slovo úvodem
Rád listuji v albech s fotografiemi. Připomíná mi to, co už je dávno minulostí.
Měl jsem od mládí rád divadlo, především operu a sen se mi vyplnil. Nejen, že
jsem byl režisérem, ale i manželem operní pěvkyně.
Několik vzpomínek jsem koncem minulého století uveřejnil v novinách. Můj syn
Pavel je seřadil do útlé knížečky, v nákladu 10-15 kusů, a já ji, sem tam, někomu
příležitostně věnuji. Pro pobavení - proto causerie.

Únor 2004
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Autor článků Jaroslav Ryšavý v rodinném kruhu
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První šéf jihočeské opery
Vystavěl základy kvalitního souboru
(20. 4. 1994)

Emil Křepelka byl prvním šéfem opery Jihočeského divadla, přesněji - první po oficiálním ustavení operního souboru k 1. lednu 1959.
Opera v jihočeské metropoli už jednou
totiž existovala. Vznikla spolu s Jihočeským
národním divadlem před 75 lety. Tehdejším
prvním šéfem byl Jožka Charvát, dirigent,
který své plné uplatnění našel později v Národním divadle v Praze. Jeho dcera byla
známá herečka a vynikající recitátorka Julie
Charvátová. Už koncem padesátých let se
jasně ukazovalo, že České Budějovice pro
operu zrají. Byl tu operetní soubor který se
soustavně věnoval se zdarem operní tvorbě.
Byli tu dobří sólisté (B. Havlíčková, V. Stiborová, E. Valentová, R. Kratochvíl, E. Brada, Ada Šmíd, J. Veverka, St. Stolbenko, Fr.
Kokejl, M. Jelínek) a hlavně tu byla chuť i zdravé sebevědomí. Osvědčila se několikaletá spolupráce s dirigentem Národního divadla Janem
H. Tichým, která vyvrcholila uvedením Signora Kartáče G. Rossiniho
v československé premiéře. Rozhlasový i televizní přenos upozornil
v celostátním měřítku na kvality souboru.
Emil Křepelka (1922) měl za sebou dirigentskou praxi v brněnské
opeře i několikaleté šéfování v opeře opavské. Doplnil zdejší soubor o
znamenité sólisty - Zd. Kareninovou, A. Havlicovou, M. Poštovou, St.
Součkovou, J. Součka, R. Kvirence. R. Wolka, R. Tučka, K. Fuka, angažoval režisérku Inge Švandovou, dirigenta D. Brázdu, nynějšího ředitele kůru katedrály sv. Mikuláše Karla Fráňu. Rozšířil sbor opery, v jehož
čele stál Jiří Kosina, rozšířil i orchestr. Inspicientka Zd. Dubská dodnes zodpovídá za všechna představení opery. Rád bych připomenul i
První šéf jihočeské opery
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vynikajícího korepetitora dr. M. Lanczaka, bez kterého jsem si někdy
provoz opery nedovedl představit.
Emil Křepelka zvládl s nečekaným zdarem i dramaturgickou náročnost. Hrál se Dalibor, Prodaná nevěsta, Rusalka, Káťa Kabanová, Zlatý kohoutek, Faust, Rigoletto, Traviata, Carmen, Lazebník sevillský.
Problematické bylo úplné likvidování operety. Nehrála se plných osm
let. Vyvolávala to nespokojenost ctitelů této lehkonohé múzy. Dodnes
mi nejsou jasné Křepelkovy spory s orchestrem, které vyvrcholily
ve stávce orchestru (v té době rychle ututlané) a jeho odvoláním z funkce šéfa v říjnu 1962.
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Moje nejtěžší režie
(17.4.1993)

Jednou, v době mého působení
v ope ře Ji ho če ské ho di vad la,
jsem režíroval i mimo divadelní
scénu. To bylo tak. V březnu roku
1968 uvedlo JD operu Bohuslava
Mar ti nů „Hry o Ma rii“. Na
premiéru se ohlásila vdova po
skladateli, paní Charlotta Martinů, že přijede odpoledním rychlíkem.
Už odpoledne toho dne mne
v divadle vyhledal další vzácný
host - dr. Miloš Šafránek, skladatelův přítel, životopisec a v roce
1931 svědek na svatbě Bohuslava
a Charlotty. Vyslovil přání - chce
se už před premiérou setkat s paní Charlottou. Nic samozřejmějšího a
pro mne snazšího jsem ani nečekal. V režijním zápalu (uváděnou operu jsem režíroval), jsem určil kterousi budějovickou vinárnu - tam že se
oba vzácní hosté setkají.
Čáru přes rozpočet mi však udělala paní Charlotta už při příjezdu na
nádraží. S francouzským šarmem mne požádala - zařiďte, prosím, abych
se s panem Šafránkem nesetkala.
Dodnes mi není znám důvod nesouladu mezi těmito sympatickými
lidmi. Přání paní Charlotty jsem vyhověl, ale byla to asi moje nejtěžší
režie.

Moje nejtěžší režie
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Araniny lípy
(19.5.1993)

Lípa od nepaměti k nám promlouvá vůní domova, zvlášť v dobách
těžkých. Kněžna Libuše soudila Na Vyšehradě rozvaděné bratry pod
lípou, zatímco ve Stadicích odpočíval Přemysl v poledním žáru a vzpomíná „Ó, vy lípy praotců, ruka vsadila vás...“. V Jiráskově Lucerně brání
mlynář Libor svůj strom proti zvůli panstva: „Ne, nevzdám se té lípy...“.
Českobudějovická výtvarnice Arana Mertlová si vyvolila hlavně dřevo lípy pro svá svědectví z dob nesvobody, na nesplněné sliby z dob
Pražského jara, na oběť Palachovu. Na víru ve vítězství pravdy, i té, která kdysi trápila Piláta, když vyslovil známou otázku - co je pravda?
A to, že po Velkém pátku přišla Velikonoční neděle, tvoří základ
Araniny víry a její tvorby, kterou v těchto dnech vystavuje v českobudějovické Galerii „K“.
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Jméno na tři
(7.6.1993)

Každý, alespoň trochu zdatný křížovkář, vyplní
bez váhání prázdná políčka „jméno skladatele Krejčího na tři“ . Málokdo ale o něm ví něco víc. Patrně
už vůbec ne to, že tento skladatel, dirigent a dramaturg opery Národního divadla v Praze, dlouholetý
šéf opery v Olomouci, byl dokonce krátkou dobu
správcem opery Jihočeského divadla.
Ale vezměme to pěkně popořádku. Když se v roce
1904 narodil, dostal jméno František, z toho vznikl
Išek. Nakonec mu říkali Iša. Patrně se mu to líbilo,
protože si toto mazlivě dětské zdrobnění jména ponechal až do své
smrti v roce 1968.
Zničeho nic se v sezóně 1965/66 ocitnul v čele opery Jihočeského divadla.
Obecenstvo ho přijalo s nadšením a sympatiemi.
Byl osobností nejen za dirigentským pultem, ale i na ulicích města.
Každé ráno chodil do katedrály na mši. Cestou z kostela opatřoval nákupy.
V Jihočeském divadle měl vyhraženou místnost na přespávání. Do
Prahy jezdíval vlakem a pokaždé s obrovským kufrem. Trvalo dlouho,
než jsme zjistili, že v něm vozí velikou peřinu - byť jen na jednu noc. Ta
peřina se stala proslulou: jednou v noci mu začala hořet - patrně chytla
od teplometu. Iša Krejčí v děsu a hrůze chňapl hořící duchnu, ve spodním prádle s ní běžel přes vrátnici diva del ní ho domu - sto jí na bře hu
Malše, takže k vodě nebylo daleko.
Šup tam s peřinou! Jenže zapomněl,
že je zima a řeka je tudíž zamrzlá...
Vrátnému dal padesát korun za mlčení.

Jméno na tři
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Ráno kluci tmavé pleti tahali peřinu z řeky. Iša mi při ranním setkání
v divadle hlásil: „Pane kolego, já jsem v noci hořel, ale nikomu to neříkejte“. Samozřejmě, že už to zatím věděly celé Budějovice a zvěst se šířila
ku Praze. Nevěříte? Moje manželka, Stanislava Součková, v těch dnech
zpívala v Národním divadle. A už ve dveřích ji operní sekretářka vítala
slovy: „Prý vám v Budějovicích Iša zapálil divadlo.“
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Ivonina Bastienka
(23.6.1993)

Ivona Solonková - dnes již slavná klavíristka, žákyně profesorky Kotrčové. O jejím letošním úspěchu na Pražském jaru psal s uznáním i celostátní tisk. Tu roli Bastienky zpívala už jako devítiletá. Naučila se ji v
pěvecké třídě Jarmily Nováčkové. Mám dojem, že všechny žačky a
všichni žáci J. Nováčkové museli nastudovat Mozartovu „operku“ Bastien a Bastienka. Koneckonců i ona sama ji zpívala už jako posluchačka
konzervatoře. Měl jsem štěstí, že jsem ji tenkrát na představení viděl.
Pro její lásku k Bastienovi říkám své milé kolegyni Jarmila Bastienka
Nováčková. Ivona zvládla svoji operní roli s velkým úspěchem a jako
režisér konstatuji, že s ní byla krásná spolupráce. Jsem rád, že ve svém
životním oboru, tedy klavíru, dosahuje takových výsledků.

