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I. ÚVOD 

"Neexistují nízké žánry (umělecké druhy), ale existuje nízký 
poměr k žánru. Tento poměr vzniká vinou oněch literátů, 

kteří se domnívají, že je pod jejich důstojnost pracovat vždy se 
stejnou vášní a se stejným úsilím. " 

Konstantin Fedin (Frejkův citát k inscenaci Akulina) 

"Měli bychom dělat divadlo pro diváky, jaké si přejeme mít. " 

Jiří Frejka 

Úkolem této práce je popsat a analyzovat poslední tvůrčí a životní etapu režiséra Jiřího 

Frejky v letech 1950-1952, spojenou s karlínským divadlem. 

Tato poslední fáze režisérova života a práce je v různých slovníkových heslech, ale i 

některých odborných publikacích přehlížena pouhým konstatováním Frejkova přeřazení do 

divadla v Karlíně, kde ukončil svůj život sebevraždou. Jeho karlínskou tvorbu a její okolnosti 

však dosud nikdo neanalyzoval. 

Doposud nejpodrobnější studií závěrečného období Frejkova života je práce Ladislavy 

Petiškové "Ze zákulisí jedné štvanice", publikovaná v Divadelní revue. Petišková navázala na 

své předchozí zkoumání Frejkovy tvorby ve vinohradském divadle (studie ve sborníku ,,0 

nové divadlo") a její doposud poslední prací na toto téma je stať o Frejkově životě a tvorbě, 

která jako předmluva předchází výboru statí "Divadlo je vesmír". Ani v jedné z těchto studií 

se autorka podrobněji nepustila do analýzy režisérovy karlínské tvorby, pouze se o nich krátce 

zmiňuje. Nedostatkem výše jmenovaných studií, které jsem využíval i při své práci, jsou 

některé věcné chyby a špatný poznámkový aparát, který neumožňuje nalézt a ověřit mnohé 

z uvedených informací. Některé z věcných chyb, které se objevily ve studii Ze zákulisí jedné 

štvanice, byly následně opraveny na základě reakce Zuzany Sílové. 

Sílová se sama dotkla tématu této diplomové práce při zpracovávání své disertační 

práce na DAMU "Jaroslava Adamová a generace 1945", která byla posléze vydána 

nakladatelstvím AMU jako součást publikace "DISK a generace 1945". O Frejkově karlínské 

tvorbě se zmiňuje především ve vztahu k Jaroslavě Adamové, která byla předmětem bádání 

této studie a na začátku 50. let patřila mezi přední členky souboru karlínského divadla. 
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Podobně také pubHcistická studie Antonína Dvořáka "Trojice nejodvážnějších" a 

Tragerův sborník "K nedožitým šedesátinám", které se zabývají životem a tvorbou Jiřího 

Frejky, karlínskou tvorbu značně upozaďují. 

Při vytváření této práce bylo tedy nutné vycházet spíše než z literatury především 

z pramenů, zejména z dokumentů archivu Hudebního divadla v Karlíně a Frejkovy 

pozůstalosti uložené v Divadelním oddělení Národního muzea. Zejména karlínský archiv ale 

"odhaloval" svůj obsah postupně a jeho probádáním (nejen v souvislosti s tvorbou Jiřího 

Frejky) jsem se více či méně intenzivně zabýval asi čtyři roky. Cenné dokumenty se objevily 

po smrti Františky Novákové v její pozůstalosti (repertoárové plány, dokumenty 

k inscenacím, zápisy z porad a schůzí). 

Oproti původnímu záměru se ukázalo jako velice problematické bádání na základě 

rozhovorů s pamětníky. Od sledovaného období uplynulo více než 50 let, většina svědků 

zkoumaných událostí již zemřela. Smrt pamětníků, které jsem chtěl vyslechnout, mě také 

několikrát předstihla o pouhých několik dnů či týdnů (bylo tomu tak v případě Františky 

Novákové, Miloty Holcmana a Věry Náchodské). Pro mnohé z dosud žijících lidí je toto 

období života velmi citlivým tématem, o kterém neradi mluví z velmi osobních důvodů, např. 

Jaroslava Adamová. I Soňa Červená odmítla o tomto období hovořit s odůvodněním, že tyto 

hrozné roky ze svého života "odstranila" a nechce na ně vzpomínat. S poukazem na příliš 

dávné události jakýkoliv rozhovor odmítla Valerie Vašáková-Maršíková. Jako velmi užitečné 

se tak ukázaly psané vzpomínky a deníky zúčastněných osob (Františka Nováková, Vladimír 

Ráž, Rudolf Cortés, Alfréd Radok). 

Veškeré citace v textu jsou psány kurzivou s odkazem na zdroj citace. V hranatých 

závorkách doplňuji informace pro lepší srozumitelnost citátu či zkrácení o obsah 

nepodstatných částí citovaných textů. 

Práce chce popsat sledované období pokud možno co nejšířeji, přesto, jak bylo výše 

řečeno, je první na toto téma, a tedy pouze prvním krokem v dalším bádání nad prací Jiřího 

Frejky v karlínském divadle. 
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II. PŘÍCHOD JIŘÍHO FREJKY DO KARLÍNA 

11.1 Karlínské divadlo v roce 1950 

Karlín jako instituce provozující hudební divadlo existovalo v době Frejkova příchodu 

na podzim 1950 pouhých pět let, jednalo se tedy o divadlo poměrně mladé, přesto už prošlo 

několika výraznými změnami provozovatelů, názvů i názorů, neboť se teprve vymezoval jeho 

smysl a účel, tedy čemu by vlastně mělo sloužit. Během pěti let existence divadlo pětkrát 

změnilo název, 1 vystřídalo čtyři, resp. pět provozovatelů2 i pět ředitelů. 3 V roce 1945 jej 

převzal pod svoji správu Emil František Burian s plánem provozovat v něm operetu a 

poskytovat divadlo pro hostování svým mimopražským souborům. Jeho plán však vzal za své 

ihned po první premiéře v Karlíně, a to Frimlovy operety Král tuláků.4 Neúspěch u diváků a 

kritiky, spojený s množstvím práce v dalších divadlech, Buriana přinutil k odchodu z Karlína 

a přenechání další práce na této scéně spolupracovníkům, zejména Tomáši Bokovi a Antonínu 

Holzingerovi. 

Všechny změny do značné míry souvisely se složitým poválečným vývojem kultumě

politického názoru na operetu a s rozpaky nad většinou tehdejších zábavněhudebních 

inscenací. Neutěšený stav Karlína byl symbolem marného hledání nové podoby operety podle 

ideologických požadavků a estetických měřítek, které tradiční operetní publikum nepřijalo.5 

Na rozdíl od obou velkých divadel, kde Frejka v předchozím období pracoval, tedy 

Národního divadla a Městského divadla na Královských Vinohradech, Karlín za sebou neměl 

slavnou historii ani uznávané inscenace. Až z dnešního pohledu za ně můžeme považovat 

zmíněného Frimlova Krále tuláků v Burianově režii, Laneův Divotvorný hrnec v režii Jiřího 

Voskovce a Sternwaldovo Jedenácté přikázání v režii Alfréda Radoka.6 Poslední dvě 

1 Divadlo v Karlíně, Opereta v Karlíně, Komická zpěvohra, Divadlo Umění lidu, v sezóně 1950/1951 pak 
Divadlo (Československého) státního filmu (Varieté - v Karlíně). 
2 Družstvo divadel práce, družstvo Komická zpěvohra, národní správa, Umění lidu, nyní Československý státní 
film. 
3 Emil František Burian, Antonín Holzinger, Hugo Kraus, Oskar Krejčí (národní správce), Felix Bartoš, nyní 
Tadeáš Šeřínský. 
4 Více o Burianově karlínském pokusu viz: Herman, Josef: E. F. Burian - Karlín - Opereta, Scéna 10, 1985, č. 
20, s. 7. 
5 Karlín je příkladem tohoto diváckého odmítání nových pokusů - hlediště během nich zůstávalo poloprázdné, 
v poválečných letech se každý měsíc konala nová premiéra, a to až do příchodu ředitele Hugo Krause, který 
uvedl tituly klasické operety v tradičním operetním inscenačním pojetí, bez jakýchkoli ideologických snah: 
Vinobraní, Dům u tří děvčátek, Čardášová princezna (Sylva) - a získal si tak přízeň u diváků. 
6 Král tuláků jako jeden z prvních pokusů o inscenační reformu operety, Divotvorný hrnec jako první americký 
muzikál u nás a jako první skutečná muzikálová inscenace na území kontinentální Evropy a Jedenácté přikázání 
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jmenované inscenace však byly do Karlína jen přeneseny - Divotvorný hrnec z Divadla 

V+W, Jedenácté přikázání z Divadla státního filmu U Nováků. Ani jednu z těchto inscenací 

však nedokázala tehdejší kritika zhodnotit jako inscenaci přelomovou či historicky 

významnou; lze ovšem předpokládat, že nezávislé hodnocení nebylo kvůli ideologickým 

tlakům vůbec možné. 7 

Většina diváků znala Karlín především jako varieté, jehož historie sahala až 

k osmdesátým letům 19. století (1881-1932, 1934-1939) či jako náhradní scénu Národního 

divadla - Prozatímní divadlo (1939-1944, 1945). Na scéně Prozatímního divadla Frejka 

zrežíroval několik inscenací,8 prostor a možnosti karlínské scény mu tedy v době jeho 

příchodu na podzim 1950 nebyly neznámé, k žádným zásadním úpravám budovy od války 

nedošlo. 

Karlínské divadlo převzalI. 8. 1950 do správy Československý státní film, a to od 

Družstva Umění lidu, které se brzy dočkalo svého zrušení.9 Neslo název Divadlo Státního 

filmu a bylo administrativně spojeno s druhou scénou Československého státního filmu, 

Divadlem filmového studia, sídlícího v Paláci U Nováků. 

Tato divadelní instituce byla zřízena především pro potřeby Československého 

státnímu filmu. Uvolňování herců z různých pražských divadel totiž činilo filmovým 

produkcím často velké obtíže - aby se těmto problémům předešlo, měli být filmoví herci 

soustředěni do jednoho divadla a mohli být kdykoli využiti pro natáčenÍ. Zároveňjim divadlo 

mělo poskytovat umělecké a materiální zázemí ve chvílích, kdy nebyli vytížení natáčením. 

Původní Divadlo filmového studia existovalo od roku 1948, od 1. 8. 1950 pak toto 

divadlo působilo na dvou scénách - v Karlíně a ve Vodičkově ulici. Ředitelem byl jmenován 

jako první Radokova inscenace, v níž si vyzkoušel kombinaci divadla a filmu, později využité pro inscenace 
Laterny magiky. 
7 Viz reakce na inscenaci Jedenáctého přikázání, kterou podrobně popisuje Zdeněk Hedbávný, in: Hedbávný, 
Zdeněk: Alfréd Radok - Zpráva o jednom osudu, Praha, 1994, s. 178-181. 
8 M. Hlávka: Panama, prem. 14.3.1940; R. B. Sheridan: Škola pomluv, prem. 24. 5. 1940; V. Werner: Štěstí je 
umění, prem. 29. 12. 1939; C. Goldoni: Benátská maškaráda, prem. 20. 2. 1941; J. Melka: Mistrův mistrovský 
kus, prem. 6.9.1940; T. M. Plautus: Lišák Pseudolus, prem. ll. 4.1942; E. Vachek: Prsten, prem. 23.12.1941; 
F. E. Šaman: Slunečný den, prem. 28.8.1941; D. C. Faltis: Veronika, prem. 14. ll. 1941; D. C. Faltis: Stanice 
Gordian, prem. 14. 5. 1943; F. L. de Vega Carpio, V. Renč: Císařův mim, prem. 12. 2. 1944; M. Hlávka: 
Kavalír Páně, prem. ll. 12. 1943. Viz soupis premiér Národního divadla v Praze (archiv.narodni-divadlo.cz, 15. 
6.2007). 
9 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16. 9. 1952, archiv HDK (pozůstalost F. Novákové), s. 1. 
Podle Výpisu z archivu Ministerstva školství, věd a umění ze dne 2. září 1950, uloženého ve složce Divadlo 
Státního filmu v Informačně-dokumentačním oddělení Divadelního ústavu (IDO DÚ), se sice mělo divadlo 
nadále nazývat Divadlo Umění lidu, avšak na oficiálním Seznamu zaměstnanců, sestaveného pro Ministerstvo 
školství, věd a umění k 7. ll. 1950 čteme, že Karlín byl nazýván jako Divadlo Státního filmu - Divadlo 
"Varieté" v Karlíně, popř. jen divadlo Varieté. V pozdějších dokumentech je divadlo nazýváno již pouze jako 
Divadlo Státního filmu v Karlíně. Podobně i na programu inscenace Nebe na zemi je divadlo pojmenováváno 
jako "Divadlo čs. státního filmu v Karlíně". 
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režisér Tadeáš Šeřínský. Každá scéna měla vlastní soubor a umělecké vedení, uměleckými 

šéfy karlínské scény se stali Jan Werich a Jindřich Plachta. 

Na zasedání Divadelní a dramaturgické rady a Divadelní propagační komise 2. 6. 1950 

však někteří její členové vyjádřili své pochyby o tomto divadle. Zaprvé problematizovali 

"politickou vyspělost" navrženého uměleckého šéfa Jana Wericha a požadovali jmenovat 

druhého uměleckého šéfa, který by jeho působení vyvažoval. Zadruhé panovaly obavy, aby 

v Karlíně nevznikl "star-system" místo "socialistické organizace práce", pokud by v souboru 

byli angažováni takoví umělci jako Jan Werich, Jindřich Plachta, Oldřich Nový a Vlasta 

Burian, jak bylo plánováno. ID Tato obava se nepotvrdila, Nový z karlínského divadla odešel 

ještě před převzetím Karlína Čs. státním filmem a Plachta se šéfování vzdal asi po měsíci 

práce. Ve funkci byl nahrazen dramaturgem Františkem Rachlíkem. 

Divadlo Státního filmu na podzim roku 1950 zaměstnávalo 288 pracovníků, z toho 

179 v Karlíně. 11 Soubor měl 19 sólistů, 15 členů sboru a 23 tanečníků. 12 Oproti tomu herecký 

soubor Divadla filmového studia (DFS) U Nováků byl mnohem rozsáhlejší - měl 57 sólistů 

činohry (tedy stejný počet jako celkový součet karlínských sólistů, pěveckého i baletního 

sboru).13 Několik z těchto herců bylo sice oficiálně zaměstnáno v souboru DFS U Nováků, 

avšak působili na karlínské scéně po přesunutí inscenace Jedenácté přikázání. 

V době Frejkova příchodu byl karlínský herecký soubor složen z několika skupin. 

První tvoříli sólisté bývalého Divadla V + W, kteří přišli s přenesením muzikálu Divotvorný 

hrnec: František Černý, Rudolf Cortés, Martin Raus, Václav Trégl, Ljuba Hermanová, Soňa 

Červená, ad., většina baletm'ho a pěveckého sboru. Druhou skupinu tvořili členové původního 

karlínského operetního souboru, většinou zde působící od roku 1945: Jindřich Doležal, 

František Voborský, Valja Petrová, Gabriela Třešňáková, Věra Náchodská, Valerie Vašáková, 

10 Zápis o dvacátém druhém zasedání, s. 5, 13-21, in: Zápis o dvacátémprvém zasedání DDR při mšvu a DPK při 
mio, konané 28.4. 1950, [Praha], 1950. Uloženo v knihovně DÚ, MB 1263/3. 
II Údaje v tomto odstavci viz: Seznam zaměstnanců, vyplněný pro Ministerstvo školství, věd a umění dne 7. ll. 
1950 správou divadla, uložený v deskách Soupisy zaměstnanců I. (F. Nováková) v archivu HDK. 
12 Včetně tančící choreografky Manon Chaufour. 
13 K 7. ll. 1950 měl Karlín 179 zaměstnanců - pro možnost srovnání s dnešními poměry se jednalo o: 1 ředitele, 
2 umělecké šéfy, 1 administrativního ředitele, 2 dramaturgy, 1 asistentku, 4 účetní, 2 zřízence, 2 vrátné, 1 
domácího strážníka (hlídače), 1 účetního, 19 sólistů, z toho 12 mužů a 7 žen, 7 členů pěveckého sboru, 4 
soprány, 4 alty, 1 choreografku, 5 tanečníků, 17 tanečnic, 2 dirigenty, 1 korepetitorku, 1 sbormistra, 1 hráče na 
flauty, 1 na hoboj, 3 klarinetisty, 6 trumpetistů, 4 pozounisty, 1 hráče na bicí, 1 harfenistu, 6 houslistů, 2 violisty, 
2 cellisty, 2 hráče na kontrabas, 1 klavíristu, 1 kytaristu, 2 divadelní mistry, 1 elektrotechnika, 5 osvětlovačů, 8 
jevištních techniků, 2 vlásenkářky, 1 truhláře, 2 krejčí, 1 rekvizitáře, 1 zámečníka, 1 zedníka, 1 topiče, 1 
technického zřízence, 1 skladnici,2 oblékačky, 1 inspicienta, 1 nápovědu, 14 uvaděček (z toho 2 trhače lístků), 
II šatnářek, 12 uklízeček a 2 zaměstnance bufetu. 
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ad. Jako herecká individualita byl od 1. 8. 1950 angažován Vlasta Burian, kterému bylo 

dovoleno znovu účinkovat. 14 

Zatímco scéna Divadla Státního filmu U Nováků uváděla ideologicky zaujaté hry, 

například budovatelskou veselohru Lidé z Viktorky, protikapitalistický Hlas Ameriky či 

sovětskou válečnou epopej Pevnost na Volze, repertoár Karlína měl být jednoznačně 

veselohernL 15 Dramaturg Rachlík ve svých pamětech dále konkretizuje úkol karlínské scény: 

" Vytvořit ve velkých prostorách divadla velké, lidové - lidové v tom nejlepším slova smyslu -

divadelní podívanou s hudbou, zpěvy a tanci. ,,16 

Divadlo Státního filmu v Karlíně nepřebralo žádnou z inscenací bývalého Divadla 

Umění lidu. Bylo ale rozhodnuto, že převezme ze scény U Nováků Jedenácté přikázání, 

přizpůsobené velkému karlínskému jevišti. Touto inscenací byla 30. září 1950 zahájena 

sezóna. Podle výhledového plánu17 měla být do konce října 1950 sestavována "estráda" podle 

návrhu Jana Wericha a v režii Alfréda Radoka, která se měla stát trvalou součástí repertoáru. 

Obsahovat měla čísla činoherní, zpěvní, baletní, artistická a filmová. Účinkovat měli 

především karlínští sólisté, ale i hosté (ti se měli střídat jako "překvapení večera"). 

K uskutečnění této estrády však nedošlo, důvody nejsou známy.18 Je ovšem do značné míry 

pravděpodobné, že toho nebylo třeba vzhledem k velkému úspěchu Jedenáctého přikázání, 

které bylo uváděno sériovým způsobem od konce září do další premiéry na konci prosince 

1950, a to každý den krom pondělí a v neděli dvakrát, s týdenní výjimkou na přelomu 

listopadu a října, kdy v Karlíně hostovaly soubory jiných scén v rámci soutěžní přehlídky 

Divadelní žatva. Již v polovině září však ministr informací Václav Kopecký schválil 

následující premiéru - Nebe na zemi v režii Jiřího Frejky s hlavním představitelem Vlastou 

Burianem. 19 

14 Podrobně se celou Burianovou aférou zabýval ve svých studiích Vladimír Just - Just, Vladimír: Vlasta Burian 
ve světle Hvězd nad Baltimore, Divadelní revue č. 1, roč. 2, 1991, s. 1 ano Just, Vladimír: Věc: Vlasta Burian: 
rehabilitace Krále komiků, Praha, 1991. Just, Vladimír: Vlasta Burian - Mystérium smíchu, Praha, 1993. 
15 To krom různých zápisů z porad vedení divadla potvrzuje ve svých pamětech i František Rachlík, zmiňuje se o 
svém osobním rozhovoru s tehdejším ministrem Václavem Kopeckým. Rach1ík, František: O přetvářce a 
domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ Praha, S. 310. 
16 Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ 
Praha, s. 309. 
17 Výhledový plán na rok 1950 a 1951 pro DSF, uloženo ve složce Divadlo Státního filmu v IDO DÚ, s. 3. 
18 O tom, že ale nešlo pouze o planý návrh, svědčí i článek v tisku: Práce, 28. 9. 1950: "Z nových her bude ve 
Varieté uvedeno nejdříve Nebe na zemi, jedna z nejúspěšnějších politických satir, jimiž se Voskovec a Werich 
proslavili jako nejpokrokovější divadelní autoři své doby. Kromě toho se připravuje velká pestrá estráda, jejíž 
program bude dokladem nového úsilí o kvalitní lidovou zábavu. " 
19 Věstník čsl. filmu, uloženo ve složce Divadlo Státního filmu v IDO DÚ, S. 30. 
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11.2 Situace Jiřího Frejky v roce 1950 

Jiří Frejka na jaře 1950 usiloval jako umělecký ředitel vinohradského divadla o jeho 

převedení pod československou armádu. Čelil v té době tlakům na odvolání z funkce a 

v tomto kroku viděl naději na možnost svého dalšího setrvání.2o 

V polovině roku 1950 bylo Městské divadlo na Královských Vinohradech armádním 

rozkazem Klementa Gottwalda přiděleno Československé armádě a rozkazem ministra 

národní obrany Alexeje Čepičky zřízeno Divadlo československé armády. Byla zlikvidována 

struktura Městských divadel a Jiří Frejka odvolán z funkce ředitele. O jeho bezútěšné situaci 

svědčí i zoufalý dopis Alexeji Čepičkovi: "Vážený soudruhu ministře, dostal jsem v tomto 

týdnu dvě zprávy, které si navzájem odporují. Jedna byla od s. Gemindera, který mi řekl, že se 

mnou pro armádní divadlo počítáš a že mi v tomto smyslu také pošleš v těchto dnech 

jmenování. Druhá však, pocházející z Kulturní rady praví, že mám přejít do Národního 

divadla. Prosím Tě proto velmi naléhavě o osobní rozmluvu a nemusím jistě opakovat, že jsem 

se doslova zamiloval do myšlenky armádního divadla a jak těžko bych se loučil s představou, 

že bych na jeho výstavbě neměl mít účast, stejně jako jsem se upřímně těšil na spolupráci 

s Tebou, pokud ovšem by ji mé skromné síly byly schopny. ,,21 

Jak ve své studii uvádí Petišková, proti jmenování Frejky do čela armádního divadla se 

vyslovili tehdej ší kádrový referent vinohradského divadla Antonín Štrof, předseda tamní KSČ 

Václav Špidla a předseda ZV ROH K. Venkovský. V dalších krocích bylo proto rozhodnutí o 

jmenování Frejky zrušeno a místo něj přijato rozhodnutí, že Frejka nesmí být zaměstnán nejen 

v armádním, ale ani v žádném jiném divadle v Praze.22 

S jakými pocity Frejka z vinohradského divadla odcházel, dokazuje i úryvek konceptu 

projevu, který chtěl Frejka na rozloučenou pronést: "Být pět let vedoucím významného 

uměleckého tělesa je pro každého umělce, a dovolíte-li i pro mne - více než společenské 

postavení, víc než přivyknutí lidem a prostředí. Je to velký kus života a těžká pracovní 

zkouška. Je to poslání. Ukázalo se, že není tak obtížné zbavit někoho smyslu jeho práce, 

nevšímat si umělce ani člověka, smazat na čas to, co bylo vykonáno. Ti, kdo se o to zasloužili, 

učinili tak bezpochyby s lehčími pocity, než při odchodu prožívám já, který jsem svým úkolům 

dával sebe celého. Proto nebudu zastírat dojetí. Ale nebudu také nad sebou dělat kříž. Znám 

20 Celou situaci podrobně rozebírá ve své studii Ladislava Petišková - Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné 
štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, č. 1, s. 36-37. 
21 Dopis Jiřího Frejky Alexeji Čepičkovi, 5. 6. 1950, uloženo v Divadelním oddělení Národního muzea (NMd), 
A-16134. 
22 Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, č. 1, s. 36-37. 
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potřeby a poslání divadla v naší lidově demokratické republice a budu z nejlepších sil 

pracovat tam, kde strana shledá, že je mně třeba.'.23 Lítost, žal a hořkost jsou z této stati jasně 

patrné. Oč silněji pociťoval jako křivdu vynucený odchod z Vinohrad, o to více musel 

považovat své příští působiště za vyhnanství. 

Umístit Frejku do Karlína se i přes uvedená rozhodnutí podařilo intendantovi 

pražských divadel na ÚNV hl. města Prahy a Frejkovu příteli Václavu Jarošovi.24 Podle 

svědectví Františky Novákové, tajemnice karlínského divadla a Frejkovy sekretářky, k tomu 

značným podílem přispěl i další Frejkův přítel - Vítězslav Nezval, v té době osobní poradce 

ministra informací a osvěty pro věci filmu. 25 Okolnost, že Karlín tehdy spadal pod správu 

Československého státního filmu, tomu odpovídá. 

Ředitel divadla Tadeáš Šeřínský zaslal 18. října 1950 jménem Čs. státního filmu (ČSF) 

Jiřímu Frejkovi dopis26 s nabídkou, aby spolupracoval s ČSF jako režisér pro divadlo 

v Karlíně. Nabídl Frejkovi externí smlouvu od 1. 11. 1950 s měsíčním platem 12000,- Kč 

měsíčně.27 Podle dopisu tuto nabídku již předem s Frejkou osobně projednal Jan Werich. 

Frejka nabídku přijal. Jeho první inscenací v Karlíně bylo Nebe na zemi. 

III. NEBE NA ZEMI 

Nebe na zemi, hra s podtitulem "Osvobozené divadlo o Prologu a jedenácti obrazech" 

byla poprvé provedena 23. září 1936 v režii Jindřicha Honzla v Osvobozeném divadle. Hru 

napsali Jiří Voskovec s Janem Werichem s použitím motivu staroanglické hry Francise 

Beaumonta a Johna Fletchera Španělský abbé.28 Hra má mytologický příběh o záletném 

Jupiterovi a dvou úplatných služebnících božích - veleknězi Horaciovi a kostelníku Scipiovi 

(v Osvobozeném divadle v podání dvojice V+W). Hudbu k inscenaci složil Jaroslav Ježek. 

23 Dvořák, Antonín: Trojice nejodvážnějších, Praha, 1961, s. 228. Části citátu, psané obyčejným řezem, byly 
v původním textu kurzivou. 
24 Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, č. 1, s. 37. 
25 Osobní rozhovor Ivany Vadlejchové s Františkou Novákovou, tajemnicí divadla 1945-1973, ze dne 17. 2. 
1993, kopie přepisu archiv autora. K Nezvalově tehdejší funkci viz heslo Nezval Vítězslav, in: Knapík, Jiří: Kdo 
byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953, Praha, 2002, s. 175. 
26 Dopis ČSF Jiřímu Frejkovi, uloženo v NMd, A -14596/Č-111 O 1. 
27 Plat ve stejné výši jako pobíral administrativní ředitel Strnad, umělečtí šéfové Werich a Rachlík (ten navíc 
dostával příplatek 3000,- Kč za dramaturgii) a Vlasta Burian. Viz Soupis zaměstnanců 1. (F. Nováková), archiv 
HDK. 
28 Překládáno i jako Španělský kněz. 
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Znovu uvést Nebe na zemi v Karlíně bylo patrně dramaturgickou volbou uměleckého 

šéfa Jana Wericha. Hra musela být adaptována vzhledem k novým dobovým poměrům. Text 

upravil Werich a dramaturg Rachlík, hudbu upravil a nová hudební čísla připsal skladatel 

Václav Trojan. Původní autoři hry nebyli uváděni, jejich jména byla nahrazena souslovím "z 

repertoáru Osvobozeného divadla". Důvodem pravděpodobně byla nedávná emigrace Jiřího 

Voskovce do Spojených států amerických. 29 

Celá struktura hry se změnila.3o Nejzásadnějšími úpravami bylo připsání předzpěvu 

Camilia Geště před původní pro log) a zcela přepracované znění poslední třetiny hry (cca větší 

část druhého dějství včetně závěru). Některá původní hudební čísla Jaroslava Ježka byla 

odstraněna (Vousatý svět, balet při přestavbě v páté scéně druhého dílu, Píseň Catastrofy před 

závěrem ad.). Na jiná místa naopak Trojan nová hudební čísla připsal (předzpěv - Kdybych já 

uměl psát básně, Hostina, Ano či ne?, Finále). Z Ježkovy hudby zůstala pouze baletní hudba 

Proměny, ústřední píseň Nebe na zemi a hudební číslo Buďte blahořečený. Podle textu hry, 

dochovaného v archivu HDK, mělo být hudebních čísel mnohem více - např. Píseň vdovy či 

Píseň "o advokátech, notářích a švingulantech, o vykladačích zákonů, o těch, co hledají 

v zákonech díry, berou na všechno své míry; bylo by potřeba velké necky, aby se do nich 

pochovali všecky" nebo píseň "podobná Ježkově Peníze nebo život s upraveným textem ".31 

Na těchto hudebních číslech se pravděpodobně autoři nedohodli.32 Celkový rozsah hudebních 

čísel nebyl větší než v původní inscenaci. 

Mírné textové změny byly provedeny v dialozích Horacia a Scipia, respektive text byl 

mezi oběma postavami mírně přeskupen, spíše ve prospěch Horacia. Další drobné úpravy by 

se daly rozdělit do dvou částí. První jsou změny, které přizpůsobují text soudobému jazyku. 

Do druhé části, podstatně větší, patří úpravy v duchu nových poměrů (zejména těch 

politických). Odstraněny byly zmínky o padlých ve válce. Z politických narážek byla 

například zrušena zmínka o agrárnících, kterým fandí Juno či o šíření náboženství; hloupý 

Bartolus nosil místo červeného zelený plášť (v původním textu byla narážka na Bartola 

v červeném plášti: "Čert! Ďábel jde!" s tím, že o několik replik dříve je výslovně naznačeno, 

že kdo nosí červenou, je socialista). Z textu zmizely některé soudobě nevhodné vtípky: 

29 Podobně nebyl Voskovec uveden jako režisér ani na programu muzikálu Divotvorný hrnec, přeneseného do 
Karlína v listopadu 1948. Místo jeho jména byla tehdy pouze zkratka "V+W". 
30 Pro účely této práce jsem pro srovnání za původní znění pokládal text, který vyšel v souborném vydání her 
V+W: Voskovec, Jiří, Werich, Jan: Hry, 3. svazek, Praha, 1985, jako nové znění jsem použil text Nebe na zemi, 
1951, uložený v archivu HDK, a zároveň text ve Frejkově režijní knize, uložené v NMd, Č-10976. 
31 Viz textová kniha Nebe na zemi, 1951, archiv HDK. 
32 Soudím tak dle vzpomínek Františka Rachlíka o těžkostech jejich spolupráce na nových písních s Werichem a 
Trojanem - Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen 
v knihovně DÚ Praha, s. 309-324. 
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Sousedka: "To je nějaký provokatér" - Rakvář: "Vyzvědač!" - Sousedka: "Bolševik! Řežte 

ho!". 

