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úvod 

Ve snaze vystihnout základní rysy českého operního divadla šedesátých let 

20. století se zaměřuji na režisérské osobnosti, které určovaly jeho podobu ve dvou 

hlavních divadelních centrech tehdejšího Československa- v Praze a v Brně. Sledují 

jejich tvorbu v kontextu domácí tradice, a to nejprve v obecnější rovině: kterak se 

vymezují vůči estetické doktríně let padesátých, vracejí se k impulsům meziválečné 

avantgardy a zároveň navazují na tradici pujmanovskou (hilarovskou). Představuji 

tedy základní náhled jednotlivých režisérů na pozici a poslání režiséra v operním 

divadle (jak ho sami prezentovali ve svých úvahách a jak ho odrážejí jejich 

inscenace). V dalších kapitolách pak podrobněji charakterizuji (převážně na základě 

domácích inscenací z let šedesátých) 1 režijní rukopis klíčových režisérských 

osobností- s vědomím, že krystalizoval ve spolupráci se scénografy, herci, dirigenty. 

Navazuji tak na svou diplomovou práci, v níž jsem monograficky představila 

operního režiséra Ladislava Štrose: jeho režijní rukopis, jevištní poetiku. A usiluji tak 

dále přispět k poznání českého poválečného operního divadla, jehož odborná reflexe 

je zatím značně kusá. Větší pozornosti se opakovaně dostalo pouze Velké opeře 5. 

května (tedy období 1945-1948)2
, na kterou se z hlediska operní režie na konci 

devadesátých let důkladněji podívala Tereza Marková v diplomové práci.3 Na 

brněnské univerzitě vzniklo několik prací týkajících se brněnské opery: nicméně 

diplomovou i disertační práci Petry Heerenové,4 v nichž autorka kombinuje parafráze 

kritik na brněnské inscenace s vlastními diváckými komentáři, lze využít nanejvýš 

1 Inscenace z let sedmdesátých či osmdesátých výjimečně zmiňuji tam, kde nabízely výmluvnější 
argumenty. Ve větší míře především u Ladislava Štrose- i proto, že jsem při psaní diplomové 
práce důkladně prozkoumala celou jeho režisérskou činnost, zatímco pozdější inscenace ostatních 
režisérů znám pouze výběrově. Soustředila jsem se také převážně na jejich domácí působení 
zahraniční inscenace zmiňuji opět pouze výjimečně tam, kde podle mě obohatí výklad poetiky toho 
kterého režiséra. Na základě (pravda, dílčích) dokladů se mi nezdá, že by se jejich režijní styl nějak 
podstatně v zahraničí proměňoval, ostatně tam často spolupracovali též se svými stálými českými 
výtvarníky. 

2 Např. Janáčková, Olga: Velká opera 5.května, Divadelní revue I, 1990, č.l, s. 74-78. Janáčková, 
Olga: Velká opera 5.května, in: Divadlo nové doby, Praha 1990, s.81-118. Kachlíková, Kateřina: 
Opera 5.května, diplomová práce, strojopis, FFUK Praha 1984, uloženo v Knihovně divadelní a 
filmové vědy, sign. P-2-60. 

3 Marková, Tereza: Operní režie v Opeře 5.května, diplomová práce, strojopis, FFUK Praha 1999, 
uloženo v Knihovně divadelní a filmové vědy, sign. P-3-69. 

4 Heerenová, Petra: Brněnská opera v letech 195 8-1968, diplomová práce, rkp., Univerzita 
J.E.Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy, 1968, uloženo v ústřední 
knihovně FF Masarykovy univerzity Brno, sign. 03183. 
Heerenová, Petra: Brněnská opera v letech 1945-1970, disertační práce, rkp., Univerzita 
J.E.Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy, 1970, uloženo v ústřední 
knihovně FF Masarykovy univerzity Brno, sign. D3760. 
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jako další dobový pramen. A Dana Toncrová v diplomové práci nazvané Miloš 

Wasserbauer a jeho hledání realistické scénické interpretace v opeře5 sice přehledně 

a výstižně, nicméně převážně bez většího badatelského odstupu tlumočí režisérovy 

představy o operní režii i jevištní interpretaci konkrétních děl (na základě otištěných 

textů i poznámek zachovaných v režisérově pozůstalosti). Také Jindřiška Bártová a 

Monika Holá v knize Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně6 spíše jen 

pečlivě shromažďují informace k jednotlivým inscenacím a tlumočí vize režisérů, než 

aby si nad nimi kladly podstatné otázky. 7 Ambice autorů publikace Prodaná nevěsta 

na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866-20048 byly především 

dokumentační- komentáře k jednotlivým inscenacím (mj. shrnující jejich reflexi) mají 

pouze doprovodný charakter. 

Tématu poválečné operní režie se dotýkají monografie a vzpomínky 

významných scénografů (Josefa Svobody,9 Františka Trostera 10 ad.)- jakkoli ale 

jejich autoři o scénografii uvažují v souvislosti s jevištním tvarem inscenace, nemají 

ambice zkoumat problematiku operní režie podrobněji. Přímo k tématu tak existují jen 

slovníková hesla, jednotlivé portréty v dobovém tisku- a vzpomínky režisérů 

samých, uveřejněné v divadelních programech či vydané knižně (Kašlíkovy, 11 

Theinovi 2
, Věžníkovi 3). Výmluvným pramenem jsou také Wasserbauerovy 

rukopisné (či strojopisné) poznámky a další materiály uložené v Moravském 

zemském muzeu v Brně. 14 V osobním archivu Ladislava Štrose, uloženém v jeho 

domě v Řeži (i se soupisem), 15 jsou fotografie, scénické návrhy, programy 

5 Toncrová, Dana: Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické scénické interpretace v opeře (Tvorba 
Miloše Wasserbauera ve Státním divadle Brno v letech 1958-1970), diplomová práce, rkp., 
Univerzita J.E.Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, 2000, uloženo v knihovně Ústavu pro studium 
divadla FF Masarykovy univerzity Brno, sign. DIPL 2000 112 DT. 

6 Bártová, Jindřiška- Holá, Monika: Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně, JAMU v Brně, 
Acta musicologica et theatrologica, Brno 2004. 

7 Knihu jsem recenzovala v Divadelní revue: Brněnský pohled na Janáčka, Divadelní revue 15, č.2, 
červen 2004, s.60-61. 

8 Panenka, Jan- Součková, Taťána: Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 
1866-2004, Praha 2004. 

9 Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1984. 
Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990. 

10 Hilmera, Jiří: František Troster, Divadelní ústav Praha 1989. 
11 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Panton, Praha 1987. 
12 Thein, Hanuš: Žil jsem operou Národního divadla, Melantrich, Praha 1975. 
13 Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství Svan, Brno 2000. 
14 Pozůstalost Miloše Wasserbauera není kompletně zpracována, proto na ni v textu odkazuji jako na 

celek, nikoli na konkrétní signatury. 
15 Archiv jsem uspořádala v rámci přípravy diplomové práce v roce 2001. 
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k inscenacím, letáky, pozvánky, recenze a další novinové články, korespondence a 

různé interní materiály (smlouvy, zápisy z porad, fermany apod.), výjimečně i různé 

režijní poznámky. Další zdroje informací o jednotlivých inscenacích shromáždil Archiv 

Národního divadla v Praze (fotografie, dobové ohlasy, zápisy z porad apod.) a 

Divadelní ústav Praha (dobové ohlasy). Vycházela jsem dále z několika 

videozáznamů představení (soupis v příloze) a z rozhovorů s pamětníky. 

Množství pramenů k jednotlivým inscenacím se liší, jejich vypovídací hodnota 

je také různá, ale ve svém celku dostupný materiál poskytuje, myslím si, dostatek 

informací k seriózním úvahám o operním divadle šedesátých let. Snažím se o co 

nejkomplexnější pohled na něj, přičemž je mi ale jasné, že v disertační práci nemohu 

takto široké téma vyčerpat. 
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Kapitola první 

Režiséři v českém operním divadle šedesátých let 

Pražské Národní divadlo mělo v šedesátých letech v domácím kontextu 

výsadní postavení: bylo v pravém slova smyslu první scénou země- scénou, která 

měla nabídnout vzorové inscenace, na nichž se měli podílet ti nejlepší domácí 

umělci. Angažmá v Národním divadle tedy získávali převážně pěvci, dirigenti i 

režiséři, kteří na sebe nejprve upozornili v některém z domácích divadel. A z jejich 

osobních výpovědí vyplývá, že působit v této době v Národním divadle většinou 

považovali za velkou čest, že si výlučnost Národního divadla dobře uvědomovali. 

V padesátých letech k režisérům starší generace, kteří se v Národním divadle 

etablovali již před druhou světovou válkou- k Ferdinandu Pujmanovi (ročník 1889), 

Josefu Františku Munclingrovi (ročník 1888), Luďkovi Mandausovi (ročník 1898) a 

Hanuši Theinovi (ročník 1904)- přibyli Václav Kašlík (po tříletém působení ve Velké 

opeře 5. května) a Bohumil Hrdlička (po sedmiletém angažmá v ostravské opeře). 

K další proměně základního režisérského kádru došlo začátkem šedesátých let: 

v roce 1954 totiž zemřel Josef František Munclingr, o sedm let později Ferdinand 

Pujman a v roce 1958 Národní divadlo opustil Bohumil Hrdlička. Angažován byl proto 

Karel Jernek 16 a vzápětí se kmenovým režisérem se stal také Ladislav Štros. 

Podobu operního divadla v Národním divadle v šedesátých letech tedy 

určovalo pět režisérů: 

Václav Kašlík (ročník 1917), původně dirigent a skladatel, ale v této době již 

především režisér uznávaný nejen v Československu: v Národním divadle 

v šedesátých letech vytvořil čtrnáct inscenací (včetně obnovených nastudování Dona 

Giovanniho a Rusalky), v zahraničí (především v Německu) ve stejném období 

osmnáct.17 

Karel Jernek (ročník 191 0), absolvent hudební vědy, estetiky a srovnávacích 

dějin světové literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, režisér původně 

činoherní: začínal ve Švandově divadle, za války režíroval především v brněnském 

16 Režíroval v Národním divadle od sezóny 1958/1959, členem opery se stal v sezóně 1960/1961. 
17 Režíroval v zahraničí následující tituly: Intolleranza v Benátkách, Cardillac a Albergo dei poveri 

v Miláně, Dalibor, Hoffmannovy povídky, Hry o Marii a Faust a Markétka ve Wiesbadenu, Agnes 
Bernauerin ve Stuttgartu, Julietta, Příhody lišky Bystroušky, Carmen a Káťa Kabanová 
v Hannoveru, Prodaná nevěsta v Mannheimu, Příhody lišky Bystroušky a Vojáci v Mnichově, 
Hoffmannovy povídky v západoberlínské Deutsche Oper, Ohnivý anděl ve Frankfurtu nad 
Mohanem a Pelléas a Mélisanda v londýnské Covent Garden. (Převzato z Kašlík, Václav: Jak jsem 
dělal operu, Panton, Praha 1987.) 
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Zemském divadle, v pražském Národním divadle a v Městských divadlech pražských, 

v padesátých letech především v Bratislavě, Liberci, Olomouci a Pardubicích. Také 

poté, co se stal jedním z kmenových režisérů Národního divadla, hostoval na dalších 

domácích scénách (v Plzni, v Ústí nad Labem, v Olomouci, v Českých Budějovicích a 

v Bratislavě) a tu a tam v zahraničí. 18 

Ladislav Štros (ročník 1926), absolvent oboru dějiny umění na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy. Na post kmenového režiséra se vypracoval postupně: 

v Národním divadle začínal jako statista, člen sboru, v padesátých letech asistoval 

Kašlíkovi, Theinovi a Hrdličkovi. Jako režisér debutoval v Ústí nad Labem, kde 

hostoval ještě začátkem šedesátých let. V druhé půli šedesátých let se pak začal 

výrazněji prosazovat v zahraničí, především v Německu. 19 

A dva režírující pěvci: Hanuš Thein a do ledna 1965 Luděk Mandaus. Luděk 

Mandaus se při tom v padesátých a šedesátých letech často vracel k titulům, které již 

dříve režíroval, 20 případně v nichž dříve zpíval. Také Hanuš Thein hrál v inscenacích 

svých kolegů a dokonce i v inscenacích svých až do půlky šedesátých let, a to nejen 

malé role (např. také Kecala z Prodané nevěsty, Janka z opery V studni, Dona 

Pasquala, ve svých inscenacích Bonifáce z Tajemství či Doktora Bartola z Lazebníka 

sevillského). Kromě toho v šedesátých letech jako host sporadicky režíroval v Plzni, 

v Liberci, v Ostravě a v Olomoucí, ale také v zahraničí: v NDR a v Anglii režíroval 

Prodanou nevěstu, v Holandsku Káťu Kabanovou a Její pastorkyni. 

Jestliže hostování kmenových režisérů Národního divadla v tzv. oblastních 

divadlech bylo dosti časté, klíčové osobnosti mimopražských divadel naproti tomu 

dostaly příležitost představit se na první domácí scéně jen výjimečně. Bohumil Zoul a 

Ilja Hylas byli pozváni, aby v Národním divadle inscenovali opery, jež dříve úspěšně 

uvedli -se stejným týmem - na své domovské scéně v české premiéře: Zoul v Plzni 

Nejedlého Tkalce, Hylas v Ostravě Kašlíkův Krakatit. A v téže sezóně, kdy svou 

inscenaci zopakovali v Národním divadle, inscenovali vždy ještě jeden další titul. Po 

jedné příležitosti dostali Jiří Fiedler, Norbert Sníti! a Václav Věžník- a to je za celé 

18 Ve vídeňské Staatsoper Katěrinu Izmajlovu a ve Volksoper Pikovou dámu, v Miláně Z mrtvého 
domu, v Antverpách Krútňavu a Řecké pašije, v Buenos Aires Káťu Kabanovou a Katěrinu 
Izmajlovu. 

19 Od dubna 1966 do července 1970 vytvořil osm inscenací v západoněmeckém Kolíně nad Rýnem 
(Únos ze serailu, Chovanština, Kouzelná flétna, Carmen, Trubadúr, Síla osudu, Příhody lišky 
Bystroušky, Lazebník sevillský). 

20 Po čtvrté režíroval Dona Giovanniho, po třetí Její pastorkyni, po druhé Prodanou nevěstu, Cosi fan 
tutte, Maryšu a Borise Godunova. 
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období šedesátých let vše. Tři tituly režíroval hostující ruský režisér G.P.Ansimov, o 

ostatní se už podělili kmenoví režiséři Národního divadla . 

••• 
Druhým významným operním centrem bylo v šedesátých letech Brno-

s dramaturgií nezávislou na té pražské. Východiska brněnského dramaturga Václava 

Noska byla ovšem obdobná těm pražským: i v Brně pečovali o domácí tvorbu 

(především od Smetany po Martinů) - právě tady se ale uskutečnily některé 

významné československé premiéry (např. Řeckých pašijí Bohuslava Martinů). 

Brněnský soubor uváděl též světové novinky, stejně jako v Praze často ruské a 

sovětské (především Prokofjeva), navíc ještě Bartáka, Schonberga, Gershwina. 

Na dalších stránkách dramaturgii nevěnuji příliš pozornost- ale budiž 

konstatováno, že větší různorodost repertoáru a uvádění novinek v šedesátých 

letech nutně dodávalo podstatné impulsy při hledání nových jevištních prostředků. 

Projevilo se to i na režijní tvorbě klíčové, stále hledající osobnosti, jakou byl Miloš 

Wasserbauer (ročník 1907). Do Brna se vrátil21 na začátku šedesátých let po 

sedmiletém působení v Bratislavě (kde poté nadále hostoval, 22 jakož i v zahraničíf3 . 

V této době se sice věnoval výhradně operní režii, nicméně studoval přírodní vědy, 

krátce působil jako režisér činohry, filmový režisér či kameraman - a to vše se podle 

mě odrazilo v nadhledu, s jakým přistupoval k inscenování operních děl. 

Konzervativnější vizi operního divadla v Brně představoval Oskar Linhart 

(ročník 1904), jakkoli původem herec a činoherní režisér,24 v této době ale již 

především režisér operní,25 působící kromě Brna v dalších českých a moravských 

městech.26 A Václav Věžník (ročník 1930), čerstvý absolvent operní režie na 

21 V Brně působil jako operní režisér od roku 1937- nejprve v Zemském divadle (1937-1941), poté v 
Českém lidovém divadle (1943-44) a po válce (až do roku 1953, kdy odešel do Bratislavy) opět 
v Zemském divadle. 

22 Režíroval v Bratislavě Zuzanu Vojířovou, Svatopluka, Sadka, Kouzelnou flétnu a Cardillac. 
23 Režíroval Sílu osudu v Lipsku, Její pastorkyni v Ankaře, Katěrinu Izmajlovu v Miláně a ve Firenze, 

Káťu Kabanovou v Linzi, Výlety pana Broučka ve Firenze. 
24 Začínal jako činoherec v Brně, ve třicátých letech působil jako herec a činoherní režisér mj. 

v Bratislavě, ve Švandově a Nového divadle, v Pardubicích, v Olomouci atd. 
25 Ostatně vystudoval nejen dramatické oddělení, ale též operní režii na Státní konzervatoři v Brně (u 

Oty Zítka). 
26 V šedesátých letech režíroval v Českých Budějovicích Káťu Kabanovou a Fausta a Markétku, 

v Olomouci Sněguročku, Židovku, Lucernu a Lazebníka sevillského, v Ústí nad Labem 
Čarostřelce, v Opavě Evžena Oněgina, Jana Husa a Hubičku. 
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Janáčkově akademii múzických umění v Brně, postupně taktéž hostující v dalších 

domácích souborech.27 

••• 
V tzv. oblastních divadlech často začínaly osobnosti, které poté určovaly 

podobu operního divadla v Národním divadle, jež bylo Oak dokládám výše) 

ústředním bodem domácí operní divadelní sítě. V padesátých letech v nich navíc 

získávaly útočiště také osobnosti politicky nepohodlné- Zdeněk Chalabala tak např. 

několik let formoval podobu ostravského divadla. 