Ivonina Bastienka
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Nevrťte s tím, pořád...
(30.6.1993)

V roce 1965 se hrála na ojedinělé scéně, otáčivém hledišti v Českém
Krumlově, opera, tuším, že to byla Carmen. Iša Krejčí právě nastoupil
do funkce správce Jihočeské opery, a chtěl vidět a slyšet své budoucí
„poddané“. (To byl jeho oblíbený výraz). Byl nadšen prostředím a skvělou akustikou. K mému překvapení mu však vadilo to, co se divákům
líbí nejvíce. Říkal: „Proč s tím pořád vrtíte?“ Odpověděl jsem, že obecenstvo právě na to čeká. „Tak je povrťte o přestávce, a jak začne hrát
hudba, tak s tím už dejte pokoj,“ mínil. Nakonec udělal kompromis. Na
Krumlově se mu líbilo, navštívil ještě několik představení, ale na točnu
už nešel. Procházel se po cestičkách v zámeckém parku, soustředěně
poslouchal, ovšem někdy ho „zachytil“ reflektor a Iša nechtěně spoluúčinkoval v Carmen.
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Kdy se narodila
(10.7.1993)

Divadelní pamětníci si jistě vzpomenou na Evu Valentovou, dlouholetou sólistku opery Jihočeského divadla. Nevím to přesně, ale nejméně 30 let, tedy po celou svou uměleckou dráhu, působila v Českých
Budějovicích. Koncem června oslavila paní Eva Valentová své životní
jubileum (u žen se to prý nemá prozrazovat). Když se Eva Valentová
narodila bylo Dvořákovu Jakobínu už 34 roků.

Kdy se narodila
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Sundejte si ty kalhoty, pane profesore...
(24.7.1993)

Začíná to téměř pikantně, skutečnost je ovšem velmi prozaická. Tím
pro fe so rem byl dr. Vác lav Holzknecht, všem milovní kům hudby
dobře známý. Tou vyzývatelkou moje
manželka Stanislava.
Jak to tedy bylo? Profesor Holzknecht často a rád dojížděl do Českých Budějovic. Uváděl zde koncerty,
přednášel a vykládal o hudbě. Obyčejně zašel k nám na kafe, pobesedoval, chvíli si odpočinul... Jednou přijel
z Prahy autem, aby uváděl večerní
koncert Jihočeské komorní filharmonie. Cestou se mu roztrhly kalhoty od
pasu po koleno - tedy díra zející v půlmetrové délce. Tenkrát byla vyslovena nabídka - já to na stroji zašiju, za
chvíli je to hotové. Jenže pan profesor to považoval za zbytečné, možná
se mu nechtělo svlékat: „Nějak šikovně vpluju na jeviště, sednu si do křesla a nikdo nic nepozná“.
Jak řečeno, tak provedeno. V roztržených kalhotách se pan profesor
vrátil do Prahy. Publikum bylo spokojeno, ničeho si nevšimlo.
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Přípitek, tak trochu zapomenutý
(4.8.1993)

Bylo po olympiádě v roce 1964. Věra Čáslavská tam sbírala medaile
jako my letos houby. Takto ověnčená zlatem, objevila se jednou u nás,
v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Dávala se tenkrát mimořádně úspěšná Hojdysova inscenace Čajkovského Labutího jezera.
Hrála se dokonce před otáčivým hledištěm v zámeckém parku na
Krumlově. Zkrátka tento balet chtěla vidět. Proč? Protože jednu
z hlavních postav v tomto představení tančila její sestra Hana, dlouholetá primabalerína baletního souboru. Po představení jsme se sešli v divadelním klubu, abychom olympijské vítězce připili a pogratulovali
k úspěchu.
Věra ještě zazářila na další olympiádě v roce 1968. Pak ale přišla léta
„odsunutí“. Až po roce 1989 se Věra opět objevila, dokonce na Hradě,
i v čele našeho olympijského výboru.

Přípitek, tak trochu zapomenutý
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Třicátá třetí inscenace
(Nad smutnou zprávou z Bratislavy)
(16.8.1993)

Už téměř čtvrt století uplynulo od premiéry opery slovenského skladatele Eugena Suchoně „Krútňava“ v Jihočeském
divadle.
Byla to tenkrát, 7. března 1971, významná událost - na přelomu ještě dozní va jí cí ho Praž ské ho jara, ale už
pro bí ha jí cí nor ma li za ce. Pře de vším
hlavně proto, že na premiéru přijel
z Bratislavy sám autor i s chotí. A také, že
Jihočeši byli v Čechách první, kdo ve
svém divadle uvedli Krútňavu slovensky.
Řada premiérových hostí si také, i když
tak nějak potichu, uvědomila, že to byl
den narozenin TGM. Sám Suchoň se
tehdy vyjádřil, že je právě tomuto datu rád.
V době, kdy jsme uvažovali o nastudování Suchoňovy Krútňavy,
jsme s dirigentem Karlem Noskem (tehdy byl šéfem opery JD) navštívili skladatele v jeho bratislavském bytě. Zájem autorův byl velký. Snad
proto, že uvidí svou operu na nejmenším operním jevišti u nás a možná
v celé Evropě. Po premiérách na velkých scénách, kterých se Suchoň
s důslednou pravidelností zúčastňoval, vyvolávalo uvedení opery v Budějovicích přinejmenším zvědavost a možná i trochu nedůvěry.
O to větší byla naše radost, když Eugen Suchoň po premiéře projevil
nelíčenou spokojenost, jak o tom svědčí jeho zápis v pamětní knize divadla. Na první stranu programu mi tehdy napsal:
„Som prekvapený a dojatý nad novým poňatím Krútňavy v Českých
Budějoviciach. Srdečná vďaka!“
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V rozhovoru s Janem Chmelíkem pro Zápisník JD Eugen Suchoň
uvedl, že budějovická inscenace Krútňavy je v pořadí třicátá třetí z toho
sedmnáctkrát ji inscenovali v cizině. A dodal, že dojem z jejího jihočeského nastudování je výborný, že nepočítal s tak dokonalým provedením proto, že zdejší možnosti, jeviště i akustika jsou skromné.
Tuto vzpomínku na Suchoňovu návštěvu v Budějovicích jsem původně připravoval až k 25. září, kdy by se skladatel dožil 85 let. Smutná
zpráva z Bratislavy, že začátkem srpna zemřel, mne přiměla psát dříve
a pozměnit blahopřání v závěru na projev lítosti nad odchodem velké
kulturní osobnosti, skromného člověka, velkého skladatele.

Třicátá třetí inscenace
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Kdo je ta nóbl dáma?
Jako nóbl dáma se kdysi nechávala fotografovat Monika Jeřábková,
bývalá ředitelka Jihočeského divadla i se svým pejskem. Setkávala se
často s nevděčností a nepochopením svých současníků. Prý dávala
přednost pakultuře, tedy operetě.
Je o tom i dobová - nerudovsky laděná veršovačka:

Představí se Jeřábková:
„Těžkou mám já v žití túru vozit musím z města k městu
kulturu i pakulturu.
Kulturu však lidi nechtěj,
jenom nad ní nosem vrtí.
Jak já ji mám prosazovat,
když i vláda na ní škrtí?“

Pozoruhodný je autor těchto veršíků - Rudolf Stejskal. Byl to bratr
Josefa Stejskala, významného dramaturga činohry JD, popraveného
za protektorátu (píšu schválně s malým „p“). Jeho nadřízená, ředitelka
Jeřábková skončila svůj život obdobně, v koncentračním táboře roku
1944. Myslím, že oba sloužili dobře dobré věci.
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Dobrá rada
Po 33 letech se celé události, sólista opery Národního divadla v Praze
Jaroslav Souček, usmívá. Tenkrát mu do smíchu patrně nebylo. Čerstvý
konzervatorista nastoupil jako sólista do opery Jihočeského divadla.
Tehdejší šéf Emil Křepelka mu přidělil sedm rolí. „máte na to celou dovolenou“. Mezi těmi úkoly byl i slavný toreador Escamilio z Bizetovy
opery Carmen.
Pro zkušeného pěvce role oblíbená a vděčná. Jenže pro začátečníka?
Zapadnout do už zajeté inscenace, prakticky bez zkoušek? Souček se
však držel statečně. Snad i úspěch po slavné árii se dostavil. Jen v závěru si smělý toreador nějak spletl režijní záměr (spletl si směr). A tak mu
pohotový kolega z portálu poradil: „Kam jdeš, vole, bejci jsou vedle.“

Dobrá rada
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Vyrazil Carmen dech
(25.8.1993)

Nedávno jsem listoval ve svých fotografických albech, když tu najednou se
na mne usmály dvě známé tváře.
Tenorista Josef Veverka nás letos na
jaře zarmoutil. Odešel ze života a snad
teď pěje na věčné operní scéně. Na té
naší, jihočeské, působil do roku 1961,
kdy přesídlil do Brna. K nám do Budějovic se rád vracel, nejčastěji o Vánocích.
Slýchali jsme ho, jak slovy „Hej mistře,
vstaň bystře“ zahajoval Rybovu Českou
mši vánoční.
Jeho herecké začátky se vyznačovaly
hereckým realismem, prostě se neznal.
Přesvědčila se o tom půvabná sólistka
opery Národního divadla v Praze Ivana
Mixová, když hostovala na otáčivém hledišti v Českém Krumlově v Bizetově Carmen. Ve druhém dějství má Don José srazit Carmen na zem,
aby v zápětí zapěl slavnou tenorovou árii „Květ onen z ruky tvé mi dán“.
Josef Veverka splnil režijní příkaz do detailu; mrštil Ivanou Mixovou
na zem a pěl. Jenže ta zůstala ležet.
Traduje se, že představení bylo přerušeno; José vyrazil prostě své milované Carmen dech. Ivana Mixová po ošetření, údajně s úsměvem,
celé představení dokončila. Tolik vzpomínka na Josefa Veverku.
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To je medailí!
(1.9.1993)