Zásadní změny a aktualizace se projevily zejména v závěru hry. Původní konec s 

proměnou Horacia a Scipia v kentaury a politickou verzí písně Nebe na zemi se závěrečnou 

parodií Hitlerova projevu autoři úpravy odstranili. Naopak rozšířili komickou scénu Hostiny u 

Cavernů a úplný závěr přepsali v budovatelském duchu, ne nepodobnému tehdy natáčenému 

filmu Císařův pekař-Pekařův císař. Typické byly repliky typu: "Lidi se musí prát se životem, 

vše dělají rukama - šaty, domy, přehrady, pořád se jen pracuje a pracuje - a zázraky se budou 

dělat, až lidé přijdou na to, že oni vlastně jsou pány světa," či "bezpracné bytí je hřích." Kněz 

Horacio se v závěru dobrovolně vzdává kněžského úřadu a chce "pořádnou práci". Camilio 

odmítá nechat se oddat v chrámu od Jupitera, ale požaduje obřad na radnici. Když se Bartolus, 

Horacio a Scipio nabízí, že budou organizovat práci lidí, budou na ně dohlížet a počítat 

výměry a zisky (v dobových významech rozuměj vykořisťovat), Camilio je odmítá s tím, že 

právě touto svou dosavadní činností zůstávají společnosti dlužni, a proto musí nyní přestat 

mluvit a začít skutečně pracovat. 

Celou hru korunuje finálová píseň s novým textem: "Postříkat révu a vyplít chmel, / 

vykydat hnůj a vláčet brány. / Na pastvu vyhnat krávy, / nařezat dříví, nosit vodu. / Nakrmit 

prasata, vybílit stáje, / dobývat pařezy, rubat uhlí / a tavit rudu a ukovat pluh, / nalámat kámen 

a postavit dům." Píseň dále pokračuje refrénem z původní verze, přepracovaný předchozí 

závěr mu však do značné míry dává nové vyznění: "Když já vám povídám, / že je nebe na 

zemi, / pravdu mám, věřte mi. / Za život život dám, / i když nerad umírám, / nejsem sám, 

věřte mi. / Pro toho, kdo chce žít, / je na světě plno krás. / A z těch krás nebe mít, / záleží 

jenom od vás. / Jen od vás, věřte mi, / záleží, kdy přijde čas, / kdy pro nás začne / nebe na 

zemi." 

Frejka se v inscenačním týmu setkal se svými někdejšími spolupracovníky -

výtvarníkem Jiřím Trnkou a choreografem Sašou Machovem.33 Po úspěchu Divotvorného 

hrnce je ke spolupráci patrně opět přizval tehdejší umělecký šéf Werich. Přenesením 

Divotvorného hrnce se do Karlína dostali i další členové inscenačního týmu Nebe na zemi, 

nyní již karlínští zaměstnanci, a to dirigent Karel Vlach se svým orchestrem a pomocná 

choreografka a sólistka baletu Manon Chaufour. 

33 S Trnkou pracoval naposledy v roce 1945 na inscenaci Císařův mim (shodou okolností uvedené 
v Prozatímním, tedy karlínském divadle). S Machovem spolupracoval pouze jednou - v roce 1928, kdy Machov 
vytvořil choreografii k revue Bim-Bam, uvedené ve Frejkově režii v Dada. 
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Podle dochovaných zápisů z porad vedení divadla34 byla atmosféra zkoušek Nebe na 

zemi poměrně vypjatá. Zejména vázla spolupráce mezi Werichem a Trojanem na nových 

hudebních číslech, což naznačuje ve svých pamětech i dramaturg Rachlík. 35 Jejich 

nedokončená práce komplikovala zkoušky orchestru, Vlach na jedné ze schůzí dokonce 

označil situaci za katastrofální. Divadlo trpělo velkým nedostatkem vhodných prostor, který 

se projevil především v době Divadelní žatvy (zkušebna v přízemních prostorách dnešní 

restaurace nebyla dostatečně izolována od hlediště, sousedícího baletního sálu a ulice). 

Opoždovaly se také dodávky kostýmů, dekorací a paruk. Frejka sám žádal o změnu data 

premiéry kvůli nekázni některých herců, kteří nechodili na zkoušky podle stanoveného 

rozpisu (mj. i Vlasta Burian). Několikrát bylo nutné posunout datum premiéry, ačkoli se tomu 

ředitel Šeřínský bráni1.36 Nakonec se premiéra Nebe na zemi, původně plánovaná na 15. 12., 

uskutečnila 21. 12. 1950. 

Poměrně těžké chvíle Frejka zažíval v každodenní práci s herci na zkouškách, což 

dosvědčují rukou psané poznámky na listu papíru vloženém v režijní knize,37 které patrně 

tlumočil souboru při debatě o problémech vzájemné spolupráce (v dobovém označení 

"kritická a sebekritická diskuse"). Za své chyby uznává tápání v obsazení, upozorňuje, že 

režisér" není metr, ale spolupracovník, který má radost z dobré práce a námahy nelituje - ale 

žádá aktivitu. ,,38 Jeho jasným, avšak velmi náročným cílem bylo sžít se co nejrychleji se 

souborem a více ho motivovat ke vzájemné spolupráci. Vyzývá všechny, aby chodili i na 

zkoušky alternací, aby sledovali celou práci na inscenaci, ne pouze své výstupy. Upozorňuje 

na špatný návyk, že "všechno se dělá ve zkoušce, domácí příprava vázne, proto nemůžeme 

z místa, opakujeme, nerozšiřujeme. [Je nutná] vnitřní disciplína, nám nejde o opakování, ale 

o vytvoření nového osvobozeného představení, o víc, o stvoření souboru. ,,39 Vyžaduje 

společný zájem o celou inscenací, a to nejen od herců, ale také od baletu, sborů, techniky i 

osvětlovačů. "Jde o naši věc za kterou zodpovídáme hlavou, ,dO končí své poznámky. 

Frejka si byl vědom příliš různorodého souboru, jeho "rozkastování" do skupin 

převážně podle jejich původního působiště a problému velkých hereckých individualit, 

34 Součást režijní knihy inscenace Nebe na zemi, NMd, Č-10976. 
35 Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ 
Praha, s. 315. 
36 Viz Zápis z porady 23. ll. 1950, na které ředitel Šeřínský prohlašuje, že divadlo má enormní zájem na tom, 
aby původní datum premiéry bylo dodrženo a upozorňuje, že by se musela případná změna projednat 
s mimodivadelními činiteli. Součást režijní knihy k inscenaci Nebe na zemi, NMd, Č-10976. 
37 Režijní kniha inscenace Nebe na zemi, NMd, Č-10976. 
38 Tamtéž. 
39 Tamtéž. 
40 Režijní kniha inscenace Nebe na zemi, uleženo v NMd, Č-10976. 
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zejména Vlasty Buriana. Pamětníci dosvědčují, s jakými obtížemi se Burian přizpůsoboval 

ansámblovému herectví.41 Soubor byl velmi rozmanitý i z hlediska schopností - Frejka měl 

k dispozici činoherce-nezpěváky (např. Martin Raus), činoherce schopné zpěvu (Vladimír 

Ráž), zpěváky populární hudby (Rudolf Cortés), pěvce operetní (Gabriela Třešňáková) i 

prakticky operní (např. Soňa Červená). Pestrost souboru sice komplikovala režisérovi práci a 

ztěžovala výslednou hereckou spoluhru, zároveň ale umožňovala obsazení rolí podle 

osobnostních a profesních dispozic jednotlivých herců a zpěváků. 

Vzhledem k alternacím byli do některých rolí obsazeni i herci ze souboru sesterské 

scény U Nováků - Marie Kautská, Marie Nováková, Vladimír Ráž, Jan Brandýs, František 

Holar či Vítězslav Boček. Role Bartola a Scipia nazkoušel František Černý, který hrál již 

v původní inscenaci Osvobozeného divadla, ovšem roli rakváře.42 

Po návštěvě ministra Kopeckého na večerní zkoušce 18. prosince43 proběhla 21. 

prosince 1950 premiéra, kterou se vítězoslavně na pražské jeviště vrátil Vlasta Burian v roli 

velekněze chrámu Jupiterova, Horacia Dardy.44 

Z inscenace se dochovalo jen velmi málo fotografií, převážně pouze černobílé snímky 

otištěné v soudobém tisku, proto je obtížné popsat scénografii. Zřejmá je malovaná opona, 

vytvořená pro tuto inscenaci Jiřím Trnkou. Její podoba byla využita i jako obálka programu. 

Jsou na ní zobrazeny hlavní postavy hry a naznačeny jejich vztahy, Trnkův výtvarný rukopis 

je evidentní. Před touto oponou se na forbíně patrně odehrávaly i některé scény (např. výstup 

sousedky a rakváře). 

O pravděpodobné podobě kostýmů se můžeme více dozvědět z jejich popisů 

vložených v režijní knize45: byly stylizovaně antické, převážně se jednalo o různě barevné 

chitony či tuniky, případně doplněné pláštěm, různými pokrývkami hlavy (přilba, slaměný 

klobouk, apod.) a dalšími komplementy (Merkur - peří na nohách, křídla; Caverna - lesklý 

žlutý řetěz, atd.). Některé postavy měly i paruku (Jupiter, Horacio) či speciální líčení (Juno -

velmi světlé až bílé). 

Je logické a pro každé nové poválečné uvedení hry Osvobozeného divadla typické, že 

Sl recenzenti všímali především stylu a podoby úpravy, popř. aktualizace původní hry 

Voskovce a Wericha. Tak tomu bylo i v tomto případě, ve vůbec prvním nastudování hry 

41 Vašák, Vašek, Macků, Galia: Z operety do operety, Praha, 1996, s. 79 a n. Rachlík, František: O přetvářce a 
domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ Praha, s. 318 a n. 
42 Kromě něj v původní inscenaci hrál i Saša Machov, choreograf inscenace této i původní, a to roli Merkura. 
43 Viz rukopisný záznam v režijní knize inscenace Nebe na zemi, NMd Č-l 0976. 
44 Viz - Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně 
DÚ Praha, s. 325. 
45 Součást režijní knihy inscenace Nebe na zemi, uloženo v NMd, Č-10976. 
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V+W po roce 1945. Že uvést hru V+W v nových podmínkách a s novými herci není věcí 

jednoduchou, si uvědomoval i režisér Frejka, který v provolání "Odkaz je úkol,,46 v programu 

k inscenaci charakterizuje svi'lj tvůrčí cíl jako snahu důstojně navázat na tradici 

Osvobozeného divadla a tvořivě ji rozvíjet. 

Podle recenzentů trpěla úprava ve srovnání s originálem nedostatkem dramatičnosti, 

satiričnosti a útočnosti, slovy jednoho z nich nebyla dostatečně "stranická a bojově 

tendenční".47 " Ve srovnání s původní verzí hry se ztratila souvislost se životem, mnohé scény 

jsou samoúčelné a smích je pouze pro smích - textové pojetí je pochybené, ,A8 píše další 

z recenzentů. Podle kritičky Aleny Urbanové je problematické stavět na odkazu 

Osvobozených, od vzniku díla uplynulo pouhých 15 let, což není příliš dlouhá doba, aby se na 

původní verzi zapomnělo, ač byla tato léta předělena velkou bariérou druhé světové války a 

únorové změny poměrů. Urbanová dále tvrdí, že nová úprava je "bezzubá, krotká, nebojovná 

- když se hraje hra Osvobozených, musí i nyní být autoři stejně ostří, političtí a bojovní jako 

tenkrát. ,,49 Je ovšem zřejmé, že v tomto bodě kladla kritika na autory nesplnitelné požadavky, 

neboť svobodomyslná satira byla okamžitě cenzurována s možnými neblahými důsledky pro 

skutečně kritické tvůrce. Zcela jistě by je neminula persekuce, totalitní režim si nemohl 

dovolit kritickou svobodomyslnost, vzpomeňme kauzu zrušení Divadla satiry po satirické 

revue Kde je Kuťák? Vratislava Blažka pouhé dva roky před premiérou Nebe na zemi. 

Pouze kritik časopisu Kino tvrdil, že nová verze prohlubuje a podtrhuje i minulé znění, 

a to tím, že v nové dějinné situaci byli příživníci skutečně zbaveni své moci lidem, a 

upozorňuje čtenáře, že "nebe na zemi je již blízko". 50 

Režisérovi recenzenti vytýkali převážně skutečnost, že nedokázal vybudovat 

dokonalou ansámblovou souhru a vytvořit jednotný přístup herců k tématu, jednotný styl. I 

přesto byl ale pochválen za blahodárný vliv svého činoherního přístupu k hercům.51 Kritika 

tedy přesně postřehla a popsala problém nedostatečné ansámblové souhry, o němž sice Frejka 

46 Frejka, Jiří: Odkaz je úkol, in: Program k inscenaci Nebe na zemi, archiv HDK. 
47 bs: Premiéra Nebe na zemi, in: Lidová demokracie VI, 1950,23. 12. 1950, výstřižek uložen v knize výstřižků 
č. II - Divadlo Státního filmu, archiv HDK. 
48 vbe: Nebe na zemi v novém pojetí, in: Svobodné slovo VI, pražské vydání, 28. 12. 1950, výstřižek uložen 
v knize výstřižků č. II - Divadlo Státního filmu, archiv HDK. 
49 Urbanová, Alena: Olympské podobenství, in: Svobodné noviny VII, 1951, 26. 1. 1951, výstřižek uložen 
v knize výstřižků č. II - Divadlo Státního filmu, archiv HDK. 
50 J.A.: Nebe na zemi, včera a dnes, in: Kino VI, 1951, č. 2 (18.1. 1951), s. 44. 
51 vbe: "Nebe na zemi" v novém pojetí, in: Svobodné slovo VI, pražské vydání, 1950,28. 12. 1950, výstřižek 
uložen v knize výstřižků č. II - Divadlo Státního filmu, archiv HDK. 
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věděl a s nímž bojoval, ale který ho pronásledoval u každé jeho další karlínské inscenace, i 

když ve stále menším měřítku. 52 

V tomto směru byl nejvíce kritizován Vlasta Burian, vždy zvyklý hrát především 

individualisticky. Ani v této době se nedokázal plně přizpůsobit ansámblovému herectví. 

Stavěl na svém velkém improvizačnímu talentu a komediálním herectví, díky filmu všem 

známém dodnes. Soudobá kritika však jeho způsob hraní jednoznačně zavrhla a označila za 

zjednodušený, stereotypní, individualistický a rutinní; nehledající nové cesty. Jeden z kritiků 

dospěl až k formulaci, že ho Burian "nepřesvědčil o tom, že je třeba využít jeho služeb při 

budování nového divadla a záleží jen na něm, aby se oprostil od balastu minulosti a splynul 

s kolektivem. ,,53 Jiní recenzenti jsou ovšem přeci jen vstřícnější a Buriana za jeho herecké 

schopnosti obdivují.54 

Kritika Burianova excentrického herectví, které jen těžce podřizoval celku inscenace, 

v té době souvisela i s novými estetickými požadavky, především s tzv. systémem 

Stanislavského a s vyžadovanou metodou realistického, popisného zobrazení postavy. 

Zároveň kritika odpovídá i ÚZU, který ve své obavě vyjádřili někteří členové DDR a DPK: 

výše již zmíněnému požadavku kolektivní organizace socialistické práce na jevišti místo 

t t '" 55 "s ar-sys emu . 

Herecké manýry, stereotypy a předvídatelnost herectví jsou kritizovány i u jiných 

herců, například Ljuby Hermanové. Naopak příznivého hodnocení se dočkali Vítězslav Boček 

(Scipio), Vladimír Ráž (Jupiter) a František Černý, kteří se svým herectvím od ostatních 

zřetelně odlišovali. 

Nejednotné byly názory na výpravu Jiřího Trnky. Na jedné straně byla označena jako 

barvitá a pestrá, schopná vykouzlit intimitu prostředí i rázovitost interiéru, na straně druhé 

jako nevelkorysá a vycházející z osamocených nápadů a detailů. 56 Za bezchybné bylo 

shledáno hudební nastudování orchestru pod vedením dirigenta Karla Vlacha. Zároveň se 

všichni recenzenti shodují na nepochybných kvalitách jak Ježkovy, tak nové Trojanovy 

52 Viz kritiky k dalším inscenacím. 
53 vbe: Nebe na zemi v novém pojetí, in: Svobodné slovo VI, pražské vydání, 1950, 28. 12. 1950, výstřižek 
uložen v knize výstřižků Č. II - Divadlo Státního filmu, archiv HDK. 
54 Urbanová, Alena: Olympské podobenství, in: Svobodné noviny VII, 1951, 26. 1. 1951, výstřižek uložen 
v knize výstřižků Č. II - Divadlo Státního filmu, archiv HDK; -nh.: Divadla, in: Lidová obroda, Brno, 16. 1. 
1951, výstřižek uložen v knize výstřižků Č. II - Divadlo Státního filmu, archiv HDK 
55 Zápis o dvacátémdruhém zasedání, s. 13-21, in: Zápis o dvacátémprvém zasedání DDR při mšvu a DPK při 
mio, konané 28.4. 1950, [Praha], 1950. Uloženo v knihovně DÚ, MB 1263/3. 
56 -nh.: Divadla, in: Lidová obroda, Brno, 16. 1. 1951, výstřižek uložen v knize výstřižků Č. II - Divadlo 
Státního filmu, archiv HDK; bs: Premiéra Nebe na zemi, in: Lidová demokracie VI, 1950, 23. 12. 1950, 
výstřižek uložen v knize výstřižků Č. II - Divadlo Státního filmu, archiv HDK. 
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hudby. Kladného hodnocení se dočkala i práce choreografa Saši Machova, jehož baletní čísla, 

jak sborová, tak sólová, byla podle kritiků detailně propracovaná a působila velkolepě. 57 

IV. NÁSTUP JIŘÍHO FREJKY DO KARLÍNSKÉHO ANGAŽMÁ 

Po oficiálním rozvázání pracovního poměru uměleckého ředitele v Městských 

divadlech pražských na konci ledna 195158 podepsal (ovšem až 5. 3. 1951!) Frejka 

s účinností od 1. 2. 1951 se Správou divadel Československého státního filmu smlouvu o 

pracovním poměru59 v uměleckém souboru jako režisér s platem 11 500,- Kčs měsíčně, 

úvazkem 4 premiér a 80 režijních dozorů ročně. Navíc dostával i příplatek za znalost cizích 

jazyků.6o Nutno podotknout, že Frejkův plat nebyl na tehdejší poměry vůbec nízký. Byl vyšší 

než plat nejvytíženějšího herce a hlavní karlínské hvězdy Vlasty Buriana, plat většiny herců 

byl zhruba poloviční. Původně byl však podán na Ministerstvo práce a sociální péče platový 

návrh ještě vyšší, ovšem ten v lednu 1951 ministerstvo zamítlo a stanovilo výše zmíněné 

podmínky.61 

Úvazek 4 premiér ročně Frejka nedodržel, během obou let svého angažmá nastudoval 

každý rok pouze dvě nové režie. Na dozory ovšem chodil podle svědků pravidelně a dbal na 

k l·t" v v h ,62 va 1 nt uroven vsec repnz. 

Ihned po příchodu si Frejka jako skutečný umělec vytvořil vizi divadla, které chce 

z Karlína vybudovat - divadla hudební komedie a her se zpěvy a tanci vysokých uměleckých 

kvalit - a začal pracovat na přípravě nového repertoáru. 

57 bs: Premiéra Nebe na zemi, in: Lidová demokracie VI, 1950, 23. 12. 1950 + vbe: Nebe na zemi v novém 
pojetí, in: Svobodné slovo VI, pražské vydání, 1950,28. 12. 1950 + Urbanová, Alena: Olympské podobenství, 
in: Svobodné noviny VII, 1951, 26. 1. 1951, výstřižky uloženy v knize výstřižků č. II - Divadlo Státního filmu, 
archiv HDK + J.A.: Nebe na zemi, včera a dnes, in: Kino VI, 1951, č. 2 (18. 1. 1951), s. 44. 
58 Viz dokument NMd Č-11309/A-17401 
59 Pracovní smlouva Jiřího Frejky, personální archiv HDK. 
60 Dopisy ohledně této záležitosti v personálním archivu HDK. 
61 Zamítnutí ze dne 17.2. 1951, NMd Č-11288/A-15842. 
62 Například Františka Nováková, in: Vašák, Vašek, Macků, Galla: Z operety do operety, Praha, 1996, s. 76. 
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V. FREJKŮV KARLÍNSKÝ PROGRAM 

V.l. Teoretické vymezení pojmu hudební komedie a zpívající herec 

V roce 1928 uveřejnil Frejka svoji kritiku revue Karla Hašlera "My jsme my",63 

uvedené v karlínském Divadle Variété. Bystře posuzoval vývoj hudebního divadla, který 

následující léta jen potvrdila - vnímá štěpení tohoto druhu divadla na menší kabaretní formy a 

větší, jdoucí k " operetě v její americké formě, " která" už je pevný útvar, útvar téměř tradiční 

přes všechnu lehkost, s níž od námětu přechází ke způsobu čísel a od děje ke scénám ".64 

Mluví tedy o takovém divadle, z něhož se v téže době vytvořil původní americký muziká1.65 

Napadá ho, že "bude třeba přílivu herců-zpěváků, vybíraných a vychovávaných po způsobu 

Stanislavského a Němiroviče-Dančenka, když kdysi zakládali operetní studio. (. . .) Je na čase 

hledat plnější a dokonalejší formu. ,,66 

Frejka měl poměrně velké hudební znalosti, během svého života spolupracoval 

s mnoha hudebníky a měl také jakýsi "hudebně-rytmický cit" inscenování.67 Hudbu využíval i 

ve svých vrcholných režiích v Národním divadle a v Městském divadle na Královských 

Vinohradech. Jak píše Petišková: "hudba vždycky tvořila integrální součást jeho básnického 

režijního stylu, [ ... ] vždyť Frejka vlastně prosadil scénickou hudbu na velké činoherní scéně 

jako samozřejmou složku moderního režijního rukopisu. ,,68 Se scénickou hudbou také 

pracoval jako s "akustickou scénou" - hudba, zvuky a hluky "komentovaly" situaci.69 

Vzpomeňme jeho inscenace v Národním divadle s velkým podílem hudby: Lišák 

Pseudolus, Benátská maškaráda (u obou autor hudby Miroslav Ponc) či Zlý jelen (hudba 

Václav Trojan). 

Jak je zmíněno výše, po příchodu do Karlína si vytvořil vlastní program tamější práce 

a vzpomněl při něm právě na východiska, o kterých psal již kdysi: vyšel z teorií hudebního 

divadla Konstantina S ergejeviče Stanislavského a Vladimíra Ivanoviče Němiroviče

Dančenka. 

63 Frejka, Jiří: Revue ve Variété, Národní osvobození V, 1928, č. 74 (14. 3.1928), s. 5. 
64 Frejka, Jiří: Revue ve Variété, Národní osvobození V, 1928, č. 74 (14. 3. 1928), s. 5. 
65 Pouhé necelé čtyři měsíce před uveřejněním této kritiky měl premiéru první skutečný muzikál v moderním 
pojetí, dílo skladatele Jerome Kerna "Show Boat", tedy "Loď komediantů", a to 27. 12. 1927 v divadle 
producenta Florenze Ziegfelda. 
66 Frejka, Jiří: Revue ve Variété, Národní osvobození V, 1928, č. 74 (14. 3. 1928), s. 5. 
67 Součástí poznámek ve Frejkových režijních knihách jsou italské hudební zkratky - např. v režijní knize ke 
Schovávané na schodech nacházíme zkratky acc. (accelerando - zrychlovat), lento (pomalu), fort. (fortissimo -
velmi silně), ritard. (ritardando - zpomalovat), ad. 
68 Petišková, Ladislava: Jiří Frejka, básník jeviště, in: Frejka, Jiří: Divadlo je vesmír, Praha, 2004, s. 71. 
69 Více o této tezi (scénická hudba je akustická scénografie), zastávanou i Miroslavem Poncem, viz: Paclt, 
Jaromír: Miroslav Ponc, Praha, 1990. 
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Stanislavský ve své knize "Můj život v umění" uvádí své požadavky na operní herce: 

"operní zpěvák má co činit ne s jedním, ale hned se třemi druhy umění - s vokálním, 

hudebním a jevištním. V tom tkví na jedné straně obtížnost a na druhé přednost jeho tvůrčí 

práce. Obtížný je sám proces studia trojího umění, ale jakmile je zvládne, získává tak velké a 

různorodé možnosti působení na diváka, jaké my, činoherci, nemáme. Všechny tři druhy 

umění, jimiž zpěvák disponuje, musí být vzájemně prolnuty a zaměřeny k společnému cíli. 

Jestliže jedno umění bude na diváka účinkovat a ostatní budou tomuto účinku bránit, dojde 

k nežádoucímu výsledku. Jedno umění smaže to, co druhé vytvoří. ,,70 Dále mluví o snaze 

zpěváků pouze efektně předvést hlas a ignorovat přitom ostatní vyj adřovací prostředky 

jevištního projevu, které podle něj musí být v naprosté jednotě vnitřního temporytmu, jenž se 

pak vnějškově projevuje v celém umělcově díle. 

K podobným závěrům dochází přibližně v téže době i Němirovič-Dančenko. V roce 

1919 založil Moskevské umělecké hudební studio (též Hudební studio MCHAT), kde 

režíroval mimo jiné Verdiho Traviatu, Šostakovičovu Lady Macbeth Mcenského újezdu či 

operety - Offenbachovu Perikolu (La Périchole) a Lecocquovu Dceru Madam Angot (La Fi11e 

de Mme Angot). Od roku 1926 pak toto divadlo neslo název Hudební divadlo V. I. 

Němiroviče-Dančenka a ještě později pak Hudební divadlo Stanislavského a Němiroviče

Dančenka. 71 

Dančenko vychází ze Stanislavského myšlenek. Aplikuje je na hudební divadlo a 

zejména na herce hudebního divadla. Přichází s pojmem, který nyní přijal za svůj i Frejka, a 

to s pojmem "zpívající herec". U takového herce nemá být možné rozeznat, které prvky jeho 

jevištních vyjadřovacích prostředků jsou prvotní. 

"Je zapotřebí být rytmickým, vnímavým, stále bdělým na jevišti, hlas musí být posazen 

tak, aby pěvec nepřemýšlel ve chvíli tvorby, jak vytvářet tón. Všechny prvky hudebně

scénického jednání se nutně slévají do jednoho; v zájmu celistvosti uměleckého tvaru je 

potřeba jednoty všeho pod jednou vedoucí ideou, jak se to doposud dělalo v MCHA Tu. ,,72 

Herec podle této teorie "vládne mimo ostatní běžné výrazové prostředky ještě vyspělými 

vokálními a plastickými prostředky. ,,73 

" ,Zpívající herec', mistr hudebního divadla, vytvářející jedinečný a živý scénický 

obraz, je činoherní herec, který je zároveň zpěvákem i tanečníkem. To není syntetický herec ve 

70 Stanislavskij, K. S.: Můj život v umění, Praha, 1983, s. 362. 
71 http://www.answers.comltopic/nemirovich-danchenko-vladimir. 6. 3. 2007. 
72 Obyčejný styl písma v citátu byl v původním textu Frejkou odlišen kurzívou. Frejka, Jiří: Nové úkoly hudební 
komedie, in: Program k inscenaci Akulina, archiv HDK, s. 14. 
73 Frejka, Jiří: Nové úkoly hudební komedie, in: Program k inscenaci Akulina, archiv HDK, s. 14. 
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vulgárním traktování tohoto pojmu, jak připomíná M Jankovskij. Syntetickým hercem byl 

herec divadla Offenbachova, vychovaný na tradici pařížských jarmarečních divadel, ale úkol 

vytvořit psychologicky živý obraz před ním nikdy nevznikal. Herec hudebního divadla 

Němiroviče-Dančenka neoperuje různorodou technikou, ale je to vyloženě ,zpívající herec' 

přinášející vokální, plastické a dramatické prostředky k vytvoření obrazu. ,,74 A Frejka 

dodává: "A v poznání a vypracování mchatovského realismu pro hudební komedii je nory 

zdroj české divadelní tvorby a závazný úkol českých divadelníků. " 75 

Frejka využil v této době Dančenkových teorií, čímž vyhověl i dobovým požadavkům 

na herectví socialistického realismu. Zároveň jsou ale tyto teorie blízké dnešním nárokům na 

muzikálové herectví. 

Ve stejné době, kdy se formovaly tyto Dančenkovy teorie, dochází i k proměně 

v samotné sovětské operetní tvorbě. Na svět přichází staronový pojem hudební komedie -

pojmenování staré a celosvětově používané, nyní mu však byl dodán nový význam. Měl tak 

nahradit pojem operety, který začínal být stále více ideologicky nepřijatelný. 

Pojmenování hudební komedie, chápané v tomto novém smyslu (!), se používalo 

zejména v době mezi ranými 30. a pozdními 70. léty 20. století,76 a to na území SSSR a zemí 

pod jeho vlivem, tedy i Československa. Šlo však původně pouze o specifickou odrůdu 

sovětské operety, která byla pro socialistické režimy ideologicky přijatelná. 

Typická sentimentální operetní zápletka často zůstávala, avšak byla propracována tak, 

aby byla politicky přijatelná pro socialistický režim. Jak na konci 70. let přednesl Lubomír 

Šterc,77 i přesto, že autoři hudebních komedií nepopřeli, že se učili od představitelů vídeňské 

operety, jejich "obehranou formu se dařilo naplňovat současným životem a zajímavými 

příběhy i zemitými postavami. ,,78 Místo postav knížat, baronů, hraběnek a dalších velmožů se 

v hudební komedii objevují zemědělci, námořníci, vojáci a podobné postavy nížších, 

pracujících tříd. 

Požadavek satiricky zobrazit současný život se kladl i na zdejší autory nově 

vznikajících děl na přelomu 40. a 50. let snad na každé divadelní schůzi, zabývající se novou 

tvorbou (stačí si pročíst zápisy divadelnických konferencí). Můžeme jej ale považovat za 

pouhou frázi - viz výše zmíněný problém satiričnosti u Nebe na zemi. 