Režisérů se ovšem přesun z oblasti do centra od šedesátých let už příliš 

netýkal: klíčová režisérská místa v Praze i v Brně byla obsazena, takže ostatní 

režiséři nanejvýš měnili působiště právě v rámci oblastních divadel. V nich na 

přelomu padesátých a šedesátých let došlo k podstatné generační obměně: 

nastoupili režiséři, kterým bylo většinou mezi třiceti- pětatřiceti lety. 

V Ostravě i v šedesátých letech působili významní dirigenti- Zdeněk Košler, 

Jiří Pinkas, Josef Kuchinka, Bohumil Gregor, František Vajnar. Rudolf Vašata 

v padesátých letech angažoval režiséra Ilju Hylase (ročník 1922), mj. absolventa 

operní režie u prof. Ferdinanda Pujmana. Ten pak až do konce 70. let určoval 

inscenační profil ostravské opery- ve spolupráci s výtvarníky Janem Sládkem, 

Františkem Trostrem, Otakarem Schindlerem, Zbyňkem Kolářem a Vladimírem 

Šrámkem. V šedesátých letech režíroval průměrně tři inscenace za sezónu, jednou 

dokonce pět- svému mladšímu kolegovi, Miloslavu Nekvasilovi (ročník 1930), 

přenechával většinou tituly, které v té době nebyly považovány za profilové (Tosca, 

Traviata, Nabucco, Hoffmannovy povídky ad.). Sám režíroval českou klasiku (od 

Prodané nevěsty přes Dimitrije až ke Kátě Kabanové), zahraniční moderní operu 

(Prokofjev, Britten), světové hity (Bohéma, Don Carlos, Carmen, Don Giovanni, 

Evžen Oněgin), Strausse, Wagnera, Beethovena a všechny domácí novinky28 

s výjimkou jediné, kterou inscenoval (spolu s dalšími pěti tituly) ředitel divadla 

Vladislav Hamšík (ročník 1914), absolvent oborů němčina a francouzština na 

Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, původně činoherní režisér. 

27 V Ostravě režíroval v šedesátých letech Zásnuby v klášteře, v Českých Budějovicích Dvě vdovy, 
Kouzelnou flétnu a Bludného Holanďana, v Olomouci Ariadnu, Vojáka a tanečnici a Alberta 
Herringa, v Ústí nad Labem Toscu, v Banské Bystrici Rigoletta, Carmen, Figarovu svatbu a 
Rusalku, v Bratislavě Dvě vdovy a Profesora Mamlock, v Košicích Evžena Oněgina. 

28 Trojanův Kolotoč, Kašlíkův Krakatit, Když tančí růže Karla Kupky, Pauerovy Manželské 
kontrapunkty, Kowalského Slavnost lampiónů, Dallapiccolův Noční let. 
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Také v Liberci v šedesátých letech několik operních titulů režíroval tamní 

ředitel divadla: Ivan Glanc (ročník 1923), původně činoherní režisér. O většinu 

inscenací se ale v Liberci rovným dílem rozdělili Rudolf Málek (1925) a Oldřich 

Mrňák (1920). Rudolf Málek chtěl být původně zpěvák (vystudoval konzervatoř a 

Akademii múzických umění v Praze) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze studoval obory hudební věda a estetika. Buffo-bas Oldřich Mrňák v Liberci 

nastudoval mnoho stěžejních rolí v domácím i světovém repertoáru. 

Pěvecké ambice mělo mnoho režisérů v oblastních divadlech Uako zpěvák 

začínal i výše zmíněný Miloslav Nekvasil), nicméně někteří z nich zároveň získali 

školení operního režiséra. Např. Emil František Vokálek (ročník 1926), který je 

v šedesátých letech podepsán pod třiceti osmi olomouckými operními inscenacemi 

(tj. průměrně čtyři za sezónu). Nebo lnge Švandová (ročník 1936), která hned po 

absolvování pražské Akademie múzických umění nastoupila v Jihočeském divadle 

v českých Budějovicích a ve svých prvních dvou sezónách zde režírovala po čtyřech 

titulech. Až od sezóny 1966/1967 se pravidelně střídala s Jaroslavem Ryšavým 

(ročník 1923), původně archivářem a lektorem opery.29 

V Plzni v šedesátých letech vládl režisér Bohumil Zoul (ročník 1928), 

absolvent operní režie na pražské Akademii múzických umění: je podepsán pod 

jednatřiceti inscenacemi- vyhýbal se romantické opeře a italským skladatelům, zato 

inscenoval všechny domácí novinky (Blažek, Kurka, Pauer, Nejedlý ad.), převážnou 

část české klasiky, ze zahraničních skladatelů Musorgského, Wagnera, Beethovena 

ad. V Plzni vedle něj působilo vícero hostů: kromě režisérů (a pěvců) nepříliš 

vzdáleného pražského Národního divadla také Emil František Vokálek, Norbert Snítil 

a Ilja Hylas. 

Ostravští režiséři Ilja Hylas a Miloslav Nekvasil režírovali také většinu titulů 

v Opavě, na začátku šedesátých let vedle Bedřicha Kramosila (ročník 1921), 

původně zpěváka, a poté vedle vystudovaného operního režiséra Jiřího Měřínského 

(ročník 1938). Z Opavy začátkem šedesátých let do Ústí nad Labem přešel další 

vystudovaný operní režisér: Norbert Sníti I (ročník 1933). Působil spolu s Jiřím 

Fiedlerem {1909), absolventem hudební vědy a estetiky na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy Praha, v této době ale jíž zkušeným operním režisérem. 

29 Nad tímto stručným výčtem se nabízí otázka, kterou vzhledem k zaměření práce na dvě operní centra 
ponechávám stranou: kdo a za jakých okolností se stával operním režisérem na oblasti. Odpověď přitom bude 
mít, předpokládám, přímou souvislost s obecnějšími představami o pozici režiséra v operním divadle, 
s důrazem na tradicí apod. 
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••• 
V disertační práci jsem zaměřila pozornost na operní divadlo v Praze a v Brně, 

což ovšem neznamená, že by na oblasti nevznikaly vedle inscenací provozních také 

inscenace pozoruhodné, některé jistě významem srovnatelné s mnoha pražskými a 

brněnskými. Operní divadlo na oblasti vyžaduje další podrobné zkoumání- z toho, 

co o něm vím, si ale troufám předpokládat, že se zde neobjevily zásadně jiné režijní 

přístupy k opeře, jiné estetické koncepce nežli ve dvou hlavních centrech. Také proto 

jsem si v tuto chvíli dovolila ponechat stranou činnost čtrnácti režisérů působících 

v šedesátých letech v oblastních divadlech. 
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Kapitola druhá 

Na cestě ke zlatým šedesátým 

Po nástupu komunistického režimu v únoru 1948 byl u nás za jediný správný, 

závazný inscenační styl prohlášen socialistický realismus, vyžadována obecná 

srozumitelnost vyjadřovacích prostředků, ztotožňovaná s popisnou nápodobou 

idealizované "reality"30
- odtud odmítání veškerého obrazného divadelního 

vyjadřování. Vše v tomto smyslu "nerealistické" bylo zavrhováno jako formalismus či 

režisérismus, 31 osobitost režijního rukopisu byla považována za subjektivní zvůli. 

Také operní režiséři byli tlačeni k tomu, aby rezignovali na předchozí výboje-

z divadelní mapy Prahy zmizela Velká opera 5. května32 , kde ve třech poválečných 

letech hlavně režiséři Václav Kašlík a Alfréd Radok (ve spolupráci s výtvarníky 

Františkem Trostrem a Josefem Svobodou) hledali novou podobu syntetického 

operního divadla, vycházejícího z impulsů meziválečné divadelní avantgardy. Pro 

poúnorovou dobu se závazným vzorem stala umělecká doktrína sovětské 

provenience, ve všech divadlech měl být aplikován zjednodušeně vykládaný "systém" 

K. S. Stanislavského. 

V operním divadle v souladu s obecnou doktrínou ždanovovské estetiky 

znamenaly významné kroky na cestě k socialistickému realismu inscenace 

nejnovějších sovětských oper o hrdinném boji sovětských lidí s fašismem: Mejtusova 

Mladá garda a Kabalevského Ta rasova rodina. Díla postupně uvedly téměř všechny 

domácí operní soubory33
, a to s velmi pochvalným ohlasem u odborné kritiky, která 

opakovala ždanovovské teze o významu současných námětů ze života, na nichž 

inscenátoři i soubory rostou umělecky i morálně - a zároveň se správně učí v opeře 

30 Nešlo přitom o realistické umění, cílem bylo vytvořit politicky vhodný model skutečnosti. 
31 Tzv. diskuse o režisérismu se ovšem objevily na stránkách Divadelního zápisníku už na podzim 

1946- srov. Hyvnar, Jan: Hry s hercem v poválečných diskusích, 1. Diskuse o režisérismu, Disk, 
2003, č.3, s.16n zde jsou též otištěny dva hlavní diskusní příspěvky režiséra Otomara Krejči. 
Proměnu názorů na divadlo v několika poválečných letech podrobně zkoumal (v souvislosti 
s debatami na přelomu 30. a 40. let) Josef Herman ve své disertační práci Kritika avantgardy a 
formování nového (socialistického) realismu v pražském divadle v letech 1945-1948 (strojopis, 
FFUK Praha 1987, uloženo v Knihovně divadelní vědy, sign. P-3-52). 

32 Operní soubor Divadla 5. května, založený po osvobození v roce 1945 Václavem Kašlíkem a 
Aloisem Hábou (v první sezóně spolu s činoherním souborem, vedeným Antonínem Kuršem), hrál 
v zabraném Neues Deutsches Theater (dnešní Státní opera Praha) pouhé tři sezóny (od sezóny 
1946/47 jako samostatná Velká opera 5. května), k 1.8.1948 byl na základě rozhodnutí ministerstva 
školství a osvěty Zdeňka Nejedlého sloučen s Národním divadlem. 

33 Mejtusova Mladá garda byla postupně uvedena v Brně (20.12.1951 ), v Praze ( 18.1.1952), v Plzni 
(16.2.1952), v Ústí nad Labem (I 7.2.1952) a v Ostravě (23.3.1952), Kabalevského Tarasova rodina 
v Olomouci ( 6.11.1952), v Opavě (7 .11.1952), v Brně (29.11.1952) a v Liberci (20.12.1952). 
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aplikovat Stanislavského režijní metody. 34 Opernímu divadlu měli při směřování 

k realistickému divadlu pomoci v tomto ohledu zkušenější režiséři činoherní: na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let tak v Národním divadle čtyři tituly (a to tituly 

velmi prestižní: Smetanova Dalibora, Prodanou nevěstu a Hubičku a Fibichovu 

Šárku) inscenoval Karel Palouš, režisér Realistického divadla, které představovalo 

politicky vzorovou, umělecky modelovou scénu. A ne náhodou jsou také pod čtyřmi 

inscenacemi Mladé gardy podepsáni režiséři činoherní- Otto Haas pod pražskou, 

Luboš Pistorius pod plzeňskou, Aleš Podhorský pod ústeckou a Miloš Hynšt pod 

ostravskou. 

Nejvýše ceněna byla ovšem brněnská inscenace Mladé gardy režiséra Miloše 

Wasserbauera, který patřil ke klíčovým osobnostem operního divadla také v 

šedesátých letech. Ve Wasserbauerově pozůstalosti se zachoval výmluvný materiál 

dokládající nové studijní metody, které s sebou přinesl úkol zinscenovat sovětskou 

operu s využitím Stanislavského "systému". Režisér vypracoval "Orientační pomůcku 

pro stanovení průběžného jednání jednotlivých postav Mejtusovy Mladé gardy",35 

která obsahuje kapitolky Idea opery; Idea představení (s oddíly Rozdíl mezi naším a 

sovětským pojetím a Hlavní úkol); Studium historického materiálu- přednášky a 

literatura a konečně Skicy scény a půdorysné poměry Krasnodonu a okolí. Pojmy, 

34 Srov. například: 
"Každé divadlo, jež Mladou gardu studovalo, bylo zmobilisováno už velikým úkolem 

zpodobit sovětské hrdiny k novému tvůrčímu vypětí, že samo dílo si přímo vynutilo nový přístup 
ke svému provedení, že operní soubory se tu proměňovaly v skutečné kolektivy, nadšené ideou 
socialistického vlastenectví, že prostě nové myšlenky a postavy díla tu vnesly s sebou i nejen nové 
hudebně dramatické obrazy před diváky našeho operního hlediště, ale i nový život do práce našich 
operních jevišť.[ ... ] Při tomto díle, při zpodobňování postav Mladé gardy, bylo užjaksi předem a 
zásadně vyloučeno užívat běžných operních pěvecko-hereckých šablon a manýr, zde to přímo 
vedlo a nutilo operní zpěváky k jinému, pravdivému projevu na scéně." (Bor, Vladimír: Naše opera 
v DŽ, Divadlo 3, 1952, č.6-7, červen-červenec, s.540-541.) 

"Studium Mladé gardy v našich souborech se stalo nejen velkou školou celého souboru v cestě 
za socialistickým realismem, prověrkou jeho uměleckých kvalit, ale, a to je neodlučitelné, i 
prověrkou lidských, morálních kvalit každého jednotlivce. Vždyť pravdivě zahrát sovětského 
člověka, k tomu nestačí nasadit sebedovednější šarži, k tomu bylo často třeba i přímo osobního 
přerodu, zvýšeného a zostřeného boje každého umělce s těmi zbytky starého myšlení a cítění, které 
si v sobě z minulé epochy neseme. A odtud především plyne i novost studijní methody, s jakou 
soubory k dílu vesměs přikročily.[ ... ] Teprve tam, kde se vytvoří ne pracovní nutností náhodně 
dohromady sehnaný kolektiv, ale tam, kde se vytvoří kolektiv zapálený jedinou vůlí, společnými 
city a myšlenkami, jen tam je možno se zdarem inscenovat takovou operu, jako je Mladá garda." 
(Karásek, Bohumil: Na cestě k realistické opeře naší epochy, K uvedení sovětské opery Mladá 
garda v Československu, Divadlo 3, 1952, č.6-7, červen-červenec, s.574-622.) 

35 V tomto odstavci cituji z materiálu Miloše Wasserbauera "Orientační pomůcka pro stanovení 
průběžného jednání jednotlivých postav Mejtusovy Mladé gardy", uloženého v pozůstalosti 
režiséra v Moravském zemském muzeu v Brně. 
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které Wasserbauer ve svých výkladech používá, jsou jednoznačně převzaty či 

odvozeny ze Stanislavského (ostatně v závorce u hlavního úkolu je vepsáno též 

původní ruské označení "svěrchzadača"). Na Stanislavského se také Wasserbauer 

odvolává, když vyzývá sólisty, aby nezapomínali na zásadu, že "základem hereckého 

umění je hercovo jednání- jednání celého člověka za určitým cílem." Apeluje na ně, 

aby se seznámili s prostředím osob a děje a se sociálním charakterem 

představované osoby (k tomu nabízí bohatý soupis literatury, včetně čtení o životě 

horníků v Donbasu, dále promítnutí filmu Mladá garda, diskuse o díle, o 

socialistickém realismu v opeře, přednášku o Velké vlastenecké válce z hlediska 

mezinárodní politiky a vojenské strategie atd.) A dále interpretům radí, aby "vycházeli 

ze sebe, ze svých vrozených vlastností" a zároveň se vcítili do své postavy, "podrobili 

se logice jednání a myšlení člověka zobrazovaného v úloze". Materiál tak vlastně 

shrnuje hlavní body, které byly v této době ze Stanislavského teoretických úvah 

v dobově vulgarizované podobě "systému" přebírány: požadavek průběžného 

jednání s vědomím řídícího úkolu a požadavek hereckého prožitku. Přičemž ke 

správnému pochopení postavy podle této metody bylo třeba provést analýzu jejích 

motivací, sociálních vztahů, vlivu doby a prostředí na její jednání. 

Rok poté Wasserbauer svou představu o aplikaci metody Stanislavského na 

operu představil veřejně: 36 popsal postup studia Tarasovy rodiny, od ideových 

konferencí dirigenta, režiséra a výtvarníka, přes přednášky na nejrůznější témata až 

ke kontrolním mechanismům: natáčení určitých scén na magnetofon, studijního filmu 

apod. Vrátil se ve svém článku také k inscenování Mladé gardy, při kterém se dle 

svých slov přesvědčil o nutnosti důkladného studia pomocného i historického 

materiálu, opravdu kolektivního směřování k projektovanému výsledku a hlavně o 

nezbytnosti nové práce s hercem: ten, "připraven předběžnými studiemi pomocného i 

historického materiálu, kontrolován a korigován stále probíhajícími diskusemi a 

soudružskou kritikou všech spolupracovníků, opravdu na jevišti tvořil a jeho tvůrčí 

úsilí směřovalo k pravdivému zobrazení skutečnosti ve vší její životní 

mnohotvárnosti. "37 

36 Wasserbauer, Miloš: Naše práce na "Tarasově rodině" D.Kabalevského, Program Státního divadla 
v Brně VII, 1952, prosinec, s.16-17. 