Kdo je ten pán, ověšený medailemi? Jmenoval se Jindřich Vodílek. Jezdil a vyhrával
mnohé cyklistické závody. Že ho neznáte?
Dost možná, protože to bylo před sto lety.
Znala ho ale dívka jménem Emílie Kittlová. Líbil se jí a milovala ho, byla to její první
opravdová láska. Ale Jindřich Vodílek, syn
pražského školníka, dal bohaté slečně košem. Emílie si zoufala a dokonce se pokusila
o sebevraždu. K tragédii nedošlo, ale poznamenalo to celý další život budoucí slavné
pěvkyně E. Destinnové. Přišly sice světové
úspěchy, oslnivá kariéra, ale na druhé straně
se nenaplnila její touha po opravdové vroucí
lásce. Ani manželství, uzavřené v závěru života s (o dvacet let mladším
letcem) Joe Halsbachem, se nezdařilo. Taková byla cesta životem slavné, ale nikterak šťastné umělkyně. Když zemřela, byl prý na její přání
obrázek J. Vodílka vložen do rakve.

To je medailí!
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To byl pamětník!
(11.10.1993)

O kom je řeč? O někdejším dlouholetém členovi orchestru Jihočeského divadla Janu Havlinovi. Možná se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale hrál na své housle při zahajovacím představení Smetanovy
Prodané nevěsty dne 10. srpna 1919. Ano, čtete správně. Tenkrát vzniklo Jihočeské národní divadlo.
S Janem Havlinou jsem se seznámil při svém příchodu do divadla
v roce 1962. Jeho paní měla v divadle bufet a on - už jako důchodce - jí
pomáhal. Zaujaly mne vzpomínky, které měl doložené v sešitě s údaji
o počtech členů orchestru, o hostech, zájezdech apod.
Poslední roky svého života prožíval v Domově
důchodců na Dobré vodě,
kde tehdy byla také moje
devadesátiletá maminka.
Navštěvoval jsem je oba až
do jejich smrti v roce 1989.
To bylo Janu Havlinovi tuším 94 let.
A teď to nejzajímavější.
Jan Havlina byl jediným
člověkem, který si pamatoval, že v Jihočeském divadle
zpí va la
Emma
Destinnová, a to Libuši. Při té vzpomínce pan Havlina pokaždé s dojetím připomenul, jak na něho zapůsobila Libušina slova: „A co dí Šťáhlav, mladší obou bratří.“
Hovořil také o návštěvě Leoše Janáčka v Písku. To by souhlasilo, Janáček tam zajížděl, protože v Písku bydlela jeho inspirátorka Kamila
Stösslová. Po představení zašel údajně Janáček mezi členy orchestru a pochválil je - bylo jich jen dvacet.
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A konečně třetí svědectví, Jan Havlina byl v Jihočeském divadle aktivním účastníkem smetanovského cyklu - všech osmi oper. Uskutečnil
se v roce 1924 ke stému výročí narozenin skladatele. Na tento fakt byl
velmi pyšný - právem.

To byl pamětník!
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Aktuální vzpomínka
(18.11.1993)

Zmínka o tom, že šéf opery Jihočeského
divadla Josef Průdek připravuje jako režisér
v Národním divadle v Praze operu Antonína
Dvořáka Jakobín, se už v tisku objevila.
Vzpomněl jsem si při té příležitosti, jak
jsem se v době, kdy jsem působil v opeře JD,
s Josefem Průdkem setkal poprvé. Roku
1968 jsme s tehdejším šéfem opery Karlem
Noskem jeli na „lov“ do divadla Disk, scény
AMU. Zrovna dávali Mozartovu Figarovu
svatbu. Moc se nám líbila čtveřice hlavních
postav. Pozvali jsme je do Budějovic do konkurzu - přijati byli všichni. Pro zajímavost uvádím jejich jména: Štěpánka Hraničková, Věra Srnková, Jana Smítková a Josef Průdek. Kdo
mohl tenkrát tušit, že byl angažován budoucí šéf opery JD a dokonce i
ND v Praze.
A jaká náhoda! Jedna z jeho prvních rolí byl padouch Adolf právě
ve Dvořákově Jakobínu. Tehdy měl Jakobín premiéru 25. října 1969,
tedy před čtvrt stoletím.
Premiéra Jakobína v Národním divadle v režii Josefa Průdka se
uskuteční 21.a 22. prosince. U dirigentského pultu se objeví jeden
z nejlepších českých dirigentů současnosti Zdeněk Košler, autorem
scény je Karel Chaba.
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Jaká asi byla skutečnost
(15.12.1993)

Oskar Nedbal (1874-1930 v Záhřebu) byl
osobností v celoevropském měřítku a podle
Iši Krejčího ve své době prokazatelně nejlepším dirigentem.
I to snad bylo příčinou, proč Nedbala
Praha po roce 1918 nepřijala. Bystře ovšem
po něm sáhla Bratislava, kde se stal ředitelem tvořícího se Slovenského národního divad la a sou čas ně šé fem jeho ope ry.
Podobně tomu bylo po druhé světové válce
s Václavem Talichem a o něco později se
Zdeňkem Chalabalou.
Na Boží hod vánoční se v roce 1930 v novinách objevila fotografie Oskara Nedbala
v černém rámečku. Prý sebevražda pádem z okna záhřebského divadla.
Tehdy se v Bratislavě zprávě příliš nevěřilo, zvlášť ne v divadelních kruzích.
Až v roce 1953 slovenský pěvec Štefán Hoza ve své knize Opera na
Slovensku zaujal jednoznačný názor: šlo o nešťastnou náhodu těžkého
astmatika. Otevřel si okno v baletním sále, lapal po dechu a patrně se
naklonil přes hodně nízký parapet, ztratil rovnováhu a při jeho značné
korpulentnosti nešlo tragédii zabránit. Všichni, s nimiž Nedbal v posledních chvílích mluvil, sebevraždu vylučují.
O Nedbalovi jsem hovořil s přítelem Václavem Věžníkem. Režíroval v polovině sedmdesátých let v záhřebském divadle Gounodovu
operu Faust a Markétka a při této příležitosti se tam seznámil se Zdeňkem Runkasem. Jeho otec byl archivářem opery a prý posledním člověkem, s nímž Nedbal mluvil. I on vylučoval sebevraždu, Nedbal měl
dobrou náladu. Archivář slyšel, jak se vzápětí po jejich rozchodu Ne-
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dbal rozkašlal a za dvě minuty byl mrtev. Nízké parapety Věžník potvrdil, prohlédl si je.
Synovec a nástupce O. Nedbala v Bratislavě, Karel Nedbal, v knize
Půl století s českou operou naopak sebevraždu potvrzuje: „Nešlo o momentální selhání nervů, nýbrž o tragický závěr dlouho zrajícího procesu a
konečný důsledek křížové cesty..., osočování, pomluvy, útoky na lidskou
a uměleckou čest, odsunutí na periférii státu jako preventivní opatření vystrašené konkurence...“.
Ať tak či onak, onen vánoční pád z okna mnohými otřásl. Neubírá
však nic na oblibě Nedbalových operet Polská krev, Vinobraní či baletů
Pohádka o Honzovi (se slavným valčíkem Valse triste) nebo Z pohádky
do pohádky. Snad na závěr skromné přání - jistě nejen moje -, aby nám
Jihočeské divadlo brzy tu jeho Polskou krev zahrálo.
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Poslední budějovický bohém
(3.1.1994)

Někde jsem četl, že divadlo je blázinec a opera oddělení pro nevyléčitelné... Lidé od divadla se zpravidla vyznačovali jakýmsi zvláštním
druhem bohémství. V dobrém i méně dobrém slova smyslu.
Připomínám pamětníkům Jihočeského divadla LEONA SLAVNÍKA. Možná tušíte, že už jeho jméno je projevem bohémství. Původně
se jmenoval LEO KUBÍČEK.
Tak jsem ho poznal roku 1945 v Bratislavě, kdy se objevil jako úspěšný sólista
opery Slovenského národního divadla.
Když jsem se s ním po mnoha letech setkal v Českých Budějovicích, už se jmenoval Leon Slavník. Vysvětlil mi to:
„Jak se může někdo u divadla jmenovat
Kubíček?“
K tomuto závěru došel, když mu bylo
kolem padesátky. Vzal to důsledně a
požádal úřady o změnu jména. „Kubíčka“ prý poslal do dolů a běda, když ho
někdo tímto jménem oslovil. Se zlou se
potázal. Traduje se, že v divadelním klubu po takovém odvážlivci hodil půllitrem piva.
Vždycky upravený, nápadně oblečený, v ruce špacírku - tak si vykračoval po Budějovicích. Nejedna prodavačka si asi vzpomene na jeho
halasné: „Máte rohlíčky? Křehoučké, měkoučké, dobroučké, čerstvoučké?“
Na jevišti Jihočeského divadla se blýskl v mnoha krásných rolích
operetních i operních. Připomeňme prasečkáře Kolomana Župana
z Cikánského barona nebo učitele Bendu z Jakobína - kdysi dávno,
v padesátých letech. To tu byli otec a syn Zavřelové, Božena Havlíčková, Jiří Císler, Roman Kratochvíl... Pamatujete?