74 Frejka, Jiří: Nové úkoly hudební komedie, in: Program k inscenaci Akulina, archiv HDK, s. 14. 
75 Tamtéž. 
76 McBumey, Gerard: Dmitri Shostakovich: Moskva, Cheremushki, in: CD Moskva, Cheremushki, Colchester, 
1997, s. 
77 Dramaturg Hudebního divadla v Karlíně (a v Nuslích) 1971-1991. 
78 Šterc, Lubomír: Referát o vývoji sovětské operety a o zkušenosti našich divadel s tímto žánrem na našich 
jevištích, referát pro Seminář SČDU - Teplice 21. ll. 1977, s. 1., rkp. 1977, kopie archiv autora. 
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Za prvního představitele hudební komedie (tj. této nové sovětské operetní tvorby) 

bývá považován Isaac Dunajevskij (1900-1955). Jeho opereta Ženichové z r. 1926 s libretem 

Nikolaje Adujeva a Antimonova kritizuje tzv. NEPmany.79 Libreto tedy plně vyhovovalo 

volání po díle ze současného života. I později tvořil Dunajevskij operety splňující ideologické 

požadavky. Anglický muzikolog McBurney píše, že pro Dunajevského operety je typický 

jejich "chytrý mix vídeňské klasiky, předválečného broadwayského muzikálu a válečných 

holywoodských filmů, smíchaných se sovětskou ,masovou písní' v úžasný celek. ,,80 Dodnes 

hraným představitelem hudební komedie je Šostakovičova Moskva-Střemšinky (dnes běžně 

označovaná jako opereta). 81 

Paralelně s vývojem amerického muzikálu tak i v Sovětském svazu dochází k vývoji 

hudebně-dramatického umění. Sovětská obrodná forma však vyrůstá na zcela jiných 

základech než americký muzikál - společné jsou snad jen některé kořeny v evropské operetě, 

která měla na obě formy svůj vliv. Zatímco však americký muzikál vyrostl na americké 

populární hudbě a komerci, sovětská hudební komedie na budovatelské hudbě a socialistické 

ideologii. 

Bezprostředně po válce se v souvislosti se sovětskými názory projevily ideologické 

problémy s operetou také u nás. Podle dobových ideologů totiž nesla na sobě stopy 

buržoazního obsahu, který jí byl vtisknut v Paříži, Londýně, Berlíně a ve Vídni. Proto se již 

od roku 1945 u nás projevují snahy o obrodu operety - viz výše zmíněný pokus E. F. Buriana 

inscenací Frimlova Krále tuláků v Divadle v Karlíně. Tomáš Bok, Antonín Holzinger a další 

po Burianově rezignaci sice pokračovali v duchu jeho obrodných myšlenek, nevytvořili však 

vlastní program a jejich inscenace nedosáhly takového významu. Rozhlédneme-li se mimo 

karlínské divadlo, důležitým momentem byla i Radokova inscenace vlastní radikální úpravy 

Lehárovy operety pod názvem Veselá vdova? ve Velké opeře 5. května. 

Obrodné impulsy (ovšem ne ideologické) můžeme u nás postřehnout již dříve. Snahy 

parodovat operetní kýč můžeme nalézt v tvorbě dvojice libretistů Bohumír Polách - Jiří 

Žalman82 v operetách Modré miliony či Apropó, co dělá Andula? Jinou podobu stejného úsilí 

představovaly komorní hudební komedie Oldřicha Nového ve 30. a částečně 40. letech. 

79 NEPman = podnikatel z období NEPu v SSSR 1921-1924. NEP = nová ekonomická politika, dovolující určitý 
rozvoj kapitalistických prvků při zachování vedoucí úlohy státu v hospodářství země. 
80 McBumey, Gerard: Dmitri Shostakovich: Moskva, Cheremushki, in: CD Moskva, Cheremushki, Colchester, 
1997, s. 10. 
81 Ta se stále hraje po celém světě (mimojiné jí bylo v roce 2006 po rekonstrukci otevřeno Hudební divadlo 
Stanislavského a Němiroviče-Dančenka v Moskvě, kde se hraje dosud, hrála se i ve Vídni - prem. 7. 5. 2005). 
82 Pseudonym Františka Kožíka. 
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Frejka neměl operetu rád, obzvláště ne tu vídeňskou. Nesnášel operetní klišé a manýry 

operetních zpěváků. 83 Hledal proto formu, která by jednak vyhovovala dobovým 

ideologickým a estetickým požadavkům, jednak jeho snaze po tvorbě hodnotného umění. 

Všechny tyto předpoklady splňoval právě program hudební komedie, převzatý ze Sovětského 

svazu, a Dančenkův ideál zpívajícího herce, kterým Frejka do poměrů hudebního divadla 

promítl své dávné názory na herce a hereckou práci. 

Frejka tento program po příchodu do Karlína přejímá a snaží se ho přízpůsobit 

místním podmínkám, především jej obohacuje o typicky české hry se zpěvy a tanci (zejména 

Josefa Kajetána Tyla), čímž navíc plně vyhověl nejedlovskému pojetí stranické kulturní linie. 

Krom Tyla mluví i o Klicperovi a Jiráskově Lucerně. Své ideje shrnul do článku "Nové úkoly 

hudební komedie" v programu k následující inscenaci Akulina. 

Frejkovy názory na hudební komedii tedy nebyly v rozporu s tehdejším stranickým 

pojetím umění, což potvrdila i 5. celostátní konference divadelníků v Praze v březnu 1951, 

kde byl za jeden ze základních úkolů vytčen cíl vybudovat u nás hudební komedii.84 

V.2. Dramaturgický plán 

Frejka musel své teorie uvést do praxe (spolu s dramaturgem Rachlíkem) 

v konkrétním návrhu dramaturgického plánu divadla. V pozůstalosti Františky Novákové,85 

Frejkovy sekretářky a tajemnice divadla, lze nalézt několik verzí dramaturgických plánů a 

výhledů do následujících sezon. 

Záměr vybudovat repertoár Karlína jako reprezentativní scény hudební komedie a hry 

se zpěvy a tanci ve smyslu výše popsaných teorií je z nich zřejmý. Sovětské hry v nich sice 

figurují, základem jsou ovšem hry české - a to jak úpravy her klasických, tak i značné 

množství novinek. 

Zřetelný je veseloherní princip skladby repertoáru, v jednom z návrhů zdůvodněný 

typickým dobovým žargonem: "Důležité je, aby divadlo si uchovalo svůj veseloherní 

83 Osobní rozhovor Ivany Vadlejchové s Františkou Novákovou, tajemnicí divadla 1945-1973, ze dne 17. 2. 
1993, kopie přepisu archiv autora. 
84 Návrh na osnovy katedry hudební komedie, NMd - Čl1295/A17l28. Také viz projevy, pronesené na této 
konferenci: Feldstein, Valter: Cílevědomým prováděním divadelní politiky k novým úspěchům našeho divadla, 
in: Popp, O. (red.), Šafránek, Ota (red.), Urbanová, Alena (red.): Divadlo II (1951), Praha, 1951, s. 266-267. 
Pelikán, Jiří: Učinit z divadla významného pomocníka budování socialismu, in: Popp, O. (red.), Šafránek, Ota 
(red.), Urbanová, Alena (red.): Divadlo II (1951), Praha, 1951, s. 249-250. 
85 Uložena v archivu HDK, kopie některých dokumentů archiv autora. 
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charakter a stalo se tak opravdovým odpočinkem pracujících a rekreačním povzbuzením 

v jejich budovatelských úkolech, přinášelo pohodu a bojovalo smíchem v boji proti přežitkům 

starého měšťáckého, kapitalistického světa. ,,86 Veseloherní charakter repertoáru byl i jedním 

z poslání, které při založení Divadla státního filmu vytkl karlínské scéně ministr informací 

Václav Kopecký a při svých návštěvách potvrdil i předseda vlády Antonín Zápotocký.87 

Repertoár divadla měl podle prvotních úvah88 spočívat na pěti pilířích: 

1) českých klasických hrách, respektive Tylovi a Klicperovi; 

2) sovětských hudebních komediích; 

3) hrách z repertoáru Osvobozeného divadla, které měly být nově upraveny Janem 

Werichem; 

4) hrách ze světového repertoáru (kam se vedle sebe vešla Nestroyova fraška 

i Offenbachova opereta) 

5) původních českých novinkách, přičemž tento poslední pilíř je nejobsáhlejší. 

Patrná je snaha vytvořit nové české hudební komedie ze soudobého života, po nichž 

byla politická poptávka (nejen v hudebně-dramatické tvorbě). V dramaturgických plánech se 

ovšem jednalo převážně o rozpracovaná díla či pouze tématické návrhy ke zpracování. Hry 

tak měly zobrazit život lesních dělníků (Josef Toman: Lesáci), stavebníků (Jiří Marek: Veselá 

brigáda), budovatelské mládeže v komárenských loděnicích (Josef Sekera: Ostrov Rudé 

flotily), bojovníků za nové socialistické divadlo (Jaroš-Kaplan: Opona(y) vzhůru) či život 

českého dělníka v Africe (A. J. Urban: Čeněk Paclt). Navrhovány byly i hry historické - o 

počátku francouzské revoluce (F. Kožík, bez názvu), účasti Čechů na vídeňských revolučních 

bouřích v roce 1848 (Sent-Šašek: Písnička za krejcar), hra z počátků dělnického hnutí v Praze 

(Adolf Branald: Rebelové s písničkou), ze života Jindřicha Mošny (Rachlík-Trager: Jindřich 

Mošna, později Jak jsem se měl na světě) či dramatizace Bassova Cirkusu Humberto s anoncí: 

"hra se zpěvy a tanci ze života českých cirkusových dělníků ,,89 (S. Sedláček). Žádná z těchto 

her nebyla nikdy v Karlíně uvedena, některé texty se však v archivu HDK dochovaly (Cirkus 

Humberto, Opony vzhůru). 

86 Výhledová úvaha k dramaturgickému plánu Divadla hl. m. Prahy v Karlíně, 6. 5. 1952, archiv HDK 
(pozůstalost F. Novákové), s. 1. 
87 Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ 
Praha, s. 310 a s. 324. 
88 Výhledová úvaha k dramaturgickému plánu Divadla hl. m. Prahy v Karlíně, 6. 5. 1952, archiv HDK 
(pozůstalost F. Novákové). 
89 Výhledová úvaha k dramaturgickému plánu Divadla hl. m. Prahy v Karlíně, 6. 5. 1952, archiv HDK 
(pozůstalost F. Novákové), s. 3. 
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Další repertoárové plány tyto prvotní úvahy mění, konkretizují a přizpůsobují situaci. 

Srovnáme-li původní návrh s reálným repertoárem, zjistíme, že z něj byly uvedeny pouze dva 

tituly - Lumpacivagabundus a Fidlovačka. 

Upoutat může dlouhodobější výhled po uvedení Fidlovačky, tedy tituly, které mohl 

Frejka režírovat, pokud by v Karlíně pracoval i nadále. Plánovaná byla některá z klasických 

operet - v prvním z plánů se hovoří o Offenbachových Banditech, později o Orfeovi 

v podsvětí téhož autora; po Frejkově smrti pak v posledním z plánů nacházíme Hervého 

Mam'zelle Nitouche.9o Po klasické operetě měla následovat některá z budovatelských her -

původní Krajkové šaty podle filmového scénáře Oldřicha Nového byly vystřídány Sekerovým 

Ostrovem Rudé flotily a ještě později Werichem nově upravenou Těžkou Barborou.91 Dále by 

byla inscenována další Nezvalova veršovaná hra Tři mušketýři a v dlouhodobějším výhledu 

se připravovalo uvedení Hadriána z Římsů (po několikerém odložení), Werichovy nové hry 

Ezop a Rebelů s písničkou. 

Konkrétní realizace teorií o hudební komedii se v dramaturgickém plánu promítá do 

jasného upozadění klasické operety, která se v dlouhodobějším plánu objevuje pouze jednou, 

zastoupená Offenbachem (resp. po Frejkově smrti Rervém). Můžeme předpokládat, že svoji 

roli sehrál výše zmíněný Frejkův odpor k operetám. Frejka s Rachlíkem upřednostňují vznik 

nové, moderní tvorby, která by kvalitami libreta odpovídala nejen dobovým ideologickým a 

estetickým požadavkům, ale zároveň také snaze o dosažení co nejvyšší umělecké úrovně. 

Autoři plánu konstatují, že ani po sedmi letech volání po nové podobě domácí operety se 

nepodařilo vytvořit dílo, které by plně vyhovovalo jak těmto požadavkům, tak zároveň 

uspokojilo poptávku publika. I z tohoto důvodu je v návrzích tak velké množství nových 

původních her. Jak je však zmíněno výše, k jejich realizaci nedošlo. 

90 Tento titul do repertoáru divadla pravděpodobně přinesl Oldřich Nový poté, co v Karlíně režíroval Fidlovačku. 
Časově se výměna shoduje právě s dobou příprav Fidlovačky, Mam'zelle Nitouche byla také už Novým dříve 
úspěšně inscenována. Oficiálně byla výměna s Offenbachem zdůvodňována nedostatkem kvalitních pěveckých 
sil v souboru. 
91 Těžká Barbora měla být upravena do nové podoby, která by kritizovala užití atomové bomby; stejně měla být 
zpracována i pro film. Werich byl i po svém odchodu v r. 1951 s divadlem v neustálém kontaktu - kromě Těžké 
Barbory navrhoval k přepracování Baladu z hadrů a později vytvoření nové hry Ezop. Těžká Barbora se 
v dramaturgickém plánu objevila znovu v roce 1954, kdy se měl do Karlína Werich opět vrátit jako jeden z 
uměleckých šéfů a vytvořit třetí pilíř repertoáru svými komediemi (připravovala se např. jeho adaptace 
Moliérovy komedie Zdravý nemocný), a to vedle klasické operety a baletu. 

- 24-



VI.AKULINA 

Divadlo muselo uspokojit dobové ideologické požadavky uvedením hry ze sovětského 

repertoáru. Výběr ovšem nebyl v danou chvíli příliš velký. Jak uvedl Ludvík Žáček za 

Československé divadelní a literární jednatelství na konferenci divadelníků v Gottwaldově, 

byly velké technické problémy se zajištěním originálních partitur. V té době, tedy v listopadu 

1950 se dojednávalo zapůjčení partitur Dunajevského Volných větrů (později překládáno jako 

Volný či Dobrý vítr) a právě Kovnerovy Akuliny. 

Akulina je opereta podle Puškinovy povídky Slečna selka, která byla již dříve 

scénicky upravena pro vaudeville, operu i balet.92 Hlavním tématem je láska Alexeje a Lízy. 

Oba mladí lidé jsou dětmi bohatých statkářů Berestova a Muromského, kteří se navzájem 

nesnáší. Líza se vydává za chudou dceru kováře Akulinu, aby Alexejovi zatajila, že je dcerou 

nepřítele jeho otce. Krom toho Alexej nemá panské dívky v oblibě, mnohem raději se 

zamiluje do prosté venkovanky. Berestov a Muromskij se však náhle spřátelí a milostná 

zápletka se vyřeší ve chvíli, kdy se Alexej setká se skutečnou Akulinou. Zjistí celou pravdu a 

vše může šťastně skončit svatbou. A to dvojnásobnou - k Líze a Alexejovi přibývá i druhý 

pár: jejich sluhové Nasťa a Štěpán. Nechybí ani komická postava - anglická vychovatelka 

Lízy Miss Jackson, jejíž mluva s přízvukem je součástí parodie některých ruských boháčů, 

kteří se snažili napodobovat anglický životní styl (Muromský se na venkově snaží vést 

anglický způsob života - výchovou dcery Angličankou, nápodobou gentlemanského chování, 

ale například i vybavením svého domu). 

Libreto tedy není příliš odlišné od schématu typických operet vídeňských93 - první 

milenecký pár, druhý milenecký, resp. komický pár, starokomici (dvojice Berestov

Muromskij) a milostný happyend završený svatbou, dokonce dvojitou. 

Inscenace měla být uvedena jako dar ke třicetiletému jubileu Komunistické strany 

Československa,94 také proto bylo na její přípravu vynaloženo velké úsilí. 

Ukázalo se, že na tento titul nemá divadlo dostatek uměleckého ani technického 

personálu. Bylo nutné rozšířit sbory, balet i orchestr (a to vzhledem k původnímu složení 

Orchestru Karla Vlacha především o smyčcové nástroje). I přesto musel být orchestrální 

materiál přizpůsoben jeho specificky Gazzově) vyhraněnému základu obsazení.95 Dosavadní 

92 Podle námětu této povídky bylo vytvořeno i libreto operety Polská krev. 
93 Viz předchozí poznámka. 
94 Rachlík, František: Význam Akuliny pro naše divadlo, program k inscenaci Akulina, archiv HDK, s. 7. 
95 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952,16.9. 1952, archiv HDK (pozůstalost F. Novákové), s. 6. 
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inscenace se odehrávaly převážně jen na jedné scéně s určitými obměnami, v případě Akuliny 

však každé dějství vyžadovalo nové prostředí, 2. dějství dokonce dvě (výměna dekorací ze 

čtyř případů probíhala pouze jednou o přestávce, třikrát bez přestávky). Z těchto důvodů bylo 

nutné posílit i technický personál. 96 

Zkoušky probíhaly velmi intenzivně, Frejka prý zkoušíval až do dvou hodin ráno, a to 

při každodenním uvádění úspěšného Nebe na zemi. Účinkující se museli vzdát svých 

zájezdních koncertů. 

Vedle herce Emanuela Kovaříka asistoval Frejkovi i jeho žák z Divadelní fakulty 

AMU Jiří Bělka. V Tragerově sborníku k nedožitým šedesátinám Jiřího Frejky na to 

vzpomněl: ,,Ale on nastupoval na každou zkoušku připraven jako do bitvy. Několikrát mi 

opakoval, že režisér je jako kapitán na lodi, nesmí nikdy ztratit rozvahu a loď vždycky opustit 

až poslední. A i když se dostane do tísnivé situace, nikdo na něm nesmí nic poznat. " 97 Na 

každou zkoušku chodil Frejka již časně ráno, vždy pečlivě připraven a aby připravil 

atmosféru, nechával pouštět hudbu na gramofonu. Bělka pokračuje: "Nepřipouštěl si, že se 

dostal na prkna, pod kterými se občas ještě najde trus z dob, Varieté', dělal i tady své divadlo 

a herci se pod jeho rukama měnili k nepoznání. ,,98 Na závěr pak dodává: "Ale i při studiu 

slabé operety se nedal svést se své cesty. Obklopil se hromadami materiálu, neúnavně 

studoval nejmenší detaily v kostýmu, nebo literární náznaky v libretu. ,,99 Frejka tedy ani v této 

době nepodléhal nepříznivým okolnostem a pocitu vyhnanství (minimálně to na sobě nedával 

znát) a usilovně a s velkou pílí pracoval na co nejlepším výsledku inscenace. 

Mezi zněním textu pracovní knihy, uložené v archivu HDK,IOO a Frejkovou režijní 

knihou I o I existují jisté rozdíly.l02 Spíše než o režijní úpravy se však jedná o novější verze 

překladů - rozdíly jsou až na jednu výjimku v textech písní, tyto úpravy mohly vzniknout až 

při korepeticích, což je u nových překladů běžný postup dodnes. Onou jedinou výjimkou je 

úvodní číslo, které na rozdíl od znění pracovní knihy v textu knihy režijní přibylo jako zcela 

nové, včetně následujícího kratičkého dialogu. Je tedy možné, že tvůrci v průběhu příprav 

inscenace získali k dispozici jinou či doplněnou verzi hry, než jakou původně Ilja Bart 

překládal. 

96 Rachlík, František: Význam Akuliny pro naše divadlo, in: program k inscenaci Akulina, archiv HDK, s. 6-7. 
97 Trager, Josef: Jiří Frejka - k nedožitým šedesátinám, Praha, 1964, s. 45. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž. 
100 Akulina - textová kniha (nadepsána jako pracovní kniha), archiv HDK. 
lOl Režijní kniha inscenace Akulina, NMd Č-I0929/A-14062. 
102 Mírné změny mezi zněním obou textů najdeme například v hudebních číslech Duetto venkovských slečen, 
Duetto Nasti a Štěpána, I. hudebním finále, chóru lovců, promenádě. 
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V režijních poznámkách, které si Frejka ve své knize vypracoval, nacházíme stejně 

jako u jiných titulů z této doby poznámky k vedení herců, pronášení konkrétních replik apod., 

rozdíl je snad pouze v jejich menším počtu než například u Nebe na zemi, Paní Mmjánky či 

Schovávané na schodech. 

Na desky režijní knihy si ovšem Frejka opět napsal několik poznámek ke zkouškám, 103 

ze kterých vyplývá, že sám shledal pokrok ve svém úsilí o zlepšení úrovně hereckého souboru 

(" radost z lidí, herci rostou ,,104) a odstraňování hereckých klišé. Od herců však požaduje, aby 

více hledali" smysl materiálu" 105 a aby se jejich soukromá příprava stala samozřejmostí. 

Pestrost souboru Frejkovi umožnila obsadit i tuto inscenaci podle specifických potřeb. 

Vzhledem k tomu, že je však ve hře 25 rolí a třetina z nich byla alternována, přizval k práci na 

inscenaci i herce z činoherního souboru DSF U Nováků (František Marek, Marie Kautská, 

Karel Effa, Milica Kolofiková). Pěvecky nejnáročnější role obsadil zpěváky - hlavní role 

Alexeje a Lízy Rudolfem Cortésem (v alternaci Františka Kříže) a Soňou Červenou, druhý pár 

Štěpána a Nasti Františkem Voborským a Ljubou Hermanovou, roli Miss Jackson Gabrielou 

Třešňákovou. Pro role pěvecky méně náročné zvolil činoherce, u hlavních rolí vždy v páru 

slavný herec-méně známý herec (Berestov - Vlasta Burian/Jindřich Doležal či Peťuškov -

František ČernýIFrantišek Marek, apod.). Do menších a epizodních rolí obsadil jako alternace 

vedle herců i členy baletu (Gavrilov - Bedřich Fťisseger alternoval Karla Effu), pěveckého 

sboru (Natalja Pavlovna - Blažena Lázničková alternovala Milicu Kolofikovou) či do němé 

role Kovářova pomocníka rekvizitáře Václava Žižku. 

Poprvé se na karlínském jevišti objevuje nová budoucí opora Frejkova karlínského 

souboru, mladá a talentovaná Jaroslava Adamová. Herečka, s níž výrazně pracoval již na 

Vinohradech a ke které jej vázal osobní vztah, kvůli němuž musela na jaře 1951 opustit 

Komorní divadlo. 106 Logicky šla do nového působiště svého učitele a přítele Frejky. Nejprve 

se však musela osvědčit v roli malé, pihaté, ošklivé a přihlouplé dcery kováře, Akuliny. 

Důležitým spolupracovníkem při této i všech následujících Frejkových karlínských 

inscenacích se stal architekt a scénograf František Troster, osobní přítel a dlouholetý 

spolupracovník z Národního i vinohradského divadla. Akulina byla jejich první spoluprací 

v Karlíně. Troster vytvořil výpravu odpovídající dobovým estetickým požadavkům realismu; 

scéna působí jako fotografie skutečnosti. 

103 Režijní kniha inscenace Akulina, NMd Č-I0929/A-14062, desky. 
104 Tamtéž. 
105 Tamtéž. 
106 Blíže kjejímu vynucenému odchodu viz: Sílová, Zuzana: DISK a generace 1945 - O Jaroslavě Adamové a 
Jaromíru Pleskotovi, Praha, 2006, s. 45. 
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I přes zřejmé naplnění dobových požadavků se velmi působivými jeví zejména obě 

scény Tugilevského háje z 2. dějství. Před zadním malovaným prospektem se scenérií lesa 

bylo umístěno několik kašírovaných dekorací imitujících lesní krajinu - kopeček, březový 

hájek, keře, kmen starého dubu. Podařilo se mu tak obsáhnout celou plochu velkého 

karlínského jeviště jak vertikálně, tak horizontálně. Celé prostředí bylo při proměně rychle 

změněno pomocí průsvitné (snad tylové) opony, opět výtvarně ztvárněné do podoby háje či 

lesa. Prosvícením pak touto oponou prosvítala část hájku z původního výjevu. 

Scéna sice působí velmi sugestivně (a v případě Tugilevského háje snad až poeticky), 

zároveň se však vývojově vrací o mnoho let nazpět, před všechny pokusy a scénografické 

výboje avantgardních, Frejkových i Hilarových inscenací - k malovaným dekoracím. Zadní 

malovaný prospekt, doplněný několika velkými i menšími trojrozměrnými dekoracemi, 

společně zaplňující celý prostor jeviště, je typický pro všechny Trasterovy karlínské práce z 

tohoto období. 

Kostýmy Traster navrhl v realistickém duchu. Pro co největší přesnost přizvali i 

"lidopisnou poradkyni" (folkloristku) - zejména postavy z nižších sociálních skupin a členové 

sboru a baletu byli oděni do ruských folklorních krojů, zdobených výšivkami a dalšími 

doplňky; dívčí postavy nezbytnými copy a čelenkami. Oproti tomu kostýmy postav z vyšších 

tříd nenesou žádné folklorní znaky, jde o dobové oblečení evropského střihu z 19. století. 

Celkem bylo navrženo a vyrobeno asi 100 kostýmů. 107 

Je pro tuto dobu typické, že karlínské inscenace měly minimální ohlas v tisku. Kritiky 

se podařilo nalézt pouze dvě, obě se o inscenaci Akuliny vyjadřují spíše pochvalně, 

především oceňují repertoárový výběr sovětského díla. 

Frejka podle recenzenta Zelenky vytvořil "pevně ucelené představení" 108, role byly 

sólisty "přesně propracované,,109 a dále dodává: " ... celek působil v uvedení karlínského 

divadla dojmem znovuzrození lidové scény a ozdravění operetního divadla".llo Zásadně ale 

nesouhlasí s pojetím postavy skutečné Akuliny: "Proč by měla být Akulina tak urážlivě 

hloupá? Zamysleme se, zda by sovětská inscenace nechala vyrůst na jevišti takovou postavu? 

Přejímaný text v inscenaci musíme ideologicky domýšlet. Líza tím, že se mění v Akulinu, se 

neponižuje, naopak, teprve proměněná v prostou vesnickou dívku nalézá něco nového a 

hezčího, nalézá i lásku, kterou by jako panská slečinka nezískala. V tom případě nemá být 

107 Rachlík, František: Význam Akuliny pro naše divadlo, in: program k inscenaci Akulina, archiv HDK, s. 7. 
108 Zelenka, Jan: Zápas o novou hudební komedii pokračuje, in: Svobodné noviny VII, 1951, č. (9. 6. 1951), s. 
109 Tamtéž. 
110 Tamtéž. 
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mezi AkuUnou a Lízou otevřen kontrast hluboce ponižující prostou dívku. ,cl II Kovner Akulinu 

v textu charakterizuje jako dívku, která je "dolíčkovatá, zrzavá, tuponosá - ale naprosto 

ohyzdná. Její tvář je ovšem plna svěžího půvabu, který chvílemi se mění v opravdovou 

krásu. ,,112 Její inteligenci jasně neurčuje, z jejích promluv nicméně poznáváme, že 

intelektuálně skutečně není příliš vybavena. Kritika je sice vedena z jasných ideologických 

pozic, ovšem uvedené argumenty bez přímé divácké zkušenosti nebo jiných informací 

posoudit nemůžeme. 

Dále Zelenka vytýká, že "některé osoby byly ještě vzdáleny realistickému pojetí 

hry".113 Zejména kárá Ljubu Hermanovou, jejíž Nasťa byla "příliš vulgární v pohybu i 

slovech ".114 Naopak oceňuje kvalitní pěvecké podání hlavní role Lízy Soňou Červenou. 

Na kvalitách hlavní představitelky se Zelenka shoduje s druhým recenzentem (-bs-) 

Lidové demokracie,115 který ale vyzvedá také další herce - Cortése, Třešňákovou i 

Hermanovou. I tento recenzent značnou část své kritiky věnuje ocenění kvalit sovětské 

hudební komedie, o režii se krátce zmíní ohodnocením, že Frejka vytvořil "pevně ucelené 

představení" a doplňuje hodnocení Trosterovy výpravy, která inscenaci" dala nejpůsobivější 

prostor, aťjde o krajinný exteriér [ ... ] nebo o salonní interiér. ,,116 

Oba kritici shodně referují o vysoké umělecké hodnotě choreografie (choreograf Saša 

Machov, pomocný choreograf Miroslav Kůra) v tanečních číslech sborových i sólových a 

jejím bezchybném provedení karlínským baletním souborem. 

Je pravděpodobné, že kritika úroveň inscenace v jistých ohledech nadhodnotila, 

především kvůli sovětskému původu hry. Všichni tvůrci se ovšem patrně snažili odvést svoji 

práci na co nejvyšší úrovni při splnění ideologických a estetických nároků. 

Měsíc po premiéře Akuliny se Saša Machov otrávi1. 117 

III Zelenka, Jan: Zápas o novou hudební komedii pokračuje, in: Svobodné noviny VII, 1951, Č. (9. 6. 1951), s 
112 Text hry Akulina, archiv HDK, s. 91. 
113 Zelenka, Jan: Zápas o novou hudební komedii pokračuje, in: Svobodné noviny VII, 1951, Č. (9. 6.1951), s 
114 Tamtéž. 
115 bs: Hudební veselohra "Akulina", in: Lidová demokracie VI, 1951, výstřižek uložen v knize výstřižků Č. 11-
Divadlo Státního filmu, archiv HDK. 
116 Tamtéž. 
ll? Více o Machovově smrti viz Černý, Jindřich: Osudy českého divadla po druhé světové válce, Praha, 2007, s. 
307-307. Také viz Vašut, Vladimír: Saša Machov, Praha, 1986. 
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VII. DIVADO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (Změna provozovatele) 

Na jaře 1951 bylo rozhodnuto o zrušení Divadla státního filmu. V této době byli 

uměleckými šéfy stále Jan Werich a František Rachlík, zároveň dramaturg divadla; ředitelem 

Tadeáš Šeřínský. Jiří Frejka byl zaměstnán jako režisér. 