37 Wasserbauer, Miloš: Naše práce na "Tarasově rodině" D.Kabalevského, Program Státního divadla 
v Brně VII, 1952, prosinec, s.I6-17. 
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Wasserbauer se mimo jiné hlásil k etické stránce Stanislavského teorií: 

předpokládal u interpretů maximální, iniciativní a samostatnou přípravu a soustředění 

na roli, nikoli jen její pěvecké zvládnutí, ale její celistvé pochopení. Jako režisér se 

pěvce snažil vést ke správnému pochopení postavy, jejího sociálního i místního 

zázemí, a tak např. při studiu Kovařovicových Psohlavců (Bratislava 1953) sólisty, 

sbor i balet mj. čekal rozbor Jiráskova románu a libreta opery, přednáška o selských 

bouřích v době pobělohorské, počítalo se s přehrávkami na zkouškách natočených 

nahrávek a s diskusemi pokud možno po každé zkoušce, s přehrávkou pro odborníky 

atd. Seznam pomocné četby zahrnoval nejrůznější beletrii (Jiráska, Němcovou, 

Baara ad.) i odborné studie o Jiráskovi a chodském kraji.38 Wasserbauer vyžadoval 

kolektivní zaujetí pro věc- ostatně Operní studio brněnské Janáčkovy akademie 

múzických umění, které od roku 1957 vedl, mělo především čelit sklonu pěvce 

k primadonství: "Podaří-li se pedagogovi v operním studiu vytvořit z operních herců 

opravdový, nově eticky cítící kolektiv, je půda připravena pro ideovou práci, která je 

základem každého nastudování operního díla."39 tvrdil Wasserbauer. Je zřejmé, že 

uvedené chápání tvůrčího kolektivu souvisí s obecnějšími stalinistickými tezemi 

padesátých let. 

••• 
Mladá garda a Tarasova rodina jistě představovaly pro režim díla ideální, 

ideologicky jasná - není divu, že si v Praze a v Brně stanovili hlavní úkol inscenace 

v podstatě stejně: boj proti fašismu, boj za mír a socialismus.40 Nicméně na začátku 

padesátých let se objevily pokusy tendenčně ideologicky vyložit také českou klasiku -

jak alespoň naznačují některé kritické ohlasy: Vladimír Bor pochyboval o možnosti 

vytyčit hlavní úkol ve Smetanově Prodané nevěstě tak, jak to podle něho učinili 

38 Vše uloženo v pozůstalosti Miloše Wasserbauera v Moravském zemském muzeu v Brně. 
39 Text uložen v pozůstalosti Miloše Wasserbauera v Moravském zemském muzeu v Brně. 
40 Hlavní úkol inscenace Mladé gardy Wasserbauer formuloval takto: "Bojujeme všemi prostředky 

proti německým okupantům, proti fašismu. Náš boj je uvědomělý, neboť vyvěrá z lásky k vlasti a 
z přesvědčení, že jedině cesta k socialismu je cestou k míru." (Poznámky uloženy v pozůstalosti 
Miloše Wasserbauera v Moravském zemském muzeu v Brně.) 

Velmi podobně viděl také hlavní úkol inscenace Tarasovy rodiny: "Nesmíme čekat se 
založenýma rukama, že někdo za nás vybojuje zápas s fašismem. Všichni si musíme najít místo 
v řadách bojovníků za socialismus a tak se nesmlouvavě postavit za světový mír." (Poznámky 
uloženy v pozůstalosti Miloše Wasserbauera v Moravském zemském muzeu v Brně.) 

Kritik Vladimír Bor tlumočí, jak si vytyčil řídící úkol při pražské inscenaci Mladé gardy 
kolektiv vedený režisérem Haasem: "Ukázat našemu lidu, jak Krasnodonci žili, bojovali a umírali 
za krásný život sovětských lidí a světa i nás, kteří žijeme velký boj za mír." (Bor, Vladimír: Naše 
opera v DŽ, o.c., s.541.) 
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v Plzni (samozřejmě po kolektivním prostudování Smetanových rukopisů, dobového 

národopisu a sociálního obrazu naší staré vesnice): "Mařenka bojuje za svou lidskou 

i společenskou svobodu proti zpátečnickým živlům staré vesnice."41 Stejně tak odmítl 

akceptovat, že "v Liberci při studiu Jakobína si v předběžných diskusích vyhodnotili 

postavu kantora Bendy jako postavu třídně kolísající a služebnou panskému světu".42 

Bohumil Karásek se zase rozčiloval nad tím, že si v Ostravě při inscenaci Dalibora 

vzali "na pomoc vulgární třídní rozbor doby a učinili pro inscenaci závěr, že Vladislav 

bude ničemným kosmopolitním králem, udržovaným mocí církevní inkvisice".43 Jak 

vidno, ad absurdum dovedená snaha o aktuální, politický výklad díla se ani u kritiků, 

kteří jinak dost podléhali dobové ideologii, nesetkal s nadšením- oba jmenovaní tyto 

případy odsuzují z pozice ochránců skladatele: inscenátoři podle nich nevěřili hudbě, 

svévolně přehodnotili postavy, jejichž charakter závazně určil skladatel coby první 

režisér. Obloukem se dostáváme zpátky ke Stanislavskému, k jeho požadavku, aby 

režisér operního díla důsledně vycházel z partitury, z hudby: "Úkolem operního 

režiséra je uslyšet ve zvukovém obrazu v hudbě obsažené jednání a přetvořit 

tento zvukový obraz v obraz dramatický, tj. zrakový. "44 Jinými slovy: skladatel uložil 

do partitury detailní návod k inscenaci a úkolem režiséra je ho pouze odkrýt. 

Stanislavskij se zde, jak dále uvidíme, setkává i s naší operní tradicí počínající 

Hilarem a Pujmanem, tradicí ovlivňující východiska operních režisérů i kritiků i 

v dalších desetiletích. Jak je vidět, mohly se dvě různé teze dobového pojetí divadla 

v opeře vzájemně vylučovat. 

••• 
Intenzivní příklon ke Stanislavského teoriím a hlavně přímá aplikace jeho 

"systému" byly pro české operní divadlo krátkodobou epizodou, v šedesátých letech 

vycházelo převážně z jiných zdrojů- výjimku představuje především Miloš 

Wasserbauer, který z těchto inspirací již nikdy nepřestane čerpat. Zůstal 

Stanislavskému nadále věrný především v základním náhledu na úlohu režiséra: 

41 Bor, Vladimír: Naše opera v DŽ, o.e., s.54l-542. 
42 Bor, Vladimír: Naše opera v DŽ, o.e., s.542. 
43 Z referátu Bohumila Karáska otištěného in: Anonym: Společné zasedání české a slovenské sekce 

DOR 25.6.1953 v Bratislavě, Divadlo 3, 1952, č.8, srpen, s.763-768. 
44 Z knihy Stanislavskij, K.S.: Statji, reči, besedy, pis'ma, Iskusstvo, Moskva 1953, v překladu 

Jaroslava Hacha otištěno pod pod názvem K.S.Stanislavskij o operním divadle, Sovětské divadlo 
IV, 1954, č.3, s.295-30 1. Časopis Sovětské divadlo přetiskl na začátku padesátých let několik 
podstatných textů Stanislavského a jeho vykladačů (především G.Kristiho) týkajících se opery, 
v nichž se analogicky k činohře uvažuje o herectví prožívání, o metodě tzv. fyzických jednání, ale 
také o potřebě kolektivního nadšení a soudržnosti. 
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inscenace měla podle něj vyhmátnout a zřetelně vyslovit hlavní ideje díla, aktuální 

pro současnou společnost- a vyslovit je skrze herce, skrze jejich pravdivé zachycení 

postav. "Stanislavský hledá v jevištním umění především hluboký životní obsah, 

hledá pravdu, velké city a velké myšlenky- upřímnost prožitků."45 zaznamenal si. 

Postupně se sice Wasserbauer odkláněl od popisně realistického vyjádření 

dramatického prostředí, které ještě v Tarasově rodině považoval "za jedinou 

správnou cestu k socialistickému realismu",46 nicméně nikdy nepřestal směřovat 

k jistému typu realistického divadla (podrobněji se k němu ještě vrátím). A 

prosocialistické zaměření prosvítalo i z dalších inscenací- a každopádně je jasně 

patrné v ideologických přípravách, ve kterých i v dalších letech pokračoval. 

Zůstal u pracovního postupu, který se mu u sovětských oper osvědčil, a tak se 

z jeho poznámek ještě o deset let později dozvídáme následující ideu inscenace 

Verdiho Síly osudu (Lipsko, 1963): "Lidé trpící nespravedlností společenského řádu a 

jeho morálkou a předsudky, nedovedouce si vysvětlit zákony společenské, považují 

je za ·osuď, který je stíhá. Tak se stává rasová a stavovská nenávist a sociální 

nespravedlnost jako produkt tehdejšího společenského řádu osudnou silou v lidských 

tragédiích jednotlivců a v utrpení a zbídačení mas."47 V roce 1967 (!)napsal do 

programu k brněnské inscenaci Janáčkovy Věci Makropulos: "Po jednotlivých aktech 

a po vyznění celého díla, vracíme se znovu na všední jeviště, na kterém dílo 

interpretačně vyrůstalo a které nám připomene, že osudy záhadné Marty, zpěvačky

herečky se odehrávaly na jevištích celého kapitalistického světa, a že tento svět je už 

jen divadlem, dramatickým a nebezpečným sice, ale divadlem, které už neobstojí 

před světlem skutečného, nového, socialistického života, který jen mladá Kristinka 

nejasně tuší."48 Kritikové zaznamenali Wasserbauerovo poselství, vyjádřené 

v závěrečném obraze inscenace: "Kristina má svazácky modrý svetr a kráčí směle a 

neochvějně stále vpřed, vstříc novým zítřkům. [ ... ]odhodlaně připaží ruce, jde vstříc 

světlu z reflektoru a budovatelsky projasní tvář."49 Pro ideologické premisy tedy 

Wasserbauer zásadně zpochybňoval výše uvedenou hlavní zásadu pujmanovské 

45 Z poznámek v pozůstalosti Miloše Wasserbauera v Moravském zemském muzeu v Brně. 
Wasserbauer výrok vypisuje z "Abalkina", což je pravděpodobně Leonid Ivanovič Abalkin, 
sovětský ekonom a politik, narozený v roce 1930. 

46 Z poznámek v pozůstalosti Miloše Wasserbauera v Moravském zemském muzeu v Brně. 
47 Z poznámek v pozůstalosti Miloše Wasserbauera v Moravském zemském muzeu v Brně. 
48 Wasserbauer, Miloš in: Janáček, Leoš: Věc Makropulos, program k inscenaci, Zemské divadlo Brno 

16.11.1962. 
49 Karbusický, Vladimír: Janáček vylepšený, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.2, s.57. 
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režie, podle níž má být režisér pouze co možná nejpřesnějším tlumočníkem partitury, 

která je sama o sobě závazným autorským projektem inscenace . 

••• 
československé operní divadlo se mělo po únoru 1948 učit správný 

inscenační styl také přímo od sovětských režisérů. V článku příznačně nazvaném 

Příklad naší jevištní operní tvorbě50 , podrobně rozebírá Marcela Lemariová 

(publicistka a zpěvačka pražského Národního divadla) bratislavskou inscenaci 

Evžena Oněgina Nikolaje Severjanoviče Dombrovského (z roku 1952). Vedle 

domácích inscenací Mladé gardy a Tarasovy rodiny je právě tato inscenace i 

v dalších dobových textech označována za mohutný impuls ve směřování 

k realistickému opernímu divadlu, za následováníhodný vzor. Dombrovskij rozžil 

jeviště nejrozmanitějšími drobnými realistickými detaily, vycházejícími z hudebních 

impulsů i z logického promýšlení situací. 51 Výsledkem měla být (a ohlasy se 

shodovaly v tom, že byla), řečeno se Stanislavským, životní pravda na jevišti

životně pravdivé jednání dramatických postav. Samozřejmě v historicky věrném 

prostředí. 

Stejná východiska Dombrovskij vzápětí (v únoru 1954) uplatnil v pražském 

Národním divadle. Na Borise Godunova dostal delší zkušební dobu, nežli bylo 

běžné, a velký počet jevištních zkoušek (sledovat je mohli i publicisté, což potvrzuje 

vysoké vzdělávací ambice, které hostování sovětského režiséra mělo), aby mohl 

vytvořit psychologicky propracované realistické divadlo, v dobových kostýmech a 

opět na historicky věrné scéně. Kritika jednomyslně obdivovala detailní vypracování 

postav, s Vladimírem Borem lapidárně řečeno: "operní zpěváctví se ztratilo 

v pravdivých postavách dramatu".52 Rudolf Jedlička, představitel titulní role, se 

v Zamyšlení nad Godunovem vyznal, že pro interprety byly zkoušky přímo 

uměleckou dílnou. A citoval Dombrovského radu, jak jednat v situaci, jak reagovat na 

partnera- radu, která jednoznačně vychází opět ze Stanislavského: "Jde-li například 

50 Lemariová, Marcela: Příklad naší jevištní operní tvorbě, Divadlo 3, 1952, č.5, květen, s.455-464. 
51 Tak třeba hned scéna úvodní: "Denní život tvoří spousta drobných, všedních starostí: -aby se dobře 

uvařila zavařenina- vidíme, jak se nad ní chůva starostlivě sklání a pečlivě sbírá pěnu, zda-li Táňa 
není příliš bledá- chůva se k ní starostlivě rozběhne, pokud jí to staré nohy dovolí, aby zjistila, zda 
není nemocná. Každá sebemenší změna je velikou událostí. Událostí je obžínková slavnost. Jak jen 
zazní z dálky zpěv vesničanů, Olga vzrušeně vyběhne a vyhlíží je a děvče, které uklízí zavařeninu, 
si samou horlivostí popálí prsty. Že je to velká událost, vidíme i z chování vesnických děvčat: jak si 
sdělují mezi sebou dojmy, jak se horlivě chystají k tanci- jedna se stydí a musejí ji postrčit." 
(Lemariová, Marcela: Příklad naší jevištní operní tvorbě, Divadlo 3, 1952, č.5, květen, s.456-457). 

52 Bor, Vladimír: Nové nastudování Borise Godunova, Literární noviny III, 1954, č.8, s.3. 
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Marina na schůzku s Dimitrijem, ať si stále uvědomuje, proč tam jde, co mu chce říci, 

co tím sleduje, co jí Dimitrij asi odpoví, jak ho chce přinutit, aby šel proti Borisovi atd. 

Stále si uvědomujte, jak je nutné prožívat 'vnitřní monology' i během doby, kdy 

nezpíváte."53 

Dombrovský byl sice představitelem jevištní poetiky, jejíž normativní 

prosazování u nás omezilo tvůrčí svobodu a umrtvilo snahy o moderní jevištní jazyk, 

ale na druhou stranu patrně byl (podle ohlasů publicistů i interpretů) fascinující, 

inspirativní osobností- jakkoli je třeba všechna oficiální vyjádření z té doby brát se 

značnou rezervou. Se stejným obdivem byl přijat další sovětský režisér, který přišel 

sedm let poté, v roce 1961, aby v Národním divadle inscenoval Prokofjevův Příběh 

opravdového člověka- Georgij Pavlovič Ansimov. Také on se hlásil ke 

Stanislavskému, za podstatné v jevištním umění považoval především "jednání 

zaměřené k 'řídícímu úkolu.· Jednání je základní funkcí jevištního hrdiny- jednající 

osoby. Jednání je nezbytnost aktivně něčeho dosahovat, odlišuje postavu na jevišti 

opravdu žijící od bytosti vykonávající cizí skutky, pronášející cizí slova, zpívající cizí 

hudbu."54 Vycházel ze Stanislavského ale daleko volněji, 55 především přišel s jinou 

poetikou: nezkoumal již sociální ani místní zázemí postav, ba přímo tvrdil, že "není 

důležité, jaké bylo prostředí, v němž se příběh odehrál, nebo jakou vojenskou 

hodnost měl raněný hrdina. Důležité je, že to byl člověk, který v těžké situaci, jež byla 

prověrkou jeho charakteru, ve zkoušce obstál."56 Nenapodoboval stylizovaně 

skutečnost, ale spolu s výtvarníkem Josefem Svobodou hledal výmluvné divadelní 

řešení, které by postihlo "všelidskou myšlenku díla."57 

Ještě markantněji se zásadní proměna pohledu na operní inscenaci projevila o 

dva roky později, kdy Ansimov v Národním divadle inscenoval Prokofjevovu Lásku ke 

třem pomerančům. 58 Předvedl antiiluzívní divadlo odkazující k ruské avantgardě 

dvacátých let (Tairov, Mejerchold), všechno úsilí směřoval k tomu, "aby měl divák 

53 Jedlička, Rudolf: Zamyšlení nad Godunovem, Lidová demokracie 7.2.1954. 
54 Ansimov, Georgij Pavlovič: Vždycky se začíná znovu, Panton, Praha 1983, s.l9. 
55 Sám tvrdí: "Genialita učení Stanislavského spočívá v jeho vnitřní pružnosti. Každý režisér si 

z mnoha prvků systému může vybrat to, co je mu blízké, co je blízké jeho individuálnímu chápání 
podstaty umění, profesionální škole, která ho vychovala." (Ansimov, Georgij Pavlovič: Vždycky se 
začíná znovu, o.c., s.l9) 

56 vp: Příběh opravdového člověka jako opera, rozhovor s Ansimovem, Praha- Moskva 4.2.1961. 
57 az: Cesty a perspektivy současné opery, rozhovor s Ansimovem, Lidová demokracie 12.3 .1961. 
58 Ansimov ještě před tím (v sezóně 1961/1962) v Národním divadle inscenoval Šebalinovo Zkrocení 

zlé ženy a vrátil se do Prahy také v sedmdesátých letech inscenacemi dalších dvou Prokofjevových 
oper: Vojna a mír ( 1970) a Semjon Kotko ( 1977). 
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neustále dojem, že všechno, co se na jevišti odehrává, je představení, divadlo, a 

nikoli kus reálného života[ ... ], aby nezapomínal na to, že před ním nejsou králové 

ani princové, nýbrž zpěváci, kteří krále, čerty, doktory hrají."59 Tedy žádná nápodoba 

reality a žádné vciťování do postavy, ale neskrývaná divadelnost: režisér posadil 

orchestr na jeviště, zpěváky oblékl do civilu a nechal je na jevišti přebírat a po 

výstupu zase odkládat pro postavu charakteristickou rekvizitu či kus oděvu (koruna, 

žezlo a říšské jablko pro krále, honosný plášť pro ministra apod.). A vrátil se tu 

k avantgardnímu snu, aby předměty teprve hereckou akcí nabývaly významu

obyčejné štafle se tak postupně staly vysokou horou i hlubokou propastí. 60 česká 

kritika si libovala, jak režisér ústrojně využil prostředků meziválečné avantgardl1 
-

byl rok 1963 a české operní divadlo se na domácí avantgardní tradici také již výrazně 

rozvzpomínalo . 