Poslední budějovický bohém
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Leon Slavník měl své úhlavní přátele - taktovníky a aranžéry. Tak totiž říkával dirigentům a režisérům. Když jsem v JD připravoval Rusalku, hádal se se mnou, že v prvním jednání musí mít Vodník na jevišti
plné pytle zlatých rybek, protože to má v textu. Sám chtěl kdysi režírovat Carmen, ale vzdal to. Nemohl vyřešit scénu, kdy na jeviště přichází
toreador. Podle něj s ním patřili na scénu aspoň dva býci.
Jako důchodce zpíval v operním sboru - říkal, že výhodně prodává
zbytky svého hlasu.
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Báječný Kecal i kníže Igor
(3.1.1993)

Málokteré divadlo se může pochlubit tak bohatýrským představitelem titulní postavy Borodinovy opery Kníže Igor. Promiňte - s lítostí se
opravuji - mohlo se pochlubit. Robert Wolek nečekaně a předčasně
opustil naše jeviště a své obecenstvo. Letos v březnu by se dožil šedesáti let. Nesporně jeden
z pilířů jihočeské opery v obo ru basovém
a později basbarytonovém.
Když jsem nastoupil jako lektor opery,
byl už Robert hvězdou
v souboru, kde tehdy
zářili Radmil Kvirenc,
Zde na Ka re ni no vá,
Alena Havlicová. Organizoval mimodivadelní činnost sólistů,
tedy koncerty, estrády
a pro školy výchovné
po řa dy. Jed nou za
mnou přišel a povídá:
„Máme -kšeft- v Besedě a potřeboval bych to okecat“, (to byl Wolkův
termín pro průvodní slovo). Tak jsem šel a kecal. Ono mi to zůstalo dodnes i když v míře hodně zeštíhlené, ale těch koncertů byly snad stovky.
Často jsem s Robertem pracoval jako režisér. Začalo to Kecalem nějak se nám to kecání vnucuje i s touto výraznou Smetanovskou postavou z Prodané nevěsty. Vyvrcholilo to právě tím Igorem. Jeho parádní
rolí byl Don Giovanni z „pražské“ opery W. A. Mozarta a Bludný Holanďan Wagnerův. Nejen na domácím jevišti. Holanďana zpíval v Ná-
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rodním divadle v Praze a Giovanniho v Janáčkově opeře brněnské.
Jsem rád, že jsem obě představení viděl a byl hrdý, že Robert Wolek je
členem našeho Jihočeského divadla. Tenkrát ještě byl. Tak vidíš, Roberte, i tu Tvoji nedožitou šedesátku jsem okecal.
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Eliška a hastrman
(16.2.1993)

Herečka Eliška Havránková (Balzerová) pochází z Moravských Budějovic. Možná ji mnozí ještě pamatují z Jihočeského divadla, kde působila po ukončení studií na AMU, hrála například v Čapkově dramatu
R.U.R.
Už je to pomalu čtvrt století. Těžko
mohla tenkrát tušit něco o existenci
doktorky Čeňkové ze seriálu Nemocnice na kraji města. Seriál obletěl bezmála celý svět, z Elišky se stala hvězda.
Vrátíme se však ještě do studentských let na brněnské konzervatoři.
Spolu s mojí dcerou Hanou jezdívaly
z Brna skoro každý týden k nám, do
Českých Budějovic, nebo za maminkou do Budějovic Moravských.
Před maturitou prožily obě dívky „svatý“ týden u mých rodičů v Bratislavě. Naše Hana šla hned k divadlu v Českém Těšíně. Našla si tam ženicha, svatbu měli u nás a Eliška byla samozřejmě hostem.
Z budějovického angažmá pak Eliška odešla do pražského Divadla
Na Vinohradech. Dnes má dvě děti, Honzíka a Adélku. Před několika
roky jdeme takhle s manželkou po Praze a najednou slyšíme, jak někdo
volá přes ulici: „Ryšavci!“ Byla to Eliška a hned nám vykládala, že byla
s Adélkou poprvé v opeře Národního divadla na Rusalce. Aby dcerku
patřičně připravila, cestou ji zpívala árii Vodníka: Ubohá Rusalko bledá, běda! Běda!
Prý měla u kolemjdoucích
úspěch. Bodejť ne. Doktorka
Čeňková a hastrman, to je přece
už nějaká dvojice...

Eliška a hastrman
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Setkání pod Kohoutem
(26. 2. 1994)

Bylo jich hodně, zvlášť v létě kolem prázdnin... Ale
předbíhám. Tak nejdřív - pod jakým Kohoutem? Turisté vědí, že je to největší kopec v Slepičích horách.
Tam - právě pod Kohoutem, leží obec
Besednice. A jsme na místě.
Naši mladí - Tedy Hana a její manžel
Petr Červinka, tam mají chalupu. Oba
jsou herci v jihlavském Horáckém divadle. Vystřídali se tu snad všichni jejich kolegové, včetně ředitele Miloše Stránského. Ten se
pustil do stavby nového divadla - pokud vím, je to jediné,
které je momentálně u nás, ne-li v celé Evropě, ve stavbě.
Hned první dovolenou v Besednici jsme šli nakupovat do zeleniny, kde byla vedoucí Bohuška Ptáčková. Představte si, že jí za pultem pomáhala Irena
Kačírková. Škoda, že tato půvabná, inteligentní herečka, byla tak záhy odvolána na věčnost. Občas
sem zabrousí její dcera, jevištní výtvarnice Kristina
Novotná. Vždyť také pro
Jihočeské divadlo navrhovala kostýmy do Drdových Hrá tek s čer tem
a Janáčkovy Její pastorkyně.
V Besednici jsme se jednou potkali s přítelem Antonínem Baštou - dostal právě nabídku, aby řediteloval v Jihočeském divadle. Stál
tehdy před otázkou „vzít či nevzít“.
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Objevila se tu i Eliška Balzerová se svým
manželem Janem.
Nejčastěji se tu setkáváme s Lubou a Rudolfem Pellarovými. Ruda Pellar (1923) manželčin kolega ještě z karlínské operety.
Hráli spolu v Nitušce, Cikánském baronu,
Žebravém studentu, Orfeu v podsvětí. Nedaleko mají Pellaři mlýn - Keblanský mlýn.
Rok, co rok se s nimi potkáváme na houbách,
brusinkách či borůvkách. Ale nejčastěji na
besednickém koupališti. Chodívají rádi na
kafe k našim mladým. Vykládá se při tom a
vzpomíná. Luba byla dramaturgyní v Národním divadle. Tři roky před penzí ji vyhodili po vstupu vojsk. Rudovi zakázali rozhlas
a televizi. Tak se pustili do překládání z angličtiny. Dnes jsou známou překladatelskou dvojicí. Dozvěděl jsem se od
dramaturga činohry JD Františka Řihouta, že právě něco překládají pro
naše divadlo. To je dobře.
Pellaři mají tři syny - Šimona a
dvojčata Rubena a Lukáše. Samá biblická jména. Nedivte se Ruda pochází
ze staré evangelické rodiny, kde se to
faráři jen hemžilo.
Pamatujete na návštěvu amerického prezidenta George Busche?
Na tu skleněnou budku, odkud oba prezidenti pronášeli své projevy?
Mezi nimi stál mladý černovlasý, bradatý muž a překládal jejich slova.
Nuže to byl Šimon Pellar, rovněž pravidelný a vítaný host na chalupě
pod Kohoutem.
Považuji Rudolfa Pellara za našeho nejlepšího interpreta šansonů ne nadarmo se mu říká český Yves Montand.
Tož, Pellaři, nashledanou - dá-li Bůh zdraví - v létě pod Kohoutem.
Setkání pod Kohoutem
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Oslavy
(28.2.1994)

Už je asi málo těch, kteří pamatují založení našeho divadla v Českých
Budějovicích. Jsou vůbec nějací? Měli by se přihlásit se svými vzpomínkami. Jistě by nás zajímalo, proč nově založené divadlo dostalo hrdý název
Jihočeské národní divadlo. Patrně šlo o velký vzor pražský. To všechno
měl asi na mysli i první ředitel Jihočeského divadla Karel Dostal, mladší
bratr známé české herečky Leopoldy Dostalové. Už to, že ho doporučil
sám Jaroslav Kvapil, svědčí o jeho kvalitách. Ty posléze prokázal právě
v Národním divadle pražském, kde působil jako režisér a jednu dobu i
jako šéf činohry. Známe ho - jako herce – i ze starých českých filmů, které
občas sledujeme v televizi.
První představení JND se uskutečnilo 6. září 1919. Byl to Smetanův Dalibor. Karel Dostal před oponou řekl: „Je třeba docílit, aby naše Jihočeské
národní divadlo nabylo významu všenárodního.“ Doufám, že v září si společně tuto mimořádně významnou kulturní událost připomeneme.
Co kdyby se k oslavám spojily nejen všechny tři soubory (tedy činohra, opera a balet), ale též Jihočeská komorní filharmonie a Festivalový
výbor Emy Destinnové. Je rok české hudby a uskuteční se už 5. galakoncert ve Sportovní hale. A co kdyby jmenované organizace pozvaly
našeho nového ministra kultury pana Pavla Tigrida. Hlavně rychle, pokud nemá ještě svůj kalendář obsazený. Jistě by to naše umělecká veřejnost přivítala s nadšením.
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Slavný Su Čong
(21.3.1994)