Ve Frejkově pozůstalosti se dochovala odpověd' Jiřího Pelikána,118 vedoucího 

kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ, patrně na Frejkův dopis s dotazem na další 

osud karlínského divadla (Frejkův původní dopis, byl-li napsán, se nalézt nepodařilo). Pelikán 

v něm vysvětluje, že karlínské divadlo nebude uzavřeno,119 nebude se nic měnit na jeho 

poslání ani repertoáru, pouze se změní provozovatel, kterým se stane Ústřední národní výbor 

hlavního města Prahy. Frejkova dosavadní práce tím nedojde znehodnocení a má-li Frejka 

nějaké problémy, má je zaslat písemně. 

Na okraji dopisu nalézáme Frejkovu rukopisnou poznámku: "Můj dopis způsobil 

úzkost tvůrce o práci. Byl to spíše výkřik úzkosti. Hi20 Těžko domýšlet tuto neznámou situaci, 

avšak Frejka se po zprávě o plánovaném ukončení činnosti Divadla státního filmu 

pravděpodobně začal obávat o svůj další osud a práci a to jej dohnalo k napsání onoho dopisu. 

Patrně se obával případného dalšího odsunu, který si prožil již dvakrát - z Národního a 

vinohradského divadla. Karlín považoval za periferii, ještě horší divadlo by tedy považoval za 

naprostou uměleckou smrt. Nicméně konec spekulací. 

Divadlo Státního filmu zamklo 31. července 1951, od 1. srpna převzal karlínskou 

scénu pod správu ÚNV hl. města Prahy, divadlo získalo nový název: Divadlo hlavního města 

Prahy v Karlíně. 12l Skutečně nedošlo k žádným změnám ani v uměleckém souboru či 

technických složkách, ani v zacílení divadla a jeho dramaturgii. Již 27. 6. 1951 se Frejka 

s Rachlíkem zúčastnili zasedání Divadelní a dramaturgické rady, na které byl probrán 

připravovaný repertoár následující sezóny a bylo schváleno uvedení titulů Paní Marjánka, 

matka pluku a Keto a Kote. 

Frejka tak dosáhl opětovného oficiálního potvrzení své snahy vybudovat z Karlína 

divadlo hudební komedie, příčemž stěžejní součástí repertoáru budou české hry se zpěvy a 

tanci tylovského rázu a sovětská hudebně-komediální dramaturgie. Dokonce byl dočasně 

118 Odpověď Jiřího Pelikána ze dne 16. 5. 1951, NMd, Č-II101lA-14599. 
119 Na rozdíl od scény U Nováků, která byla dočasně uzavřena a soubor rozpuštěn. Od další sezóny v jeho sále 
provozoval národní podnik Československé cirkusy, varieté a lunaparky tzv. Pražskou estrádu. 
120 Odpověď Jiřího Pelikána ze dne 16. 5. 1951, NMd, Č-I1101lA-14599. 
121 Karlínské divadlo tak poprvé připadlo pod správu pražského magistrátu, podruhé a zatím definitivně tomu tak 
bylo v roce 1961. 
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pověřen funkcí ředitele, teprve 1. prosince 1951 byl na toto místo jmenován Jindřich Šourek, 

Frejka se stal jeho zástupcem a uměleckým vedoucím. Šourek byl bývalý havíř a notorický 

alkoholik,122 jeho jmenování připomíná praxi "rudých ředitelů" v SSSR po roce 1927. Na 

divadlo ale spíše dohlížel, do uměleckého provozu se nepletl. 123 

Změny začaly probíhat od začátku nové sezóny, tedy od 1. září 1951, kdy vedení do 

souboru přijalo několik nových členů, kvalitních zpěváků, a několik herců naopak 

propustilo. 124 Pro další rozvoj divadla bylo totiž nutno získat nové kvalitní pěvce, kteří by 

doplnili dosavadní herecký soubor. Nové posily získal i pěvecký sbor, balet a orchestr. 125 

Frejka se dvěma karlínskými inscenacemi osvědčil jako schopný režisér tohoto druhu 

divadla, dokázal si i specificky přizpůsobit koncept hudební komedie, importovaný ze 

Sovětského svazu. Nyní stanul v uměleckém čele divadla a mohl tak nadále a ještě 

intenzivněji uskutečňovat svoji ideu moderního zábavněhudebního divadla s nejvyššími 

uměleckými nároky. 

VIII. PANÍ MARJÁNKA, MATKA PLUKU 

V souladu se svým programovým konceptem chtěl Frejka uvést hru Josefa Kajetána 

Tyla. Volba padla na Paní Marjánku, matku pluku, což mu na svém zasedání schválila i 

Divadelní a dramaturgická rada. 126 Na rozdíl od předchozí sovětské hry Akulina si Tylovu 

Marjánku patrně vybral do značné míry svobodně, navíc ji se svým týmem upravil podle 

vlastních představ. Nelze zároveň opomenout skutečnost, že titul splňoval tehdejší 

vyzvedávání Josefa Kajetána Tyla coby předchůdce revolučních snah socialistického 

realismu. 

Frejka byl schopen se svými dosavadními zkušenostmi s karlínským souborem hru 

také adekvátně obsadit, lze tedy vyslovit domněnku, že se Paní Marjánka měla stát jakýmsi 

ideálním prototypem jeho představo zábavněhudebním divadle. 

122 Například Františka Nováková, in: Vašák, Vašek, Macků, Galla: Z operety do operety, Praha, 1996, s. 75. 
Též Alfréd Radok, in: Hedbávný, Zdeněk: Alfréd Radok - Zpráva o jednom osudu, Praha, 1994, s. 201. 
123 Františka Nováková, in: Vašák, Vašek, Macků, Galla: Z operety do operety, Praha, 1996, s. 75. 
124 Přijati byli operní a operetní zpěváci Stanislav Ulrych, Stanislava Součková, Milota Holcman, Xaver Lukeš 
Kříž a Jaroslav (Jára) Pospíšil. Propuštěni byli Meda Valentová, František Marek, Stanislav Sedláček, Ferdinand 
Jarkovský a Karel Kalista. 
125 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16.9. 1952, archiv HDK (pozůstalost F. Novákové), s. 3. 
126 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16.9. 1952, archiv HDK (pozůstalost F. Novákové), s. 2. 
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Hra pojednává o návratu Marjánky zpět k otci do českého městečka, odkud utekla po 

nezdařeném vztahu se synem místního zemana Zápolského, s nímž čekala nemanželské dítě. 

Nyní se přes toto městečko vrací celý její pluk, včetně jejího již dospělého syna Vojtěcha a 

šikovatele Sekáčka. Vojtěch se v městečku zamiluje do dcery hospodského Lidušky, o kterou 

do té doby neúspěšně usiloval syn sedláka Kilián. Zestárlý Zápolský přijímá Marjánku k sobě 

i s Vojtěchem a nabízí jí sňatek. S prázdnou tak odchází šikovatel Sekáček, který dlouhá léta 

o Marjánku usiloval a ona jeho lásku vytrvale odmítala. 

Hru ovšem bylo nezbytné upravit především hudebně, v původním tvaru je totiž málo 

hudebních čísel. Tvůrci se nakonec rozhodli napsat zcela novou hudbu, nevyužili tedy 

původní partitury Jana Nepomuka Škroupa.127 Text, jehož původ sahal až do období kolem 

roku 1845, byl podroben i jazykové revizi, ale dočkal se jen minimálních úprav nejčastěji ve 

stylistice a slovosledu vět; odstraněny byly též dobové narážky. 

Jak ve svých pamětech popisuje dramaturg Rachlík,128 hlavní změna proti původnímu 

textu hry se zrodila v debatách mezi ním, Frejkou, Trosterem (autor výpravy) a Trojanem 

(autor hudby) na přelomu jara a léta 1951, kdy Trojan navrhl motiv posvícení, během kterého 

se mohl v městečku příběh odehrát. Později tuto myšlenku posílili motivem vojenské kapely, 

která s vracejícími se českými vojáky putuje. Nalezli tak dvě velmi vhodné možnosti, jak 

obohatit starou Tylovu hru. Je známou skutečností, že nejvhodnějším dějištěm pro hudební 

hru je prostředí, v němž se hudba vyskytuje zcela přirozeně (kabaret, divadlo, hudební škola, 

apod.). Doba posvícení a vojenská kapela takové prostředí vytvořily. Nová hudební čísla tak 

mohla přirozeně zapadnout do původního textu, aniž by jakkoliv narušovala jeho téma. Ač je 

jako autor úpravy uváděn František Rachlík, je zcela zřejmé, že nová verze byla výsledkem 

spolupráce mezi ním, Frejkou a Trojanem; bylo by tedy mylné domnívat se, že šlo výlučně o 

Rachlíkův tvůrčí počin. 

Nová partitura obsahovala 34 hudebních čísel (původní hra tři, resp. čtyři 129), hudba 

tak tvořila asi 3/5 celku inscenace. Svými přibližně 2700 takty je blízká rozsahu klasické 

operety. 130 Největší prostor poskytl výše zmíněný motiv posvícení a přítomných komediantů

velké úvodní hudební číslo, finále 1. odděleníl3l , finále 2. oddělení a část finále 5. oddělení 

127 Bratr Františka Škroupa. 
128 Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ 
Praha, s. 337 a n. 
129 Voják je pán, Píseň honáků a Matička ztratila děťátko (použita dvakrát). 
130 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16.9.1952, archiv HDK (pozůstalost F. Novákové), s. 4. 
131 Dodržuji Tylovo označení oddělení pro dějství. 
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(tj. závěr hry).132 Nová hudební čísla umožnil i motiv vojáků - několik samostatných čísel, 

část finále 2. oddělení a část finále 5. oddělení. 133 Ostatní hudební čísla nemají jednotný motiv 

či téma, vždy se váží ke konkrétním situacím a postavám, které je zpívají. 

Rachlík zachoval text dvou původních hudebních čísel - Voják je pán a Píseň honců, 

Trojan k nim však dopsal novou hudbu. Zcela odstraněno bylo třetí původní číslo Matička 

ztratila děťátko, neboť jej Frejka považoval za nevydařené. Novou Marjánčinou písní se tak 

v úpravě stala "Kolébkou tvou, česká země," na níž Rachlík s Trojanem pracovali patrně 

nejdéle. 134 Část textů nových písní je Rachlíkova původní tvorba, pro část využil textů 

lidových písní a básní. 135 Úryvky písní zpracoval i do formy kvodlibetů (tímto způsobem je 

utvořeno např. finále 2. dějství). 

Především díky novým hudebním číslům (ve značně menší míře pak kvůli několika 

málo textovým škrtům) byla posunuta poloha role šikovatele Sekáčka z bodrého a 

humorného neúspěšného donchuána do polohy poněkud sentimentálnější, ovšem vnitřně 

dramatičtější, a sice nešťastně zamilovaného muže, který je pro blaho své milované schopen 

obětovat vlastní štěstí. 

Zkoušení Paní Marjánky probíhalo v duchu závazného systému Stanislavského. 

Praktikovalo se "rozkrývání textu, stanovení vedoucí ideje a hlavního úkolu hry, stanovení 

dějových celků, povahopisů a zavedení drobných etud ,d36 Od herců požadoval Frejka sepsání 

životopisů svých postav, potvrzuje Jaroslava Adamová a dodává: "Myslím, že tehdy už se 

chytal rukama nohama všeho, co bylo pro komunisty módní. Nechce se mi o tom mluvit, ale 

domníval se, že se tím zachrání, skutečně. Jenomže asi zapomněl, proč ho vyhodili 

z Národního divadla - už tenkrát o něm věděli, že s nimi nebude držet basu. ,,137 

O metodě Stanislavského a socialistickém realismu uspořádalo vedení divadla v této 

době také několik přednášek pro zaměstnance, na kterých přednášel Frejka, Rachlík, dr. Josef 

Trager či prof. JosefPáleníček. 138 

132 Konkrétně se jedná o hudební čísla 2-5, 14, 15, 19, částečně 20 a částečně 34. Čísla uvádím podle klavírního 
výtahu, uloženého v archivu HDK. 
133 Jedná se o hudební čísla 6, 8, 9, část 16, menší část 20, 28, část 34. Čísla uvádím podle klavírního výtahu, 
uloženého v archivu HDK. 
134 Rachlík popisuje, že Frejka se svým typickým "To by šlo ... !" přijal až pátou či šestou verzi písně. Viz 
Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ 
Praha, s. 340. 
135 Např. text písně Jak je dnes lacino (z Hradecka), Kdo to praví, tenje blázen (z Berounska), Vojtíšku, kde jsi?, 
Pane, já jsem chlapík! (obě ze sborníku lidových písní Otakara Zicha), V dobrém jsme se sešli (z Čáslavska), ad. 
136 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16.9. 1952, archiv HDK (pozůstalost F. Novákové), s. 6. 
137 Sílová, Zuzana: Jak spolupracoval s herci Jiří Frejka - Rozhovor s Jaroslavou Adamovou, in: DISK - Časopis 
pro studium dramatického umění, roč. 1, č. 1., s. 95. 
138 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16.9.1952, archiv HDK (pozůstalost F. Novákové), s. 10. 
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Levé stránky režijní knihy139 pro poznámky si Frejka rozdělil do tří sloupců, 

nadepsaných: "celkové; pohyb; slovní uvedení. " V prvním sloupci je zapsána fabule daného 

obrazu, ve druhém nákresy aranžmá a poznámky k jevištnímu pohybu, ve třetím pak 

poznámky k režijnímu vedení herců, rytmu a významům jednotlivých replik. 

Patrně během zkoušení se také Frejka na několika místech vrátil od Rachlíkovy úpravy 

zpět k původnímu znění Tylova textu. 140 

V několika momentech inscenace (například v úvodním zpěvu tylovské znělky) použil 

systém sboru, který není na jevišti, ale zpívá za scénou. 

Asistentem režie mu byl vedle karlínského herce Emanuela Kovaříka další jeho žák 

z DAMU, Jaroslav Šoustal, který později proslul aférou s článkem, jenž vedl k ukončení 

Frejkovy činnosti na vysoké škole - zmíním se o něm dále. 

Na rozdíl od předchozích inscenací, v případě Paní Marjánky nenalézáme zřejmé 

rozdělení rolí mezi herce a zpěváky. Titulní roli Paní Marjánky sice obsadil dvěma 

zpěvačkami, Gabrielou Třešňákovou a Ljubou Hermanovou, roli Lidušky ovšem alternovaly 

Jaroslava Adamová, Marie Kautská a Věra Náchodská, v roli Vojtěcha pak dokonce Vladimír 

Ráž a čerstvá pěvecká posila souboru Milota Holcman. Jak se ovšem ukázalo během zkoušek, 

první alternace hlavní dvojice, tedy Adamová a Ráž, nebyla natolik pěvecky disponovaná, 

aby zvládla jeden z milostných duetů (Měsíček svítí), jehož text byl nakonec škrtnut a zůstala 

pouze scénická hudba. 141 

Do role šikovatele Sekáčka Frejka obsadil Vlastu Buriana, který ji podle Rachlíka142 

zprvu odmítal přijmout - bál se její příliš vážné polohy. Frejka jej ale nakonec přesvědčil, aby 

právě z toho důvodu roli přijal a dokázal tak své herecké schopnosti. Později byl Burian 

šťastný, že roli neodmítl. Jak dále Rachlík dosvědčuje, Frejka s Burianem na roli neúnavně 

pracoval, aby dosáhli požadovaného účinkU. 143 I když v textu hry nemá tato postava příliš 

velký prostor, většina pamětníků vzpomíná právě na Burianova Sekáčka, jenž se stal jedním 

z nejpozoruhodnějších výkonů v jeho životě. 144 

139 Režijní kniha inscenace Paní Marjánka, matka pluku, NMd Č-10984. 
140 Např. 2. výstup, 2. oddělení - text vysvětlující, že starý Zápolský syna nezastřelil, ale jen poranil, mladý 
Zápolský poté od otce odjel. 
141 Celou situaci popisuje v pamětech Rachlík: Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, 
[Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ Praha, s. 344. 
142 Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ 
Praha, s.343 
143 Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ 
Praha, s. 343. 
144 Adamová, Nováková, Ráž, Rachlík, ad. 

- 34-



V době premiéry byla v divadle instalována tylovská výstava. 145 Na portál nad 

jevištěm byl u příležitosti inscenace zavěšen velký nápis Tylova hesla" Všechny kroky naše 

musí vésti láska k národu a jeho štěstí", které se objevovalo i jako hudební znělka v úvodu a 

závěru inscenace. Nahradilo tak heslo jiné, které můžeme vidět i na fotografiích,146 heslo 

poněkud méně poetické, o to více politické: "Se Sovětským svazem na věčné časy!" 

Výtvarník František Traster vytvořil opět realistickou výpravu, během představení se 

na jevišti vystřídalo šest různých prostředí. 

První oddělení se odehrávalo na prostranství před Kvasničkovou hospodou; stejně jako 

u většiny dalších oddělení, zadní plocha jeviště byla vykryta malovaným prospektem 

s vyobrazením venkovské krajiny (lesy, rybníky). Zadní prospekt bylo možno pomocí 

reflektorů prosvítit, aby tak vytvořil sugestivní obraz podvečerní krajiny s měsícem, během 

kterého se odehrávala scéna komediantů v závěru prvního oddělení. Horní část jeviště byla 

vykryta sufitami v podobě korun vzrostlých kaštanů. Tytéž sufity byly zachovány i v dalším 

oddělení, zbytek scény se však proměnil v jakýsi plácek za hostincem, v jehož středu stál 

mohutný kmen jednoho z kaštanů, v pozadí se objevila malovaná silueta městečka. Scéna 

části třetího a čtvrtého oddělení byla opět utvořena s pomocí zadního malovaného prospektu a 

týchž sufit, před zadní prospekt postavil Traster mělkou stavbu Zápolského sídla, na 

plastičnosti dodal scéně boční branou a přístavbou menšího domečku na pravé straně. Horní 

sufity nepoužil Traster pouze ve scéně zámeckého pokoje. V závěrečném oddělení, 

odehrávajícím se v sále u Kvasničků pak nahradily koruny stromů čtyři sufity v podobě 

dřevěných trámů, ozdobených pentlemi a řetězy. 

Malované prospekty (u některých inscenací různě prosvěcované), používal Traster 

v Karlíně téměř vždy, a to především z prostorových důvodů. 147 Vždy však prospekt doplnilo 

několik prvků dekorace, které stály před ním a dodaly tak scéně plastičnosti. 

Stejně jako u inscenace Nebe na zemi, i v případě Paní Marjánky byla vytvořena 

speciální malovaná opona, tentokráte výtvarníkem inscenace Trasterem. Stejnou kresbu o 

několika motivech (Liduška a Vojtěch, Sekáček a Marjánka, vesnická tancovačka, nástup 

vojáků, veduta městečka a standarty vojenských pluků, název hry a jméno autora), použili 

inscenátoři i jako plakát a obálku programu k inscenaci. 

Uvedené kresby umožňují určit, v jakých barvách byly vyrobeny některé kostýmy (též 

podle Trasterových návrhů): nejčastější byly bílo-červené uniformy vojáků, červenou a 

145 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16.9.1952, archiv HDK (pozůstalost F. Novákové), s. 5. 
146 Viz obrazová příloha. 
147 Před rekonstrukcí v r. 2006 bylo karlínské jeviště velmi mělké, především v poměru kjeho šířce. 
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modrou sukni během představení vystřídala Liduška. Všechny kostýmy byly vytvořeny 

realisticky a doplněny parukami (Vorlický), příčesky (Liduška) či vousy (Sekáček, 

Kvasnička, ad.). Pro historicky věrné provedení uniforem a vojenských scén byli přizváni i 

experti z Vojensko-historického ústavu. 148 

Z lidových tanců čerpala choreografie Rudolfa Macharovského a Bedřicha 

Fiissegera. 149 Tance byly součástí zejména obou velkých finále na konci 2. oddělení (před 

přestávkou) a 5. oddělení. Specifické choreografie byly vytvořeny i pro scénu komediantů 

(akrobati) na závěr 1. oddělení a nástup a rozvod stráží během 4. oddělení. 

Opět nebyl zájem recenzentů velký. Celostránkové články, doplněné fotografiemi, 

otiskly časopisy Svět v obrazech a Kino. Oba referenti psali převážně o historii hry a Josefu 

Kajetánu Tylovi, ovšem zmiňují se i o inscenaci, a to jednoznačně pochvalně. Zůstane 

otázkou, do jaké míry šlo o skutečnou chválu inscenace a do jaké míry o chválu díla režimem 

vyzdvihovaného autora. 

Obě kritiky se však shodují na bezvadném hereckém provedení hlavních postav herci 

prvm'ho obsazení (Třešňáková, Burian, Adamová, Ráž, Boček, Trégl), a to bez výjimek. 

Krátké zmínky najdeme i o režii: "Na hereckých výkonech v karlínské Paní Marjánce je 

potěšitelný blahodárný vliv pevné režijní ruky Jiřího Frejky. ,,150 "Provedení ve Frejkově režii 

dává úctyhodnou úroveň Tylově hře a lidové hře se zpěvy a tanci vůbec ... ,,151 

Z uvedených údajů, fotografií a hudebních záznamů je patrné, že se Frejkovi podařilo 

vytvořit kvalitní hudební veseloherní inscenaci, prosáklou sentimentalitou a patosem tradic, 

domova a vlastenectví. Ze všech záznamů dodnes prýští sentimentální až pohádkově kouzelná 

atmosféra. 

Dobová realita byla ovšem jiná, byl prosinec roku 1951, všech funkcí byl zbaven 

Rudolf Slánský, začala vlna zatýkání a dalšího politického teroru. 

148 Dosvědčuje Rachlík - Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, 
uložen v knihovně DÚ Praha, s. 347 - i poznámka v programu k inscenaci, archiv RDK, s. 2. 
149 Který není uváděn v programu, ovšem v kritikách a Zprávě o činnosti (Zpráva o činnosti divadla za sezónu 
1951/1952, 16.9.1952, archiv HDK - pozůstalost F. Novákové) ano. 
150 -aj-: Paní Marjánka, matka pluku, in: [Kino], výstřižek uložen ve výstřižkové knize č. II - Divadlo hlavního 
města Prahy, archiv RDK. 
151 jtg: Paní Marjánka, matka pluku jako hra se zpěvy a tanci, in: Svět v obrazech VIII, 1953, č. 2. 
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IX. KATEDRA HUDEBNÍ KOMEDIE 

Při svém úsilí o vybudování české hudební komedie se Frejka setkal s naléhavým 

problémem - nedostatkem kvalitních zpívajících herců. Pro zlepšení této situace se rozhodl 

navrhnout a vytvořit ve škole, kterou spoluzakládal, tedy na Divadelní fakultě AMU, novou 

katedru hudební komedie. Jak uvádí Petišková, nová katedra byla také možností, jak Frejku 

na škole udržet - i zde mu totiž hrozilo vyobcovánL 152 

Katedra byla inspirována prací obdobného oddělení na moskevském GITISu. Její 

zakladatelé se také mohli opřít o výše zmíněný úkol, stanovený na 5. celostátním zasedání 

divadelníků, totiž o úkol vybudovat v Československu hudební komedii. Frejka se svými 

spolupracovníky vycházel z převzatých sovětských teorií o hudební komedii a Dančenkova 

zpívajícího herce, jak je vysvětleno výše, herce, který ovládá stejně činoherní, pěvecké i 

taneční výrazové prostředky a který jejich jednotou vytváří psychologicky živý obraz. 

V návrhu osnov katedry hudební komedie se objevují mnohé pasáže shodného znění 

s Frejkovou statí v programu k inscenaci Akulina "Nové úkoly hudební komedie", ve které 

shrnul sovětské východisko hudební komedie, jeho český pandán v podobě tylovských her se 

zpěvy a tanci a konečně i teorii Němiroviče-Dančenka o zpívajícím herci. K těmto 

teoretickým úvahám v návrhu přidává i zcela praktické návrhy jejich studia na půdě AMU. 

Katedra měla spolupracovat jak s divadelní, tak s hudební fakultou AMU. Neměla 

vychovávat pouze herce, ale také režiséry a dramaturgy hudební komedie. Studium herců bylo 

koncipováno jako čtyřleté, do budoucna se připravovala možnost dvouletého studia režisérů a 

dramaturgů navazujícího po postupové zkoušce na dva předchozí roky studia stávajících 

oborů činoherní režie a dramaturgie. Katedra měla také doškolovat umělce, kteří již působili 

v praxi. Cílem bylo co nejdříve odstranit nedostatek zpívajících herců. 153 

Součástí čtyřletého vzdělávání herců měly být mimo hlavních předmětů (herectví, 

zpěv, jevištní pohyb a hlasová výchova) i tanec, hodiny klavíru a přednášky z dějin divadla se 

zvláštním zřetelem k hudební komedii. Frejka znovu zdůraznil, že při výchově zpívajících 

herců nesmí být jednostranně vyzdvihováno pěvecké umění, i když na něj má být kladen 

velký důraz, a to tak, aby byl každý student schopen "odvést jako jedno ze svých 

absolventských představení komickou operu ((buffo)). ,,154 

152 Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, č. 1, s. 39. 
153 Návrh na osnovy katedry hudební komedie, NMd Č-11295/A-17128. 
154 Návrh na osnovy katedry hudební komedie, NMd Č-11295/A-17128. 
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Základem studia dramaturgů a režisérů měla být práce ve společných seminářích, 

v nichž by se učili upravovat činoherní texty na hudební komedie, studovat "staré domácí 

tvary,,155 a pracovat na původních dílech. V původním návrhu figurovala i dramaturgie 

klasické operety - posluchači měli tato díla hodnotit a popřípadě je "upravovat jako krajní 

možnost, vyskytne-li se při probírce nějaký vhodný kus. ,,156 

Učitelský sbor katedry měli tvořit Jiří Frejka, skladatel Václav Trojan, Ludvík 

Žáček157 a dále, jako odborníci z praxe, Štefa Petrová, Lubomír Poživil, dr. Zdenka Čížková, 

O. Kovář158 a snad i Zora Šemberová a Oldřich Nový. 159 

Přípravná komise na jednom ze svých jednání 24. listopadu 1951, tedy v době, kdy 

v Karlíně vrcholily zkoušky Paní Marjánky, matky pluku, projednala přípravu přijímacích 

zkoušek. Jejich termín stanovila na 3. prosince 1951. Z HAMU se přihlásila jediná 

posluchačka, ostatních osm uchazečů bylo z DAMU; zájem o studium na nové katedře měli 

mimo jiných i Darek Vostřel a Josef Zíma. Každý uchazeč si měl k přijímacím zkouškám 

připravit dvě lidové písně o nejméně třech slokách a dvě herecko-pěvecké scénky (popř. dvě 

činoherní scény a dvě umělé písně, posluchači z hudební fakulty pak operní árii).160 

Jak vzpomněl Antonín Dvořák,161 přípravy nové katedry byly v nejlepším, když do 

nich zasáhla aféra článku Jaroslava Šoustala v časopise Nová Praha. 162 Přes veškeré snahy 

byly přípravné práce zastaveny a katedru se založit nepodařilo. Jako hlavní důvod se uváděl 

nesouhlas tehdejšího ministra školství, věd a umění Zdeňka Nejedlého. 

Frejka se pokusil o průlomový čin - založit školu vychovávající umělce a tvůrce 

zábavněhudebního divadla. Nešlo mu pouze o udržení se na škole, ale o výchovu žáků a 

nových posil pro další inscenace; katedra měla napomoci přiblížit Frejku jeho hlavnímu cíli -

pozdvihnout úroveň bývalých operetních divadel a dosahovat i zde nejvyšších uměleckých 

met. Bez dostatečně školených herců totiž takových výsledků dosáhnout nemohl, což mu 

potvrzoval i ne vždy schopný soubor karlínský. 

Chybějící mezeru v uměleckém vzdělávání zaplnil až na konci 50. let Oldřich Nový 

založením operetního oddělení na pražské konzervatoři. Na vysokoškolské úrovni se totéž 

155 Pravděpodobně myšleny hry se zpěvy a tanci, např. Tylova Fidlovačka. 
156 Návrh na osnovy katedry hudební komedie, NMd Č-11295/A-17128. 
157 Zástupce ČSDLJ, pozdější ředitel karlínského divadla 1964-1970. 
158 Zápis schůze přípravné komise, 24. ll. 1951, NMd Č-11295/A-17126. 
159 Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, Č. 1, s. 37. 
160 Zápis schůze přípravné komise, 24. ll. 1951, NMd Č-11295/A-17126. 
161 Dvořák, Antonín: Trojice nejodvážnějších, Praha, 1961, s. 230. 
162 O celé aféře a jejích dalších následcích viz dále. 
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podařilo až v akademickém roce 1969/1970, kdy byla otevřena Katedra syntetických 

divadelních žánrů (dnes Ateliér muzikálového herectví) na brněnské JAMU. 

x. KETO A KOTE 

Po schválení Divadelní a dramaturgickou radou inscenoval Frejka gruzínskou 

komickou operu Keto a Kote. Byla převzata z repertoáru Moskevského státního hudebního 

divadla K. S. Stanislavského a V. 1. Němiroviče-Dančenka, kde také byla podrobena textové 

úpravě T. Sikorskou a S. Bolotinem. Právě tuto úpravu uvedlo Divadlo hlavního města Prahy 

v Karlíně jako druhou premiéru sezóny 1951/1952. 

Dílo skladatele Viktora Dolidzeho (částečně doplněno hudbou Vana Muradeliho) a 

libretisty Joseba Griašašviliho vzniklo podle hry Chanuma komediografa Avksentiho 

Tsagareliho z roku 1882. Dolidzeho komická opera měla premiéru už v roce 1919 v Tbilisi. 

Původní hra byla i dvakrát zfilmována, podruhé dokonce do podoby hudebního filmu. 163 

První úspěch mimo Gruzii zaznamenala v roce 1937 v Moskvě a Leningradě, od té doby se 

hrála ve 20 různých divadlech, především v SSSR, ale i v Polsku, Maďarsku, Bulharsku a 

právě v Československu. V Gruzii je považována za národní komickou operu a Divadlo opery 

a baletu v Tbilisi ji uvádí i dnes. 164 

Komická opera Keto a Kote zachycuje především gruzínský folklor a místní tradice. 

Odehrává se na přelomu 19. a 20. století, kníže Levan se má oženit s dceru bohatého kupce 

Makara - Keto a sňatkem získat značné finanční prostředky. Svatbu mu sjednala místní 

dohazovačka Kobato. Kupec Makar zase doufá, že se dceřiným sňatkem dostane do nejvyšší 

společenské vrstvy. Levanovi se do svatby nechce, Keto navíc miluje jiného - Koteho, 

Levanova synovce, který se vrací zpět do Tbilisi ze studií v Petrohradu. Tam se oba mladí lidé 

seznámili a zamilovali. Komické situace zajišťují hádky dohazovačky Kobato s chůvou 

Barbale, dvojice "mužů z lidu" Siko a Sako, hloupost policejm'ho komisaře a spory Makara a 

jeho konkurentky, hádavé bohaté kupcové Daredžan Bambachanadze. Lstí Barbale, obou 

mladých milenců a Sika a Saka se podaří provdat Ketevanu za Koteho. Barbale ke svatbě 

nakonec přemluví i Makara a Daredžan. 