••• 
Jedním z těch, kteří se k vyjadřovacím prostředkům meziválečné divadelní 

avantgardy v šedesátých letech programově vraceli, byl Ladislav Štros. Mladý 

režisér se hned prvními inscenacemi razantně distancoval od socialistického 

realismu (pravda, v době, kdy už byl tento inscenační styl všeobecně považován za 

slepou uličku)- v roce 1961 dokonce (možná přeci jen trochu riskantně) inscenací 

dalšího díla o hrdinském boji sovětského lidu za druhé světové války: Žiganovovy 

opery o tatarském básníkovi zvaném Musa Džalil, umučeném v cele moabitského 

vězení. Štrosova inscenace se tak zásadně liší od inscenací Mladé gardy a Tarasovy 

rodiny z počátku padesátých let a mimo jiné dokumentuje také obecnou proměnu 

operního divadla, ke které u nás na přelomu padesátých a šedesátých let došlo: 

proměnu pozice režiséra v divadelní struktuře i proměnu jevištních prostředků. 

59 Ansimov, Georgij Pavlovič: Vždycky se začíná znovu, o.c., s.89. 
60 "Truffaldino a princ jdou, rozhlížejí se bojácně, jeden druhého musí podpírat. Najednou se jim 

v cestě objeví obyčejné štafle, jak jich používají elektrikáři. Jakmile Truffaldino a princ spatří štafle 
se třemi čtyřmi příčkami, ustrnou, hledí s obavami na vrchol žebříku pro ně tak vzdálený a 
odmotávají provaz, který měli ovinutý kolem ramen. Je jasné, že před sebou vidí horu.[ ... ] Jdou 
dál. A tu se jim v cestě objeví týž žebřík, tentokrát postavený napříč. Princ s Truffaldinem hledí 
dolů mezi příčkami, těsně přimknuti jeden k druhému tuhnou strachem a hrobovým chladem, 
který vane z 'propasti'. Opět si jeden z nich dodá odvahy a začne se plazit kupředu, zatímco druhý 
s hrůzou a nejistotou čeká." (Ansimov, Georgij Pavlovič: Vždycky se začíná znovu, o.c., s.90-91.) 
Srovnej též v br: Prokofjevova Láska ke třem pomeranči'm1, Lidová demokracie 4.6.1963. nebo 
Hilmera, Jiří: Mejerchold Prokofjev Ansimov - Svoboda a tři pomeranče, Hudební rozhledy 
XVI, 1963, č.22, s.924-928. 

61 Viz např. Candra, Zdeněk: Smějeme s s Prokofjevem, Práce 4.6.1963. nebo Karásek, Bohumil: 
Podmaňující gejzír, Rudé právo 5.6.1963. 
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Štros se totiž představil jako režisér, jemuž je blízké metaforické, poetické 

divadlo Emila Františka Buriana. Nad prázdné jeviště výtvarník Květoslav Bubeník 

pověsil velkou projekční plochu ve tvaru gilotiny, Damoklova meče vznášejícího se 

nad Džalilovou hlavou, metaforické znázornění vězení. Na začátku představení a 

mezi obrazy zněly Džalilovy verše (doplněné režisérem) a z projekční plochy se 

dívaly velké oči. Poeticky režisér též "vyprávěl" situace: "Básník je na jevišti vězněm 

tmy. Měkká louč světla ozařuje jeho postavu, jiné, nepřirozeně ostré světelné kužele 

představují protivníka. [ ... ] Raněný bojovník se brání s vypětím posledních sil. Na 

jevištní plochu se vkrádají tři kužele světla, ohmatávají okolí, blíží se k raněnému a 

uzavírají ho v těsném obklíčení. Na promítací ploše se vtom objeví nasazené 

bodáky."62 

Takovéto metaforické, významové využití světla, stejně jako burianovské 

střídání akce na jevišti a na projekci a kombinace symbolické projekce s jinými 

jevištními prostředky (zde verši znějících z reproduktoru) jsou u Štrose později již 

vzácné. Nicméně, jak uvidíme, nadále bude vycházet z principů, které meziválečná 

avantgarda objevila: součástí jeho rukopisu se stane především onen metaforický 

divadelní jazyk, využívající zkratky (s Burianem ho spojují i oblíbené symboly- síť či 

tančící smrt)- a ne náhodou si za svého ideálního spolutvůrce zvolí Vladimíra 

Nývlta, Burianova poválečného výtvarníka. Vždy jim (opět po vzoru avantgardy) 

půjde o nezvyklý, osobitý divadelní tvar, v němž se nepopisuje skutečnost, ale vytváří 

skutečnost nová- jevištní. V jejím formování má hlavní slovo samozřejmě režisér

inscenace odráží jeho pohled na dílo, ale také do jisté míry jeho pohled na svět. 

••• 
Vraťme se ale ještě zpátky: na meziválečnou avantgardu u nás v operním 

divadle poprvé programově navázala Velká opera 5. května. Opera tu byla 

především divadlem- záměrně konstruovanou jevištní znakovou strukturou, odtud 

jednak přístup k operní partituře jako ke specifickému divadelnímu textu, který mohou 

inscenátoři do značné míry po svém, osobitě vykládat, jednak důraz na podívanou, 

na výrazovými prostředky bohaté a pestré jevištní dění. A odtud také zesílení vazby 

režiséra a výtvarníka: režisér často vykládal dílo především skrze antiiluzívní 

scénografii, jež mohla mít charakter symbolický (hákový kříž ve slavné Kašlíkově -

Trostrově inscenaci Smetanových Braniborů v Čechách), či prostě otevřeně divadelní 

62 Bajer, J.: Musa Džalil na scéně pražského Národního divadla, Slovenská hudba IV, 1960, č.l2, 
s.606-607. 

19 



(jako v neméně slavné Kašlíkově - Svobodově inscenaci Smetanovy Prodané 

nevěsty). 

Jedním z důsledků politického a uměleckého vývoje po únoru 1948 bylo i 

narušení tohoto úzkého sepětí výtvarníka a režiséra, kteří společně hledali podobu 

inscenace, přičemž často bylo těžké odlišit podíl každého z nich na výsledku. 

Unifikace jevištního stylu znamenala potlačení osobitosti jak režiséra, tak výtvarníka, 

scénický prostor přestal být spolutvůrcem dramatického dění a výtvarníci se 

v předepsaném úsilí o popisný realismus převážně vrátili k malovaným prospektům a 

kulisám, k iluzívní scéně, proměňujcí se náladotvorným svícením- a to do značné 

míry i František Troster a Josef Svoboda. V Příhodách lišky Bystroušky (1954) tak 

Troster například Kašlíkovi vykouzlil lesní zákoutí s vysokými stromy, jejichž kmeny i 

lístky byly vyvedeny do nejmenších detailů, okna myslivny (s okeničkami) zdobily 

květiny, vedle kurníku bylo naskládané dřevo, keříky ... K Daliborovi (1955) navrhl 

historizující výpravu, která podle Jiřího Hilmery patří k těm, "v nichž byla Trostrova 

osobitost potlačena dobovými postuláty nejhlouběji". 63 Kritika si ovšem libovala, že je 

"první dějství situováno opět na pražský hrad, do scenerie ne nepodobné historické 

dnes už výpravě štapferově."64 Když si Josef Svoboda v roce 1952 troufl do 

Braniborů v Čechách pro scénu loučení kmeta a lidu s domovem navrhnout 

abstraktní výtvarné řešení (neutrální prostor, jen vertikálně členěný), způsobilo to 

takovou nevolí, že musel po premiéře na prospekt domalovat českou krajinu, jíž 

dominoval Říp (k tomu stará lípa a skaliska).65 

Po násilné fúzi Velké opery 5. května s Národním divadlem šli její režiséři 

každý svou vlastní cestou: na kratší či delší dobu více či méně dobrovolně 

63 Hilmera, Jiří: František Troster, Divadelní ústav Praha 1989, s.l37. Hilmera zároveň upozorňuje na 
to, že výslednému návrhu, poplatnému dobovým postulátům, předcházelo několik studií, které 
Troster připravil a "za nimiž očividně stojí inspirace piransiovými 'Carceri'. Barokní podnět tu 
však tlumočil vlastní mluvou moderního výtvarníka a ve velkorysém rozvrhu zachytil kompozice 
silné scénické působivosti." 

64 Karásek, Bohumil: "Dalibor" v Národním divadle, Rudé právo 30.5.1955. Vysoce si výpravy cení i 
další kritikové srovnej např: Kopecký, Emanuel: Nově nastudovaný Dalibor, Prác~ 2.5.1955. 

65 Změny v inscenaci spokojeně popsal Vladimír Bor, a to např. v článku "Braniboři v Cechách" na 
Národním divadle, Hudební rozhledy 5, 1952, č.l8, s.l6-17.: "Místo obrazu českého venkova, 
místo siré krajiny, dušené smutkem a utrpením, jak bylo asi záměrem scénu ladit, čišel zde jakýsi 
imaginární prostor, jakýsi scénický smutek abstraktní, při čemž z půdorysu trčela do pozadí jeviště 
nepochopitelná šikmá, připomínající ještě tak nejspíše holý lyžařský můstek. I tato závažná vada 
byla při přestudování odstraněna a výtvarník J.Svoboda, který postavil životný, dobově zabydlený 
prostor zemanské usedlosti ( l.obraz) i skutečně pražský obraz středověkých ulic a střech s jakýmsi 
týnským dómem v pozadí (2.akt), vytvořil potom pro obraz lidu s kmetem českou krajinu s Řípem, 
starou lipou a skalisky. 
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rezignovali na režijní výboje, nebo byli umlčeni. Jiří Fiedler patrně patřil v nových 

podmínkách k přijatelným režisérům, o čemž svědčí to, že do repertoáru Národního 

divadla bylo převzato šest jeho inscenací z Opery 5. května. On sám na dva roky 

přešel do Národního divadla, v padesátých letech působil v Bratislavě, poté v 

pražské Armádní opeře a v Hudební divadle v Karlíně. V šedesátých letech, kdy se 

spolupodílel na operním dění v Ústí nad Labem, nepatřil k určujícím domácím 

režisérským osobnostem. 

Na režisérské konto Karla Jerneka v 50. letech přibylo přes sedmdesát (!) 

inscenací děl operních i činoherních, především v Bratislavě, Liberci, Olomouci a 

Pardubicích. Do pražského Národního divadla se Jernek vrátil až na sklonku 50. let, 

aby se stal jedním z jeho kmenových operních režisérů. 

Alfréd Radok, který ve Velké opeře 5. května nakládal s operními (a 

operetními) díly nejsvobodněji, nejradikálněji je přizpůsoboval svým inscenačním 

cílům (propagoval právo inscenátora na úpravy libreta, domýšlel či přehodnocoval 

motivace postav, a tím i smysl celého díla), 66 se po likvidaci souboru k opeře bohužel 

v Československu již nikdy nevrátil. Jeho osudy v první půli padesátých let jsou 

dostatečně známy: jako nekompromisní režisér, který se nevzdal metaforického 

scénického jazyka, musel odejít z Národního divadla a na čas skončil v Divadle 

státního filmu a poté ve Vesnickém divadle. 

Václav Kašlík byl přijat do Národního divadla, kde dle svých slov procházel 

realistickým obdobím.67 Kašlík byl celkově skeptický vůči svému působení na první 

domácí scéně, a to i v následujících desetiletích: tvrdil, že "jen zřídkakdy mohl v tom 

velkém nepružném celku tří divadel a pěti souborů, spojených pod hlavičkou 

Národního divadla, vytvořit něco mimořádného."68 Každopádně se tak nestalo 

v padesátých letech, kdy se plně podřídil dobovým stylovým požadavkům. Noviny 

stručně informují, že v inscenaci Vomáčkova Vodníka "pracoval v souhlase 

66 Nejdále došel v inscenaci Lehárovy operety, kterou přezval na Veselá vdova?: zcela přepracoval 
příběh i reálie- nápadníci Veselé vdovy chtěli získat pro svou vlast troubu zdokonaleného 
gramofonu, Danilo (zde Operetní tenor) byl detektivem a jezdil po jevišti na starodávném bicyklu, 
Veselá vdova se snášela z provaziště v balónu a srkala brčkem grenadýnu, večerem provázel 
konferenciér His Master's Voice ... Radok se skrze inscenaci vyznával z okouzlení světem konce 
století- stejně jako například později v inscenaci Šamberkova Jedenáctého přikázání. Své 
inspirativní úvahy o operní režii shrnul v článku Kdo věren Bohu, císaři a králi aneb k nové operní 
režii, Rytmus XV, 1947, č.2, s.24. 

67 Viz např. Karásek, Bohumil: S Václavem Kašlíkem, rozhovor, Hudební rozhledy 16, 1963, č.5, 
s.190-193. 

68 Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s.46. 
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s tradicemi naší národní opery", 69 že je jevištní rozvrh v inscenaci Křičkových 

českých jesliček "přiléhavý, [režisér] vytváří malebné skupiny davu, i jednotlivce 

dovede vhodně umístit",70 že inscenace Kovařovicových Psohlavců "má živý a rušný 

spád", 71 že se Kašlík při režírování čarostřelce "soustředil na realistické prokreslení 

scén",72 že "v promyšlené režii [Příhod lišky Bystroušky] odhalil poetické krásy této 

opery"73 atd. atd. 

Poměrně pozdě, až v roce 1958, přišli Kašlík se Svobodou s inscenací, která 

se až provokativně vymykala dobovému inscenačnímu úzu- a zároveň inscenační 

tradici díla: s Prodanou nevěstou, nazývanou "šátečková". Nad touto Smetanovou 

operou se Kašlík se Svobodou poprvé sešli už ve Velké opeře 5. května: jejich 

inscenace, která manifestovala odpor proti iluzivně realistickému divadlu, 

proklamovala divadelnost a svobodu fantazie, tehdy vzbudila pořádný rozruch. 

Dospěli v ní k hravému prostoru, který se mohl v mžiku proměnit: plátěné stěny 

stavení se rozhrnovaly jako opony, sedláci mohli hospodu natočit tak, aby se k nim 

nedostaly rozzlobené ženy, Kecal přeskakoval střechy, zavěšená střecha "vyzváněla" 

jako zvon, nebo se proměnila v houpačku (Mařenka na ní houpala Vaška, když ho 

balamutila svou árií), obří květy slunečnic skryly Mařenku s Jeníkem, aby si mohli v 

klidu vyznat lásku ... Pozoruhodné je, že zatímco Svoboda s odstupem let stále 

považoval tehdejší Kašlíkovu roztančenou režii za optimální,74 Kašlík ji ve svých 

vzpomínkách označil za nevydařenou.75 Zatímco Svoboda se s nadšením rozepsal o 

metaforickém jevištním dění plném fantazie, Kašlík pouze konstatoval, že mu byla 

"proti mysli popisně realistická inscenace díla, kdy všechna jednání se proti logice 

děje (sic!) odehrávají pouze na návsi. Je dost nepravděpodobné, že by se milenci ve 

Věrném milování domlouvali na otevřeném veřejném prostranství." Umístili tedy se 

Svobodou "recitativy pravidelně před průsvitnou oponu a za ní se viditelně v tazích 

připravovala scéna na zpívaná čisla sborová nebo sólová."76 Kašlík tady ryze 

prakticky uvažuje v rovině životní pravděpodobnosti, kterou by mělo jeviště odrážet! 