Čínský princ Su Čong je hlavní postavou operety Franze Lehára
Země úsměvů. Koncem února měla premiéru v Jihočeském divadle.
Při této události jsem si vzpoměl na Járu Pospíšila, operetní hvězdu
třicátých let. Jeho nejslavnější rolí byl právě Su Čong, ale to už asi pamatuje málokdo. Právě tato role získala Pospíšilovi na tisíce mladých
ctitelek, ale dnes jim bude kolem osmdesátky.
Vyprávělo se, že slavnou píseň „Tvým je mé srdce jen...“, musel pokaždé několikrát opakovat, jednou prý dokonce jedenáctkrát. Současníkům to zní nevěřitelně. Přeji inscenaci Lehárovy Země úsměvů
v Jihočeském divadle, aby měla podobný úspěch.
A ještě vzpomínka na jinou inscenaci téže operety v Jihočeském divadle. V sedmdesátých letech zpíval v Českých Budějovicích Su Čonga
Leo Marian Vodička, dnes označovaný za českého tenora číslo jedna.
Tenkrát sice začínal, ale dodnes jsem nepochopil, proč právě v té době
dostal z JD výpověď. Myslím, že tehdejší vedení opery udělalo chybu.
Škoda.

Se Stanislavou Součkovou

Slavný Su Čong
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Rodenové a České Budějovice
(5.4.1994)

Karel Roden, nedávno zesnulý herec Jihočeského divadla, se zapsal
do vědomí i do srdcí diváků.
Právem. Mladá i střední generace, ale i
pamětníci, ho mají před očima. Jakoby tu
byl stále. Když jsem v roce 1962 přišel do Jihočeského divadla, byl Karel Roden v popředí zájmu. Záhy jsem v análech zjistil, že
v Č. Budějovicích působil už za druhé světové války.
Při zakládání Jihočeského národního divadla v roce 1919 mohl být Karel Roden nanej výš od rost lým dí tě tem. Ale byl tu.
Působili tu údajně v činohře jeho rodiče, tatínek se také jmenoval Karel.
V roce 1967 jsem v JD režíroval operu W.
A. Mozarta Únos
ze serailu, v níž Karel Ro den, toho
Jihočeské divadlo jména druhý, hrál se Stanislavou Součkovou
byl pašou Selimem.
Většina z nás ví, že Karel Roden má dva
syny. Jeden - rovněž Karel, je známý v měřítku celostátním.
Mladší - Mařík - ještě studuje, samozřejmě
herectví. Pozdě, ale přece. Předtím byl vedoucím v Mototechně v Trhových Svinech.
Někdy se ptám sám sebe, zda alespoň jeden z mladých Rodenů zakotví v Jihočeském divadle? Nu, i kdyby ne, Karel Roden
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má v divadle bustu, takže bez Rodenů tento stánek Thálie nebude.
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Kolegové z činohry
(18.4.1994)

Na jevištních prknech Jihočeského divadla se za jeho pětasedmdesátiletou éru vystřídala pěkná řádka osobností. Připomeňme dnes dvě
z nich.
RŮŽENA NOVÁKOVÁ, dlouholetá členka činohry Jihočeského
divadla, mi jednou vyprávěla o Babičce Boženy Němcové hrané na
Krumlově, před otáčivým hledištěm. Babička - to byla její slavná role.
Je známo, že při jedné ze zkoušek se „babička“ R. Nováková tak vžila
do role, že zapomněla, kde končí „jeviště“ - tedy přes dva metry vysoká
terasa před Bellárií. Stačil krok dozadu a zdola se ozvalo několik jadrných slov naštěstí nijak nepošramocené Růženy Novákové. V Babičce
hrály také „Panklovic děti“, s nimiž prý měl režisér Milan Fridrich potíže. Ne, že by děti neměl rád, spíš měl problém sdělit jim svůj režijní záměr. Často prý při zkouškách používal slova ne dost vhodná pro dětské
uši. A tak je paní Růženka dětem překládala. „Víte, děti, pan režisér
chce, abyste přeběhly louku, ale jen odtud a tam, bez hluku, atd.“ Jak to
skutečně tehdy pan režisér říkal, už asi neví ani on sám...
S FRANTIŠKEM VESELÝM jsem jako režisér opery JD hodně
spolupracoval. Vedle své herecké profese také navrhoval kostýmy.
Znal dokonale sklad - tzv. divadelní fundus a dokázal za málo peněz
udělat na jevišti hodně parády. Byl to člověk - samorost. Jednou na
něho jeho děti, Jeníček a Mařenka, volaly ze dvora do „herečáku“:
„Tati, hoď nám z okna svačinu!“ A Franta hodil - kus chleba a hrnec
kafe.
Jindy si ho pozvali před vojenskou komisi. Á, vy jste herec? Tak nám
tady něco zahrajte.“ František opáčil: „Nejdřív mi vy něco zavojákujte.“
V meiningenském divadle zůstal zamčen na toaletě. Toužebně volal
o pomoc: „Hier ist Franz Lustig, Franz Lustig, bitte...“ Němci patrně pochopili, že onen Lustig je z budějovického družebního divadla a pomohli. Prý o tom psali i v místním tisku.
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Co nemají ani v Salzburgu
(18.5.1994)

Především činohře patřilo ojedinělé, skvostné prostředí otáčivého
hlediště v Českém Krumlově, jehož otcem je architekt Joan Brehms.
Mně se zde nejvíce líbila Jiráskova Lucerna. V šedesátých letech se
zde v rámci Jihočeského divadelního festivalu hrávala i opera.
Ideální prostředí tu našla Dvořákova Rusalka. Nevadilo, že měla
jednou dva „měsíčky na nebi hlubokém“. Ten umělý, divadelní, i ten
přírodní. Krásně zde vyzněly Smetanovy Dvě vdovy i Prodaná nevěsta.

G. Verdi byl zastoupen Rigolettem i s únosem Gildy na opravdovém
koni, hrál se tady i Trubadúr s vynikajícím hostujícím tenorem z Národního divadla v Praze Jiřím Zahradníčkem. Z téhož divadla zde hostovala Ivana Mixová v Bizetově Carmen. Zuzana Vojířová tady byla vlastně
doma. Vždyť děj této hry se skutečně odehrává na Krumlově a Vokova
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óda „Má jihočeská zemi, denně děkuji Bohu a po něm praotci pětilisté
růže Vítkovi...“ nemohla jinde vyznít přesvědčivěji. Okouzlený autor
Jiří Pauer mi řekl: „Kdybych nevěděl, že jsem to sám zkomponoval, myslel bych si, že to někdo psal přímo pro toto prostředí.“
Odvážným počinem bylo uvedení baletu v „nešpičkové“ přírodě.
Milan Hojdys tu odvahu měl při Čajkovského Labutím jezeře. Úspěch
byl mimořádný. Ono propojení dvou jevištních principů - nejmodernějšího (otáčivé hlediště) a nejstaršího (zámecké Barokní divadlo) nemá ani Salzburg.
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Labuťák Oldřich Smutný
(29.6.1994)

Ačkoliv je rodák ze severních Čech , svůj domov našel v Čechách jižních, konkrétně u putimského rybníku. Na jeho břehu má ateliér, doc.
Oldřich Smutný, milovník přírody, malíř. Zdrojem jeho inspirace je

příroda.
Četli jste jeho knihu Labutě, labutě? Její mimořádný úspěch zařadil
autora mezi spisovatele a fotografy. Knihu sám doplnil překrásnými
fotografiemi ze života labutí. Od té doby mu říkám Labuťák.
S jevištním výtvarníkem Oldřichem Smutným jsem, jako první režisér, uskutečnil šest inscenací na jevišti Jihočeského divadla.
První byla Smetanova Prodaná nevěsta, dalšími Dvořákův Jakobín,
Hry o Marii B. Martinů. Smetanova Libuše v roce 1969 byla manifesta-
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cí za svobodný český národ v už začínající normalizaci. Suchoňova
Krútňava - poprvé v českých zemích uvedena v originále - zaujala přítomného autora pro své autentické vystižení slovenského horského
prostředí.
Poslední naše spolupráce - Dvořákova opera Čert a Káča - byla poznamenána záhadným politickým zákulisím těsně před premiérou.
Vynikající výkon Evy Jarolímkové v titulní roli ve výstižném kostýmu Oldřicha Smutného byl odměnou za prožité napětí.
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Záhadné číslo v české hudbě
(5.9.1994)