163 V roce 1926 byl původní příběh zfilmován Alexandrem Tsutsunvaou, v roce 1947 jej pak do podoby 
hudebního filmu přenesl Vachtang Tabliašvili a Šalva Gedevanišvili. 
164 http://www.opera.ge/eng/viewevent.php?eventdate=2007-05-24&option=fullview, 14. 8. 2007. 
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Jako ze zcela jiného světa nežli zbytek hry působí plány mladého Koteho. Již v úvodu 

hry chtěl věnovat své dědictví, svůj díl země rolníkům, kteří na ní pracují. Zabránily mu 

v tom ovšem dluhy marnotratného šlechtického strýčka, který prodal či zastavil veškerý 

rodinný majetek, včetně Koteho půdy. Před koncem se šťastně oddaní Keto s Kotem vzdávají 

věna od otce a Kote i svého knížecího původu, oba totiž chtějí společně pracovat a vydělávat 

si vlastníma rukama. Věno nechají Levanovi na splacení dluhů. 

Zesměšnění šlechty, bohatých obchodníků a policie okupantského carského režimu 

bylo tím, co dodalo libretu dostatečný ideologický potenciál. Pokud bychom však odmysleli 

Koteho plány, z libreta zbude průměrná komická opera či opereta, přes některé originální 

motivy zůstává ve středu dění obvyklá milostná zápletka hlavní milenecké dvojice. 

V poměru k ostatním Frejkovým karlínským inscenacím se ke Keto a Kote dochovalo 

velmi málo dokumentů. Jedním z nich je sice režijní kniha, zcela se však liší od předchozích i 

té následující - Frejka pracoval s knihou klavírního výtahu, v níž měl mezi hudebními čísly 

vložené (a zhruba do poloviny knihy i vlepené) listy papíru s textem. Na tyto listy si zapisoval 

režijní poznámky, kreslil aranžmá, psal vedení herců, apod. I při této inscenaci používal 

hudební značky a výrazy. Ve srovnání s jinými režijními knihami je v této zaznamenáno 

mnohem méně poznámek, zejména k vedení herců. 

Škrtnuta byla dvě celá hudební čísla165 a část dalších tří čísel 166, zejména pak velká 

část partu Barbale. Jiné textové změny (až na výjimky) nebyly provedeny. 

Na rozdíl od Akuliny nepořídili tvůrci zvláštní instrumentaci pro specifika karlínského 

orchestru, což se při následném hodnocení ukázalo jako jeden z největších problémů 

inscenace. 167 Instrumentace zůstala v původní podobě "na přímé přání příslušných 

zastupitelských úřadů. td68 

Obsazení hlavních rolí zpěváky bylo logické vzhledem k povaze partitury, SVOJI 

poslední roli v karlínském divadle nazkoušela Soňa Červená, která především z osobních 

důvodů brzy odešla do Brna. Obsazen nebyl Vlasta Burian Gediný případ z pětice Frejkových 

inscenací), komickou dvojici Saka a Sika tentokrát vytvořili František Černý s Vítězslavem 

Bočkem. Jedinou výjimkou vobsazení rolí podle pěveckých kvalit je tedy Jaroslava 

Adamová, která hrála kupcovou Daredžan Bambachanadze s jedním sólovým pěveckým 

číslem; alternována byla Ljubou Hermanovou. 

165 Duet Kobato a Makara - hudební číslo 24 a hudební číslo 28 (číslováno podle klavírního výtahu, režijní kniha 
inscenace Keto a Kote, NMd Č-10960/A-14062. 
166 Hudební číslo 6 - Duet Koteho a Barbale, číslo 7 - kvartet a číslo 15 - sextet. 
167 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16.9.1952, pozůstalost F. Novákové, archiv HDK, s. 6. 
168 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16.9.1952, pozůstalost F. Novákové, archiv HDK, s. 6. 
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Podle dochovaných materiálů vycházela scéna a kostýmy Františka Trostera do detailů 

ze skutečných gruzínských reálií. Kostýmy Levana a jeho sestry Maro byly honosné a bohatě 

zdobené. Oproti nim kostýmy postav Sika a Saka byly jednoduché - kalhoty, halena a turban. 

Dívky měly příčesky - dlouhé copy a na hlavách místní pokrývky hlavy, které jim částečně 

vlasy zahalovaly. Výjimkou byla Keto, která byla jako jediná prostovlasá, snad jako symbol 

nových sociálních návyků, které si s Kotem dovezli z Petrohradu a které chtějí ve své zemi 

zavádět. Všechny hlavní mužské postavy měly knír či plnovous, doplněný u Makara a Levana 

hustým obočím. 

Lokální folklor a reálie se objevily nejen ve scénografii, ale také v první samostatné 

choreografii dosavadního sólisty karlínského baletu Bedřicha Fiissegera, gruzínské taneční 

prvky nastudovala Hermína Vorreithová. 

Gruzínské reálie sice mohly přivábit diváky jistou exotičností, ovšem stejně tak mohly 

působit neznalým divákům i jisté problémy. Pojmy jako rubaška169 či tamada170 divák patrně 

neznal. Potíže mohly působit i místní jména jako Ortodželah či vlastní jména postav 

Bambachanadaze, Palavandešvili, apod. 

Nepodařilo se nalézt jedinou kritiku Inscenace, dochovalo se však její interní 

hodnocení ředitelstvím divadla: " Hra [ ... ] narazila v obecenstvu na značný chlad a 

nepochopení. Důvody spatřujeme jednak v tom, že šlo o látku mimo u nás známý muzikální 

okruh, ke kterému nemá obecenstvo dosud důvěru a kterou je teprve potřebí postupně 

probojovat, za druhé v tom, že některým představitelům byly postavy i technicky poměrně 

nezvládnutelny. Naproti tomu sovětské hře byla věnována v inscenaci velká péče, krásná 

výprava scény i autentické kostýmy (studovány ze zaslaných sovětských materiálů) usilovaly o 

všestranné podepření hry. Nábor Kulturní služby neprosazoval však zmíněnou hru nejlepšími 

'k ny ,,171 vy o . 

S diváckými problémy se inscenace potýkala brzy po premiéře. Od začátku nové 

sezóny (1952/53) byla uváděna pod názvem Konstantin a Kateřina, přesto již po čtyřech 

měsících klesla její návštěvnost na 45,84% 172 a brzy tak byla stažena z repertoáru. Dosáhla 

169 Mužská košile bluzového střihu, u krku uzavřená. 
170 Člověk, který na slavnostních hostinách pronášel přípitky a bavil ostatní. 
171 Zpráva o činnosti divadla za sezónu 1951/1952, 16.9.1952, pozůstalost F. Novákové, archiv HDK, s. 7. 
172 Situace uměleckého personálu v Divadla hl.m.Prahy v Karlíně, 25. 10. 1952, pozůstalost F. Novákové, archiv 
HDK,s.4. 
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přibližně 24 repríz, což je ve srovnání s ostatními Frejkovými karlínskými inscenacemi velmi 

málo. 173 

XI. SCHOVÁVANÁ NA SCHODECH 

Přesně dva měsíce po premiéře Keto a Kote uvedl Frejka premiéru další inscenace -

Schovávané na schodech Vítězslava Nezvala. Nezval hru napsal z podnětu dramaturga 

Národního divadla Františka G5tze v roce 1930, inspirován španělskou hrou EI escondido y la 

tapadal74 dramatika Pedra Calderón de la Barca. O rok později byla uvedena na scéně 

Stavovského divadla v režii mladého Jiřího Frejky.175 Několik písní pro tuto inscenaci tehdy 

složil sám Nezval. 

Při bližším zkoumání se dramaturgická volba Schovávané na schodech jeví velmi 

pozoruhodně. Divadlo hru předem neanoncovalo ani v jednom z dramaturgických plánů a 

výhledů. Navíc, po Keto a Kote měla být uvedena hudební úprava Klicperovy hry Hadrián 

z Římsů v hlavní roli s Vlastou Burianem. 176 Pro Karlín zcela neobvyklým jevem bylo i to, že 

se jednalo o veršovanou hru. 177 A konečně odvážným a zcela neobvyklým krokem bylo i to, 

jak píše Petišková, že Frejka s podporou Nezvala obešel povolovací orgány. 178 

Volba Schovávané na schodech byla velkým Frejkovým vzepětím a jak se ukazuje 

zjeho dopisů179 posledním gestem, jímž se rozhodl zabojovat o své ideály divadla. Svědčí o 

tom i energické zvolání v titulku článku v programu: "A jeviště ať patří básníkům!,,180 

V době, kdy se zostřoval "třídní boj" a odhalovali "třídní nepřátelé", kdy se neustále volalo po 

ideologii na divadle, Frejka se vrací do svých avantgardních východisek a odvážným 

173 Počet repríz převzat ze záznamů F. Novákové, kopie archiv autora. Druhou Frejkovou divácky nejméně 
úspěšnou inscenací byla Schovávaná na schodech, která dosáhla počtu 81 představení. 
174 V překladu doslova Schovaný a zakrytá, volněji Schovaný muž a maskovaná žena. 
175 Premiéra 18. dubna 1931 ve Stavovském divadle. Režie Jiří Frejka, dirigent Alexandr Podaševski, výprava o. 
Mrkvička; v roli Dona Cesara Bedřich Karen, Mosquita Hugo Haas, Lisardy Jiřina Šejbalová nebo Milada 
Horutová, Celie Božena Půl pánová. Celkem II představení. 
176 Situace uměleckého personálu v Divadla hl.m.Prahy v Karlíně, 25. 10. 1952, pozůstalost F. Novákové, archiv 
HDK, s. 6. 
177 Veršovaných her bylo v karlínském hudebním divadle uvedeno jen několik - Schovávaná na schodech, dále 
Nezvalovi Tři mušketýři (1953), Zrotalova opereta Zavinil to Ferkl? (1953) ad. 
178 Petišková, Ladislava: Jiří Frejka, básník jeviště, in: Frejka, Jiří: Divadlo je vesmír, Praha, 2004, s. 72. 
179 Viz příloha. Dopis Václavu Kopeckému a Poslední dopis straně, in: Národní archiv, archiv ÚV KSČ, fond 
100/4 - Václav Kopecký (1897-1961), číslo fondu: 1261/0/36, archivní pomůcka č. 1519. 
180 Článek sice není signovaný, styl je ovšem Frejkovi podobný, použil i některá podobná sousloví jako v jiných 
svých statích. [Frejka, Jiří]: A jeviště ať patří básníkům, in: Program k inscenaci Schovávaná na schodech, 
archiv HDK, s. 8-9. 
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zvoláním se staví za svoji celoživotní ideu básnivého a imaginativního divadla, za básníka 

kterého považoval za jednoho z největších českých umělců vůbec, za svého dlouholetého 

přítele. Nezval v této době byl poměrně vlivný muž a režimem respektovaný umělec, který 

mohl Frejku v případě problémů zaštítit proti vnějším útokům. Schovávaná na schodech se 

měla stát vyvrcholením Frejkova karlínského úsilí o vybudování české hudební komedie, o 

zábavněhudební divadlo vysoké umělecké úrovně. 

O dobré pozici, kterou Frejka v karlínském divadle měl, svědčí bezproblémové 

schválení Schovávané na schodech správním sborem divadla v únoru 1952.181 Oficiálně byla 

změna zdůvodněna hospodářskými důvody - hra měla menší, na karlínské poměry až 

komorní obsazení. 

Pouhý měsíc po schválení, tedy do konce března, měl Nezval odevzdat kompletní 

textový i notový materiál nové verze hry.182 Původně hra obsahovala pouze tři hudební 

skladby, které se několikrát během hry opakovaly, některé i s obměněným textem, takže 

celkový počet hudebních čísel byl sedm. Nezval jejich počet rozšířil na patnáct, přičemž jen 

dvě z původních čísel zachoval (Ach byla jednou jedna .... ; Já mám děvče). Jedná se většinou 

o sólové písně, ale také o tři dueta a baletní hudbu. Instrumentaci provedl Dalibor Brázda. 183 

Text hry podrobil Nezval revizi, některé verše změnil, jiné přidal či vypustil. 

Například před první výstup připsal slavnost vinobraní před Granadou (k ní i novou hudbu) a 

vytvořil tak úvodní baletní číslo. Podle poznámek v textové knize, která se dochovala 

v archivu HDK Gedná se o původní režijní knihu Schovávané na schodech v Národním 

divadle z roku 1931), je pravděpodobné, že Frejka s Nezvalem na nové verzi koncepčně 

spolupracoval. Všechny úpravy tedy nebyly výlučně Nezvalovým počinem - verše a hudba 

samozřejmě ano. 

Nezval si uvědomoval, že Schovávaná neodpovídá dobovým postulátům, není vůbec 

ideologická a nezobrazuje život současného člověka, což by se mohlo stát předmětem 

kritických útoků. Do své stati v programu proto vepsal obhajobu uvedení Schovávané 

v nových společensko-politických poměrech: "I když není Schovávaná na schodech hrou 

nové dnešní tématiky, i když Španělsko, ve kterém se odehrává její děj, převzatý od 

Calderona, není Španělskem našich dnů, i když je toto Španělsko pohádkovou vidinou, dusnou 

milostnou nocí, i když její hrdinové se bijí jen pro lásku, doufám, že lidskost a poesie, tak jak 

jsem je pojal v této hře, nejsou natolik odlehlé citům skutečného člověka, aby nedaly našemu 

181 Dopis V. Nezvalovi, archiv HDK, archivní CD č. 1, dokument 51523SCD0013. 
182 Záznam o návštěvě soudr. Nezvala, archiv HDK, archivní CD č. 1, dokument 51523SCD0014. 
183 Tehdy sbormistr divadla, později dirigent. 
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lidu v oblasti ducha takové okouzlení, jaké mu dávají ohňostroje a benátské noci po slavných 

dnech, po dnech usilovné budovatelské práce. A kdyby našemu lidu nedala hudební komedie 

Schovávaná na schodech nic víc než toto potěšení a okouzlení, i to bude dosti. Není náhodou, 

že jsem už před jednadvaceti lety při psaní Schovávané na schodech věnoval tolik místa 

postavám z lidu, jako je Mosquito. ,,184 

Obsazení hry bylo vzhledem kjiným tehdejším karlínským inscenacím poměrně malé, 

účinkovalo pouze 14 sólistů a balet. Frejka pro programovou inscenaci své vize hudebního 

básnického divadla vybral nejschopnější karlínské herce, chtělo by se říci své "nejmilejší" -

Adamovou, Ráže, Bočka, dále Buriana, Kautskou, Třešňákovou. Zejména role Lisardy jako 

by byla šita na míru Jaroslavě Adamové. Zuzana Sílová také ve své studii o Adamové píše, že 

Lisarda byla" role, kterou Frejka vybral jen pro ni. ,,]85 Žádná z rolí nebyla alternovaná, což 

bylo také zcela neobvyklé. 

Verše značně ztěžovaly práci během příprav inscenace na zkouškách (trvaly pouhých 

šest týdnů! 186). Mnoho herců nemělo s přednesem veršovaného textu žádné zkušenosti a 

k tomu se také váže velká část Frejkových poznámek v režijní knize. Její levé stránky jsou 

podobně jako u Paní Marjánky rozděleny do sloupců, tentokrát dvou, do nichž Frejka 

zapisoval aranžmá a režijní vedení herců, často s důrazem na verš (" zpěv slov ve verši, vtělení 

motoru rytmického - rytmické cítění pod textem, pod myšlenkou, nesmí to překážet v myšlení, 

naopak ho rozbíhat,,187). Dbal na správný přednes a dodržování rytmu a metra, opět v knize 

nacházíme hudební zkratky. 

Veršovaný text dělal zprvu problémy například Rudolfu Cortésovi, ale zejména 

Vlastovi Burianovi.188 Vladimír Ráž vzpomíná, jak se Burian snažil z veršovaného textu 

vyvléknout přesvědčováním, že je nutné změnit promluvy jeho postavy prostého sluhy 

Mosquita z veršů na prózu. 189 Autor ani režisér však neustoupili a Frejka velmi tvrdě 

s Burianem pracoval, dokud přednes veršů nezvládl. 

Burian nebyl ve svém životě zvyklý pevně se držet textu a dodržovat hereckou kázeň. 

Přesto se podle svědků dařilo Frejkovi jeho vrozenou touhu po extempore a improvizacích 

alespoň částečně korigovat. Burian jej respektoval a ctil, nechtěl ho zklamat. Teprve po 

184 Nezval, Vítězslav: K premiéře Schovávané na schodech v divadle v Karlíně, in: program k inscenaci 
Schovávaná na schodech, archiv HDK, s. 4. 
185 Sílová, Zuzana: DISK a generace 1945 - O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi, Praha, 2006, s. 46. 
186 Suchý, Ondřej, Cortésová, Dáša: RudolfCortés - Milovaný i zatracovaný, Praha, 2004, s. 148. 
187 Režijní kniha inscenace Schovávaná na schodech, NMd Č-I1005/A-14062. 
188 Osobní rozhovor Ivany Vadlejchové s Františkou Novákovou, tajemnicí divadla 1945-1973, ze dne 17.2. 
1993, kopie přepisu archiv autora. 
189 Vašák, Vašek, Macků, GalIa: Z operety do operety, Praha, 1996, s. 81 
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Frejkově smrti se začal víc vracet ke starým návykům. 190 Na práci s Burianem si ostatně 

stěžoval i Alfréd Radok, režisér následující inscenace Lumpacivagabundus: "Práce s Vlastou 

Burianem se nedá dost dobře popsat. Nedělám divadlo, ale cirkus. td91 Později dokonce 

vedení divadla poslal stížnost na Burianovo chování na jevišti během repríz. 192 

Traster vytvořil scénu ve stejném stylu jako předchozí karlínské práce. Pro první obraz 

navrhl zadní malovaný prospekt se španělskou krajinou a siluetou Granady, před který 

postavil dekoraci letohrádku se dvěma pavilony, spojenými mostkem. V dalších obrazech pak 

postavil (tentokrát bez malovaného prospektu) část španělského paláce, nalevo se salonem, 

napravo s kabinetem s tajným točitým schodištěm. Portálové dekorace, tedy budovy pavilonů 

z prvního obrazu, využil jen s malou proměnou (posunutím a zakrytím arkýřů zdmi) jako 

součást dekorace obrazů dalších, tedy interiéru španělského paláce. Umožnil tak rychlou 

přestavbu mezi oběma obrazy, která probíhala bez přestávky. 193 

Kostýmy jsou ve stylu dobového španělského oblečení bohatších vrstev, doplněné 

šperky, líčením, parukami a u některých mužských postav umělými vousy. 

Po premiéře Schovávané na schodech se v tisku objevilo několik recenzí. Kritik se 

značkou -aj- z časopisu Kino s pomocí dobových frází vítá uvedení Nezvalovy veršované hry 

v podobě hudební komedie: "Náš nový člověk z dílen a továren zhlédne s potěšením a 

radostným zaujetím básnické dílo klasické úrovně, čistého jazyka a mistrného zpracování, 

které jistě uspokojí jeho stále vytříbenější vkus. Uvidí hudební komedii zcela jiného, vyššího 

typu, než jaké servírovala svému diváku někdejší buržoasní opereta, potěší se lehce 

plynoucím, srozumitelným Nezvalovským alexandrinským veršem, zpestřeným balety a 

propleteným lahodnými písněmi, které složil sám autor hry. Dobré divadlo dneška chce a 

musí sloužit svému obecenstvu z řad pracujících, má-li být dobrým divadlem na přední výspě 

socialismu. Výrazem této snahy je také premiéra Nezvalovy ,Schovávané na schodech', která 

svými nejlepšími vlastnostmi vytváří milé ovzduší dobré pohody i radostného oddechu. ,,194 

Zcela zásadní je ale celostránkový referát Josefa Tdigera v Literárních novinách. 195 

Vyvolal totiž několikaměsíční, místy až zuřivou diskusi o úloze kritiky a soudobého divadla. 

Z větší části probíhala již po Frejkově smrti. Není účelem této práce zabývat se diskusí o 

kritice, ve vztahu ke Schovávané na schodech však nemůžeme aféru nechat bez povšimnutí. 

190 Vašák, Vašek, Macků, Galia: Z operety do operety, Praha, 1996, s. 81 
191 Hedbávný, Zdeněk: Alfréd Radok, Zpráva o jednom osudu, Praha 1994, s. 200. 
192 Dopis V. Nezvalovi, archiv HDK, archivní CD č. 1, dokument 52531LUD0002. 
193 Podrobně je práce techniků při přestavbě popsána viz: Žurman, Oldřich: Mezi prvním a druhým obrazem, in: 
Květy, 1951, výstřižek v knize výstřižku Č. II - Divadlo hl. města Prahy, archiv HDK. 
194 -aj-: K uvedení veršované hudební komedie Vítězslava Nezvala v divadle hlavního města Prahy v Karlíně, in: 
Kino VII, 1952, Č. 13 (20. 6. 1952). 
195 Trager, Josef: Nové vítězství Nezvalovy poezie, in: Literární noviny 1,1952, Č. 32 (13.9.1952), s. 4. 
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Tragerův článek je jasnou, odvážnou a mohutnou obhajobou Frejkovy koncepce básnivého a 

emocionálního divadla, v době karlínské práce pak zacílené na hodnotnou hudební komedii. 

Hodnocení Schovávané na schodech Trager využil k obhajobě poetické jevištní koncepce: 

"Nezvalova milostná romance je takové silně emocionální divadlo, jež zároveň dosvědčuje 

nutnost přítomnosti poesie v našem divadelnictví. ul96 Konstatuje dále, že "vpád citové 

problematiky na jeviště odpovídá ztajené a neuspokojované potřebě dnešního obecenstva. ,,197 

Nezapomíná se zmínit o režii: "Frejkova režie konkrétně charakterizuje jednotlivé 

postavy, dává jim realistické obrysy, vyostřuje podmínky jejich společného zařazení, ale nikdy 

neztrácí z dohledu básníka a jeho slovo. ul98 Oproti původní inscenaci podle něho více sleduje 

společenský původ postav, tedy více vyostřil sociální rovinu hry: "Frejka vychází z nové 

dobové atmosféry, do které je chce umístit. Ukazuje pokořující úděl ženy ve feudální 

společnosti. ,,199 Několikrát také zdůraznil výsledky Frejkovy dlouhodobé práce se souborem: 

"Je nedoceněnou zásluhou Frejkovou, že zajišťuje technické školení a umělecký růst takového 

nesourodého hereckého tělesa nekompromisně náročnými uměleckými úkoly, před jaké staví 

svůj herecký soubor. ,,200 Herci se "semkli v zkázněný pracovní kolektiv ,,?Ol Trager potvrzuje 

Frejkovi úspěch v jeho snaze zlepšit ansámblovou souhru, avšak mějme stále na paměti, že 

článek je psán jako obhajoba Frejky a mohl skutečnost zkrášlovat. 

Druhou výraznou součástí Tragerovy recenze je obhajoba herectví Vlasty Buriana. V 

roli Mosquita: " ... ovládá verš čím dál tím bezpečněji: o premiéře bylo ještě znát úsilnou 

snahu nezpronevěřit se verši, a proto připadal jeho Mosquito sevřený, tuhý a spoutaný; o 

reprisách je už Burianův Mosquito živá lidská postava vesele lehkomyslného a vtipně 

prostořekého sluhy. ,,202 Burian hraje "nejjemnějšími komickými prostředky, nepitvoří se, 

nepřehání, nevulgarizuje [ ... ],,,203nezneužívá své popularity a snaží se nalézt nový, zkázněný 

herecký, resp. komický projev. Trager konstatuje pokrok Burianova herectví pod Frejkovým 

režijním vedením. 

Třetím bodem recenze Je uznání velkého talentu mladé představitelky Lisardy, 

Jaroslavy Adamové: "Lisarda J. Adamové rozžhavuje Nezvalův verš do dramatického žáru, 

nevyzpívává jen svou citovou tragédii, ale prožívá ji s vášnivostí milující ženy; [ ... ] Lisardino 

196 Trager, Josef: Nové vítězství Nezvalovy poezie, in: Literární noviny I, 1952, Č. 32 (13. 9. 1952), s. 4. 
197 Tamtéž. 
198 Tamtéž. 
199 Tamtéž. 
200 Tamtéž. 
201 Tamtéž. 
202 Tamtéž. 
203 Tamtéž. 

-46-



utrpení nese jako osobní vnitřní osud tragické krásy a dozrála v ní v tragickou heroinu, jejíž 

Lisarda patří k nejslavnějším vítězstvím našeho mladého hereckého pokolení. ,,204 

Zmiňuje se i o dalších hercích, Rážovi, který nebyl Adamové rovnocenným partnerem, 

Bočkovi, Kautské či Cortésovi, u nějž zaznamenal značný herecký pokrok. 

V následujících měsících se nad Tragerovým referátem rozpoutala velká diskuse, do 

které se mimo jiných zapojil František GOtz, Jaroslav Pokorný, kolektiv Realistického divadla 

či čtenáři novin z řad laické veřejnosti. 

Mnohé z těchto diskusních příspěvků zaútočili na Tragera pro údajnou neobjektivitu a 

nedostatečnou ideologickou zaujatost (i když se Trager přeci jen snažil ideově zavděčit 

umínkou o Lisardě zobrazující úděl ženy ve feudální společnosti). Jaroslav Pokorný výtky 

shrnul do jasného konstatování: "po příliš levém kursu je Tragerův článek zřejmě příliš 

pravou úchylkou. ,,205 

Antonín Jelínek a Milan Schulz v reakci pod názvem "Za pravdivou a skutečnou 

kritiku ,,206 vůči Tragerově obhajobě básnivosti namítali, že "spokojit se u hry i poesie 

s pouhým okouzlením je dnes opravdu málo. ,,207 Kolektiv Realistického divadla dokonce 

soudil, že "Nezvalovy hry bylo využito kproklamování nesprávných a škodlivých názorů na 

poslání divadelního umění. [ ... ] A tak tedy čteme pod textem těchto názorů útok proti 

ideovému divadlu, které ryzí uměleckou formou bojuje za velké pokrokové ideje socialismu, 

které se na jevišti zabývá životem našich továren, dějinami našeho dělnického hnutí, životem 

naší vesnice, velikostí a bojovým příkladem naší historie. [ ... ] Lidový divák miluje tyto hry 

nejen pro jejich umělecké mistrovství, jejich citovou bohatost, ale především proto, že 

vyjadřují úsilí o vítězství myšlenek pokroku a socialismu v našem životě. ,,208 (O oblibě těchto 

her si přitom nelze dělat iluze, o čemž svědčí divácká krize Realistického divadla.) Autoři 

diskusního příspěvku útok dobově příznačně politicky opřeli: " V zostřené mezinárodní situaci 

je dávat přednost citovosti a emocionálnosti před ideovostí nesprávné a nezodpovědné. 

Článek dokládá nesprávné a škodlivé vlivy v kulturním životě. ,,209 

Jelínek se Schulzem nesouhlasí ani s Tragerovým hodnocením Buriana a Adamové: 

"Je to především Vlasta Burian a daleko za ním role, kterou má hrát. Co vidí dr. Trager ve 

Vlastu Burianovi na scéně, vidí, zdá se, jen on. Divák mu to sotva potvrdí. [ ... ] Výkon 

204 Triiger, Josef: Nové vítězství Nezvalovy poezie, in: Literární noviny I, 1952, č. 32 (13. 9.1952), s. 4. 
205 Pokorný, Jaroslav: K divadelní diskusi, in: Literární noviny I, 1952, č. 44 (6.12.1952), s. 4. 
206 Jelínek, Antonín, Schulz, Milan: Za pravdivou a skutečnou kritiku, in: Literární noviny I, 1952, č. 36 (11. 10. 
1952), s. 6. 
207 Tamtéž. 
208 Tamtéž .. 
209 Tamtéž. 
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Jaroslavy Adamové je dobrý, ale že by hned patřil, k nejslavnějším vítězstvím našeho mladého 

hereckého pokolení' znamená přehlížet závažnější výkony Antonie Hegerlíkové, Jiřiny 

Švorcové, Jany Dítětové, J V. Švece, Miloše Nesvadby a ostatních. ,,210 

Reakce Františka GOtze, kolektivu Realistického divadla, čtenářek a dalších útočí 

spíše na Josefa Tdigera či samotné Literární noviny než na inscenaci Schovávané. 

Diskusi, která proběhla na stránkách sedmi předcházejících čísel Literárních novin, 

shrnula a zakončila na počátku roku 1953 redakce opět celostránkovým textem pod názvem 

"K diskusi o článku Nové vítězství Nezvalovy poesie ".211 Především obhajuje svůj přístup 

k recenzi Josefa Tragera a (sebekriticky) přiznává, že k ní měla dodat svůj komentář, aby 

dala jasně najevo, že s Tragerem se v jistých věcech neztotožňuje, zejména v zásadním otázce 

vztahu emotivnosti a ideovosti uměleckého díla: " Triiger ve svém článku jednak přeceňuje 

toto volání po citovosti a emoci na divadle, ale hlavně si neuvědomuje, kde je třeba skutečnou 

emotivnost dneška hledat. [ ... ] J Triiger tu vynechal základní předpoklad emotivnosti na 

sovětském i našem divadle a to je - ideovost. ,,212 

Redakce se ale Tragera zastává, když v jisté debatě, kterou svolalo divadelní oddělení 

Československo-sovětského institutu pod názvem "Proti kosmopolitismu a buržoasnímu 

nacionalismu, za socialistické vlastenectví a proletářský internacionalismus", byl dokonce 

označen za třídního nepřítele, což v té době bylo velmi nebezpečné. Tragerovu kritiku 

označuje spíše za dílo propagátora než recenzenta, což dokazuje na příkladu hodnocení Vlasty 

Buriana - autor si vedle zasloužené chvály herce měl všímat i toho, co na jeho herectví 

zůstalo i nadále špatné. 