69 rk: Vomáčkův ,,Vodník" opět na scéně, Svobodné slovo 9.12.1948. 
70 R.F.: Křičkovy "České jesličky", Lidová demokracie 20.1.1949. 
71 R.F.: Psohlavci v Národním divadle, Lidová demokracie 2.6.1951. 
72 Bh: Weberův "Čarostřelec" v pražském Národním divadle, poškozený výstřižek, uloženo v archivu 

Národního divadla Praha v obálce se signaturou O 53 i. 
73 jp: "Liška Bystrouška" v Národním divadle, Lidová demokracie 8.5.1954. 
74 viz Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990, s.28-29. 
75 viz Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, o.c., s.42-43. 
76 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, o.c., s.42-43. 
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V hledání logického scénického řešení Kašlík pokračoval i ve dvou dalších 

inscenacích Prodané nevěsty v Národním divadle, v obou případech s Josefem 

Svobodou, ovšem pokaždé v rámci naprosto jiné jevištní poetiky, resp. odlišného 

výtvarného klíče. Výprava z roku 1955 respektovala dobové požadavky: byla tedy 

malířská a iluzívní. Vycházela z předchozí Boháčovy inscenace, druhé jednání bylo 

jen jemně pozměněnou variantou (!). Novum nikoli formální, ale interpretační, 

přinesla především scénografie k jednání prvnímu: vesničané se totiž 

neshromažďovali na návsi, ale na dvoře hospody (podobné dílčí změny uvnitř 

v zásadě dodržované interpretační tradice jsou u nás dodnes nejčastější metodou 

operní režie). K inscenaci, určené pro zájezd do Moskvy, se ještě vrátím na jiném 

místě, budiž jen řečeno, že Kašlíkova režijní koncepce rozhodně nebyla vnímána 

jako provokativní, Kašlík byl pouze kritizován za odklon od pujmanovské estetiky- a 

sám ve svých vzpomínkách trochu provinile konstatoval, že "divadelní odborníci 

v SSSR se upřímně vyjádřili, že od nás čekali pomoc v daleko průbojnějších 

inscenacích. "77 

Takovou průbojnější inscenací tedy byla ta z roku 1958, nastudovaná 

tentokrát pro zájezd na západ: do Bruselu. Vášnivě se nad ní debatovalo, ovšem 

příznačně nikoli nad Kašlíkovým výkladem situací a postav, ale téměř výhradně nad 

scénografickým řešením- a nad rytmem inscenace, který do značné míry 

Svobodovo scénografické řešení předurčilo, nebo jinak (z pohledu režiséra) řečeno: 

nad rytmem, který scénografické řešení mělo umožnit. Kašlík byl opět kritizován 

z pozic pujmanovské estetiky- tedy nikoli už z pozic socialistického realismu(!). 

Svoboda "prostor scény se základně naznačenou lokalitou (roh hospody, kout jizby) 

vykryl vypnutými plátěnými kosočtverci šátků s lidovým ornamentálním motivem 

v dolním cípu."78 Pohyblivé šátky členily podle potřeby jeviště, mohly v mžiku otevřít 

či uzavřít prostor, vytvořit intimní či veřejné prostranství. Po návratu inscenace 

z Bruselu byl Svoboda donucen na některé šátky domalovat náznak konkrétní 

lokality: okna, chaloupky. Zatímco to scénograf ale považoval za nepříjemný ústupek 

moci, Kašlík s odstupem let soudil, že se Svobodou poněkud přestřelili a napsal: "po 

návratu do Prahy jsme této inscenaci Prodané nevěsty dali konkrétnější rysy, neboť 

v podstatě je to realistická opera."79 

77 Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, o.c., s.58. 
78 Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1983, s.87-88. 
79 Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, o.c., s.60. 
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Rozdílný Kašlíkův a Svobodův názor na jejich společné inscenace Prodané 

nevěsty výmluvně odráží odlišnost jejich náhledu na operní divadlo (která ovšem do 

budoucna nebránila tomu, aby spolu vytvořili význačné inscenace): Kašlík stále 

uvažuje o vztahu jeviště a reality, i po prostoru maximálně proměnlivém touží 

především proto, aby mohl jeviště rychle členit a přiblížit tak situace životní 

pravděpodobnosti. Svobodu naproti tomu provokuje sama realita jeviště, která se 

poddává scénografovi - kouzelníkovi. 

••• 
V šedesátých letech se Kašlík se Svobodou přes tento různý náhled na operní 

inscenaci společně částečně vrátili k hledačství Velké opery 5. května, především ke 

snaze o tzv. kinetickou scénografii (řeč o ní bude dále). Jak uvidíme, Kašlík patřil 

k režisérům, kteří Josefa Svobodu svými požadavky na proměnlivost jevištního 

prostoru inspirovali při jeho hledání originálního, novátorského scénografického 

řešení, nicméně v padesátých letech k pozoruhodnějším výpravám dospěl především 

s jinými režiséry- v činohře (a v Laterně magice) s Alfrédem Radokem,80 na přelomu 

padesátých a šedesátých let pak s Otomarem Krejčou81 a Jaromírem Pleskotem,82 

v opeře s Bohumilem Hrdličkou. 

Mladému opernímu režisérovi kritika začala záhy po únoru 1948 vyčítat, že 

v ostravských inscenacích Smetanova Dalibora či Verdiho Maškarního plesu patřičně 

nenapodobuje realitu, nevede herce k prožívání role, ale předkládá stylizované 

jevištní obrazy ve stylizovaném (nikoli tedy popisném, historizujícím) prostoru.83 

Přestože se patrně tu více, tu méně vzpíral oficiálním stylovým požadavkům, viděla 

v něm kritika režiséra velkého talentu. Povšimlo si ho i vedení Národního divadla, kde 

získal v sezóně 1952/1953 angažmá. A kde nadále zlobil nedostatečně realistickými 

jevištními řešeními: třeba když ve Verdiho Rigolettovi (v roce 1954) přimyslel 

80 Jedenácté přikázání ( 1950), Lumpacivagabundus (I 952), Loupežník (1954), Vysoké letní nebe 
( 1955), Stalo se v dešti ( 1955), Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou ( 1956), Zlatý kočár 
( 1957), Podzimní zahrada ( 1957), Komik ( 1957), Návrat ( 1959). 

81 Srpnová neděle ( 195 8), Strakonický dudák (1958), Jejich den ( 1959), Racek (1960), Drahomíra 
(1960), Majitelé klíčů (1962), Romeo a Julie (1963) ad. 

82 Porážka (1957), Smrt obchodního cestujícího (1959), Hamlet (1959). 
83 Srovnej např. Bor, Vladimír: Naše opera v DŽ, o.c., s.545: "Co je však Hrdličkovou chybou, je 

způsob, jak někdy vytváří obrazy života na scéně. Pravděpodobně sveden bohatým výtvarným, 
snad přímo malířským cítěním, zaměřuje se Hrdlička k tomu, že scénický život často komponuje 
do malebných (v postojích i dekoračně a světelně) obrazů, z nichž pro krásu pohledu nechá 
vyprchat život. Některé tyto obrazy už pak nejsou obrazy živých akcí a reakcí lidí v dramatických 
situacích, nejsou to obrazy života, obrazy vášní a citů, ale obrazy stylisované ztrnulostí, obrazy
momentky, v nichž pro krásu statické harmonie se dramatický život zastavil, odumřel." 
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"postavu jakéhosi zlého ducha vévody nebo scénu s kordem a číší", 84 hudebníky a 

stylizované pávice za prosvěcovanými stěnami interiéru85 atd. Hrdlička se Svobodou 

komponovali nepopisné, emotivní obrazy- pomocí rozvrstvení prostoru, světla, 

herecké akce: v závěru Rigoletto stojí "tam, kde by byl geometrický střed, průsečík 

všech úhlopříček jeviště. [ ... ]Jeviště je tu zdviženo šikmou plochou podlahy, která 

trčí do prostoru jako útes skály. Zlý konec ještě netušící Rigoletto se dovleče 

s mrtvolou Gildinou až na samý okraj tohoto útesu. Celá ostatní scéna je ve tmě, jen 

do Rigoletta doslova bijí zkřížené kužele světel z reflektorů. "86 

Zvláštní kapitolu v historii českého poválečného operního divadla tvoří 

diskutovaná Hrdličkova (a Svobodova) inscenace Kouzelné flétny- obdivovaná a 

odmítnutá.87 Inscenace přichází v roce 1957, kdy už kritika téměř jednohlasně vítá 

odklon od schematického, popisného realismu a všude se ozývá volání po 

"znovunastolení umělecké osobitosti, po nových smělých výbojích vyhraněných 

tvůrčích individualit".88 A tak se inscenace, ve které Hrdlička dovršil odklon od 

jakékoli formy realismu směrem k symbolickým obrazům, Svobodovými slovy ke 

světu "pocitových i myšlenkových asociací, které v sobě dílo má", 89 jevila jako dlouho 

očekávané osvěžení soudobé divadelní praxe. Do té se kritika ostatně při této 

příležitosti pořádně opřela: nacházela pro ni jen výrazy jako šeď, konvence, 

pohodlnost, bezduché řemeslničení, muzeální historismus, zvetšelé inscenační 

postupy atd. 

V neutrálním, černými závěsy vykrytém prostoru hrálo jednu z hlavních úloh 

světlo: jako dramatický element, spoluhráč, poetický prostředek. (V šedesátých 

letech Josef Svoboda se světlem, jak dále uvidíme, přímo kouzlí.) Přichází dirigent, 

"z prostoru se ozývají tři temná, tajemná zahřmění, jako by se otřásl všechen prostor. 

Světla hasnou, opona se rozvírá. Hledíš na obrovitou bránu z kovových plátů. [ ... ] 

Naráz se rozsvítí světla v orchestru a konečně zaznívají první tři akordy předehry. 

[ ... ] Předehra skončila, železná vrata se nehlučně otvírají a ty hledíš do temného 

prostoru. Zprava vniká na jeviště proud světla a v jeho bílé záři ustupuje bránící se 

84 Eckstein, P.: Odpovědný úkol, Hudební rozhledy 7, 1954, č.l6, s. 745. 
85 viz: Schorm, Evald: Inscenace Rigoletta očima diváka, Divadlo 6, 1955, č.5, s.460. 
86 Hepner, Václav: Scénické výtvarnictví na pražských jevištích, Divadlo 6, 1955, č.2, s.l32. 
87 Inscenaci Kouzelné flétny i její ohlas podrobně analyzuj i ve studii Talent pod tlakem doby, 

Divadelní revue 15, 2004, č.l, s. 3-22. 
88 Takto shrnují dobovou náladu umělci podepsaní pod obhajobou Kouzelné flétny (Lidové noviny 

26.1.1957). 
89 Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1992, s. I ll. 
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princ Tamino: "Zu Hilfe, zu Hilfe ... " Světlo jej zahnalo až na druhou stranu, studeně 

přejelo hlavy diváků.- "Stirb. Ungeheur!"- dvě žárovky- hadí oči mizí a tři 

královniny dámy zachraňují hrdinu."90 V závěru světlo přímo vyjadřovalo ideu 

vítězství moudrosti nad zlem (tj. jasu nad tmou), když se při slovech "Hle zář slunce 

svítá/ a hloub klesla noc./ Tatam škůdců zrádných/ záškodná je moc"91 rozsvěcovalo 

jeviště i hlediště: "všude je víc a víc světla, až celé divadlo při závěrečných verších 

zazáří naplno."92 

Základním symbolickým gestem inscenace bylo rozlišení světa Královny noci 

a Sarastrovy říše- v kostýmech, ve scénických doplňcích, patrně i v pohybové 

stylizaci. Pro Hrdličku byly Mozartovy postavy "nadčasové symbolické figury", 93 

zasadil je tedy do různých dob, spojoval s různými reáliemi. Královna noci přijela ve 

fiakru, doprovázena suitou představující tresť zla, suitou "reakčních, militaristických 

postav světové historie: kožený esesácký kabát, napoleonská a prušácká uniforma, 

condottier". 94 Postavy neměly tváře: pod průhlednou punčochou, přetaženou přes 

obličej, se jim rýsovaly jen ústa, nos- obraz dekadentního, mrtvolného světa. 

Sarastro v obleku, s kravatou, na očích brýle, jeho radní "v dokonalé úpravě 

dvouřadových obleků, případně zimníků a klobouků", 95 to byli současníci diváků- v 

"chrámu" stály jen dvě zástěny s věšáky, na které na začátku druhého jednání 

(shromáždění Sarastrovy rady) kněží, jeden po druhém, odkládali kabáty a klobouky, 

Sarastro- lékař dobra, lékař lidských duší, zpíval svou árii u Pamininy nemocniční 

kovové postele. Zkoušku, kterou Tamino s Paminou museli projít, Hrdlička převedl na 

cestu koncentračním táborem: "Na dvou strážních věžích stojí figuríny z královniny 

suity, které čtyřmi reflektory střídavě ozařují zmítající se, oslepený, poslušný dav, 

oblečený do civilních šatů. Jeho středem procházejí oba hrdinové vzhůru 

k obrovskému světelnému kotouči."96 

Lidstvo přes mnoho válek konečně dospělo k míru, překonalo všechny hrůzy, 

co na sebe připravilo, jmenovitě koncentrační tábory- i v těch si uchovalo víru 

90 Hach, Jaroslav: Kouzelná flétna, Divadlo 8, 1957, č.3, s.219. 
91 Libreto citováno podle: Linhart, Lubomír: Flétna kouzlem obdařená, Tvorba 22, 1957, č.9, s.11. 
92 Linhart, Lubomír: Flétna kouzlem obdařená, Tvorba 22, 1957, č.9, s.11. 
93 JH [Hach, Jaroslav]: Poctivé slovo umělce ... , z rozhovoru s B.Hrdličkou, Divadlo 8, 1957, č.5, 

s.438. 
94 Hach, Jaroslav: Kouzelná flétna, Divadlo 8, 1957, č.3, s.222. 
95 Očadlík, Miroslav: Flétna kouzla zbavená, Tvorba 22, 1957, č.6, s.8. 
96 Hach, Jaroslav: Kouzelná flétna, Divadlo 8, 1957, č.3, s.222. 
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v dobro. A snad dospělo k jisté moudrosti. Takto se mi jeví nejobecnější poslání 

Hrdličkovy inscenace.97 

Hrdličkova Kouzelná flétna se hrála pouze sedmkrát, nicméně debatovalo se o 

ní ještě mnoho měsíců. Vyprovokovala také diskuse o obecnějších otázkách operní 

režie, v jejichž rámci se také otevřeně kritizoval vývoj operního divadla po roce 1948. 

Bohumil Hrdlička zřejmě napomohl opětovnému prosazení obrazného divadelního 

vyjadřování (nebo ho alespoň urychlil). Sám se bohužel už na dalších proměnách 

českého operního divadla nepodílel- po událostech kolem Kouzelné flétny (a jejím 

téměř okamžitém stažení z repertoáru)98 totiž emigroval do "západního" Německa, 

kde doufal najít svobodnější prostředí pro tvorbu. 99 

Politický tlak v padesátých letech tak od operního divadla odstavil dva 

výjimečné režiséry: Alfréda Radoka a Bohumila Hrdličku- a troufám si odhadovat, že 

oba mohli do jeho podoby velmi razantně promluvit. Hrdličkova inscenace Kouzelné 

flétny totiž sice svým způsobem předznamenává další divadelní dění u nás, ale na 

druhou stranu zůstává ojedinělá v důslednosti, s jakou režisér realizuje přesvědčení, 

že jeviště je umělá realita, a to se všemi důsledky: mohou se tu tudíž bez problémů 

setkávat slohově naprosto disparátní divadelní symboly- znaky. Jde jen o to, aby 

vzbudily patřičnou asociaci (esesácké kabáty, napoleonská čapka= zlo v lidech; 

Sarastro u nemocniční postele = lékař, dvůr koncentračního tábora = zkouška, kterou 

si na sebe lidstvo upletlo; rozsvícení na jevišti i v hledišti= vítězství jasu nad tmou, 

dobra nad zlem), a přispěly tak k pochopení základní výpovědi, kterou se režisér 

domnívá přečíst v (Mozartově) díle a kterou chce diváky oslovit. 

Hlavním (a vlastně skoro jediným, zato zásadním) argumentem proti 

Hrdličkově inscenaci Kouzelné flétny byl o tradiční inscenační přístup opřený názor, 

97 Ostatně potvrzují to i Hrdličkova slova před premiérou: "Jde tu více o věčný konflikt dobra a zla, jež 
na jedné straně vyjadřuje Královna noci a na druhé Sarastro. Tato myšlenka ústí u Mozarta 
v hledání pravdy celého lidstva, v jakémsi faustovském mikrokosmu. Proto po pohromách, utrpení 
a bídě, jež na lidstvo dolehly, stojí uprostřed očistného ohně Tamino a Pamina." (Procházka, J.: 
Kouzelná flétna opět na scéně ND, rozhovor s J. Krombholcem, B.Hrdličkou a J.Svobodou, 
Svobodné slovo 13.1.1957.) 

98 Hrdličkova Kouzelná flétna se hrála celkem sedmkrát, premiéru měla 18.1.1957, derniéru 
18.5.1957. 

99 O zahraničních inscenacích Hrdličkových toho bohužel mnoho nevím. Německý katalog 
k di.isseldorfské výstavě (Ein Magier der Bi.ihne. Der Regisseur Bohumil Herlischka, 
Theatermuseum, Di.isseldorf 1989, u nás dostupný v knihovně Divadelního ústavu pod signaturou 
PRES M 8623) přináší soupis Hrdličkových režií do roku 1986, což je na devadesát převážně 
operních inscenací, většinou na německých operních scénách na oblastních i na těch 
nejvýznamnějších. 
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že se režisér dostal do rozporu se stylově jednotnou a historicky určenou hudbou 

(když oblékl Sarastra a jeho lid do civilu, Královnu noci doprovodil podivnou suitou 

apod.), navíc od ní podle mnohých odváděl různorodými symboly pozornost. 