Ani se mi nechce věřit, že je to náhoda. Mám na mysli
českou hudbu a její vztah ke kalendáři - přesněji k datům
končícím čtyřkou. V minulosti byl každý rok končící čtyřkou označován jako Rok české hudby. Před dvaceti lety byl
takto vyhlášeni UNESCEM, a měl tedy význam celosvětový. Jen namátkou
se proberu několika letopočty, významnými pro českou hudbu.
Bedřich Smetana se narodil roku 1824, zemřel 1884. Ohluchl o deset let
dříve , tedy v roce 1874, kdy uvedl v premiéře (v Prozatímním divadle v Praze) svou operu Dvě vdovy. Byla poslední, kterou slyšel a ještě sám dirigoval.
Operu Dvě vdovy uvedlo Jihočeské divadlo v roce 1964. Přímým přenosem
ji tehdy vysílalo českobudějovické studio tehdy Československého rozhlasu.
Antonín Dvořák zemřel 1. května 1904. V témže roce byla, ještě za jeho
života, uvedena poslední Dvořákova opera Armida. První květen roku 1874
byl úmrtním dnem Viléma Blodka, skladatele milé a půvabné opery V studni. Blodek se narodil roku 1834. Dvořákův zeť Josef Suk spatřil světlo světa
roku 1874, stejně jako Dvořákův žák a skladatel Polské krve, táborský rodák
Oskar Nedbal. Leoš Janáček má hvězdičku u data 1854. Kdo mohl tenkrát
v Hukvaldech tušit, že se narodil autor opery Její pastorkyňa? Premiéra
byla v Brně 1904, a ve stejném roce ji brněnský soubor uvedl v Č. Budějovicích - o dvanáct let dříve, než měla premiéru v pražském Národním divadle.
V roce Smetanova úmrtí, tedy 1884, se narodil Rudolf Piskáček. Byl dokonce krátkou dobu ředitelem Jihočeského divadla. Roku 1904 se narodili
dr. Václav Holzknecht, Iša Krejčí a E. F. Burian. Slavný český dirigent
a skladatel Rafael Kubelík o deset let později, tedy 1914.
A pohled do dávné minulosti? Roku 1564 přišel na svět významný český
hudebník Kryštof Harant z Polžic. Slavná česká pěvkyně Josefina Dušková
žila v letech 1754-1824.
Ani naše století se čtyřce nevyhýbá. Nynější šéf opery JD, letošní jubilant
Josef Průdek, se narodil 1944. Právě v tom roce zemřela v koncentračním
táboře ředitelka JD Monika Jeřábková. Nedávno zesnulý sólista opery Ji-
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hočeského divadla Robert Wolek by se letos dožil šedesátky, protože se narodil roku 1934. Pilíř opery, dr. Maxmilian Lanczak, zase 1924. A letos,
v roce 1994, si Jihočeské divadlo, připomíná 75 let svého trvání. Svátek má
letos i jihočeská opera, ale té je teprve pětatřicet.
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Medici cantantes - zpívající lékaři
(17.10.1994)

Od studentských dob jsem měl zájem o operu a pěvecké umění. U jednoho spolužáka jsem objevil pěkný baryton a naučil jsem ho známou árii z Trubadúra. Jmenoval se Jaroslav Vrbacký. Vystudoval pak medicínu a stal se
lékařem někde na slovenském venkově. Prý svým pacientům v ordinaci zpíval, snad právě proto byl velmi oblíbený. Při výročních setkáních někdejších
spolužáků nám pokaždé toho Trubadúra zazpíval. Na setkání po třiceti letech už bohužel nepřišel, dozpíval...
Jiný můj přítel, rovněž lékař - urolog, prý jeden z nejlepších v Bratislavě,
měl zvučný tenor. Dodnes mi zní v uších známá italská píseň Vzpomínka na
Sorento v jeho podání.
Raritou byl sólista opery SND v Bratislavě doktor Gustav Papp. Tento
chirurg dlouho zastával místo prvního tenora. Stanislava Součková s ním
zpívala ve Verdiho opeře Don Carlos. Ukázal jí své chirurgické ruce - „to nie
je od cigariet, to je od orechov“. Operoval i některé své kolegy z divadla.
Jednou jsem se z ničeho nic ocitnul v pražské nemocnici Na Františku.
Prý „lithiasis“ (ledvinový kamínek) - konstatoval urolog dr. Jan Martínek.
Ten vypadne, prohlásil, a dal mi injekci s poznámkou, že to bude trochu bolet. Měl pravdu, ale bolelo to dost. Po několika letech jsem v nemocnici Na
Františku uváděl koncert operetních melodií. Mezi účinkujícími byl i můj
urolog.
Od té doby jsem si několikrát poležel na českobudějovické urologii, vždy
s dobrým koncem. Zdejší MUDr. Aleš Petřík na mne stále vlídně dohlíží,
ten však, pokud vím, nezpívá.
Jsem-li už v českobudějovické nemocnici, nemohu vynechat MUDr. Otu
Janků. To byl „krčař“, pěvec a komik. Uplatňoval se i v Jihočeském divadle.
Měl tu kdysi obrovský úspěch jako Popiel v Nedbalově Polské krvi. Jako vyhledávaný odborník na hlasivky působil pak v Praze a v Brně. Pěvci a pěvkyně si u něj padávali dveře, mezi nimi i mladá členka brněnské opery Hanka
Svobodová. (Zpívala i v Českých Budějovicích Leonoru ve Verdiho Trubadúru). Byla z toho známost a svatba. Hana Svobodová-Janků vzápětí uděla-
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la světovou kariéru. Její parádní rolí byla Pucciniho Turandot. Oťas Janků
s ní jezdil, také jako lékař a patrně i jako impresário. Hana Janků nyní učí
zpěvu ve Vídni, je vyhledávanou učitelkou tohoto krásného uměleckého
oboru. Dozvěděl jsem se, že nový člen opery Jihočeského divadla, tenorista
Michal Vojta, se u ní učil zpívat.
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Kdo to byl Antonín Barcal
(21.2.1996)

V Českobudějovických listech vyšel 8. února článek MUDr. Zd. Štěpánka s názvem „Pojmenování po neznámých“.
Šlo o českobudějovické ulice, které nesou jména osob, o nichž toho moc
nevíme, často vůbec nic. V době, kdy vyšla tato poznámka primáře Štěpánka, došlo dokonce dvakrát k havárii potrubí v ulici A. Barcala na sídlišti Máj.
Antonín Barcal, někdy též psaný (patrně omylem) Balcar. Kdo to byl?
Umělec, operní pěvec. Zpíval v Praze v tehdejším Prozatímním divadle
(předchůdce Národního divadla) - dokonce pod dirigentskou taktovkou samotného Bedřicha Smetany, též v jeho operách.
Vzpomeňme Vaška z Prodané nevěsty, Vítka z Dalibora nebo Junoše
z Braniborů v Čechách. A měl úspěch. Dokonce takový, že se dostal přes
Kyjev a Petrohrad do Velkého divadla v Moskvě. Zde přijal, po místním
způsobu, tzv. otcovské jméno Ivanovič - Anton Ivanovič Barcal. Stal se zde
vrchním režisérem a profesorem na moskevské konzervatoři. Prostě, udělal
kariéru.
Patřil k mnoha našim umělcům, kteří v Rusku úspěšně působili. Za
všechny jmenujme pěvce Josefa Palečka (1842-1915), nebo dirigenta a skladatele Eduarda Nápravníka (1839-1916).
Zpět však k našemu Barcalovi. Proč má v Českých Budějovicích ulici?
On se tu totiž narodil - 25. května 1847. Právem mu tedy byla přidělena významná ulice. Z pěvců má v naší metropoli ulici už jen Ema Destinnová a
Karel Burian. Přimlouval bych se za Martu Krásovou, rodačku z Protivína.
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Karel Kalaš z Národního divadla
zpíval i v Jihočeském
(28.3.1996)

Minulou sobotu byl mezi poctěnými cenou Thálie člen opery Národ ní ho di vad la v Pra ze Ka rel
Kalaš. Letos v v říjnu mu bude 86 let
(stejně jako by bylo Eduardu Hakenovi, který, bohužel, cenu Thálie
dostal in memoriam). Karel Kalaš je
umělec, vyznačující se skromností
projevu uměleckého i životního. Pěvec se na ro dil ve Víd ni, vy učil
se knihtiskařem a byl pilným členem
českých ochotnických spolků.
Jsem vděčný prozřetelnosti, že mi
bylo dáno sledovat jeho uměleckou
dráhu od startu v bratislavském divadle, kam ho angažoval tehdejší šéf
opery SND Karel Nedbal. Vzpomínám na
jeho Mefista v Gounodově opeře Faust
a Markétka. Z Bratislavy odešel Karel
Kalaš v roce 1939 do Prahy, kde ho Václav
Talich přijal do opery Národního divadla.
I tam jsem se těšil z jeho úspěchů. Nelze
zapomenout na jeho vynikajícího Sarastra v Mozartově Kouzelné flétně, Vodníka v Rusalce, žalářníka Beneše v Daliboru
či bodrého Mumlala ve Smetanových
Dvou vdovách. Mumlala si Karel Kalaš
zazpíval pohostinsky i v Jihočeském divadle na Nový rok 1965.
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Karel Kalaš měl vůbec k Č. Budějovicím dobrý vztah - dokonce rodinný. Žil zde jeho bratr, půvabná neteř Maruška byla pilnou návštěvnicí operních představení JD, synovec Karel začínal jako sólista-tenor
v ústecké opeře. Nemýlím-li se, v nedalekém Lišově dožívala svá léta
Kalašova maminka. Takže, Karle Kalaši, srdečně gratulujeme z Českých Budějovic!
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Společné začátky v Praze
(20.8.1998)