Součástí závěrečného článku je i několik odstavců plných ideologických frází, 

souvisejících s právě probíhajícími procesy po odhalení Slánského "proti státního 

spikleneckého centra": ,,[Kritické soudy proti Triigerově recenzi] jsou reakcí na všechny 

nezdravé zjevy, které do našeho umění zanesli členové odhaleného a spravedlivě odsouzeného 

protistátního spikleneckého centra i jejich třeba svedení spolupracovníci, kteří chtěli naše 

umění učinit bezpohlavním, vyoperovat mu všechnu radostnost a optimismus. [ ... ] Jejich 

působení bylo o to nebezpečnější, že hovořili sice neustále o ideovosti, typičnosti a 

stranickosti, ale vykládali ji vulgárně a hrubě schematicky. [ ... ] Po odhalení zrádců i jejich 

pomocníků se uvolnilo a vzduch se vyčistil. Není třeba zabývat se těmi, kdo se domnívali, že 

210 Jelínek, Antonín, Schulz, Milan: Za pravdivou a skutečnou kritiku, in: Literární noviny I, 1952, č. 36 (ll. 10. 
1952), s. 6. 
211 Redakce: K diskusi o článku Nové vítězství Nezvalovy poezie, in: Literární noviny II, 1953, č. 4 (24. 1. 
1953), s. 7. 
212 Tamtéž. 
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nyní nadešel čas pro umění bezideové a apolitické, únikové, že v naší zemi pokvete pšenice 

umění buržoasnímu . .,213 

Ač se v závěrečném diskusním článku jméno Jiřího Frejky vůbec neobjevilo, a v 

průběhu celé diskuse jen zcela okrajově, můžeme v podtextu diskuse číst kritiku jeho 

koncepce básnivého divadla, které mělo s "ideovostí" většinou pramálo společného. 

Obžaloba, kterou v textu čteme, mohla jít ještě dále - vždyť Frejka byl právě takový 

komunista (ač reálným přesvědčením vždy na levici), který se čas od času skrýval za 

socialistickou frazeologii, ale ve skutečnosti pracoval podle vlastního svobodného názoru a 

ignoroval dobová umělecká schémata. V Karlíně se sice již snažil pracovat oficiálně 

vyžadovanou metodou, charakterem své tvorby ale zůstal věrný svým stále stejným ideálům. 

Na jevišti nedělal politiku, ale divadlo. 

Na závěr snad slova jednoho z diskutujících v této debatě, Jaroslava Pokorného: "Ten 

rozpor [mezi ideovým a emotivním pojetím divadla] nemůže být s konečnou platností 

rozřešen polemickým vítězstvím jednoho a porážkou druhého z jednostranně vyhrocených 

názorů. Může být jen zrušen novou tvorbou na jevišti, přesvědčivější, bohatší a lepší, než byla 

ta dosavadní . .,214 

XII. ŽIVOTNÍ PERIPETIE 

Paralelně s karlínským zaměstnáním Frejka působil i na Divadelní fakultě AMU. Jak 

již bylo řečeno, i odtud mu na začátku 50. let hrozilo vyobcování, čemuž se pokoušel čelit 

založením Katedry hudební komedie. Nepodařilo se to pro nesouhlas ministra Zdeňka 

Nejedlého a aféru s článkem Jaroslava Šoustala, studenta dramaturgie DAMU215 a Frejkova 

asistenta režie při inscenacích Paní Marjánka, matka pluku a Keto a Kote. 

Šoustal (pod novinářskou zkratkou -jš-) uveřejnil v březnu 1952 v časopise Nová 

Praha, vydávaném pražským Ústředním národním výborem, článek pod názvem "Za vyšší 

úroveň pražského divadelnictví",216 v němž hodnotil uměleckou úroveň a divácké úspěchy 

většiny pražských divadel. 

213 Redakce: K diskusi o článku Nové vítězství Nezvalovy poezie, in: Literární noviny II, 1953, č. 4 (24. l. 
1953), s. 7. 
214 Pokorný, Jaroslav: K divadelní diskusi, in: Literární noviny I, 1952, č. 44 (6.12.1952), s. 4. 
215 Dvořák, Antonín: Trojice nejodvážnějších, Praha, 1961, s. 229. 
216 Šoustal, Jaroslav: Za vyšší úroveň pražského divadelnictví, in: Nová Praha (Časopis pražské lidové správy) 
LV, 1952, č. 6 (19. 3.1952), s. 94-95. 
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Vedle kvalit Divadla S. K. Neumanna a Divadla pro mládež vyzdvihuje karlínské 

divadlo s jeho úkolem vytvořit scénu hudební komedie, která by nahradila úpadkovou 

operetu, a především pak její cílevědomé Frejkovo vedení. Jméno Jiřího Frejky je vůbec 

jediným konkrétně zmíněným, ve všech ostatních případech (vyjma autoru her) se Šoustal 

pojmenování konkrétních umělců z divadel vyhýbá. 

Nešetřil slovy kritickými zejména na adresu Komorního divadla a Divadla Komedie 

(tedy obou scén Městských divadel pražských pod vedením Oty Ornesta). Rozpaky konstatuje 

nad způsobem práce a výsledky Realistického divadla, Divadla československé annády a 

Armádního uměleckého divadla, ale také Divadla na Fidlovačce a školního DISKu. 

Autor článku se snažil psát v dobových frázích, rádoby kriticky a objektivně, ovšem 

jeho posuzování bylo neurčité, neměl stanovena jasná a jednotná kritéria pro hodnocení. U 

většiny divadel posuzoval především skladbu repertoáru, u některých i způsob práce. 

Závěr článku pak vyhrotil konstatováním: "Přehlédneme-li souhrnně všechny 

poznatky, docházíme k závěru, že ne všechna divadla v Praze dostatečně plní své poslání naší 

době. Některá divadla ještě neumějí plně využít všech svých možností, právě proto trpí 

návštěvnickou krisí. ,,217 Trpěly jí tehdy především Realistické divadlo či Divadlo čs. armády 

s jejich fádními, halasně propagačními inscenacemi. Vedle kritiky těchto divadel, která ale 

inscenovala režimem požadované hry, vyzval umělce, divadelní orgány a ÚNV kještě větší 

(I) podpoře obou pražských divadel provozujících hudební komedie - Karlína a Fidlovačky. 

Kritika divadel a ne zcela objektivní porovnání jejich práce vyvolalo jednání článkem 

podrážděných umělců na schůzi Svazu zaměstnanců umělecké a kulturní služby ROH v čele 

s Vladimírem Šmeralem (někdejší Frejkův vinohradský herec). Blíže se o tomto jednání na 

základě studia dokumentů z archivu Ústavu dějin ÚV KSČ zmiňuje ve své studii Petišková?18 

Diskuse se zúčastnili mimo jiných Karel Palouš a E. F. Burian z dotčených divadel a také 

zástupci strany - Valter Feldstein, Jiří Pelikán z ÚV KSČ či Václav Jaroš, Frejkův přítel a 

ochránce, ve funkci vedoucího kulturní služby na ÚNV. Mladý Jaroslav Šoustal na této schůzi 

podlehl kritickým dotazům a přiznal, že text napsal na cizí popud. Přiznal se k tomu Václav 

Jaroš, jako spiritus agens byl ale označen Jiří Frejka219 a obviněn ze zneužití pedagogického 

poslání. Schůze žádala jeho tvrdé potrestání vedením divadelní fakulty. 220 

217 Šoustal, Jaroslav: Za vyšší úroveň pražského divadelnictví, in: Nová Praha (Časopis pražské lidové správy) 
LV, 1952, Č. 6 (19. 3.1952), s. 94-95. 
218 Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, Č. 1, s. 39. 
219 Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, Č. 1, s. 39. Dvořák, Antonín: 
Trojice nejodvážnějších, Praha, 1961, s. 230. 
220 Dvořák, Antonín: Trojice nejodvážnějších, Praha, 1961, s. 230. 
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Tato aféra pravděpodobně pohřbila i jiné úsilí Václava Jaroše - snahu udělit Jiřímu 

Frejkovi státní cenu za jeho karlínskou, ale i vinohradskou práci. Jaroš ji navrhl po poměrně 

značném úspěchu Paní Marjánky, aby alespoň částečně napravil křivdy, které byly 

v minulých letech na Frejkovi spáchány. Oficiálně na návrh soudruha Režného, dělníka 

z národního podniku Křižík, se Komise referátu pro školství, vědy a umění ÚNV hlavního 

města Prahy usnesla navrhnout Frejku na státní cenu pro rok 1952. K návrhu z 21. února 

1952, adresovanému Úřadu předsedy vlády, připojila následující odůvodnění: "Když ÚNV 

převzalo divadlo v Karlíně s hlavním úkolem, aby zde bylo vybudováno divadlo pro hru se 

zpěvy a tanci a sovětskou hudební komedií, byl zde jmenován uměleckým vedoucím a plní 

v nejtěžších podmínkách úkol vybudovat zde vzorovou scénu tohoto typu pro celé území 

republiky, jak je toho důkazem inscenace " Akuliny ", oceněné zejména sovětskými pracovníky 

a inscenace " Paní Marjánky, matky pluku ". Obě hry mají velký ohlas zejména u pracujících 

měst a venkova. Jiří Frejka byl sovětskými divadelníky označen jako jeden ze čtyř největších 

československých divadelníků. ,,221 

Další osud návrhu není znám, ale jak píše Petišková222
, patrně nebyl ani projednán, a 

to právě po aféře článku Jaroslava Šoustala. 

Frejkova situace byla čím dál svízelnější. Na základě výše popsaného jednání ROH 

byla na fakultní radě projednána aféra se Šoustalovým článkem a rozhodnuto Frejku propustit 

ze školy. Tehdejší děkan Jan Kopecký neprojevil Frejku na škole udržet.223 

Vyhazov z akademické půdy popisuje se značným citovým zabarvením Antonín 

Dvořák: "Jednání ve vedení fakulty vyústilo v exkomunikaci. Verdiktu se v žádném případě 

zabránit nedalo. [ ... ] Frejka, téměř zelenavý v pohublém obličeji, se zamženýma očima za 

skly, čekal kdesi v zášeří přízemí fakulty v Karlově ulici. Ještě nežli jsem cokoliv vyslovil, 

Frejka mlčky, bolestně pokyvoval hlavou, že ,ví', že to všechno byl nesmyslný, zbytečný počin. 

Navrhl jsem Frejkovi projít se starým městem. Snad nám oběma bude o něco lépe venku. A na 

otázky, proč proboha byl tolik naivním Mefistem, proč potřeboval nejapným způsobem 

zorganizovat chválu, a na důraz, že přece musel počítat s demaskováním původce, Frejka 

odpovídal jenom bolestnými steny a opět pokyvováním hlavy. A musil se zastavit. Prýštil 

z něho žal, a to nejen z toho nesmyslu, ale celistvě nad mizérií vlastního života. [ ... ] Chytil mě 

chvějící se rukou za zápěstí a několikrát mi horce stiskl dlaň. Náhle zašátral po kapsách a 

vložil mi do dlaně dýmku, se šepotem, že je tou nejlepší, jakou kdy měl. Za skly jeho brýlí 

221 Návrh na udělení státní ceny, 21. 2. 1952, NMd A-173 72. 
222 Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, č. 1, s. 40. 
223 Dvořák, Antonín: Trojice nejodvážnějších, Praha, 1961, s. 230. 
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leskly se slzy. Rozžehnali jsme se v Rytířské ulici. Ještě jsem se ohlédl. Pořád stál na místě, 

bolestně pochýlený. ,,224 

Jak dosvědčuje Františka Nováková,225 již při svém příchodu do Karlína byl Frejka 

v nedobrém duševním i fyzickém stavu. Na silné bolesti hlavy bral lék Saridon, ovšem často 

prý překračoval doporučenou dávku. Jeho stav se během dvouletého působení ještě postupně 

zhoršoval. Vlastnil zbrojní pas, zbraň měl doma i v divadle. 

V té době Frejka zkoušel v Karlíně inscenaci Schovávaná na schodech a při práci se 

opět sblížili s Vítězslavem Nezvalem, což dokazuje i jejich do značné míry důvěrná 

korespondence, resp. Frejkovy dopisy Nezvalovi. Nezval byl podle Františky Novákové i 

adresátem jednoho z dopisů, které Frejka nechal v karlínské kanceláři pro případ své smrti.226 

Básník tehdy často navštěvoval divadlo, nezakrývejme, že důvodem nebylo pouze přátelství 

s Frejkou, ale i milenka Olga Jungová v místním baletním souboru a později také kontrola 

tržeb po každém představení jeho hry. 

Patrně z této doby také pochází dopis "Karlín čili kamarádské praktiky", uveřejněný 

ve sbornľku Josefa Tragera k nedožitým Frejkovým šedesátinám.227 Dopis plný niterných 

vyznání prostřednictvím metafor a básnických obrazů vyjadřuje Frejkovo zoufání nad svým 

osudem umělce v divadle, které vždy bylo předevšľm zábavním podnikem, což mu někteří 

zdejší herci patrně dávali výrazně najevo: " Posmívají se mi, že chci ,moc toho umění' - tady 

přece stačí věci ,na zesprosťačení vkusu', jak říkal Havlíček. Tady se má dělat sranda, 

opereta podle císařské Vídně, klauniáda - -. [ ... ] Posmívají se mi, že chci ,moc toho umění' a 

posílají mne nestydatě jinam, kde se to nosí, jsem jim pro smích - co chce u čerta na té galéře 

s uměním? [ ... ] Blbost - tady se smí dělat jenom sranda, opíjet se, dělat peníze a ohlupovat 

l ·d· ,,228 1 I. 

Pohrdal také pojetím divadelní práce jako zábavního průmyslu bez umělecké 

ctižádosti: " [místní umělci] nejsou poznamenání touhou dávat lidem krásu, které s pohrdáním 

říkají umění v uvozovkách. Oni neznají věčné běsnění Amora a Psyche, nemilují Edisony, 

Lenina a vůbec nemají svého osudného básníka ... ".229 Jasně naznačil úmysl sebevraždy (" už 

stojím jednou nohou za Léthé ,,230), ale obával se o osud několika umělců, které s sebou do 

224 Dvořák, Antonín: Trojice nejodvážnějších, Praha, 1961, s. 230-231. 
225 Osobní rozhovor Ivany Vadlejchové s Františkou Novákovou, tajemnicí divadla 1945-1973, ze dne 17. 2. 
1993, kopie přepisu archiv autora. 
226 Osobní rozhovor Ivany Vadlejchové s Františkou Novákovou, tajemnicí divadla 1945-1973, ze dne 17. 2. 
1993, kopie přepisu archiv autora. 
227 Karlín čili kamarádské praktiky, in: Trager, Josef(ed.): K nedožitým šedesátinám, Praha, 1964, s. 46-47. 
228 Tamtéž. 
229 Tamtéž. 
230 Tamtéž. 
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karlínského souboru přivedl: "Já žil už dost, ale proč se mají chromit mladé talenty - já měl 

mnoho radosti z práce, ale co bude s těmi umělci, skutečnými umělci, kteří se mnou přišli na 

tuto loď psanců umění? ,,231 A příznačně připomněl osud básníka Majakovského, který" se 

zabil z lásky k socialismu a uštípán jeho štěnicemi. ,,232 

Naprostou bezmoc pak vyjadřuje závěrečný obraz s úvodním Ždanovovým souslovím: 

"Inženýři duší, jak se nám těžko kreslí nové Archimedovy obrazce, když nám uťali ruce. ,,233 

Ve fondu Národního archivu v Praze jsou uloženy dva Frejkovy dopisy z roku 1952234 

- první je soukromý ministrovi informací a osvěty Václavu Kopeckému, druhý je Frejkův 

poslední dopis Komunistické straně Československa. Oba dopisy Kopeckému doručil Nezval 

až po Frejkově smrti. 

Na rozdíl od dopisu Nezvalovi plného básnických obratů je dopis Kopeckému snad 

z dubna či května 1952, konkrétním vyznáním soukromým, pracovním i uměleckým. 

Naznačuje životní problémy a pocity umělce v době zhruba půl roku před jeho smrtí: 

zamýšlený rozvod a nový sňatek, nemoc, postoj některých stranických funkcionářů k jeho 

práci, bezmoc, tísnivé pocity, pochyby nad uměleckým osudem karlínského divadla. 

Dvakrát Frejka naznačil, že chce skončit s divadlem a Schovávaná na schodech je jeho 

rozloučením: "Ale všelijací ti feldsteinovští kosmopoliti dosáhli konečně toho, že chci nechat 

divadelní práce, které jsem dal svůj život. ,,235 A dále: "Mám alespoň štěstí, že má poslední 

práce je setkání s velkým umělcem [Nezvalem].,,236 

V pracovních otázkách se cítil naprosto zoufalý ze zvůle svých odpůrců z okolí Valtra 

Feldsteina. Důvody Frejkovy nelibosti k Feldsteinovi, tehdy díky jeho mnoha funkcím 

jednomu z nejmocnějších mužů v českém divadelnictví,237 nejsou známé. Cítí na sobě křivdu 

spáchanou stranickými funkcionáři, a to vzhledem ke své již od mládí projevované podpoře 

levicové politiky, ale i k poslušnému podřízení se direktivě strany po roce 1945?38 

Frejka skutečně vždy patřil mezi levicové umělce, do KSČ se ale hlásil především 

proto, aby mohl po roce 1948 zastávat vedoucí místo ve vinohradském divadle (a následně 

231 Tamtéž. 
232 Tamtéž. 
233 Tamtéž. 
234 Národní archiv, archiv ÚV KSČ, fond 100/4 - Václav Kopecký (1897-1961), číslo fondu: 1261/0/36, archivní 
pomůcka Č. 1519. 
235 Dopis Václavu Kopeckému, in: Národní archiv, archiv ÚV KSČ, fond 100/4 - Václav Kopecký (1897-1961), 
číslo fondu: 1261/0/36, archivní pomůcka Č. 1519. 
236 Tamtéž. 
237 Přednosta odboru umění MŠVU, člen předsednictva Kulturní rady ÚV KSČ, člen předsednictva a tajemník 
české sekce DDR - měl moc jak na státní, resp. vládní, tak na stranické linii. 
238 Vzpomeňme kupříkladu i koncept jeho projevu při odchodu z Vinohrad -" ... budu pracovat tam, kde strana 
shledá, že je mne třeba." 
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v Karlíně).239 Jak dosvědčila Františka Nováková, měl pečlivě prostudovaný marxismus, ne se 

vším z tohoto učení se ale ztotožňoval. Každodenní omílání prázdných komunistických frází 

reálnými funkcionáři ale Frejku, bojujícího za vlastní morální a estetické ideály, očividně 

vyčerpávalo. Chtěl především pracovat a politiku a politické funkce nechat stranou. 

Dopis doprovodil Alšovým obrázkem "Osud talentu v Čechách", na němž je postava 

mladého muže zasažena šípy střílenými polozvířecími alegorickými postavami negativních 

lidských vlastností. Jak Frejka vysvětluje, stejně udolán a zničen se cítí on sám. List zakončil 

konstatováním marnosti své práce v karlínském divadle, které se chystalo jeho linii opustit 

"pro paumění operety vídeňského střihu a bezduché frašky. ,,240 

Druhým v archivu nově objeveným dokumentem je jeden z několika Frejkových 

posledních dopisů, tento adresovaný Komunistické straně Československa. Nabízí se jeho 

srovnání s obdobným posledním dopisem KSČ z dob odchodu z vinohradského divadla, který 

se dochoval ve Frejkově pozůstalosti uložené v Národním muzeu. 

V obou obviňuje z přílišné manipulace československého divadelnictví tři funkcionáře 

v prvém dopise Kouřila, Šmerala a Feldsteina, v druhém dopise Ornesta, Šmerala a 

Feldsteina, ty pak také viní ze svého životního vyčerpání ("parta zrádců mne uštvala,,241). 

Zatímco vinohradský list je dopisem zklamaného muže, karlínský dopis je sice hrdým, ale 

naprosto zoufalým prohlášením vyčerpaného člověka, což dotvrzují zejména závěrečná slova: 

" Vaší práci čest! Já užjsem doštván, stydím se za to, ale sil už není. ,,242 

Stranu také v závěru žádá, aby se postarala o jeho syna (podobně jako v prvním dopise 

vinohradském), ale zároveň prosí o místo v souboru Národního divadla pro Jaroslavu 

Adamovou. 

V noci z 16. na 17. října 1952, pravděpodobně kolem půlnoci, se Jiří Frejka pokusil o 

sebevraždu střelou ze své legálně držené malorážní zbraně přímo v karlínské kanceláři (kde 

zbraň visela na zdi po celou dobu jeho karlínského působení). Postřelený Frejka byl převezen 

do nemocnice, kde následkům zranění podlehl 27. října 1952. 

Pokoušet se nalézt důvody Frejkova činu znamená pustit se na tenký led spekulací, 

pravé důvody svého činu znal pouze Frejka sám. Přesto je důležité pokusit se alespoň nastínit 

některé možné motivy, které ho k pokusu o sebevraždu vedly. 

239 Od 1948 byl kandidátem členství KSČ - srov. heslo Frejka Jiří, in: Knapík, Jiří: Kdo byl kdo v naší kulturní 
politice 1948-1953, Praha, 2002, s. 83. 
240 Dopis Václavu Kopeckému, in: Národní archiv, archiv ÚV KSČ, fond 100/4 - Václav Kopecký (1897-1961), 
číslo fondu: 1261/0/36, archivní pomůcka Č. 1519. 
241 Poslední dopis straně, in: Národní archiv, archiv ÚV KSČ, fond 100/4 - Václav Kopecký (1897-1961), číslo 
fondu: 1261/0/36, archivní pomůcka Č. 1519. 
242 Tamtéž. 
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Mezi nejosobnější bezesporu patří plánovaný rozvod s manželkou kvůli novému 

vztahu s Jaroslavou Adamovou. Problémy Frejkovi přinášela také nemoc, o které - jak 

dosvědčují svědci - sice nikdy nemluvil, ale která se postupem času stále více zhoršovala.243 

Je neověřenou a pouze ústně tradovanou informací, že onou nemocí, která mu způsobovala 

velké bolesti hlavy, na něž bral silný lék Saridon (postupem času se na něm stal závislý), byl 

mozkový nádor. 

Není pochyb, že mezi motivy Frejkovy sebevraždy pravděpodobně mohly patřit i 

obavy z politické persekuce. 24. listopadu 1951 byl v rámci Stalinovy doktríny hledání 

třídních nepřátel uvnitř komunistické strany zatčen Bedřich Geminder, a to v souvislosti 

s připravovaným procesem s Rudolfem Slánským a jeho "proti státním spikleneckým 

centrem". Na celý proces podrobně z Moskvy dohlížel Stalin, svým osudem si nemohl být 

jistý nikdo (obavy měl i prezident Gottwald). Geminder byl blízkým spolupracovníkem 

generálního tajemníka Slánského a vedoucím mezinárodního oddělení ÚV KSČ. Podle 

Františky Novákové se sice blíže nepřátelili, Geminder ale býval pravidelně jedním z hostů, 

kteří zůstávali po premiérách v karlínské ředitelně.244 

Frejka se podle Novákové také obával sledování tajnou policií a případného zatčení, 

snad proto jezdil z divadla domů taxíkem a vyhýbal se osobním setkáním beze svědků. Za 

zmínku stojí, že mezi zatčenými v rámci procesu se Slánským byl i Frejkův jmenovec -

národohospodář Ludvík Frejka, poradce prezidenta Gottwalda?45 Jak na základě různých 

důkazů tvrdí Petišková, Frejka byl skutečně (i když po smrtně) v letech 1952-1954 vyšetřován 

a bylo pátráno po jeho případné protistátní činnosti a nedovolených stycích s lidmi ze 

zahraničí. Vyšetřování dopadlo bezvýsledně, Frejkova sebevražda je oficiálně uzavřena jako 

akt strachu před zatčením.246 

Pravděpodobně velmi silně ovlivňovaly Frejkovo rozhodování úvahy o dalším 

uměleckém osudu. Ač v dopise označil Schovávanou na schodech za svoji vůbec poslední 

divadelní práci, k uvedení začal připravovat Tylovu Fidlovačku, zkoušky měly začít 22. října 

1952?47 Jeho práci ale velmi silně ovlivňovali komunističtí funkcionáři, koneckonců i jeho 

243 Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ 
Praha, s. 350. 
244 Osobní rozhovor Ivany Vadlejchové s Františkou Novákovou, tajemnicí divadla 1945-1973, ze dne 17. 2. 
1993, kopie přepisu archiv autora. 
245 Po jeho popravě se podle Novákové smáli děti synovi Jiřího Frejky, že mu popravili tatínka. Frejkův syn, 
manželka a tchýně zemřeli zhruba rok po Frejkovi. Viz osobní rozhovor Ivany Vadlejchové s Františkou 
Novákovou, tajemnicí divadla 1945-1973, ze dne 17. 2. 1993, kopie přepisu archiv autora. 
246 Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, Č. 1, s. 42. 
247 Situace uměleckého personálu v DIVADLA hl. m. Prahy v Karlíně, pozůstalost F. Novákové, archiv HDK, 
kopie archiv autora, s. 5. 
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úprava Fidlovačky se dostala na pořad jednání předsednictva DDR (za přítomnosti J. 

Kopeckého, J. Rybáka, V. Adámka a V. Feldsteina). Po následném rozboru nebyla jeho 

úprava schválena a k inscenaci v režii Oldřicha Nového byla použita úprava Vladimíra 

Mullera.248 

Na zásahy a omezení ze strany funkcionářů si ostatně stěžuje i ve výše zmíněném 

dopise Václavu Kopeckému. Cítil se ponížen přeřazením do karlínského divadla, na okraj 

pražského uměleckého života. Není pochyb, že rozhodující vinu na Frejkově sebevraždě nese 

komunistický režim, jehož vyšší či nižší představitelé různorodými způsoby omezení, diktátů 

a příkazů pronásledovali Frejku od práce na Vinohradech přes akademickou půdu DAMU až 

po jeho poslední dny v karlínském divadle a doslova ho tak uštvali až k jeho zoufalému činu. 

Co bylo oním bezprostředním motivem, který v danou chvíli donutil Frejku namířit 

proti sobě zbraň, nezjistíme. Mohl se obávat zatčení stejně jako si mohl zoufat nad úpadkem 

své koncepce Karlína jako umělecky hodnotné scény zábavněhudebního divadla, a to po 

obrovském úspěchu generální zkoušky vídeňské frašky, kterou tolik pohrdal Gak ostatně 

naznačil i v dopise Václavu Kopeckému). 

16. října 1952 proběhla generální zkouška Nestroyovy komedie Lumpacivagabundus 

v režii Alfréda Radoka, po které se ozval dlouhotrvající potlesk a skandování a vyvolávání 

"Radok, Radok". Podle svědectví Rudolfa Cortése Frejka proti této komedii protestoval již od 

začátku zkoušek. Důvody volby hry nejsou jasné, do dramaturgické koncepce divadla 

zapadala pouze svým veseloherním charakterem. Podobně nejsou jasné ani důvody, proč byl 

k režii hry přizván Radok, když měl Frejka v divadle plný úvazek režiséra. Podle Rachlíka 

Frejka sice proti volbě titulu ani režiséra neprotestoval, ale "nebyl nadšený". Do divadla 

docházel denně, uměleckých porad se účastnil velmi zdrženlivě, zkoušky nenavštěvoval. 249 

Přesto si Radok do svého deníku zapsal, že se k němu Frejka choval slušně a taktně.250 Jejich 

vztah nebyl více než pracovní. 

Zcela chladně líčí ve svém deníku události před premiérou Lumpacivagabundus 

Rudolf Cortés: " Už to začíná, když jsem odešel včera ve 24 hod. z divadla domů, tak se rež. 

Frejka střelil pod srdce z malorážové pušky u sebe v kanceláři. (. . .) Jsem zvědav, jaké 

248 Situace uměleckého personálu v DIVADLA hl. m. Prahy v Karlíně, pozůstalost F. Novákové, archiv HDK, 
kopie archiv autora, s. 1. 
249 Rachlík, František: O přetvářce a domněnce - Divadelní zápisník, [Praha], rkp. 1977, uložen v knihovně DÚ 
Praha, s. 
250 Hedbávný, Zdeněk: Alfréd Radok - Zpráva o jednom osudu, Praha, 1994, s. 201. 
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následky to bude mít, jistě ne dobré!! Večer je premiéra a zjišťuji, že se to v celém divadle 

nikoho nedotklo, naopak podobného smýšlení jako já je většina zaměstnanců. ,,251 

Úspěch vídeňské frašky mohl být pro Frejku zdrcujícím potvrzením názorů svých 

zaměstnanců, které kritizoval v dopise Nezvalovi "Karlín čili kamarádské praktiky". Fraška, 

ač Radokem mistrně zrežírovaná, nezapadala do Frejkovy umělecké vize a její velký úspěch 

tak mohl být onou "poslední kapkou". 

Frejka si i přes zrůdnost doby a zvrácený režim uchoval morální integritu a nedal se 

vmanipulovat do vulgárních služeb komunistického zřízení. I když do značné míry dbal 

požadavků strany, vždy především proto, aby mohl nadále pokračovat ve své umělecké práci. 

Za svoji vizi divadla byl ochoten zápasit i v podmínkách krajně nepříznivých na půdě 

karlínského divadla. Odešel, jak sám napsal, zcela vysílen a uštván, po urputném boji za své 

ideály. 

XIII. KARLÍN PO FREJKOVĚ SMRTI 

Inscenace Nestroyovy frašky Lumpacivagabundus dosáhla asi 130 repríz. Pro další 

plánovaný titul, tedy Tylovu Fidlovačku, se podařilo zajistit náhradního režiséra - Oldřicha 

Nového. Původní termín premiéry se posunul přibližně o tři měsíce, příčinou bylo právě 

hledání vhodného režiséra. Na inscenaci pracoval zcela shodný tým spolupracovníků, které si 

původně přizval Frejka (instrumentace Dalibor Brázda, scéna František Troster, kostýmy 

Alexandra Svobodová, ad.). Oproti původnímu Frejkovu návrhu došlo k pouze minimálním 

výměnám v obsazení, nejvýraznější změnou bylo, že nebyl obsazen Vlasta Buriana (Frejka ho 

původně zamýšlel do role Kozelky či Kroutila).252 

Následující období je charakterizováno rozpadem Frejkovy dramaturgické a umělecké 

linie. Dramaturgická skladba repertoáru byla zprvu poměrně eklektická (Nezvalovi Tři 

mušketýři, soudobá kolektivizační opereta Zavinil to Ferkl?, balet Coppélia a Louskáček), 

později jasně převážila tendence ke klasické operetě (Hervého Mamzelle Nitouche, 

Straussova Tisíc a jedna noc). 