Obecněji řečeno, základem sporu nad Kouzelnou flétnou byl různý náhled na míru 

tvůrčí svobody operního režiséra, na vztah režisér- skladatel. Základní otázka zněla: 

do jaké míry musí režisér vycházet z partitury? A co to přesně znamená "vycházet 

z partitury, z hudby"? 
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N.G.Žiganov: Musa Džalil, Národní divadlo Praha 1960, režie Ladislav Štros 



N.G.Žiganov: Musa Džalil, Národní divadlo Praha 1960, režie Ladislav Štros 



Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Národní divadlo Praha 1954, režie Václav Kašlík 



Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Národní divadlo Praha 1958, režie Václav Kašlík 



Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Národní divadlo Praha 1958, režie Václav Kašlík 



Kapitola třetí 

Teoretická a estetická východiska a cíle režisérů 

Všichni významní operní režiséři šedesátých let se nějak vymezují vůči tradici, 

kterou v českém operním divadle prosadili v první půli 20. století režiséři Ferdinand 

Pujman a Ota Zítek. Oba vycházeli z teze, že skladatel do partitury zakódoval 

představu inscenace a že operní režisér má na jevišti tlumočit autorovu představu 

jevištní podoby díla analogicky dirigentovi, který tlumočí autorovu představu 

akustické podoby díla. Základní teoretické východisko ve třicátých letech jasně 

formuloval v Estetice dramatického umění Otakar Zich: "Operní skladatel anticipuje 

tudíž režiséra a jeho prvotní funkci tím, že vytváří dramatickou formu díla časovou 

formou svojí hudby a spolu ji fixuje svým notovým zápisem tak dokonale, že ji nelze 

při skutečném provedení než nuancovati."100 

S požadavkem, aby operní režisér věrně sloužil skladateli, přišel u nás ale už 

v roce 1915 Karel Hugo Hilar, když se ve vinohradském divadle pokusil inscenovat 

Prodanou nevěstu "přesně v duchu hudby Smetanovy a v duchu libreta Sabinova, 

které tou měrou typicky a úplně určují život scény, že není třeba ničím je doplňovati, 

přeměňovati nebo upravovati za účelem zvýšení divadelního účinu". 101 Hilar ve stati 

Nová režie "Prodané" na dvou příkladech vykládá, jak má režisér postupovat při čtení 

partitury: "Zahajuje-li počátek prvého dějství prázdný kvintový akord, po němž 

následuje exponovaný výstup klarinetu, nebude toto jednání na jevišti zahájeno ani 

shlukem lidu, kolujícího před krámky a zpestřeného různorodými živly (ať již výstup 

faráře, notáblů venkovských nebo hádajícími cikány a pod.), nýbrž prostě zcela 

prázdnou scénou s postupným příchodem vesnické 'muziky' vedené klarinetem."102 

A příklad druhý: "končí-li první duo Mařenky a Jeníka amorosní dohrou, nesmí mluva 

orchestru býti rušena lišáckou dohodou milenců vzhledem k nastupujícímu Kecalovi, 

ani předčasným jeho vstupem, ale prostě lyrickým rozchodem milenců, za jejichž city 

mluví hudba."103 

100 Zich, Otakar: Estetika dramatického umění, Melantrich, Praha 1931, s.319. 
101 Hilar, Karel Hugo: Nová režie "Prodané", in: Boje proti včerejšku 1915-1922, Fr.Borový, Praha 

1925, s.270. 
102 Hilar, Karel Hugo: Nová režie "Prodané", o.c., s.271. 
103 Hilar, Karel Hugo: Nová režie "Prodané", o.c., s.271. 
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Josef Herman v úvaze o obecném vývoji české operní režie104 poukazuje na 

odlišnost obou příkladů: v prvním je hudba chápána jako obraz reálné hudby, "ona 

klarinetová kadence připomíná rozcvičování muzikanta před hraním, případně 

evokuje svolávání muzikantů k hospodě."105 Takových míst ale režisér v partituře 

nenajde mnoho- a další příklad již zdaleka není tak průkazný. Herman se případně 

ptá: "jak poznat, co mínil autor konkrétní hudební pasáží vzhledem k jevištnímu 

řešení, pokud partituru nevybaví podrobnými scénickými poznámkami či verbálním 

výkladem znějící hudby na způsob programní hudby (symfonické básně)? A vychází 

pak režisér více z těchto poznámek nebo skutečně ze samotné hudby, jak Hilar 

deklaroval?"106 

Hilar věří, že může z partitury přesně odečítat jevištní výklad situací, lapidárně 

řečeno: co konkrétně se má na jevišti v daném okamžiku dít. Naproti tomu Zich, Zítek 

i Pujman Oak Herman také konstatuje) "sice přísahají na autorský úmysl skladatele, 

zároveň však hovoří především o stylovém souladu znějící hudby a jevištního dění a 

nesnaží se z vlastní hudby odvozovat konkrétní významy scén."107 Všimněme si 

kromě toho, že Hilar v programové stati ještě píše jak o "duchu hudby", tak o "duchu 

libreta". Šlo mu tedy nejspíše o to, aby zamezil tehdy běžnému bezuzdnému 

rozehrávání jeviště drobnými scénkami, vymýšlenými ve snaze napodobit reálnou 

životní situaci -Václav Kašlík později předhilarovskou (resp. předpujmanovskou) 

praxi charakterizoval výmluvným (ať už smyšleným či autentickým) příkladem: "na 

"oživení' třeba v duetu ze Smetanovy Prodané nevěsty 'Věrné milování' cikánka 

ukradla slepici, policajt ji pronásledoval."108 Hilar chtěl zabránit bezbřehé fabulaci, na 

jevišti hodlal připustit pouze akce, které se domníval odvodit z libreta či hudby -

nicméně stále šlo o realistické (napodobivé) rozehrávání jeviště. 

Ferdinand Pujman naproti tomu zásadně odmítal naturalistické, iluzívní 

divadlo a prosazoval přísnou stylizaci- prostoru, aranžmá, hereckého gesta, postoje, 

mimiky. Odlišnost od Hilarovy koncepce jasně vyplyne při pohledu na Pujmanovo 

104 Herman, Josef: Duch díla a nikoli souhrn vyzkoušených obvyklostí? K obecnému vývoji české 
operní režie, in: Šormová,Eva (ed): Miscellanea theatralia, sborník Adolfu Scherlovi 
k osmdesátinám, Divadelní ústav, Praha 2005, s.53-6l. 

105 Herman, Josef: Duch díla a nikoli souhrn vyzkoušených obvyklostí?, o.c., s.54. 
106 Herman, Josef: Duch díla a nikoli souhrn vyzkoušených obvyklostí?, o.c., s.55. 
107 Herman, Josef: Duch díla a nikoli souhrn vyzkoušených obvyklostí?, o.c., s.57. 
108 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s. 17. 
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řešení úvodní scény Prodané nevěsty. 109 Není tu nic, co by napodobovalo život na 

vesnici, Pujman nezkoumá význam jednotlivého hudebního motivu (klarinet), ale 

chce vyjádřit základní radostnou náladu: jeviště do poslední chvíle zakrývá barevná, 

pohodovou, idylickou náladu navozující opona. Teprve pár taktů před úvodním 

sborem se zvedla, sbor již stál na jevišti, "srovnán po celé šířce jeviště pohnul se při 

zvednutí opony několika kroky k rampě a zazpíval své 'Proč bychom se netěšili' 

přímo do hlediště."110 Při vedení herců se Pujman inspiroval mimo jiné Tyršovým 

tělovýchovným systémem a detailně zkoumal varianty gest a postojů vzhledem 

k jejich duchovnímu významu. Jednu z kapitol v Hereckém tvarosloví nazval 

"Samomluva postojů a gest": gesto a postoj odráží stav ducha člověka - předklon je 

"postoj trestu, výplaty, kdy k zemi ponížený obličej nemůže čelit, kdy tělo (přes 

koleno) přehnuté se ,měřit' nemůže", 111 záklon značí "vypínat se, hruď se schválně 

,nastavuje' (ráně}, dme a nadouvá se, brada vysoko se nese, a nos vzhůru, oči hledí 

s vysoka, přehlížejí partnera, od něhož se vzdalujeme právě na distanc."112 Ve studii 

Operní režie popisuje některá pravidla barokní školské hry: v rozhovoru herec

posluchač stojí úhlopříčně před mluvčím- v momentu nejnapjatějšího střehu mezi 

úvahou a vykonáním činu je tělo seskupeno transistorně, "takže oči hledí přes 

rameno, takže hlava míří směrem opačným než nohy, ocitá se s tělem v oposici. 

Herec doslova je mezi dvěma směry na vážkách."113 Odtud geometricky přesné 

řešení scény i rozestavení osob a herectví soustředěných, přesně stanovených a 

pečlivě prováděných gest, vlastně do značné míry ilustrujících melodicko-rytmickou 

strukturu. 

Ferdinand Pujman byl i po druhé světové válce velmi respektovanou 

osobností - umělci i kritiky. V Národním divadle režíroval až do konce padesátých let 

-u titulů, které režíroval po několikáté (Čertova stěna, Dvě vdovy, Fidelio ad.), šlo 

ovšem z větší části o návraty k jeho původním inscenacím. Vyplývá to z Pujmanova 

základního teoretického východiska: jde mu o nalezení podle něj ideálního spojení 

hudby a aranžmá, navázání gesta na hudební impulsy- nalezne-li takové, nemá 

důvod hledat v dalších inscenacích řešení jiné. Takovým případem je i Pujmanova 

109 Národní divadlo Praha, premiéra 15.4.1934, scéna a kostýmy František Kysela, dirigent Otakar 
Ostrčil. 

110 Pospíšil, Vilém: Režisér- myslitel, Hudební rozhledy 14, 1961, č.22, s.944. 
111 Pujman, F.: Herecké tvarosloví, Praha 1931, s. I S. 
112 Pujman, F.: Herecké tvarosloví, Praha 1931, s.l6. 
113 Pujman, F.: Operní režie, Praha 1940, s.20. 
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poslední inscenace (z roku 1960) - Smetanova Hubička. Sedmdesátiletému 

režisérovi se dostalo ocenění za inscenaci "důsledně zákonitou, stylovou, hudební

smetanovskou", 114 za práci, která "má ráz filozofické skromnosti a příkladné 

čistoty". 115 Recenzenti přistupovali k představiteli Ostrčilovy éry s úctou, i když pro 

některé představoval spíše "tradici, dnes snad už překonávanou, ale velkou, 

úzkostlivě promýšlenou, stylově jednolitou- a osobitou. Možno souhlasit nebo 

nesouhlasit; ne lze však neuznávat. "116 Pujman byl v této době většinou kritizován 

pouze za striktní stylizaci sboru, jehož akce údajně "působily někdy nuceně a 

neživotně."117 Ovšem výhrady tohoto typu pronásledují Pujmana již od 20. let- od 

počátku jeho režijního působení kritika shledávala, že je spíše myslitelem nežli 

plnokrevným divadelníkem. 118 

••• 
Protiklad k vysoce stylizované tvorbě Ferdinanda Pujmana již před druhou 

světovou válkou představoval Hanuš Thein, jeden z nejvytíženějších režisérů 60. 

let.119 Olga Janáčková soudí, že "mimořádnou pozornost věnoval hereckým 

výkonům, kde nejdůsledněji prosazoval uplatnění realistických výrazových 

prostředků."120 V roce 1936 mu Václav TaJích svěřil inscenaci Smetanovy Prodané 

nevěsty - podle Janáčkové "po herecké stránce představovala Theinova koncepce 

částečný návrat do doby předpujmanovské (zejm. v úsilí o psychologickou 

drobnokresbu), zároveň však plně respektovala hudební složku opery."121 

Hanuš Thein je jedním ze zpěváků, kteří začali také režírovat, a to ještě 

v době, kdy zároveň aktivně vystupovali na jevišti- jako režisér debutoval deset tet 

po svém vstupu na prkna Národního divadla a jeho režisérská kariéra byla stejně 

114 E.K. [Kopecký, Emanuel]: "Hubička" v novém lesku, Obrana lidu 26.2.1960. 
115 vbr [Bor, Vladimír]: Smetanova Hubička v novém provedení, Lidová demokracie 27.2.1960. 
116 ktk: Hubička v novém nastudování, Mladá fronta 27 .2.1960. 
117 Karásek, Bohumil: Smetanova"Hubička", Rudéprávo4.3.1960. Srovnej též Šefl, Vladimír: Po 

Rusalce Hubička, Večerní Praha 24.2.1960. 
118 Srovnej např.: "při myká se gesto hrajících k hudební kresbě způsobem, jenž svědčí o pedanticky 

bádavém přemýšlení mnohdy víc než o bezprostřední umělecké intuici" (-k.: Pujmanova režie 
Jakobína, Lidové noviny 9.1 0.1920.) 
Podobně Pujmana charakterizovali také režiséři 60. let, za všechny názor Karla Jerneka: "Pujman 
nebyl divadelník v pravém slova smyslu. Byl to spirituální, vědecky fundovaný typ, ale 
nevybavený onou dionýskou smyslností, plnokrevností, bez níž je jakýkoliv divadelní akt 
nemyslitelný." (Pávek, Josef: Milenec opery Karel Jernek, rozhovor, Květy l7.ll.l983, s.42-43. 

119 Od sezóny 1959/1960 do sezóny 1969/1970 dvacet pět inscenací. 
120 OJ. [Janáčková, Olga]: Thein Hanuš, heslo in: Procházka, Vladimír a kol.: Národní divadlo a jeho 

předchůdci, Academia, Praha 1988, s.523. 
121 OJ. [Janáčková, Olga]: Thein Hanuš, heslo in: Procházka, Vladimír a kol.: Národní divadlo a jeho 

předchůdci, Academia, Praha 1988, s.523. 
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významná jako ta pěvecká 122
- byť Uak ještě uvidíme a jak dosvědčují kritické ohlasy 

na jeho inscenace ze šedesátých let) v kontextu českého operního divadla Thein 

představuje spíše zkušeného divadelníka- praktika, usilujícího dovést interprety 

k psychologicky věrohodným figurám, nežli tvůrce originálních estetických či 

myšlenkových koncepcí. Větší pozornost vzbudily některé jeho inscenace, které 

vytvořil společně s Josefem Svobodou (Suchoňův Svatopluk, Fischerova opera 

Romeo, Julie a tma) . 

••• 
Václav Kašlík měl mnohem blíže k meziválečné avantgardě nežli 

k Ferdinandu Pujmanovi, stroze prosazujícímu přísný řád- ač se k Pujmanovu 

odkazu svým způsobem také hlásil: alespoň k jeho požadavku stylizace vycházející 

z hudby. Značně se od něj ovšem lišil už v míře stylizace, kterou čím dál více 

vztahoval pouze k jevištnímu prostoru, nikoli k herci, přičemž realistický projev herce 

ve stylizované, abstraktní dekoraci hájil slovy: "z plátna na jevišti les neuděláš, 

hledejme tedy v opeře na scéně přesvědčivě stylizované řešení dekorace. A protože 

z lidí loutky vytvořit nelze, hledejme řešení lidských vztahů i u nejstylizovanějších 

oper."123 Pujmanovi vyčítal právě to, že podle něj "ve svém puristickém zápalu ztratil 

mnoho na lidských jevištních vztazích."124 

Jevištní dění pro Kašlíka zůstává odrazem skutečnosti, jakkoli estetizovaným, 

nikoli naturalistickým. Neustálým detailním rozehráváním jeviště se Kašlík vrací 

k předpujmanovské tradici (kterou přitom kritizuje). Dobře je to vidět opět na 

inscenaci Prodané nevěsty (která ovšem výtvarně ještě spadá do Kašlíkova období 

popisně realistického)- jak jsem naznačila v předchozí kapitole, byl Kašlík v roce 

1955 některými recenzenty kritizován z pozic pujmanovské estetiky za nemístné 

oživování scény. Bohumil Karásek ho chválí, že "správně(!) otevírá oponu až na 

začátek sboru, aby si jeho nástup nezeslabil zbytečnými akcemi."125 Jenže pak: 

"zdobí se hospoda, tančí se tanečky, sbor tu pobíhá, všelijak se točí, odchází 

neznámo kam a proč, aby se při nástupu svého hlasu opět objevil a dále zpíval. Tím 

122 Hanuš Thein debutoval v Národním divadle v sezóně 1910/1911 rolí Václava, hraběte ze 
Šternberka, v Kovařovicových Psohlavcích. Jeho prvním režijním úkolem byla v sezóně 1921/1922 
Pucciniho Madame Butterfly. Poslední rolí, kterou v Národním divadle nastudoval, byl Lucifer 
z Dvořákova Čerta a Káči v sezóně 1966/1967, poslední inscenací, pod kterou je podepsán jako 
režisér, Jeremiášovi Bratři Karamazovi v sezóně 1973/1974. 

123 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s. 17. 
124 Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s. 17. 
125 Karásek, Bohumil: "Prodaná nevěsta", Rudé právo 10.4.1955. 