Velký úspěch dirigenta Jiřího Stárka na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém
Krumlově při uvedení Orffovy kantáty Carmina burana mi připomněl, že jsem s Jiřím Stárkem v padesátých letech začínal jako režisér.
Bylo to v Praze v ochotnické Pražské zpěvohře, kterou tehdy Jiří Stárek vedl. Jeho hlavním
působištěm byl rozhlasový symfonický orchestr, kde nějakou dobu působil jako jeho šéf.
Nuže, v té Pražské zpěvohře jsem režíroval
Dvořákovu Rusalku.
Spolupráce se nám zalíbila, takže jsme spolu založili komorní operu v divadle Máj v Praze
na Vinohradech. Zde jsme uváděli zajímavé, ne často hrané opery.
Třeba operu Lékař a lékárník Karla Ditterse z Dittesdorfu. Mimochodem, tento Mozartův současník, vídeňský rodák, ukončil svůj život
v jižních Čechách a je pohřben v Deštné. Uvedli jsme také operu Hlas
lesa Bohuslava Martinů, Auberova Fra Diavola a první operu G. Rossiniho La Cambiale di Matrimonio (Manželství za směnku).
Není bez zajímavosti, že z této opery divadla Máj, působili v opeře Jihočeského divadla Václav Hovjacký (jednu dobu byl i šéfem opery),
Čestmír Kráčmar a Karel Fuk.
Jiří Stárek udělal světovou kariéru jako dirigent i jako pedagog. Já
mu touto cestou gratuluji a rád vzpomínám na naši operní spolupráci.
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Stařičký škroupův dráteník
omládne 28. října
v jihočeském divadle
(22.10.1998)

Škrou po vě zpě voh ře Drá te ník se do stá vá té cti, že ji Ji ho če ské
di vadlo uvede o státním svátku 28. října. Právem. A přece je to trochu
zvláštní.
Pamětníci - ti hodně starší - si určitě vzpomenou, že v tento den s železnou pravidelností uvádělo Národní divadlo v Praze Smetanovu Libuši, a že v prezidentské lóži sedával T. G. Masaryk. A teď se chystá
českobudějovické divadlo hrát komickou operu, připomínající dějem
spíš Lazebníka sevillského. Co má společného se vzpomínkou na vznik
Československého státu?
Věřte, nebo ne, má - a hodně. Především autorem hudby je František Škroup, skladatel písně Kde domov můj. Text opery napsal jihočeský rodák z Bavorova Josef Krasoslav Chmelenský. Hlavní postavou je
slovenský dráteník putující od domu k domu. Zpívá slovensky.
V době vzniku opery (premiéra se ve Stavovském divadle v Praze
uskutečnila 2. února 1826) neexistovala ještě ani spisovná slovenština,
a přitom v ní slyšíme větu „Slováku bratr Čech“.
Na uvádění Dráteníka po druhé světové válce v Praze měl obrovskou
zásluhu režisér Ferdinand Pujman, který se žáky konzervatoře pravidelně tuto roztomilou hříčku uváděl. Později se v Dráteníkovi (pod
Pujmanovým vedením) objevil i dlouholetý sólista opery českobudějovického operního souboru Stanislav Stolbenko. A představte si, že ve
stejné roli (otce Květenského) bude náš „jihočeský Haken“ téměř po
padesáti letech účinkovat i teď.
Ve školách jsme se učili, a snad se dodnes naši potomci učí, že Dráteník je první česká opera. Možnost vidět ji však byla v posledních letech
minimální. Nu, teď ji Jihočeské divadlo nabízí.
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Tři krátká setkání s Libuší Královou
(18.11.1998)

Před několika jsem si zajel do Plzně na premiéru
operety Čardášová princezna. Cestou zpátky na vlak
do Českých Budějovic mě doprovázeli přátelé z plzeňského divadla Eva a Ivo Pavelkovi. Tu se k nám přidala
půvabná žena, kterou mi představili jako choreografku
tamního Divadla J. K. Tyla Libuši Královou.
Po nějaké době jsem v Jihočeském divadle zhlédl
generálku Offenbachových Hoffmannových povídek
v úpravě pro balet. Zajímaly mne především proto, že
jsem tento titul režíroval v operním originále. Byl jsem
mile překvapen - dnes přiznávám, že jsem k tomu předtím mnoho důvěry neměl. Tak jsem se s Libuší Královou sešel podruhé a vyjádřil jí obdiv nad originálním režijním i choreografickým řešením.
Potřetí jsem se šéfkou baletu Jihočeského divadla
Libuší Královou mluvil před několika dny. Baletní
soubor připravuje premiéru pohybového ztvárnění
známé Vivaldiho skladby Čtvero ročních období.
Libuše Králová má bohaté zkušenosti doma i v zahraničí jako sólová tanečnice, jako choreografka
i jako organizátorka. Například v německém Plavně
nastudovala tance ve Smetanově Prodané nevěstě,
Libuše Králová
ve francouzském Nice baletní program pro letní
hosty. Spolupracuje s ostravským i plzeňským divadlem - třeba nedávno při uvedení Lortzingovy opery Undina, předchůdkyni Dvořákovy Rusalky.
Českobudějovický baletní soubor je poměrně malý, čítá čtrnáct členů. Jeho výsledky jsou, právě proto, pozoruhodné. K sólistům - Liboru
Čihařovi, Lídě Korbelové a Miluši Šindlerové se v této sezóně připojili
Ukrajinci Julia Shevschenková a Igor Dobrovolskiy. Libuši Králové a
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celému jejímu souboru přeji divadelní „zlomte vaz“ při premiéře 20.
listopadu v historické budově Jihočeského divadla.

Tři krátká setkání s Libuší Královou
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OD PRODANÉ
NEVĚSTY
K TAJEMSTVÍ
Alena Schelová
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Rozhovor s autorem této knížečky vznikl
při příležitosti jeho 70. narozenin - 18. 1. 1993
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• Pane Ryšavý, jak jste potkal hudbu?
Narodil jsem se svým českým rodičům v Bratislavě. Tatínek velký přítel opery,
mne do tamního divadla brával už jako kluka. V patnácti uchvátil Gounodův
Faust a Markétka. Když se v oktávě zjišťovalo kdo kde bude dál studovat, byli
všichni velice překvapeni, že se nehlásím na operní obor konzervatoře, ale na
bohosloveckou fakultu. Po jejím skončení jsem studoval na pražské filozofii
srovnávací náboženskou vědu a hudební vědy. V roce 1948, v době, kdy jsem se,
čerstvě ženatý, připravoval na doktorát, mne zavřeli.. Nechal jsem u nás nic netuše, přespat kamaráda, který organizoval únos československého letadla do
zahraničí. Dostal jsem šest let za špionáž, odseděl jsem tři, poznal Bory, Jáchymov, Leopoldov.

• Co následovalo potom?
Duchovenská služba v evangelickém sboru v Praze Střešovicích a vojna. Po ní
jsem dělal účetního střediska výroby ložisek a nástrojů. Jenže zakrátko mne
„prokádrovali“, takže jsem odešel pracovat do skladu.

• A opera?
Té jsem se nepřestal věnovat. Spolu s dirigentem Jiřím Stárkem, který v té
době působil v rozhlase, jsme založili amatérskou operu v Praze na Vinohradech. Uváděli jsme zajímavý repertoár, tituly, které se v Praze do té doby nehrály,
třeba Lékaře a lékárníka K. Ditterse z Dittersdorfu, Rossiniho Manželství na
směnku. Moji první režií byl D. F. E. Aubera Fra Diavolo. Vůbec prvně jsme na
jeviště přenesli původně rozhlasovou operu Hlas lesa B. Martinů. Měli jsme výborné pěvce, přestože to nebyli profesionálové.

• V září 1966 uvedlo Jihočeské divadloProdanou nevěstu ve vaší režii. Jak
k tomu došlo?
Moje žena měla angažmá u Frejky v Karlíně. Tamní scéna se ale postupně měnila v muzikálovou a ona chtěla zpívat v opeře. Tehdejší budějovický ředitel Zdeněk Míka jí nabídl místo a byl ochoten zaměstnat i mne jako archiváře a lektora
opery. Věděl o mé amatérské činnosti a naznačil i určitou perspektivu. V létě
1966 za mnou pak přišel a ptal se, zda bych se cítil na nastudování Prodané nevěsty. Režisérka Inge Švandová byla zaneprázdněna něčím jiným a do premiéry
zbývala krátká doba. Řekl jsem, že to přesto zkusím, nemohl jsem tu šanci propást. A pak jsem postupně, vlastně jako amatér, režíroval v Jihočeském divadle
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na třicet oper. Končil jsem opět Smetanou, operou Tajemství. V den svých šedesátin jsem odešel do důchodu.