Návrat ke klasické operetě byl dán zejména usnesením Divadelní a dramaturgické 

rady z ledna 1953, která odsoudila pokusy o potlačování a likvidaci operety jako buržoazního 

251 Suchý, Ondřej, Cortésová, Dáša: RudolfCortés - Milovaný i zatracovaný, Praha, 2004, s. 149. 
252 Dokumenty k inscenaci Fidlovačka, archiv HDK na CD, CD 2. 
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žánru a direktivním způsobem požadovala další rozvoj jejího inscenování. Vedení karlínského 

divadla zároveň doporučila (resp. nařídila) vytvořit z Karlína vzorové operetní divadlo a 

tomuto účelu také přizpůsobit složení souboru?53 

Na přelomu sezón 1953/1954 a 1954/1955 bylo divadlo ze správy ÚNV opět předáno 

státu (s odpovídající změnou názvu na Státní divadlo v Karlíně), ředitelem byl jmenován 

zkušený divadelník Julis Lébl. Po krátkodobých dramaturgických úvahách nad skladbou 

repertoáru se z Karlína od roku 1954 stala na dalších několik let scéna téměř výlučně klasické 

operety. 

Postupně také zanikal okruh blízkých Frejkových spolupracovníků. 

František Rachlík, dramaturg, byl na čtyři měsíce jmenován na Frejkovo místo jako 

zastupující umělecký šéf, v únoru 1953 byla na toto místo jmenována pěvkyně Národního 

divadla a někdejší náhradnice Kouřilovy Divadelní a dramaturgické rady Marie Budíková. 

Pro dlouhodobou nemoc však byla zastupována Otou Motyčkou, který ji posléze ve funkci 

vystřídal. Eklektická dramaturgie tak pravděpodobně souvisí s častým střídáním v řídících 

pozicích. Rachlík opustil místo dramaturga v červnu 1954 a stal se profesionálním 

spisovatelem. 

Scénograf Troster spolupracoval s karlínským divadlem ještě několikrát, za 

nejvýznamnější práci můžeme považovat scénu k velmi úspěšnému uvedení muzikálu My 

Fair Lady v roce 1964. 

Vítězslav Nezval uvedl na jaře 1953 v Karlíně svoji další veršovanou hru Tři 

mušketýři, která i přes počet asi 88 představení nebyla příliš úspěšná. Na repertoáru byla 

několik týdnů udržována uměle jen díky požadavkům vlivného básníka.254 

Václav Trojan, jehož spolupráce s Frejkou na poli zábavněhudebního divadla byla 

zásadní, se dále věnoval především filmové hudbě. K práci v karlínském divadle nebyl 

později nikdy přizván. 

Karel Vlach se svým orchestrem opustil divadlo v červenci 1953 z blíže neurčených 

důvodů. Znovu se však vrátil v roce 1962 s celým orchestrem a v pozici jednoho 

z karlínských dirigentů setrval až do své smrti v roce 1986. 

Bedřich Fiisseger, kterému dal příležitost k první samostatné choreografii Jiří Frejka 

v Keto a Kote, pracoval v divadle po několik období během celého života. Stěžejní 

choreografie vytvořil k inscenacím prvních amerických muzikálů v polovině 60. let, 16 let byl 

253 Zápis ze zasedání DDR v roce 1953, in: Popp, O. (red.), Šafránek, Ota (red.), Urbanová, Alena (red.): Divadlo 
IV, Praha 1953, s. 109-110. 

254 Dokumenty k inscenaci Tři mušketýři, Archiv HDK na CD, CD 2. 
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šéfem místního baletu, naposledy pak choreografii vytvořil v roce 1993. Pohostinsky působil i 

v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Mexiku. 

Po Frejkově smrti se začal rozkládat herecký soubor, s nímž pracoval. Jeho dva mladé 

talenty - Jaroslava Adamová a Vladimír Ráž - sice divadlo oficiálně opustili až v létě 1954, 

poslední role ale měli ve Třech mušketýrech v květnu 1953; poté pouze dohrávali nazkoušené 

inscenace. Ráž odešel do souboru Národního divadla. Jaroslava Adamová do doby skončení 

svého karlínského angažmá účinkovala v zájezdních představeních a estrádách255, od další 

sezóny nastoupila do souboru Divadla estrády a satiry. Toto divadlo od roku 1955 řídil Jan 

Werich, s nímž ji seznámil Jiří Frejka?56 V některých inscenacích mohla využít své 

zkušenosti ze zábavněhudebního divadla - napřIldad jako Tornádo Lou v parodii Limonádový 

Joe, kde se opět setkala s karlínským kolegou Rudolfem Cortésem. V tomto divadle působil 

také Orchestr Karla Vlacha a z Karlína sem za Werichem později přešel například Václav 

Trégl. 

Karlínské divadlo postupně opouští i další Frejkovi herci - Vítězslav Boček, později i 

Ljuba Hermanová a další. Až do své smrti v roce 1962 zůstával divadlu věrný František 

Černý. Mnozí, zejména mladí umělci, zde ale zůstali po mnoho let a tvořili pevnou součást 

operetního souboru - například František Voborský, Milota Holcman či Stanislava Součková. 

Pozoruhodný je osud Vlasty Buriana - ač jeho poslední rolí byl Ferkl v neúspěšné operetě 

Zavinil to Ferkl? v roce 1953 a nadále již neúčinkoval, v angažmá zůstal až do roku 1957 (do 

roku 1955 se stále stejně vysokým platem), kdy mu byl přiznán starobní důchod?57 

Výše uvedeným rozhodnutím Divadelní a dramaturgické rady, které nařídilo, aby se 

z Karlína stalo divadlo klasické operety, se definitivně rozpadla i Frejkova koncepce divadla, 

které právě klasickou operetu odmítalo. Repertoár, po stavený na specifické syntéze hudební 

komedie a her se zpěvy a tanci, by pravděpodobně i bez tohoto rozhodnutí divadlo dále 

neprovozovalo, pokud by se do jeho čela nepostavila stejně schopná umělecká osobnost jako 

byl Frejka, která by tuto koncepci přijala za vlastní a dále ji rozvíjela podle specifických 

potřeb divadla a doby. 

Rozhodnutí DDR o definitivním "omilostnění" klasické operety bylo nejlogičtějším 

z možných. S jistým druhem problémů existenčních, ideologických a zejména problémů 

umělecké kvality se ale opereta potýká dodnes. Její inscenační podoba ustrnula a na rozdíl od 

255 Sílová, Zuzana: Jaroslava Adamová a divadlo Jana Wericha, in: DISK III, 2004, č. 9, s. 119-120. 
256 Sílová, Zuzana: Jaroslava Adamová a divadlo Jana Wericha, in: DISK III, 2004, č. 9, s. 121-122. 
257 Dokumenty Vlasty Buriana v personálním archivu HDK. 

-59-



části okolního světa se nadále nevyvíjela. Není však účelem této práce nacházet důvody, proč 

se tomu tak stalo. 

Frejka neměl ve své práci žádného přímého nástupce ani žáka, ale i přesto některé 

budoucí umělce svými inscenacemi částečně ovlivnil- konkrétně například Jiřího Suchého258 

či režiséra Leoše Spáčila?59 Angažmá ve Frejkově souboru bylo i praktickou školou pro herce 

- nejen pro Adamovu a Ráže, ale například pro mladého Cortése či operetní zpěváky 

Voborského, Třešňákovou, ad. 

, VI , v, , , 

XIV. DRUHOVE A ZANROVE ZARAZENI FREJKOVYCH INSCENACI 

Pro úplnost analýzy je vhodné Frejkovu tvorbu klasifikovat také z hlediska druhového, 

resp. žánrového. 

Prvotní je rozlišení mezi hudebním divadlem a činohrou: jevištní díla, založená 

dominancí hudby, zařazujeme pod pojem hudební divadlo. Díla, která uplatňují hudbu méně 

podstatným způsobem, označujeme názvem příslušného divadelního druhu či žánru 

s přidanou hudební složkou (např. činohra s hudbou, hra se zpěvy, apod.). Hranice mezi 

dvěma superdruhy umění (zvukovými a pohybovými), na níž hudební divadlo stojí, pomáhá 

rozlišovat jednotlivé typy hudebního divadla podle kvantitativního či kvalitativního podílu 

jednotlivých materiálů vyjadřovacích prostředků. Těmi základními jsou hudba a zpěv, popř. 

řeč a pohyb živé hmoty. 

Pro oddělení jisté části hudebního divadla (zejména operety a muzikálu) používáme 

pojmu zábavněhudební divadlo, který vychází z muzikology užívaného pojmu zábavná 

hudba. Tou se zpravidla míní populární hudba, resp. nonartificiální hudba vůbec?60 Toto 

pojmenování nezdůrazňuje hudební komičnost či humornost hudby, ale spíše její zábavnou 

funkci, vymezenou protikladností k hudbě vážné. Materiály vyjadřovacích prostředků 

zábavněhudebního divadla napomáhají Ivo Osolsoběmu v definici tohoto typu divadla jako 

divadla, které "mluví, (muzicíruje), zpívá a tančí".261 

258 Podle přednášek Vladimíra Justa na KDV FF UK byla inscenace Nebe na zemi jedním ze dvou podnětů, který 
Suchého přivedl k divadlu. 
259 Osobní rozhovor autora s Rudolfem Vedralem, Spáčilovým spolupracovníkem a spolurežisérem několika 
karlínských inscenací, zejména muzikálů (např. My Fair Lady 1964). 
260 Srov. heslo Jiřího Fukače zábavná hudba, in: Fukač, Jiří. Vysloužil, Jiří (red.): Slovník české hudební kultury. 
Praha, Supraphon, 1997,s. 1015. 
261 Osolsobě, Ivo: Marsyas, Apollón ... a Dionýsos II, Brno, 1996, s. 18. 
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Opereta je dílo, střídající mluvené a zpívané herecké akce, někdy doprovázené tancem. 

Základem je dominance hudby, důležité je pěvecké školení účinkujících. Před srozumitelností 

zpívaného textu je upřednostňována tvorba tónu. Tanec a jevištní pohyb při čísle jsou spíše 

pro dokreslení či zpestření. 

Muzikál je takový druh divadla, který spočívá na specifické syntéze výrazových 

prostředků činohry, operety, opery, revue i baletu; který nejen využívá, ale integruje mluvené 

a zpívané herecké akce, taneční výstupy a instrumentální hudbu. Muzikál obvykle vychází 

z moderní populární hudby. 

Hrou se zpěvy můžeme nazývat takový typ divadla, ve kterém se vedle mluvené řeči 

objevují i výstupy zpívané, avšak nedosahující úrovně hudebního čísla a více čí méně 

manipulovatelné. Je-li doprovázena i tanečními vložkami, pak ji označíme jako hru se zpěvy a 

tanci. Tento typ divadla kolísá mezi činohrou a hudebním divadlem, nejde v něm však o 

komplexní syntézu a specifickou integritu jako např. v muzikálu, ale o synkretismus. 

Pod pojmem hudební komedie můžeme rozumět jednak komediální výtvor hudebního 

divadla vůbec, jednak výraz pro specifickou sovětskou operetní tvorbu, jak byla již vysvětlena 

výše, a jednak typ hudebního divadla, který je výsledkem snah o obrodu operety (volbou 

kvalitního libreta, neschematických látek, v jistých hudebních inovacích, ve volbě písní spíše 

šansonového typu, apod.) - někdy jsou tyto pokusy u nás nazývány také komorní hudební 

komedie?62 

Revue Je druh divadla s hudbou a zpěvem, revuální představení JSou obvykle 

ne syžetová (slučují v sobě několik více či méně různorodých čísel).263 

Při pokusu o klasifikaci Frejkovy tvorby se musíme oprostit od ideologického a do 

značné míry uměle využívaného pojmu hudební komedie a využívat především výše uvedené, 

běžně užívané pojmy. 

Jako nejjednodušší se ukazuje zařazení obou sovětských titulů: Keto a Kote i Akulina 

jsou charakterem své hudby i libreta operetami, odborníci je dnes také mezi operety řadí 

(Keto a Kote pak někdy bývá řazeno i mezi komické opery). 

Větší potíže ovšem nastávají při snaze o klasifikaci zbývajících tří Frejkových 

inscenací. Ve všech případech pracoval s původními díly českých autorů (ač podle předlohy). 

Nejsnadněji zařadíme Nezvalovu Schovávanou na schodech - jedná se o hru se zpěvy 

a tanci. Základem je činohra, do které byly následně umístěny hudební vložky a několik 

262 Srov. heslo Petra Pavlovského opereta, in: Pavlovský, Petr (hl. red.): Základní pojmy divadla. Teatrologický 
slovník. Praha, Národní divadlo a Libri, 2004.), s. 201. 
263 Srov. heslo Petra Pavlovského revue, in: Pavlovský, Petr (hl. red.): Základní pojmy divadla. Teatrologický 
slovník. Praha, Národní divadlo a Libri, 2004, s. 237. 
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baletních čísel. Hudba je málo podstatná. Zpívané výstupy jsou poměrně manipulovatelné, 

neposunují děj kupředu, jedná se pouze o vložené zhudebněné básně v převážné míře 

vyjadřující pocity či niterné stavy postav. 

V Nebi na zemi je hudba a hudební čísla naopak podstatnou částí díla. O hře se zpěvy 

a tanci proto nelze uvažovat, pohybuje se spíše na hranici mezi revue a muzikálem. Revue 

můžeme vyloučit vzhledem kjasnému syžetu, nová úprava jej ještě posílila (a dodala 

ideologické konotace). Muzikálu dílo odpovídá i stavbou libreta - každá ze tří částí (prolog, 

1. a 2. díl) má velké hudební finále; podobně i hudební číslo Ano či ne vyrůstá z dialogu a je 

jeho vypointováním. Také hudební východisko - jazz (v této inscenaci navíc podpořen 

jazzovým charakterem Orchestru Karla Vlacha) - pomáhá určit dílo jako muzikál. 

Přistoupíme-li na tvrzení lva Osolsobě, že za muzikál lze považovat již původní 

tvorbu Osvobozeného divadla, pak není pochyb, že bychom mohli za muzikál považovat i 

tuto novou úpravu Nebe na zemi. Některá hudební čísla sice vymizela, jiná naopak přibyla, 

Trojanova hudba je ovšem zcela v duchu původní hudby Ježkovy. Také použijeme-li dvě 

slavná muzikálová kritéria Bernsteinova: kritérium integrace (tj. co nejdokonalejší spojení 

písně a příběhu) a mateřštiny (zjednodušeně: muzikál je svým obsahem, jazykem a 

charakterem hudby blízký divákůmi64, utvrdíme se v pojetí Nebe na zemi jako muzikálu. 

Tři z tvůrců - Werich, Trnka a Machov se navíc setkali o dva roky dříve při společné 

práci na inscenaci Divotvorného hrnce, všichni tedy měli možnost seznámit se s originálem 

amerického muzikálu. 

Poměrně problematické je zařazení Paní Marjánky, matky pluku. Hudba dominuje, 

tvoří přibližně 3/5 celé hry, většina oddělení má svůj hudební vrchol ve finále. Libreto 

vychází z původní činohry a většinově ji pouze obohacuje o nová hudební čísla, některá z 

nich pointují situace, gradují je či dokonce nahrazují původní text (např. hudební číslo Jedinej 

z domu). Většinově však čísla nedodávají nové informace ani nehýbou dějem, některá jsou 

zaměnitelná. Někdy vytváří děj vlastní, který v původní hře nebyl (např. scéna komediantů). 

Charakter hudby samozřejmě neodpovídá moderní populární hudbě - jde o specifickou 

nápodobu místního folkloru a lidových písnÍ,265 Také Bernsteinovo kritérium mateřštiny je 

aplikovatelné jen částečně (pouze kritériem "tady", nikoli ale "ted"'). Paní Marjánku, matku 

pluku tak můžeme považovat za jakýsi mezitvar mezi hrou se zpěvy a tanci a muzikálem, 

264 Podrobněji pojem rozebírá Osolsobě např. v Knize Muzikál je, když - na s. 36 a n. či s. 41 a n. Pojem 
mateřštiny v Bernsteinově pojetí je totiž poměrně komplikovaný a v jistém směru se dá o některých jeho 
aspektech pochybovat. 
265 Z historie ale známe podobné případy, kdy autor čerpá i z místního folkloru - Zorba, Šumař na střeše, 
Malované na skle, Koločava. Koneckonců i americký muzikál čerpal z folkloru svých místních afroamerických 
obyvatel. 
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která různými aspekty svého charakteru odpovídá oběma. Jedná se tedy o jakousi hru se 

zpěvy a tanci muzikálového rázu. 

xv. ZÁVĚR 

Konec Frejkova života, spojeného s karlínským divadlem, je nutno posuzovat 

v kontextu velmi těžkých okolností. Na jedné straně zdravotních a osobních problémů, na 

straně druhé problémů pracovních a politických. 

Z dochovaných materiálů a dopisů je zřejmé, že se Frejka nejvíce cítil vyčerpán 

útlakem představitelů všeovládajícího režimu, který jej i přes veškeré snahy už od roku 1945 

stále více omezoval v jeho práci. Orgány, které rozhodovaly téměř o veškerém dění 

v divadelní oblasti, měla v rukou hrstka lidí, které Frejka mnohdy považoval za své nepřátele. 

Divadelní orgány dbaly na striktní dodržování oficiálních ideologických a estetických dogmat 

a postulátů. Frejka byl problematický tím, že nedokázal mnohé z těchto principů přijmout za 

vlastní (zejména v ideové oblasti jevištní tvorby) a nadále zůstával věrný svým vlastním 

ideám, které uplatňoval po celý život, i když se je nyní často snažil obratně balit do 

ideologického hávu a frází. 

Jak ostatně píše Petišková na základě studia pramenů, Frejka neměl nejmenší šanci 

obstát ve štvanici, která byla kolem jeho osoby vyvolána.266 Absurdita a nesmyslnost režimu, 

propletenec mocenských vztahů a bojů o moc uvnitř KSČ, který v době Frejkovy smrti 

vrcholil procesy se Slánského skupinou a během kterého se Frejka patrně obával zatčení, jej 

doslova uštval. 

V kontextu životní tvorby je karlínská epizoda jen "labutí písní": na rozdíl od 

minulosti žádné velké inscenační výboje, ale spíše zklidnění a snaha vyhovět ideologickým i 

uměleckým požadavkům doby společně s úsilím o co nejmenší ústupky z vlastních ideálů. 

Surově a neodborně řečeno, Frejka bojoval o přežití. Přesto si v Karlíně, jenž považoval za 

vyhnanství na periferii divadelního života, vytvořil specifický program, který se s velkým 

úsilím pokoušel uplatňovat a rozvíjet. Právě tento program je výrazem pracovitosti a velkého 

vzepětí vzdělaného a citlivého umělce, který jej ale velmi vysiloval. 

Frejkova éra v Karlíně byla velmi krátká, trvala pouhé dva roky, tedy ani ne polovinu 

času, který mohl v předchozím období pracovat na Vinohradech. Matematicky vyjádřeno se 

266 Petišková, Ladislava: Ze zákulisí jedné štvanice, in: Divadelní revue X, 1999, Č. 1, s. 42. 
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dnes jedná pouze o jedno a čtvrt procenta doby existence divadla, ale přesto patří mezi 

nejvýznamnější. Frejka totiž svým požadavkem "moc toho umění" vytkl divadlu i jiný cíl, než 

pouhou zábavu, třebaže odvedenou profesionálně. Odmítal schémata, rutinu a klišé, 

reprezentované tehdejší operetou. 

Karlínský program Jiřího Frejky je pokusem o nalezení moderního hudebního divadla, 

které se vymezuje vůči klasické operetě a s pomocí východisek sovětské hudební komedie a 

zpívajícího herce hledá cestu od her se zpěvy a tanci k - dnes bychom zřejmě řekli -

muzikálu. Tři z pěti Frejkových inscenací dosáhly více než 100 repríz, což je v dlouhodobém 

srovnání nutno brát jako velký úspěch?67 Z dnešní perspektivy se Frejkovo období, zejména 

svými inscenacemi Nebe na zemi a Paní Marjánka, matka pluku, jeví jako zakladatelské 

období poválečného vývoje původního domácího muzikálu, jeho smrtí přerušené. Celou 

Frejkovu koncepci zpochybnilo rozhodnutí DDR z ledna 1953, které jeho veškeré předchozí 

úsilí odstranilo direktivním návratem klasické operety na karlínské jeviště. 

Frejkův specifický program syntézy zábavního a vysoce uměleckého divadla byl 

velkým přínosem českému zábavněhudebnímu divadlu. Ve většině vyspělého světa je 

obvyklé, že na inscenacích zábavněhudebního divadla, zejména muzikálů, pracují ti nejlepší 

divadelní umělci. Situace v naší zemi je jiná, zábavněhudebním divadlem se v odborných a 

uměleckých kruzích tradičně pohrdá. Pro některé producenty je často důležitější návštěvnost a 

zisk než umělecká kvalita. Frejka se během svého kratičkého působení v Karlíně pokoušel 

svojí činností právě toto opomíjení nutnosti umělecké kvality změnit. K tomu chtěl přispět i 

výchovou mladých, nových zpívajících herců; tento pokus o založení katedry hudební 

komedie na DAMU ovšem ztroskotal. 

V kontextu dobové divadelní kultury se Frejkova karlínská tvorba vymykala tím, že 

nebyla ani schématickým návodným vzorem, ani výchovným příkladem pro životní praxi 

člověka socialistické společnosti, nezobrazovala nepřítele ani škůdce, nebyla agitační troubou 

režimu. Na začátku 50. let představuje jeden z mála ostrůvků tvořivé umělecké práce 

nepodléhající dikatatuře režimu. Jeho tvorbu nakonec nelze ani považovat za postulovaný 

realismus, i když při práci využíval některé postupy unifikované Stanislavského metody. 

V rámci možných kompromisů i v Karlíně, stejně jako po celý život, kladl důraz na precizní 

hereckou práci, omezující manýry a klišé. Za své nepřizpůsobení se požadavkům režimu a 

jeho ideologickým estetickým pravidlům musel tvrdě platit. 

267 Zároveň musíme dodat, že Karlín Frejkova období do značné míry těžil také z proslulosti mnoha filmových 
herců své doby - Buriana, Černého, Trégla, Ráže, ad. 
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Jiří Frejka se však v karlínském divadle i přes nepříznivé okolnosti pokoušel "dělat 

divadlo pro diváka, jakého si přál mít." 
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PŘÍLOHA I - Soupis inscenací 

Údaje přebírám z programů k inscenacím (archiv HDK), počty repríz ze záznamů Františky Novákové (v 
osobním vlastnictví paní Mileny Dandové, kopie archiv autora), data premiér a derniér tamtéž či repertoárové 
plány (Archiv HDK na CD, CD 8). Jména v soupisech obsazení za dvojitým lomítkem jsou alternace, nově 
uvedené v druhém vydání programu. 

NEBE NA ZEMI 

Premiéra: 21. 12. 1950 
Derniéra: 29.4.1952 
264 představení 

Hudba: Jaroslav Ježek, Václav Trojan 
Libreto a texty písní: Jiří Voskovec, Jan Werich 
Úprava libreta: Jan Werich a František Rachlík 

Režie: Jiří Frejka 
Dirigent: Karel Vlach 
Choreografie: Saša Machov 
Výprava: Jiří Trnka 
Choreografická spolupráce: Manon Chaufour 
Sbormistr: Dalibor Brázda 

Hráli: 
Camilio 
Jupiter 
Juno 
Merkur 
Sousedka 
Rakvář 

Catastrofa 
2. sousedka 
Bartolus 
Amaranta 
2. soused 
Caverna 
Scipio 
Horacio Darda 

V baletních rolích: 
Býk, Zlatý déšť, Labuť 
Danae 
Evropa 
Leda 

RudolfCortés I Jan Brandýs I František Holar II Bedřich Ulrych 
Vladimír Ráž I Martin Raus 
Gabriela Třešňáková I Zora Po lanová II Meda Valentová 
Martin Raus I Bedřich Ulrych II Karel Effa 
Ljuba Hermanová II Valerie Vašáková 
Emanuel Kovařík I Ferdinand Jarkovský 
Soňa Červená I Věra Náchodská II Milica Kolofiková 
Věra Náchodská I Soňa Červená II Milica Kolofíková I Valerie Vašáková 
František Černý I František Voborský 
Marie Kautská I Marie Nováková 
Karel Šlajs II František Marek 
Václav Trégl I Jindřich Doležal 
Vítězslav Boček I František Černý 
Vlasta Burian 

Bedřich Fiisseger 
Elen Tanasco 
Olga Jungová 
Manon Chaufour 

Tančil baletní soubor, zpíval sbor divadla. 
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AKULINA 

Premiéra: 23.5. 1951 
Derniéra: 16.3.1952 
105 představení 

Hudba: Nikolaj Kovner 
Libreto a texty písní: Nikolaj Adujev 
Překlad: Ilja Bart 

Režie: Jiří Frejka 
Dirigent: Karel Vlach 
Výprava: František Troster 
Spolupráce na kostýmech: Vladimír Tesař 
Choreografie: Saša Machov 
Choreografická spolupráce: Miroslav Kůra 
Lídopisný poradce: Zdenka Čížková 
Sbormistr: Dalibor Brázda 
Asistenti režie: Emanuel Kovařík, Jiří Bělka 

Hráli: 
Berestov, bohatý statkář 
Alexej, jeho syn 
Muromskij, bohatý statkář 
Líza, jeho dcera 
Pětuškov, chudý statkář 
Bujanov, statkář, jenž prohýřil jmění 
Bělozerská, majetná statkářka 
Annette, její dcera 
Ljapkina, majetná statkářka 
Zizi, její dcera 
Filat, komorník Berestova 
Anisja, klíčnice 
Štěpán, její syn 
Nasťa, komorná Lízy 
Miss Jackson 
Burmin, plukovník 
Gavrilov 
Natalja Pavlovna Ismeněva 
Svin in 
Lídin, mladý statkář 
Pustjakov 
Kovář Vasilij 
Akulina, jeho dcera 
Lokaj 
Kovářův pomocník 
1. předzpěvák sboru lovců 
2. předzpěvák sboru lovců 

Vlasta Burian / Jindřich Doležal 
Rudolf Cortés / František Kříž 
Oto Motyčka / Stanislav Sedláček 
Soňa Červená 
Frantošek Černý / František Marek 
Václav Trégl 
Valerie Petrová 
Marie Kautská 
Valerie Vašáková 
Jiřina Bendová 
Martin Raus 
Věra Náchodská / Meda Valentová 
František Voborský 
Ljuba Hermanová 
Gabriela Třešňáková 
Ferdinand Jarkovský 
Bedřich Fiisseger / Karel Effa 
Milica Kolofíková / Blažena Lázničková 
Jindřich Doležal/Stanislav Sedláček / Karel Effa 
Bedřich Ulrych 
Karel Kalista 
Emanuel Kovařík 
Jaroslava Adamová / Milica Kolofíková 
Karel Šlajs 
V áclav Žižka 
Jindřich Forman 
Rostislav Valčík 

V baletních rolích: Bedřich Fiisseger, Manon Chaufour, Elen Tanasco, Alexandr Dousek 

Tančil baletní soubor, zpíval pěvecký sbor divadla. 
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PANÍ MARJÁNKA, MATKA PLUKU 

Premiéra: 7.12.1951 
Derniéra: 4.2.1953 (den 145. výročí narození J. K. Tyla) 
13 7 představení 

Hudba: Václav Trojan 
Libreto: Josef Kajetán Tyl 
Úprava pro hru se zpěvy a tanci: František Rachlík 

Režie: Jiří Frejka 
Dirigent: Karel Vlach 
Výprava: František Troster 
Choreografie: Rudolf Macharovský 
Choreografická spolupráce: Bedřich Fiisseger 
Sbormistr: Dalibor Brázda 
Asistenti režie: Emanuel Kovařík, Jaroslav Šoustal 
Spolupracoval Vojensko-historický ústav 

Hráli: 
Paní Marjánka 
Sekáček, šikovatel 
Liduška 
Vojtěch 

Kilián 
Kvasnička, hospodský 
Vorlický, učitel 
Zápolský, majitel statku 
Hejtman 
Poutecký, profous 
Jelínek, myslivecký mládenec 
Zajíček, myslivecký mládenec 
Koděra, zemanův poddaný a honec 
Polenáč, zemanův poddaný a honec 
Štěpán, sloužící zemanův 
Dorka, děvečka ze statku 
Mařka 

Principál 
Velitel stráže 

Gabriela Třešňáková / Ljuba Hermanová 
Vlasta Burian 
Jaroslava Adamová / Marie Kautská / Věra Náchodská 
Vladimír Ráž / Milota Holcman 
Bedřich Ulrych / František Voborský 
Václav Trégl / František Černý 
V ítězslav Boček / Martin Raus 
Emanuel Kovařík / Stanislav Sedláček 
Stanislav Sedláček / Jindřich Doležal 
Milota Holcman / František Marek 
Xaver Lukeš 
František Marek / Karel Šlajs 
Karel Kalista 
Jindřich Doležal 
Ferdinand Jarkovský 
Valerie Vašáková 
Valerie Petrová 
Karel Effa 
Bedřich Fiisseger, Martin Raus 

V baletních rolích: Manon Chaufour, Elen Tanasco, Olga Jungová, Jindra Tatoušková, Zdena 
Bronislavská, Bedřich Fiisseger, Ladislav Lejko, Alexandr Dousek 

Tančil baletní soubor, zpíval pěvecký sbor divadla. 
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KETOAKOTE 

Premiéra: 4.4.1952 
Derniéra: 28. 9. 1952 
25 představení 

Hudba: Viktor Dolidze, Vano Muradeli 
Libreto: T. Sikorská, S. Bolotin 
Překlad: Zdenka Čížková a Jiří Aplt 

Režie: Jiří Frejka 
Dirigent: Karel Vlach 
Výprava: František Troster 
Choreografie: Bedřich Fiisseger 
Sbormistr: Dalibor Brázda 
Choreografický a lidopisný poradce: Zdenka Čížková 
Gruzínské taneční prvky nastudovala: Hermína Vorreithová 
Asistenti režie: Václav Forejt, Emanuel Kovařík, Jaroslav Šoustal 

Hráli: 
Kote 
Levan Palavandešvi1i, kníže 
Maro, jeho sestra 
Keto 
Sako 
Siko 
Makar, kupec 
Daredžan Bambachanadze 
Lidový zpěvák 
Kobato, dohazovačka 
Barbale, stará chůva 
Policejní komisař 
Tamada 
Telegrafista 
1. kupující 
2. kupující 
Prodavač ryb 
Prodavač melounů 

1. host 
2. host 
3. host 
Další hosté 
1. dívka 
2. dívka 

František Voborský / Milota Holcman 
Rudolf Cortés / Xaver Lukeš 
Gabriela Třešňáková 
Soňa Červená / Stanislava Součková j. h. 
František Černý 
V ítězslav Boček 
Ota Motyčka 
Ljuba Hermanová / Jaroslava Adamová 
Milota Holcman / Karel Svoboda 
Valerie Petrová / Valerie Vašáková 
Valerie Vašáková / Věra Náchodská 
Václav Trégl / Karel Effa 
Emanuel Kovařík 
Martin Raus 
Jindřich Forman 
Karel Kalista 
Stanislav Sedláček 
Jindřich Doležal 
Bedřich Ulrych 
Ferdinand Jarkovský 
František Marek 
Václav Žižka, Pavel Dzian, Bohumil Vaněček, Ladislav Kulas 
Marie Kautská 
Milica Kolofíková 

V baletních rolích: Manon Chaufour, Elen Tanasco, Olga Jungová, Jindra Tatoušková, Bedřich 
Fiisseger, Alexandr Dousek, Ladislav Lejko 

Tančil baletní soubor, zpíval pěvecký sbor divadla. 
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SCHOVÁVANÁ NA SCHODECH 

Premiéra: 4. 6. 1952 
Derniéra: 22. 3. 1953 
81 představení 

Hudba a libreto: Vítězslav Nezval 
Instrumentace: Dalibor Brázda 

Režie: Jiří Frejka 
Dirigent: Karel Vlach 
Výprava: František Troster 
Choreografie: Manon Chaufour 
Sbormistr: Dalibor Brázda 
Asistent režie: Emanuel Kovařík 

Hráli: 
Don Cesar Vladimír Ráž 
Mosquito Vlasta Burian 
Lisarda Jaroslava Adamová 
Celie Marie Kautská 
Don Diego Vítězslav Boček 

Don Felix Bedřich Ulrych 
DonJuan Rudolf Cortés 
Beatrice Gabriela Třešňáková 
Inez Věra Náchodská 
Gonzalo Martin Raus 
Otaniez Karel Effa 
Castanio Milota Holcman 
Ottavio Jindřich Doležal 
Soudní písař XaverLukeš 

V baletních rolích: Manon Chaufour, Bedřich Fiisseger, Elen Tanasco 
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PŘÍLOHAII 

Za vyšší úroveň pražského divadelnictví 

Hlavní město Praha je přirozeným centrem politického, budovatelského i kulturního života celé 
republiky. Z toho také vyplývá význam pražských divadel, která mají usilovat o výchovu nového 
člověka a pomáhat při výstavbě socialismu v naší vlasti. 