33 



má být vytvořena snad iluse nějakého děje či 'života'."126 Při polce chasníci vyvalují 

sudy z hospody, při scéně Jeníka a Kecala ve ll. dějství přicházejí "chasníci, přihýbají 

si u šenku, Jeník k nim Kecalovi uteče a tam k němu Kecal zpívá své 'Znám jednu 

dívku'", 127 pivo se pije také při scéně domlouvání Kecala s rodiči Mařenky. Vašek při 

své árii posmrkává a v další inscenaci (v roce 1958) ždímá kapesník mokrý od slz. 

Ačkoliv byl Karásek vůči inscenaci velmi kritický, dodal: "na druhé straně 

ovšem třeba uznat, že v daném situačním rozmístění projevil se v mnohém Václav 

Kašlík jako režisér neobyčejně citlivý i muzikální."128 A dále, že Kašlíkova Prodaná 

nevěsta "má pravý divadelní nerv a spád i jevištní účinnost."129 Václav Holzknecht 

zase ocenil, že měl režisér "odvahu vnést na jeviště přirozenou živelnost a domyslil a 

ozdobil dějové situace mnoha novými nápady"130 atd. atd. 

Právě úsilí o divadelnost a maximální jevištní atraktivnost patří k určujícím 

rysům Kašlíkova režijního rukopisu -odráží se v bohatém a rušném rozehrávání 

situací i v hledání pozoruhodného scénografického řešení. Jinak řečeno: odráží se 

v celkové dynamice jevištního obrazu, který ani tak nemusí být přísně vázán na 

hudební strukturu, ale především musí diváka bavit. "Jedním z mých hlavních 

záměrů bylo a je zabránit nudě v opeře" říká Kašlík. A dodává: "Raději jsem ve 

vzruchu a scénickém pohybu trochu přestřelil než nedostřelil."131 Však v reflexi 

mnoha Kašlíkových inscenací nalezneme výtku, že bylo na jevišti více pohybu, nežli 

by podle recenzentů odpovídalo hudbě. 132 A dále pochyby, zda se scénografická 

126 Karásek, Bohumil: Nové nastudování "Prodané nevěsty", Hudební rozhledy 8, 1955, s.561. To, jak 
recenzent silně podléhá pujmanovské estetice, dokládají slova, jimiž pokračuje: "To je ovšem zhola 
zbytečné, protože 'Proč bychom se netěšili' není žádný dějový sbor, ale sbor, který uvádí do nálady 
díla, a proto především hudebně musí vyznít a zaplavit nás radostí! Nejsilněji působí právě svojí 
jednolitou náladou, velkolepostí celé té scény, v níž také posluchač po prvé poznává Jeníka a 
Mařenku a ne odděleně, ale právě uprostřed tohoto sboru." 

127 Karásek, Bohumil: Nové nastudování "Prodané nevěsty", o.c., s.561. 
128 Karásek, Bohumil: Nové nastudování "Prodané nevěsty", o.c., s.561. 
129 Karásek, Bohumil: "Prodaná nevěsta", Rudé právo 1 0.4.1955. 
130 Holzknecht, Václav: Nová Prodaná nevěsta v Národním divadle, Lidová demokracie 19.7.1958. 
131 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s. 42. 
132 V Příhodách lišky Bystroušky by podle Viléma Pospíšila ("Příhody lišky Bystroušky", Rudé 

právo 18.6.1954.) "svatební veselí sneslo určité ukáznění, liščí rodinka je také zbytečně početná" a 
podle Josefa Ceremugy (K novému nastudování Janáčkovy "Lišky Bystroušky", Mladá fronta 
18.5.1954.) by režisér "nemusel vždy zacházet do detailů, které trochu ruší (v I. jednání jak 
Bystrouška horlivě vylizuje koryto, přepestrý slepičí rej vypadá jako na maškarním plese atd.)." 

V Daliborovi Pavlu Ecksteinovi (Dalibor v Národním divadle, Divadlo 6, 1955, č.8, s.657-
661.) překážel černý panoš podpírající u soudu Miladu či příchod královského vojska s praporci a 
korouhvemi při smrti Dalibora. 

Ve Výletech pana Broučka se Josefu Kotkovi (ktk: Pan Brouček znovu na scéně, Mladá fronta 
12.12.1959.) zdálo, že "férické pobíhání brání ostřejšímu odhalení typů." 
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kouzla nemění z prostředku v účel, zda na sebe neupoutávají neúnosně mnoho 

pozornosti. 133 Kašlíka provokuje dílo, chce najít vždy takový inscenanční klíč, aby 

jeho interpretaci učinil "logickou pro diváka dnešních dnů."134 Ovšem přeci jen ho 

provokuje (i pod vlivem Josefa Svobody) také jeviště samo: prostor, který je třeba si 

podmanit- a to moderními, ba nejmodernějšími jevištními prostředky. Jak uvidíme 

dále, zásadní význam při tom pro něj měla především spolupráce se scénografem, 

který se výrazně podílí na výpovědi inscenace. 

Neméně klíčová je spolupráce se scénografem pro Ladislava Štrose, který se 

hned na začátku své režijní kariéry připojil ke snahám o dynamizaci scény a o 

vytvoření výrazného, osobitého divadelního tvaru - v roce 1961 při inscenaci 

Braniborů v Čechách mu (a scénografovi Květoslavu Bubeníkovi) kritika vytýkala 

"hromadění exkluzívních výtvarných prostředků". 135 Byly jimi: projekce na horizont, 

rozdělení podlahy na trojúhelníkové pohyblivé plochy, které se mohly různě zvedat a 

členit prostor (na jednom trčícím cípu zpíval např. Jíra), expresivní svícení (rudě 

nasvícená pražská chudina, ostře nasvícené, rukama lomící ženy- sboristky) a 

pásová kulisa přes celou šíři jeviště, spouštěná a vytahovaná do různé výšky- jakási 

palisáda ztlučená z prken, široká zhruba dva metry a umožňující horizontálně scénu 

členit a ve výseku ukázat pouze "pochodující" prapory či naopak pouze tancující 

nohy (ve scéně pražského lidu). 136 

V inscenaci stejné opery v roce 1984 Štros podíl techniky minimalizoval 

(střídmě je zastoupena pouze projekce), Vladimír Nývlt mu navrhl oproštěný a 

V Rusalce podle Hany Hlavsové (Rusalka v novém provedení, Práce 2.2.1960) "detail občas 
spíše ruší než osvěžuje, více míry třeba v oživování scény (noční fauna, rytmické pohyby větví) i 
ve vedení jednotlivce (už antikvární pohyby vodníkovy, nové tu a tam v přehánění)." 

V Kouzelné flétně (1961) zase podle Ivana Jirka "zbytečný choreografický doprovod ruší árii 
Královny noci" (Jirko, Ivan: Nově i v operní inscenaci, Plamen, 1962, č.2, s.l39-140.) a 
nad Donem Giovannim ( 1962) si Eva Pensdorfová stěžuje, že režisér "scénu poslední Juanovy 
hodiny oživuje 'nezbytnými' ženami." (Eva Pensdorfová: Neuhasitelný plamen krásy, Květy 
22.11.1962.) Atd. Atd. Atd. 

133 Srovnej například ohlasy na inscenace Dalibora (Šefl, Vladimír: Dalibor v novém scénickém 
řešení, Večerní Praha 23.1.1961; I.J.: DALIBOR v novém rouše, Rudé právo 31.1.1961; Candra, 
Zdeněk: Dalibor monumentální a komorní, Práce 24.1.1961.), Kouzelné flétny (Vachtová, Lída: 
Kouzelná flétna mezi zrcadly, Výtvarná práce 25.1.1962; vl: Mozartova opera Kouzelná flétna 
náleží... Literární noviny XI, 1962, č.2, s.4-5.) nebo Dona Giovanniho (Bor, Vladimír: Konečně 
zase Mozartův Don Giovanni, Lidová demokracie 11.2.1969.) 

134 Eckstein, Pavel: Čemu dát přednost?, rozhovor s V.Kašlíkem, Reportér III, 1968, č.7, s.28-29. 
135 Marešová, Sylva: Uměřenost především, Divadelní noviny 4, 1960/1961, č.25, s.5. 
136 "Oponový paravan naprosto zakrývá hlavy a těla tanečníků, takže vidíme zcela absurdní obraz 

třeštících nohou v ,revolučním' osvětlení." (Karásek, Bohumil: Inscenace více než sporná, Hudební 
rozhledy XIV, 1961, č.l2, s.52l-522.) 
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nepopisný prostor, 137 v němž režisér dosahoval dynamiky a monumentality scén 

výtvarně cítěným aranžmá sboru v prostoru, stylizovanou gestikulací i pohybem. 

Komponoval na jevišti obrazy ze sedících, klečících, stojících či ležících postav

nehybných, proseb ně či výhružně vztahujících ruce ... Revoluční scéna (kritikou velmi 

oceňovaná), 138 to byly vlny ruchu, rozverného podupávání a poskakování, bujarého 

tance, střídajícího se s monumentálním zpěvem nehybného, čelem k divákům 

naaranžovaného sboru. 

Dvě rozdílné inscenace Braniborů v Čechách výmluvně odrážejí proměnu 

jevištních prostředků, jimiž se Štros v různých obdobích vyjadřuje (podrobněji se k ní 

vrátím v další kapitole): až s Nývltem Štros dospěl k soustředěnějšímu tvaru, první 

inscenace pro něj ještě není typická - a vlastně ani pro Květoslava Bubeníka, 

scénografa spíše malířského založení, v tomto případě přirovnáváného k Josefu 

Svobodovi. 139 Odlišné jevištní prostředky ale vedly v obou inscenacích k témuž cíli: 

k vytvoření vizuálně atraktivního obrazu. 

V komediálních inscenacích Štros za stejným účelem rozehrává jeviště 

množstvím akcí a akciček: v Poupěti se Ladislav vyptává Anežky na jejího nápadníka 

a mastí spolu při tom lízaný mariáš, v Preciézkách je předveden "denní provoz 

rokokového šlechtického domu: Madelon a Cathos se strojí a líčí za pomoci četného 

služebnictva a celé řady černých sluhů, obklopují se přepychem negerských pážat, 

klecí s papoušky, hračkami, tabulí a jídly, jako by to byly orientální princezny."140 O 

"stálém rozptylování děje vedlejšími akcemi, statisty a tanečníky"141 kritika píše 

v souvislosti s Albertem Herringem (1966), v inscenaci opery Cosi fan tutte 

"nápadníci obou sester hrají tenis, pohybují se jako v loutkovém divadle, jezdí 

v miniaturním kočáře, který táhne sluha (zívá pokaždé, když se zpívá árie), sestry to 

137 "Jednotlivá dějiště jsou odlišena nejnutnějšími náznaky buď městské architektury (Vladimír Bor 
v nich vidí dokonce jen trámoví válečných zbořenišť) nebo spoře roztroušených holých větví či 
stromků, mohutným trámem nesoucím zvony, nebo konečně ve scéně soudu i několika 
rekvizitami." (Pospíšil, Vilém: Festivalová premiéra Braniborů, Hudební rozhledy XXXVII, 1984, 
č.8, s.372.) 

138 "Velká lidová scéna prvního aktu je rozehrána místy až do pohybového víru, přitom v aranžmá 
s velkou fantazií rozčleněna a vystupňována, takže vytváří jednu s z nemnohých skutečně 
strhujících vrcholů této inscenace." (Pospíšil, Vilém: Festivalová premiéra Braniborů, Hudební 
rozhledy XXXVII, 1984, č.8, s.372.) 

139 "K. Bubeník upadá tu do značné závislosti na posledním stylovém období hlavního jevištního 
výtvarníka Národního divadla J. Svobody." (Karásek, Bohumil: Inscenace více než sporná, 
Hudební rozhledy XIV, 1961, č.l2, s.521-522.) 

140 Holzknecht, Václav: Ostrčilovo Poupě a Zichovy Preciézky, Hudební rozhledy XII, 1959, č.8, 
s.334. 

141 Brožovská, Jarmila: Herring má zpoždění, Mladá fronta 18.2.1966. 
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,dotáhnou' téměř až k jakémusi striptýzu ve vaně s rokokovými drbátky atd."142 Kritika 

Štrosovi- stejně jako Kašlíkovi- často vytýká, že nezná míru, zahlcuje akcemi 

jeviště a odvádí pozornost od podstatného v příběhu a především od hudby. 143 

Štros s oblibou oživuje jevištní dění připsanými postavami (v komediích jsou 

nejčastější výše zmínění sluhové), 144 doprovází jednání hlavních aktérů dalším 

jevištním děním: v Pikové dámě (1987) mu Vladimír Nývlt po obou stranách 

horizontálně členěného jeviště postavil kóje s karetními stolky. V tomto druhém plánu 

se stále něco dělo: především se samozřejmě hrály karty, ale také ruská ruleta. 

Němé postavy- důstojníci a karetní hráči- vcházeli již při otevřené oponě (před 

předehrou), zdravili se, neslyšně spolu rozmlouvali a usedali ke stolkům. Při 

Pavlínině písni v jedné kójí opilec nahýbal k ústům láhev, až padl v deliriu k zemi. 

Heřman v kasárnách blouznil a v pozadí se odehrávaly přízračné souboje na pistole. 

V košické a brněnské inscenace Carmen zase Štros inscenoval pohřeb neznámého 

toreadora: na začátku 4. jednání přes jeviště kráčí černé postavy se svícemi, na 

nosítkách je nesen mrtvý toreador, za ním jdou děti s květy v rukou a smuteční 

průvod zakončuje andělíček. 

Také Ladislav Štros (stejně jako Václav Kašlík) se opakovaně hlásil 

k Ferdinandu Pujmanovi -jako ke svému předchůdci, vycházejícímu při výkladu díla 

z hudby.145 A také (stejně jako Václav Kašlík) se opulentností jevištního dění 

střídmému Pujmanovi samozřejmě velmi vzdálil. Z režisérů Národního divadla ale 

nejvíce navazuje na Pujmanovy představy o "hudební" stylizaci operního herce. 

Konkrétní jevištní dění také u Štrose koresponduje s hudbou (rytmem, tempem, 

dynamikou), hudbě jsou podřizovány vlny vzruchu i nehybnosti- zjednodušeně 

142 Ps [Pospíšil, V.]: Okleštěný Mozart ve stylu crazy, Svobodné slovo 3.3.1970. 
143 Srovnej např: vbr [Bor, Vladimír]: Ostrčilovo "Poupě" a Zichovy "Preciézky", Lidová demokracie 

1.4.1959; Holzknecht, Václav: Ostrčilovo Poupě a Zichovy Preciézky, Hudební rozhledy XII, 
1959, č.8, s.334; Brožovská, Jarmila: Herring má zpoždění, Mladá fronta 18.2.1966; Šefl, 
Vladimír: ND: konečně Britten, Večerní Praha 15.2.1966; Candra, Zdeněk: Mozartův úsměv, Práce 
4.3 .1970; Vojtěch, Ivan: Cosi fan tutte, Hudební rozhledy XXIII, 1970, č.5, s.200-20 1 ad. 

144 V první jeho komediální inscenaci kritika nalezla celý arzenálu němých figur: je tu "bonhomní 
panímaminka kuchařka v Poupěti, nosící čaj, tupohlavý sluha v Preciézkách, křupan" (Očadlík, 
Miroslav: Komu vavřín?, Divadelní noviny 2, 1958/1959, č.24, s.3.), ve Dvou vdovách "němý 
sluha, nalévaj ící koňak, který jako by se přesně vykulil z podivného sluhy ze Štrosova Herringa" 
(Karásek, Bohumil: Přínos?, Hudební rozhledy XXI, 1968, č.14, s.430-431.) atd. 

145 Viz např.: "Jsem hudební režisér, který nepracuje podle textů, ale podle zvuků, a snažím se 
v každém prostředí postavit sbory a zpěváky tak, jak to hudba a prostor vyžaduje. Byl jsem tímto 
způsobem vychován, pocházím ze školy F.Pujmana, který u nás založil nové moderní operní 
divadlo." (Knížátková, J.: Premiérové obsazení má evropskou úroveň, rozhovor s L.Štrosem, 
Moravskoslezský den 13.12.1996.) 
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řečeno: pokud je hudba rychlá, živá, jeviště je v pohybu, a naopak: pokud se proud 

hudby zpomalí, znehybní i jeviště. Jeviště v podstatě ilustruje charakter hudby. 

Pohybová stylizace takto podřízená hudbě nenese významy, ale dává jevištnímu 

dění řád, je uspořádávajícím principem. 

Václav Kašlík a Ladislav Štros představují Qak již z uvedených příkladů vysvítá 

a z dalších jasně vyplyne) dvě odlišné linie operního divadla šedesátých let. 

Konkrétněji se k oběma liniím ještě vrátím v další kapitole- obecně ale platí, že 

jakkoli se výrazně liší jevištní poetika obou režisérů, oba směřují k témuž cíli: 

k dynamizaci jeviště, k osobitému, opticky výraznému jevištnímu tvaru. Podobná jsou 

i východiska obou režisérů: jakkoli se oba hlásí k Pujmanovi, oba při hledání 

základního inscenačního klíče nevycházejí pouze z partitury. 