• Jak šlo dohromady vaše vzdělání duchovního, Leopoldov, kvalifikace
skladníka a opera?
Nepřestal jsem být věřícím člověkem, občas chodím do kostela. Sám sebe
bych charakterizoval jako věrného, ale vlažného evangelíka. V operách jsem
vždy hledal to, co v životě, krásu, prvky víry, principy humanity. Lze je objevit,
jak jsem se přesvědčil, v téměř v každé inscenaci. Existují i výjimky, třeba Komedianti. Ale i tam jsem se snažil krutost nějak zlidštit, zušlechtit. Při režii některých oper jsem z téhož důvodu dosti trpěl. Třeba ve Verdiho dílech umře kdekdo,
ale je to jiné než v Pucciniho Tosce, kde jde o nesmyslné vraždění jen na efekt.
A v Butterfly je zase dítě svědkem matčina harakiri. Vždycky jsem cítil, že toho
brutálního je i tak na světě dost.

• Měl jste ale příležitost režírovat spoustu dalších oper - Libuši, Prodanou
nevěstu, Figarovu svatbu, Cosi fan tutte, Únos ze serailu, Traviatu...
Rád vzpomínám na Beethovenova Fidelia nebo Martinů Hry o Marii. Ty jsme
dávali v roce 68, na představení přišel i pan biskup Hlouch a po něm se setkal se
členy souboru, přestože ředitelství JD tomu nebylo nakloněno. A poté, patrně
na biskupovo doporučení, přišla do divadla vlna věřících. Režíroval jsem spoustu krásných věcí, i když jsem vždycky trochu zápasil se souborem a někdy i s obecenstvem v netradičním pohledu na operu i operetu. Při Cikánském baronu
jsem měl až do samé premiéry potíže - prý jsem z ní chtěl mít umělecké dílo. Já
tvrdil, že opravdu vynikajícím dílem je a divácký ohlas mi dal za pravdu.

• A vaše nejhlubší zážitky s operou?
Nová poznání. Překvapením pro mně bylo setkání s Rusalkou. Když jsem ji
studoval, shledával jsem čím dál víc rozpor mezi tím, jak se obvykle inscenuje a
tím, co je v její hudbě. Jaroslava Kvapila, autora libreta, při jeho psaní ovlivnily
severské pohádky. Poté, co libreto odmítl Kovařovic, Nedbal a možná i jiní, dostalo se k Dvořákovi. Toho text uchvátil a začal na hudbě okamžitě pracovat. Jenže když se jako věřící člověk dostal k takovým pasážím, jako je například text
„...proklínám boha i běsy, ozvi se... kde jsi?“ chodil protestovat ke Kvapilovi, že
na tohle nemůže komponovat. Nakonec se nějak dohodli, ale určité napětí zůstalo. Libreto, ač je jedním z našich nejlepších, není cítěno národně. To, co je
v Rusalce české, dělá svou hřejivou hudbou Dvořák. Taky mne trklo, že vedle hu58
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debních motivů Rusalky, vodníka, ježibaby a cizí kněžny je důležitý part postavy,
která vůbec nevkročí na jeviště - lovce za scénou. Prolíná celou operu a také jím
opera končí. Dvořák cítil, že krutý pohádkový svět a svět lidí jsou neslučitelné,
nemůže je spojit ani láska křehké vodní víly. Motiv lovce, jeho varování, oba světy překlenuje.

• Rusalka prý nebyla ve své době dobře přijata...
Zdeněk Nejedlý napsal, že árie jsou nepodařené, dílo že je špatné, že jde proti
pojetí světového trendu. Že je to balvan, proti kterému ale není třeba bojovat,
protože taková opera zahubí sama sebe. Hluboce se mýlil.

• Na divadla doléhají starosti, nové ekonomické předpisy jsou k nim macešské
Staří Římané tvrdili, že mezi zbraněmi mlčí múzy. Řekl bych, že slovo zbraně
můžeme nahradit slovem peníze. Paradoxní je, že v době útlaku naše umění
kvetlo, za okupace promlouvala k lidem Libuše, Jakobín. S mizivými prostředky
finančními dokázali inscenátoři věci, které nám závidí svět. Stejně žasne třeba
nad tím, jaká je v regionálním městě Budějovicích kvalitní opera. Vídeňský profesor Degasperi tu nepropase jedinou inscenaci. A přesto se snažíme přizpůsobit světu, pořizujeme nákladná a našinci téměř nedostupná představení, jakými
byli třeba Bídníci. V Národním divadle nedávno uvedli nově nastudovanou Prodanou nevěstu v režii choreografa Pavla Šmoka. Jde o efektní podívanou, jaká
se líbí cizincům. Myslím si, že tohle není cesta. Cizincům bychom měli předvádět českého Smetanu, zvlášť na naší první národní scéně. Za peníze lze pořídit
leccos, ale rozhodně ne to, co nazýváme národní hrdostí. A to teď trochu chybí.
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Vzpomínání nad fotografií
(8. 12. 1998)

Jihočeské divadlo se těsně před Vánocemi chystá uvést premiéru
Dvořákovy operní pohádky Čert a Káča. Ve stejném období a tamtéž,
ale před čtyřiadvaceti lety, jsem tuto operu režíroval.
Co všechno běží člověku hlavou při pohledu na tehdejší snímek Bohuslavy Maříkové! Oba hlavní představitelé inscenace, Eva Jarolímková jako Káča a Stanislav Stolbenko v
roli čerta Marbuela, dodnes v Jihočeském divadle úspěšné působí - nepřetržitě už po několik desetiletí. Patrně
mají po této stránce v operním souboru rekord. Rád jsem tehdy spolupracoval s výt var ní kem aka de mic kým
malířem Oldřichem Smutným, docentem na pražské AMU, který, ač rodák
ze severu Čech, tráví převážnou část
svého života na chalupě u putimského
Pod kos tel ní ho ryb ní ka. Scé na pro
Čerta a Káču byla šestou operou v jeho
důsledně malířském výtvarném ztvárnění.
Bohužel, někteří z tehdejších sólistů
opustili jeviště navždy - oba představitelé Jirky Vladimír Voborník a
Jiří Odehnal, basisté Jaroslav Honzík a Robert Wolek i choreograf
a šéf baletu Milan Hojdys, který pro Čerta a Káču nastudoval tance v
hospodě, v pekle i na zámku.
Závěrem chci vzpomenout na dva blízké spolupracovníky, na dirigenta Jana Doležala a sbormistra Karla Fráňu. Oba nyní učí na českobudějovické konzervatoři, Jan DoIežal dokonce jako její první ředitel.
A Karel Fráňa teď nastudoval sborové partie pro novou inscenaci Čerta a Káči.
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NÁHODA, OSUD
NEBO PROZŘETELNOST?
(27. 3. 1990)

Tak pohleďte:
Během roku 1967 byl v Jihočeském divadle schválen dramaturgický
plán na rok 1968. Byla zařazena opera Bohuslava Martinů Hry o Marii.
V tom čase nikdo netušil, že se blíží Pražské jaro, že bude znám v celé
naši vlasti jakýsi A. Dubček, že se do Českých Budějovic vrátí biskup
Josef Hlouch. Kdo mohl tušit o premiéře počátkem března toho památného roku 1968, že Hry o Marii se po srpnu stanou operním šlágrem, že koncem roku přichází do divadla pan biskup Hlouch. I jemu se
opera Bohuslava Martinů velmi líbí. Vysloví přání, že chce po představení pozdravit celý soubor. Stalo se a byl to pro všechny zúčastněné hluboký zážitek. Pamatuji, že pan biskup mluvil o naději, kterou máme
jako kotvu, bezpečnou i pevnou. Seznámil jsem se při té příležitosti se
sekretářem pana biskupa Miloslavem Vlkem.
Náhoda, osud, prozřetelnost ?
Během „normalizace“ umírá biskup Hlouch, 10. června 1972. Diecéze zůstává nadlouho opuštěná. Jen ta kotva - naděje zůstávala.
Mnohdy jen jako zkomírájící světýlko. A zase taková zvláštní shoda
okolností. Téměř se opakujících. Jihočeské divadlo má v roce 1989 na
programu opět operu B.Martinů. Tentokrát Řecké pašije. Ještě dlouho
před 17. listopadem se na jevišti odehrává příběh podle románu Nikose
Kazantzakise, který sám skladatel charakterizoval takto:„Jako dva
úzké potůčky krve protékají románem dvě velká témata dědictví křesťanských ctností člověka a jeho povinnosti vůči lidstvu. Ti, co kráčí s velikou vírou vstříc všelidské lásce, nalézají cestu zatarasenou těmi, co se
nechtějí vzdát sobectví“. Nepřipomíná to v mnohém naší přítomnost?
A nastojte. Novým biskupem budějovické diecéze je papežem Janem Pavlem II. jmenován Miloslav Vlk. Ten, který byl kdysi sekretářem
biskupa Hloucha při jeho návštěvě Her o Marii v Jihočeském divadle.
Opět se s ním po létech setkávám a zvu ho na představení opery B.
NÁHODA, OSUD
NEBO PROZŘETELNOST?
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Martinů. Řecké pašije se uskuteční coby slavnostní představení u příležitosti vysvěcení Miloslava Vlka na biskupa. Blíží se Velikonoce a každý po svém je nucen řešit v praxi pašijový problém.
Náhoda? Osud? Prozřetelnost?
Já věřím, že Prozřetelnost.

Miloslav Vlk s Josefem Průdkem po představení Řeckých pašií.
Po deseti letech se setkají znovu v Praze: M. Vlk jako pražský arcibiskup, J. Průdek
jako šéf opery Národního divadla.
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