Proto musíme klást pražským divadlům mimořádně přísné požadavky. Jak plní své poslání jednotlivá 
divadla, jak využívají svých možností v boji o nového socialistického člověka s novým poměrem 
k práci? A jak plní svůj další úkol, který spočívá v tom, dávat lidem rad o s t a neslevovat přitom 
z ideových a uměleckých požadavků? 

Již dlouho se mluví o určité typisaci pražských divadel s tím, že se každé divadlo bude starat o jistý 
úsek dramaturgické oblasti. Jestliže se tak dosud zcela nestalo, nemusíme to pokládat za chybu. 
Sovětské divadlo, náš vzor, používá stejně dělítek podle umělecké tradice, jako dělítek podle velkých 
osobností. Musíme tedy sledovat obě hlediska, ovšem až na zcela jasné výjimky divadel pro mládež, 
která mají své zvláštní obecenstvo. 

Divadlo umělecky roste, rostou-li jeho členové, především herci. Těm musí také dramaturgie dát 
všechny možnosti k plnému ideologickému a uměleckému rozvití. Specialisované divadlo tuto 
možnost herci nikdy nedá. Úplná specialisace, do které by byli herci zakleti, se stane překážkou 
uměleckého růstu, i když o dílčím mistrovství nelze pochybovat. 

Speciální úkoly má na př. Národní divadlo a obě armádní divadla. Tato divadla mají již obecně známé 
úkoly a jsou spravována přímo ministerstvy. 

Národní divadlo si velkými inscenacemi poslední sezóny rozhodně zasloužilo svůj název a vrátilo se 
k novému pojetí a významu v životě národa, s jakým bylo našimi buditeli vysněno (Tylem počínaje). 
Svědčí o tom závažné inscenace "Čestný soud", Burjakovského hra o Fučíkovi atd. Národní divadlo 
neoslyšelo také volání po veselohrách a rozdává zdravý smích v Gogolově "Ženitbě", Kolierově 
"Chudáku manželovi" aj. Národní divadlo pokročilo ve své repertoárové politice také v tom smyslu, 
že úspěšné inscenace zůstávají na kmenovém repertoáru divadla. Dnes má Národní divadlo takových 
her asi 20. 

Také obě armádní divadla mají své speciální úkoly. Není pochyb, že inscenace "Mladé gardy" 
v Divadle čs. armády v Praze 12 je velkým a doufejme převratným vítězstvím celého souboru. 
Divadlo se po převzetí čs. armádou, kdy přešla celá řada herců do Komorního divadla, ocitlo 
v umělecké krisi (Jiříkovo vidění), která se projevila i na návštěvnosti. 

Armádní umělecké divadlo Na poříčí dosud nevyhranilo svůj charakter. ,,4:0 pro ATK", "Maškaráda", 
"Na dně", "Svítání nad Moskvou", "Výlet pana broučka do XV. století" - jsou zbytky starého 
repertoáru. 

Dramaturgie ostatních divadel se má řídit dlouhodobými směrnicemi, přijatými na bratislavské 
celostátní konferenci divadelníků: české hry původní, česká klasika, ruské hry současné, ruská klasika, 
západní pokrokové hry. 

Ale toto rozdělení nestačí, protože je v zásadě nedialektické a nemarxistické. Protože již 5. celostátní 
konference přijala novým způsobem formulované hlavní politické úkoly Gak je stanovilo zasedání ÚV 
KSČ), aplikované soudruhem Pelikánem na dramaturgii našich divadel: 

1. boj o mír 
2. splnit zvýšené úkoly pětiletého plánu 
3. budování socialismu na vesnici 
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Tyto směrnice platí hlavně pro Realistické divadlo, Komorní divadlo, Divadlo Komedie, Divadlo S. K. 
Neumanna, Divadlo v Karlíně, na Fidlovačce, Městské divadlo pro mládež a DISK. 

Realistickému divadlu patří zásluha, že se jako první zcela otevřeně přihlásilo k velkému odkazu K. S. 
Stanislavského. Začalo se zabývat jeho metodou a po několika rozkolísaných počátcích dosáhlo 
pěkných výsledků. Práce a houževnatost realistických je jistě velkým příkladem pro naše divadelní 
soubory. Je třeba si ovšem uvědomit, a to mnozí do konference o Stanislavském nechápali, že 
Stanislavského Metoda není žádný recept k zaručenému úspěchu, který se dostaví ihned, ale že tato 
soustava je celou kulturou, na níž je třeba růst a vychovávat se celé roky. Často si naši divadelníci 
zjednodušili Stanislavského soustavu jen na pojem práce na podkladě "fysických jednání". Něco 
takového se stávalo i v Realistickém divadle, které bylo kritisováno na konferenci o odkazu 
Stanislavského pro mechanické uplatňování Stanislavského soustavy. Nicméně Realistickému divadlu 
platí naše uznání. "Duchcovský viadukt", "Život začíná znovu", "Kalinový háj" a nová pozoruhodná 
hra J. Klímy "Štěstí nepadá s nebe" jsou důkazem vysoké ideovosti v práci. To by mělo být příkladem 
i divadlu armádnímu. 

S úspěšnou prací realistů můžeme do jisté míry srovnávat úspěchy divadla S. K. Neumanna. Klasický 
český repetoir (Lucerna, Maryša), sovětská hra "Poušť rozkvete", německá hra "První kroky" 
s takovou pozorností inscenovaná, jsou velkým slibem. Úspěchů, které dosáhlo bez velkých 
"individualit", bylo dosaženo jedině živostí, vůlí po umělecké dokonalosti a opravdovostí, při čemž 
toto divadlo pracuje za mnohem těžších podmínek než soubory jiné. V práci Libeňských je mnohem 
více pečlivosti a lásky, než jak se nám na příklad jeví u souboru Komorního divadla, v jehož budově 
Libenští občas hostovali. 

S úrovní Komorního divadla opravdu nemůžeme být zcela spokojeni. Přes silný repertoár, dávající 
možnosti a předpoklady růstu ("Vassa Železnovova", "Tartuffe", "Třicet stříbrných", "Poušť 
rozkvete") a přes výběr velkých herců hraje divadlo většinou průměrná představení silných her, na 
nichž sama průměrnost je hříchem. Komorní divadlo se musí snažit mnohem lépe využívat svých 
hereckých individualit. 

Při této příležitosti je nutno promluvit i o druhém souboru, hrajícím v Divadle Komedie. Problém je tu 
obdobný. Divadlo Komedie se pokouší také o hudební komedie. Jestliže v tomto žánru nebyla krokem 
vpřed ani Jiráskova "Kolébka", která nebyla souboru dána jako velký očistný úkol, nemohl se stát 
materiálem růstu ani Slomczynelski a tím méně Wilde ("Jak je důležité míti Filipa"). Ve srovnání 
s Komorním divadlem je bezpáteřní dramaturgie této scény opravdu zarážející. Divadlo Komedie, jak 
známo, nemělo v roce 1951 daleko k bulvární scéně z let předválečných, kam se chodilo pobavit 
obecenstvo, o které dnes není co stát. Doufejme, že náznakem lepších časů je uvedení Mdivániho 
satiry "Koho tlačí bota". 

Další dvě typisovaná divadla jsou Karlínské a na Fidlovačce. Jsou to divadla hudební komedie. I zde 
musíme jít po nových cestách, i když jsou poněkud obtížnější. Bylo by nesmyslem podceňovat dnes 
formu hudební komedie jen proto, že tato forma byla buržoasií zneužívána k ohlupování lidu a 
k bezduché, lživé a frivolní zábavě. Nová hudební komedie, čistí a srdeční lidé v ní, výraznost, 
hudebnost a plastičnost řeči a textu písní, národní charakter hudby - to vše může z bývalé operety 
vytvořit důležitého činitele politické i umělecké výchovy našeho lidového diváka. Tato divadla proto 
potřebují zvláštní pozornosti a pomoci v otázkách uměleckých i hospodářských. Nová hudební 
komedie může čerpat z dobrých tradic Tylových her se zpěvy a tanci. Máme nepřeberné bohatství 
lidové tvořivosti. Kromě toho je tu příklad sovětské hudební komedie, která po létech urputných bojů 
dosáhla zavazujících úspěchů. 

Divadlo v Karlíně bylo si vědomo tradic, na které musí nová lidová komedie navázat, a hrálo po 
přechodnou dobu hru z repertoiru Osvobozeného divadla "Nebe na zemi", která je dnes 
dramaturgickým přežitkem. Těžko pochopitelná fabulace, samoúčelné dialogy a hříčky, dávající jen 
možnost k vybíjení komediantství, jež svou samoúčelností má působit na bránice obecenstva. Velkým 
krokem je "Akulina" Kovnera a Adujeva na Puškinův námět. Nové období v práci divadla, které bylo 
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zahájeno "Akulinou", podtrhla inscenace Tylovy "Paní Marjánky, matky pluku" v úpravě Františka 
Rachlíka aJ. Frejky s hudbou V. Trojana. Tyl v divadle znamenal velký přelom hlavně v herecké 
práci, kdy se herci počali seznamovat s prací na roli podle systému Stanislavského. Velký úkol dostal 
také orchestr, který se s ním velmi dobře vyrovnal. Tylem se divadlo vrátilo svému nejvlastnějšímu 
úkolu: poznat tradice české hry se zpěvy, osvojit si je a dále v úsilí pokračovat s cílem vytvořit novou 
hudební komedii naší doby. 

Jestliže linie Karlínského divadla je cílevědomá (hlavně dík Frejkově vedení), zdá se, že umělecké 
vedení divadla na Fidlovačce žije ještě ve zmatku. Jeho repertoár o tom mluví jasně: "Charlotta a 
loupežníci" (námět Zola-Konstantin), Dunajevského "Dobrý vítr", Miljutinova "Trembita" a hned nato 
hudební komedie opereta vídeňského stylu "Vinobraní"! 

Speciální úkoly dostalo i Divadlo pro mládež. Z úplné dramaturgické bídy se vypracovalo dík 
Stehlíkově iniciativnímu dramaturgickému a uměleckému vedení k tomu, že dnes poctivě a odpovědně 
plní úkoly, svěřené mu při výchově naší mládeže. 

V zájmu mladých návštěvníků uvažuje ÚNV o přemístění do vhodných nepodzemních místností. 

Zvláštní postavení má i DISK, školní divadlo akademie musických umění. Toto divadlo má především 
úkoly pedagogické. V DISKU hrají většinou posluchači posledního ročníku, kterým je tak dána 
možnost styku s obecenstvem. Okolnost, že v DISKU se po každé sezóně střídají umělecké síly - od 
herců přes výtvarníky až po režiséry a dramaturgy, nedovoluje samozřejmě sledovat růst tohoto 
divadla, čímž ovšem nechceme tvrdit, že DISK nemá dramaturgickou linii. Tu zaručují profesoři 
školy. Proti loňskému roku nastal, bohužel, jistý pokles v úrovni představení (Kolébka, Chudá 
nevěsta). Nynější ročník, hrající v DISKU, trpí taky proti předchozím létům malým počtem 
posluchačů. Srovnáme-li "Kolébku" s "Chudou nevěstou", můžeme však s radostí konstatovat, že 
soubor, jak jsme jej viděli v "Chudé nevěstě" je dál, než na počátku své práce v DISKU, když odváděl 
"Kolébku". 

DISK zůstal hodně dlužen svému dobrému předsevzetí stát se mládežnickým střediskem Prahy. Touto 
otázkou by se mělo vedení DISKU a akademie musických umění zcela vážně zabývat a přikročit 
k činům. 

Přehlédneme-li souhrnně všechny poznatky, docházíme k závěru, že ne všechna divadla v Praze 
dostatečně plní své poslání naší době. Některá divadla ještě neumějí plně využít všech svých možností, 
právě proto trpí návštěvnickou krisí. Úsilovná práce čeká také naše divadla hudební komedie, která 
musí požádat o pomoc naše dramatiky a komponisty. 

Úkol našich hudebních divadel je jasný: vytvořit novou českou hudební komedii. Je však třeba, aby 
divadelní orgány a ÚNV oběma divadlům pomohly tím, že by kádrově posílili tyto soubory novými 
uměleckými silami, herci, režiséry, tanečníky i hudebníky. 

Stejně je třeba, aby ÚNV se zabýval vyřešením problémů prostoru divadla pro mládež. 

Je samozřejmé, že divadla sama musí dále usilovat o vyšší uměleckou a ideovou úroveň, uchovat si a 
rozšířit okruh svých návštěvníků, aby dosáhla plného významu divadla hlavního města v období 
budování socialismu, v období boje o nového člověka 

-jš-
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PŘÍLOHA III 

Karlín čili kamarádské praktiky 

Drahému Nezvalovi, aby pochopil, co to se mnou je, s prosbou, aby mi odpustil, že se to tváří 
veršovnicky. 

Posmívají se mi, že chci "moc toho umění" - tady přece stačí věci "na zesprosťačení vkusu", jak říkal 
Havlíček. Tady se má dělat sranda, opereta podle císařské Vídně, klauniáda --. 

Posmívají se mi, že chci "moc toho umění" a posílají mne nestydatě jinam, kde se to nosí, jsem jim 
pro smích - co chce u čerta na té galéře s uměním? Nikdo tomu tady stejně nevěří a nezajímá se o 
takové věci. (Že to zatracené umění má rád dělník nebo student, nebo zedník Kytka ze Zvoleněvse?) 

Blbost - tady se smí dělat jenom sranda, opíjet se, dělat peníze a ohlupovat lidi! 

Co chce u čerta na té naší pohodlné galéře s uměním? Posmívají se, že chci "moc toho umění" -

Krása se nemá dávat člověku socialismu. Tomu se mají dávat jen "fóry" a "show" a směs všech 
přesvědčení a hlavně se tady mají ubít všechny krásné talenty, kterým to ještě cítí a myslí. 

Posmívají se mi, že chci "moc toho umění" -
ale na mně nezáleží, já už stojím jednou nohou za Léthé a mnoho jsem pracoval v životě ve znamení 
avantgardy - já žil už dost, ale proč se mají chromit mladé talenty - já měl mnoho radosti z práce, ale 
co bude s těmi umělci, skutečnými umělci, kteří se mnou přišli na tuto loď psanců umění? 

Chodím mezi tím panstvem tady jako lední medvěd v tropech, ale spíš ze mne sedřeli kůži, abych cítil 
bolest od pouhého vánku a oni to snad ani nechápou, protože nejsou poznamenáni touhou dávat lidem 
krásu, které s pohrdáním říkají umění v uvozovkách. 

Oni neznají věčné běsnění Amora a Psyche, nemilují Edisony, Lenina a vůbec nemají svého osudného 
básníka (nakonec osudného i pro něho jako byl Majakovský, který se zabil z lásky k socialismu a 
uštípán jeho štěnicemi), nemají svůj příznačný motiv nebo vášeň k velikosti díla, spokojujíce se tím, 
že jsou štemplujícími pošťáky za přepážkou, začež pobírají tolik a tolik měsíčně po srážkách na daně. 

Co k čertu s uměním na této galéře srandy, proč má být nežádoucím příživníkem, který je pro veřejný 
smích a který se musí nakonec vyoperovat? 

Krásný člověk, který chce krásu a kterého jsem včera viděl v Ostravě a který krásu popsat neumí, ale 
umí si ji vybrat, člověk komunistického pokolení, který se těžce i sladce rodí, ten pro tyhle zbytkové 
statkáře neexistuje, toho musí co možná nejdéle uspat, aby nevstal a nepocítil svou sílu a nerozbil 
tomu zdejšímu panstvu jeho legálně získané zbyt'áčky. 

Inženýři duší, jak se nám těžko kreslí nové Archimedovy obrazce, když nám uťali ruce. 
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PŘÍLOHAIV 

Vážený soudruhu ministře, 

Dokončuji nyní přípravu Nezvalovy hry pro Karlín - proti vůli mnoha "pánů" a ještě k tomu nemocen. 
Snad jenom radost z Nezvala, zjeho tvorby mne udržuje, ale jsem skutečně podlomen. Jak psal Biebl, 
je zlé, když cit jako umělcův nástroj je narušen. 

Zkoumal jsem bedlivě svůj život. Nadělal jsem se jistě mnoha blbostí, ale od svého začátku v r. 1924 
nějak citem jsem vždycky ve své práci, ve vlastní tvorbě stál proti reakčnímu světu. Já nebyl nikdy 
vyznamenán za I. Republiky ani za protektorátu, byl jsem vždycky, jak se říkalo, levý umělec. Dnes to 
mohu soudit, když se zabývám zevrubně historicko-materialistickým výkladem té doby. 

Je to zlé, když člověk bezmála padesátiletý musí se teprv učit chápat, co jsou slzy bezmoci nad 
bezprávím. Ale všelijací ti feldsteinovští kosmopoliti dosáhli konečně toho, že chci nechat divadelní 
práce, které jsem dal svůj život. Bez fráze jsem se opravdu dal celý. A já byl přece z prvních, který 
přitom pochopil, jak převratně nové možnosti dává zveřejnění (a vlastně postátnění) všech divadel, já 
opravdu a zase bez frází vidím úžasnou logiku strany, když tolik zdůrazňuje smysl a úkoly umění a 
když je chce podporovat. Že to vždycky dělat nemůže, to dělají sabotážníci, kteří se do kultury vetřeli 
v masce straníků. 

Zeptáš se, co já udělal pro nápravu? Málo. Já nechtěl úřady a funkce, já jsem pracoval. Nebojoval 
jsem dost proti škůdcům. Ale umělec je tvor zvláštním způsobem bezbranný. Neumí se dost ozvat, lež 
říkanou do očí nemůže vyvrátit, protože je ohromen tou lží. A nikdo mu nepomůže. Je mi strašně. Je 
mi na smrt. 

A k té otázce Gem.? Což já s ním dělal politiku? Nikdy. Ale to není dnes pro mne podstatné tolik jako 
nařčení Jarky Adamové. Všichni vědí, že ji mám rád a že si ji chci vzít, jak jen se dohodnu o rozchodu 
se svou dosavadní ženou. Mohl jsem milovaného člověka nabízet jako zboží? A stejně bych se musil 
s Adam. rozejít, kdybych se dozvěděl, že s Gem. měla nějaký důvěrný styk. 

Chtějí mne vyhnat z divadelnictví, chtějí mi stejně odnít profesuru na AMU prostřednictvím fakultní 
rady - nač tedy čekám? 

Dlouho jsem se díval na Alšův obrázek, který sem vlepuji. (Snad je drzé, že si myslím, že je ve mně 
trochu talentu.) Ale to je portrét Bieblův, to je portrét Machova, to je portrét můj. 
Mám alespoň štěstí, že má poslední práce je setkání s velkým umělcem. Jinak stejně všelijaké nátlaky 
způsobují, že ona linie, kterou já dával divadlu v Karlíně, se má zase opustit pro paumění operety 
vídeňského střihu a bezduché frašky. 
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PŘÍLOHA V 

Komunistické straně Československa! 

Dejte s. Vítězslavu Nezvalovi, kterého 
prosím o odevzdání. 

Odcházím z této periferie českého divadelního života, kam jsem byl vědomě vsazen jako na 
diskriminovanou periferii - ačkoliv za jiných okolností bych pracoval na úkolech zde daných s láskou. 
Ostatně i takto jsem dělal, co jsem uměl. 

Odcházím, protože parta zrádců (a jistě budou brzy odhaleni Šmeral, Ornest a Feldstein) mne uštvala 

Jsem jist, že moje památka bude jednou očištěna. Dnes jdu za Feuersteinem, Machovem a Kosťou 
Bieblem. 

Prosím stranu, které jsem bezelstně a ze všech sil sloužil od roku 1945, aby udělala dvě věci: 

aby se postarala o to, aby můj syn Jiří byl platným občanem mé milované vlasti a aby se mohl 
vzdělávat a aby nebyl v bídě. 

A aby za druhé pomohla Jarce Adamové, která na mou čest je talentovaná nad jiné, do Národního 
divadla. 

- 81-

Vaší práci čest! 
Já už jsem do štván, stydím se za 
to, ale sil už není. 

Jiří Frejka 



PŘÍLOHA VI - Obrazová příloha 

Jiří Frejka 
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Jiří Frejka při návštěvě primátora, v pozadí Ljuba Hermanová a Karel Vlach 

Jiří Frejka při gratulaci Vítězslavu Bočkovi k 50. narozeninám a oslavě 30. výročí Bočkovy divadelní 
činnosti - oslava po představení Paní Marjánky, matky pluku, v pozadí Vlasta Burian, 15. 2. 1952 
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Jiří Frejka během zkoušek Keto a Kote 

- 84-



obálka programu k inscenaci Nebe na zemi, kresba Jiří Trnka 
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Vladimír Ráž (Jupiter), RudolfCortés (Cami1io); Nebe na zemi 

Ljuba Hermanová (sousedka), Emanuel Kovařík 
nebo Ferdinand Jarkovský (rakvář); Nebe na zemi 
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Václav Trégl (Caverna), Věra Náchodská? (Catastrofa), 
František Černý (ScipiolBartolus?), Vlasta Burian (Horacio), ?, ?; Nebe na zemi 

(Catastrofa), Václav Trégl (Caverna), ?, František (ScipiolBartolus?), 
Vlasta Burian (Horacio), ?, ?; Nebe na zemi 
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Vlasta Burian (Horacio), Soňa Červená (Catastrofa); Nebe na zemi 

Marie Kautská (Amaranta), František Rachlík (dramaturg a autor úpravy), 
Jiří Frejka, Antonín Zápotocký (předseda vlády), 

František Černý (ScipiolBartolus); zkouška Nebe na zemi 
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plakát k inscenaci Akulina 
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Rudolf Cortés (Alexej), Soňa Červená (Líza); Akulina 
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\O 
t-> 

scéna Tugilevského háje v listopadu (2. dějství), František Černý (Pětuškov), Václav Trégl (Bujanov), Ota Motyčka (Muromskij). 
Vlasta Burian (Berestov); Akulina 



Ota Motyčka (Muromskij), Soňa Červená (Líza), Vlasta Burian (Berestov), František Voborský 
(Štěpán), Ljuba Hermanová (Nasťa); Akulina 

Ljuba Hermanová (Nasťa), František Voborský (Štěpán); Akulina 
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pěvecký sbor; Akulina 

baletní sbor, v popředí sólisté Elen Tanasco a Bedřich Fiisseger; Akulina 
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scéna Tugilevského háje, 2. dějství, ve středu Soňa Červená (Líza) a Rudolf Cortés (Alexej); Akulina 

scéna před kovárnou v Prilučinu, 4. dějství, Soňa Červená (Líza), Ljuba Hermanová (Nasťa), 
Emanuel Kovařík (kovář Vasilij), Rudolf Cortés (Alexej), Jaroslava Adamová (Akulina); Akulina 
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\O 
V1 

obálka programu k inscenaci Paní Marjánka, matka pluku, kresba František Troster 



10 
0'1 

Gabriela Třešňáková (Paní Marjánka), Vlasta Burian (Sekáček); Paní Marjánka, matka pluku 



Ljuba Hermanová (Paní Marjánka), Martin Raus? (V orlický); Paní Marjánka, matka pluku 

Bedřich Ulrych (Kilián), Jaroslava Adamová (Liduška), Vladimír Ráž (Vojtěch); 
Paní Marjánka, matka pluku 
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Václav Trégl (Kvasnička), Paní Marjánka, matka pluku 
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Jaroslava Adamová (Liduška), Paní Marjánka, matka pluku 

- 99-



Vlasta Burian (Sekáček), Gabriela Třešňáková (Paní Marjánka); Paní Marjánka, matka pluku 

Milota Holcman (Vojtěch), Marie Kautská (Liduška); Paní Marjánka, matka pluku 
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scéna komediantů, finále 1. oddělení; Paní Marjánka, matka pluku 



Trosterův návrh scény 2. oddělení; Paní Marjánka, matka pluku 

realizace Trosterova návrhu scény 2. oddělení; Paní Marjánka, matka pluku 
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Tr6sterův návrh scény 5. oddělení; Paní Marjánka, matka pluku 

realizace Tr6sterova návrhu scény 5. oddělení; Paní Marjánka, matka pluku 
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o 
.". 

pravděpodobně návrh plakátu k inscenaci Keto a Kote 



Vítězslav Boček (Siko), František Černý (Sako), Valerie Vašáková (Barbale), 
Milota Holcman (Kote), Soňa Červená (Keto); Keto a Kote 

baletní sbor, Keto a Kote 
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o 
0'1 

Milota Holcman (Kote); Keto a Kote Stanislava Součková (Keto); Keto a Kote 



..... 
o 
-.J 

Jaroslava Adamová (Daredžan Bambachanadze); Keto a Kote Soňa Červená (Keto), Ota Motyčka (Makar); Keto a Kote 



I-' o 
00 

František Černý (Siko), Vítězslav Boček (Sako); Keto a Kote 



Trosterův návrh scény 2. jednání (byt Makara Katriašviliho); Keto a Kote 

Trosterův návrh scény 3. jednání (tifliské tržiště) ; Keto a Kote 
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plakát k inscenaci Schovávaná na schodech 



Jaroslava Adamová (Lisarda), Vladimír Ráž (Don Cesar); Schovávaná na schodech 
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Vlasta Burian (Mosquito); Schovávaná na schodech 
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Jaroslava Adamová (Lisarda); Schovávaná na schodech 
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..... 
Vl 

Jaroslava Adamová (Lisarda); Schovávaná na schodech Vlasta Burian (Mosquito), Marie Kautská (Celie); Schovávaná na schodech 



Trosterova scéna I.obrazu (letohrádek u Granady), Vlasta Burian (Mosquito); Schovávaná na schodech 

Trosterova scéna 2.- 4.obrazu (byt Dona Felixe), Vlasta Burian (Mosquito), Vladimír Ráž (Don Cesar); 
Schovávaná na schodech 
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dopis Jiřího Frejky ministru Václavu Kopeckému (přepis viz Příloha IV), strana 1 
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SUMMARY 

Jiří Frejka integrated the tenets of avant-garde, classical drama and poeticism. He 

entered the Karlín Theatre (at that time the Theatre of Czechoslovak State Film in Karlín) to 

direct the play "Nebe na zemi" by Jiří Voskovec, Jan Werich and Jaroslav Ježek in autumn 

1950, after he was pushed off his post as the art chief of the Vinohrady Theatre (for political 

reasons). 

Inspite of this forced move he immediately started working on the development of the 

Karlín Theatre. He invited the contemporary first class artists to cooperate - the composer 

Václav Trojan, the choreographer Saša Machov, the poet Vítězslav Nezval or the set designer 

František Troster. Five peďormances which Frejka directed during his short work are some of 

the best and most successful those have ever been created in the Karlin Theatre. Although he 

had to give in to the demands of the regime of that time and he had to present plays from the 

Soviet Union ("Akulina", "Keto and Kote"), he also managed to present idyllic plays - "Paní 

Marjánka, matka pluku" by Josef Kajetán Tyl, or versicular "Schovávaná na schodech" by 

Vítězslav Nezval. 

Meanwhile he was trying to introduce the actors to a synthetical, leťs say musical-like 

acting - for the sake of the education of these "singing actors" he wanted to establish a new 

department ofmusical comedy at the Prague DAMU (Theatre Faculty ofthe Academy ofFine 

Art s ), where he had worked since its establishment. 

The political situation, though, was not very pleasant for Frejka; his plans could not be 

realized and he was put under severe pressure from many sides. He had some personal 

difficulties (he intended to get a divorce), also the state ofhis health worsened. Frejka gaye in 

to a1l these factors and, unfortunately, on October 16th 1952 after the dress rehearsal for 

Lumpacivagabundus (directed by Alfréd Radok) he shot himself in his office in Karlín and 

was morta1ly wounded. He died on October 27th 1952. 

In despite of ideological and aesthetical requirements of that time he abode by his idea 

of great poetic theatre. He wanted to develop the Karlín theatre into the modem house of 

music spectacle with high standard of art qualities, based on the repertoire of new Soviet 

(because of political reasons) and Czechoslovak musical comedy and traditional Czech plays 

with songs and dances, in particular represented by plays of Josef Kajetán Tyl. 
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