Ladislav Štros projektuje do inscenací vlastní zážitky literární (Puškin), životní 

(pohřeb toreadora, 146 či obecněji: setkání s určitým prostředím -to je i případ Pikové 

dámy, v níž mimo jiné představil svou vizi Ruska), své momentální filosofické 

směřování. Obzvláště výmluvně to dokládá srovnání dvou inscenací Manon: 

Pucciniho (1980) a Massenetovy (1999). Ač jde o díla dvou skladatelů, vykazují 

inscenace nemalé styčné body: v obou případech jde o reminiscenci, vyprávění rytíře 

De Grieux; shodují se některé scénografické prvki 47 (přičemž ke druhé inscenaci si 

navrhoval Štros scénu sám), Štros dokonce opakuje konkrétní situační řešení. 148 Na 

odlišnou hudbu jsou aranžovány analogické (stejné) scénky. Odlišné je, pravda, 

základní ladění- snový surrealismus první inscenace vystřídala v inscenaci druhé 

hravost poetismu. Ale jak surrealismus, tak poetismus odkazují k české meziválečné 

avantgardě, konkrétně k Vítězslavu Nezvalovi, který u nás svým přebásněním Manon 

proslavil- a Štrose k základnímu inscenačnímu klíči v obou případech inspiroval. 149 

146 Štros kdysi viděl pohřeb jednoho z pikadorů a zanechalo to v něm dojem, "co vše vlastně je též za 
slavným životem toreadorů a pikadorů, že je tam též smutek a velký strach ze smrti a z toho všeho, 
co může následovat," a tak chtěl podle svých slov v Košicích ukázat "něco z toho, co je za kulisami 
té slávy." (Ladislav Štros hovorí, in: Program k inscenaci- Bizet, G.: Carmen, Košice 1979.) 

147 Terče v podobě lidských postav, závěs spuštěný z provaziště k zemi, kandelábr s lucernami, busta 
ověšená šperky. 

148 Pantomimu postav z komedie dell'arte, scénku s terči, neslyšným výstřelem a třemi dámami. 
149 Štros přiznává, že se mu Manon spojuje s Vítězslavem Nezvalem a vzpomíná na slavnou 

Burianovu inscenaci z roku 1940: "Představení jsem nesčetněkrát absolvoval a cestou z divadla si 
vždy opakoval emotivní sílu veršů, které mi dávaly vzrušení do mé přítomnosti i budoucnosti. 
Oslnění z tehdejšího zážitku bylo bezbřehé." (Program k inscenaci Massenet, J.: Manon, České 
Budějovice 1999.) Program obsahuje též Devatero balad Manoně od Vítězslava Nezvala. 
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Stejně tak Václav Kašlík nachází inscenační klíč nejen v hudební analýze 

díla, ale také "v době jeho vzniku a v paralelách k životu dnešního člověka". 150 

Přijímá tedy i další impulsy, které nejsou přímo obsažené v partituře. Pro scénografii 

Mozartova Dona Giovanniho (1969) bylo určující "sepětí díla s Prahou a s Tylovým 

divadlem, kde se Giovanni hrál vůbec poprvé a kde se hraje i dnes."151 Josef 

Svoboda na jevišti vytvořil jakoby zrcadlový obraz hlediště Tylova (dnes 

Stavovského) divadla, když na něj prodloužil řadu lóží. Při inscenování Janáčkových 

Příhod lišky Bystroušky se Kašlík začetl do knížky Rudolfa Těsnohlídka a naplnil 

mezihry veselými historkami.152 Jestliže v tomto případě Kašlík může tvrdit, že na 

základě hudební analýzy přiřadil k mezihrám adekvátní místa z Těsnohlídkovy novely 

(a vlastně tak případně inscenoval programní skladbu), v kodaňské inscenaci 

Janáčkovy Káti Kabanové jednoznačně položil důraz na motivy, které odvodil nikoli 

z opery, ale z její činoherní předlohy. Sám uvádí, že "Janáčkova Káťa Kabanová není 

vůbec totožná s Ostrovského Bouří. Ostrovského sociálně kritický motiv je u Janáčka 

značně zeslaben na úkor motivu milostného."153 Při tom přiznává, že v Kodani chtěl 

"položit větší důraz na původní sociálně kritický podtext Ostrovského předlohy"154 - a 

tak přistoupil k úpravě: po předehře nejprve činoherec (v roli Kuligina) přednesl 

úryvky z Ostrovského prózy. Stejně tak se k činoherní předloze (k Moliérově hře 

Měšťák šlechticem) vrátil v inscenaci Straussovy Ariadny na Naxu: "Protože v opeře 

je vypuštěna jednotící osoba, tedy právě ten měšťák, doplnil jsem jej alespoň 

mimicky i s neforemnou manželkou a celou snobskou nevzdělanou buržoazní 

společností."155 

15° Fulínová, Jaroslava: Novátorství, fantazie, řád; rozhovor s V .Kašlíkem, G 76 XII, 1976, č.l, s.2. 
151 Fulínová, Jaroslava: Novátorství, fantazie, řád; rozhovor s V.Kašlíkem, G 76 XII, 1976, č.l, s.2. 
152 "Ta roztančená líbezná vážka, která již koncem prvního obrazu umírá, aby se jí podobná objevila 

na konci! To šťouravé nepříjemné prase, které nechtěně na konci druhého obrazu Revírníková, 
tahající se o pušku, zastřelí! Ta líbezná opilá noc, kdy se před Rechtorem kolíbají i stohy sena! Za 
ně se schovali milenci, jdoucí z divoké vesnické tancovačky, a střílení Revírníka je vyplaší stejně 
jako Faráře a Rechtora. A když je tak vidí utíkat, ty mládence se spuštěnýma ještě gatěma a děvčata 
bez sukní, tak se smíchem pochopí, co všechno vyplašil. .. " (Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, 
Panton, Praha 1987, s.l28.) 

153 Pulkert, Oldřich: Pro mne je Janáček největší hudební dramatik XX. století, rozhovor s Václavem 
Kašlíkem, Hudební rozhledy XXXI, 1978, č.l2, s.567-570. 

154 Pulkert, Oldřich: Pro mne je Janáček největší hudební dramatik XX. století, rozhovor s Václavem 
Kašlíkem, Hudební rozhledy XXXI, 1978, č.l2, s.567-570. 

155 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s.78. 
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Kašlík sice v jednom z rozhovorů řekl, že "podoba každého díla musí nakonec 

vycházet z jeho hudební podstaty,"156 nicméně je příznačné, že jinak spíše mluví o 

inspiraci hudbou, o tom, že se snažil "hledat podněty ke svému režijnímu výkladu 

hlavně v hudbě"157 (podtrhla LŠ). Stejně tak si ani Štros nemysli, že by režisér musel 

detailně sledovat představy skladatele (např. dobu, ve které se podle něj má děj 

odehrávat), ale je třeba "se dát fascinovat jeho hudebním zápisem."158 Oba vycházejí 

ze zkušeností meziválečné avantgardy, z pojetí režiséra- tvůrce, který sice svým 

způsobem vychází z partitury, ale jehož inscenace nesou výraznou pečeť 

inscenátora, který je pro současnější a působivější výpověď ochoten přistoupit 

například i k úpravám díla.159 Byť suverenitu režiséra -tvůrce ani jeden z nich 

zdaleka neuskutečňoval s důsledností mnoha režisérů činoherních a některých 

režisérů, kteří do českého operního divadla vstoupili v devadesátých letech: jak ještě 

uvidíme, ani jednomu z nich nikdy totiž nešlo o zásadní myšlenkové přehodnocení 

díla, ale spíše o proměnu akcentů a o uchopení díla originálními jevištními prostředky 

a postupy . 

••• 
Režisérem, který naopak v šedesátých letech i později nejdůrazněji hlásal 

myšlenku, že skladatel je prvním a zcela určujícím režisérem díla a interpretátor se 

musí pokorně řídit pokyny zakódovanými do partitury, je Václav Věžník. Prohlášení, 

že režisér musí vyčíst z partitury, "co svým dílem chtěl autor vyjádřit" a pak "slyšené 

proměnit ve viděné", najdeme v různých variantách ve všech rozhovorech s ním až 

do dnešních dnů a je také leitmotivem Věžníkovy vzpomínkové knihy. 160 Režisér se 

při tom odvolává na svého učitele Otu Zítka, který podle něj "vyžadoval, aby režisér 

podřídil své inspirace výhradně hudbě. Z ní mají vznikat všechny jeho myšlenky a 

nápady, tedy i řešení scény, členěni prostoru, až po detailní akce jednotlivců."161 

156 Eckstein, Pavel: Čemu dát přednost?, rozhovor s V.Kašlíkem, Reportér III, 1968, č. 7, s.28-29. 
157 Pulkert, Oldřich: Pro mne je Janáček největší hudební dramatik XX. století, rozhovor s Václavem 

Kašlíkem, Hudební rozhledy XXXI, 1978, č.12, s.567-570. 
158 Brožovská, Jarmila: Divadlo jako moment překvapení (Vyprávění o jednom režisérovi v opeře), 

Scéna 12, 1987, č.25-26, s.7. 
159 Tak Ladislav Štros doplnil do inscenace Musy Džalila ( 1961) básníkovy verše, Man on (Pucciniho i 

Massenetovu) pojímal jako retrospektivu a exponoval vypravěče, v Hoffmannových povídkách 
( 1971) připsal na úvod text Múze. Nejdále zašel v inscenaci Purcellovy opery Di do a Aeneas 
(1988): připsaná postava autora procházela celou operou. 

160 Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství Svan, Brno 2000. 
161 Pečman, Rudolf: Šedesátník Václav Věžník, neidentifikovaný výstřižek uložen v archivu ND Brno. 
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Václav Věžník věří, že je možno jednoznačně odhalit záměry autora, všechny 

významy v partituře ukryté. Alespoň to vyplývá z formulací typu: je třeba využít "beze 

zbytku hodnot uložených v dílech vynikajících hudebních skladatelů", 162 dochází ke 

"zkreslování původního záměru autora", 163 diváci "mají právo poznat ji (operu) v té 

pravé podobě"164 (podtrhla LŠ). Dokládá to navíc i autoritativnost jeho výkladů 

jednotlivých děl ve zmíněné vzpomínkové knížce, ve kterých je tolik frekventované 

sloveso "muset". Přitom si Věžník ale uvědomuje, že ne vše vyčte ze samotné hudby, 

a tak přivolává na pomoc další zdroje informací: "režisér, který chce dobře inscenovat 

Mozarta, by se měl ponořit do jeho hudby a přitom prostudovat vše, co mu osvětlí 

skladatelovy názory na operu."165 Při interpretaci Kouzelné flétny by podle něj měl 

režisér "ze znalosti hudby i jeho (Mozartova) života a osobnosti pochopit, jaká 

interpretační verze bude skladatelovu názoru nejbližší."166 

Ve svých textech i inscenacích se Věžník ukazuje jako pokračovatel obou linií, 

které jsem výše charakterizovala: hilarovské i pujmanovské, resp. zítkovské. Není 

opět výmluvnějšího příkladu nežli inscenace Smetanovy Prodané nevěsty (1967). 

Věžníkovi jde na jedné straně o vystižení základní atmosféry jasu a dobré nálady: 

stejně jako v Pujmanově inscenaci je při předehře jeviště zakryto oponou, v tomto 

případě krajkovou, kterou Věžník "spolu s dirigentovou taktovkou při začátku 

ouvertury nechal nasvítit bílým světlem. Odraz světla do hlediště byl tak mohutný, že 

celý prostor náhle zalil touto září."167 Pak ale režisér začíná realisticky rozehrávat 

situace: a na začátku logicky dospěl k podobnému řešení jako Hilar: "po ouvertuře se 

nasvícením průhledné opony objevila náves, na kterou přicházeli nejdříve muzikanti 

a zvali mládež k tanci."168 Podle Věžníka jde v Prodané nevěstě "o konfrontaci dvou 

názorů, mládež chce právo na lásku podle citu a srdce a starší vidí v tomto svazku 

spekulaci, která se bez majetkových závislostí řešit nedá. Je tedy celý problém 

otázkou generační a zápasem o svobodnou a čistou lásku, o nové názory proti 

162 Bártová, Jindra: Věžník: Člověk se potřebuje setkávat s krásou a zážitky, rozhovor, Rovnost, Brno 
8.2.2005. 

163 jap [Procházková, Jarmila]: Nemáme právo dělat si v divadle, co chceme, rozhovor s Václavem 
V ěžn íkem, Lidové noviny 21.9.1999. 

164 jap [Procházková, Jarmila]: Nemáme právo dělat si v divadle, co chceme, rozhovor s Václavem 
Věžníkem, Lidové noviny 21.9.1999. 

165 Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství Svan, Brno 2000. 
166 Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství Svan, Brno 2000. 
167 Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství S van, Brno 2000, s.219. 
168 Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství Svan, Brno 2000, s.219. 
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dřívějším."169 Tuto ideu rozvedl především ve dvou situacích- na začátku prvního 

jednání a při podpisu smlouvy: "Příběh začíná a na jeviště přicházejí mladé dívky a 

chlapci. Májka s věncem je vyzvednuta a mladistvému veselí nic nebrání až do 

příchodu starších párů rodičů. Mládež je ironicky komentuje zpěvem: 'A kdo ženat, 

která vdaná, rozžehnej se s radovánky .. .', generace starších mrzoutsky zpívá o 

svých starostech: 'Ouvej, ouvej konec radosti, hrnou se starosti. .. ·, mládež své tatíky 

a matky ironicky napodobuje a rozhodným způsobem je přinutí v dnešní posvícenský 

den na všechny mrzutosti zapomenout. [ ... ]Ve finále druhého jednání[ ... ] jsou zde 

'staří', kteří věnují důležitost uzavírání smluv a rozhodování o životě mladých. Z nich 

se rekrutují svědkové Kecalovy smlouvy s Jeníkem, který má odstoupit od milenky. 

Mladé dívky sledují jednání s napětím, věří v Jeníkovu věrnost a každá se v té chvíli 

cítí být Mařenkou."170 

Vilém Pospíšil ve své kritice dodává další příklady Věžníkova inscenačního 

stylu- realistické drobnokresby 171 a upozorňuje na to, že Věžník "rozehrál v prvých 

dvou jednáních příliš často něco, co jsme právě v této opeře zásluhou Pujmanovou 

překonali. "172 Věžník se při tom na jedné straně domnívá Oako Hilar) nacházet 

v partituře návod ke konkrétnímu řešení situace, zároveň ale podle svých slov 

vyznává i (pujmanovské - zítkovské) přimknutí pohybu na scéně k hudbě: "Velmi 

zhruba řečeno, jsou místa, kdy hudba může vyprovokovat k vnější pohyblivosti, a na 

druhé straně musí rozeznat, kdy hudební kompozice vyžaduje introspektivní 

prožití."173 Nebo jinak: "v opeře je skladatelem dáno i tempo přechodu určité postavy 

přes jeviště."174 

Jak jsme viděli i v případě Kašlíka či Štrose (či Hrdličky), kritikové převážně 

hodnotili, do jaké míry podle nich režisér případně, či nepřípadně tlumočí skladatele, 

jak se potkává, či míjí se stylem a významem hudby -neboť to byli též převážně 

169 Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství S van, Brno 2000, s.219. 
170 Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství S van, Brno 2000, s.220-223. 
171 "Kecal při každé zmínce o smlouvě hned sedá na lavičku a vytahuje ze svého kufříku papír, brko a 

brýle,[ ... ] při výčtu všech kvalit nevěsty musí mít k podpoře paměti notes,[ ... ] v druhém jednání 
se zpočátku na jevišti ze soudku čepuje opravdové pivo do skutečných půllitrů, [ ... ] ochotný 
hospodský na Kecalovo výmluvné gesto donese pro duet Znám jednu dívku dvě piva, s nimiž si 
Jeník s Kecalem při 'to by bylo něco ku zdaru' přiťuknou a půllitry bravurně téměř vyprázdní." 
(Pospíšil, Vilém: Co čekáme od Prodané nevěsty, Hudební rozhledy XX, 1967, č.23, s.720-721.) 

172 Pospíšil, Vilém: Co čekáme od Prodané nevěsty, Hudební rozhledy XX, 1967, č.23, s.720-72l. 
173 ed: S Václavem Věžníkem o režisérském řemesle, rozhovor, Program Státního divadla v Brně, 

1971, č. 10 (červen), s.12-13. 
174 Brabec, Zbyněk: Operní režie musí důsledně vycházet z hudby, rozhovor s Václavem Věžníkem, 

Zápisník Divadla J .K. Tyla v Plzni, 1997, č.6, s. 7-1 O. 
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operní či dokonce hudební specialisté a vyznávali stejné zásady operní režie. Ovšem 

i u Věžníka, který se tak úzkostlivě snaží držet partitury, se kritikům někdy zdálo, že 

jde proti duchu hudby. Narážíme tu tedy opět na přirozenou skutečnost, že různí lidé 

mohou číst partituru různým způsobem. Případně si na toto téma v roce 1965 

posteskl také Věžníkův spolužák z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění, 

Branislav Kriška: režiséři, kteří chtějí vycházet z hudby, se neshodnou ani na 

nejjednodušších věcech: "jeden vidí v triolách přesné kroky 'na hudbu' (anebo v 

'rytmu·}, zatímco jiný zase v těch samých triolách jakýsi duševní poryv, při kterém 

zpěvák- herec musí stát a jen gestem či mimikou to znázornit, ukázat."175 

A tak si například Věžník libuje, jak s výtvarníkem Vojtěchem Štolfou 

v Dvořákově Čertovi a Káče (1960} vykreslili to pravé, z tradic českých pohádek 

vycházející peklo s karbaníky a uličnickými čertíky střílejícími prakem a 

pomalovávajícími zdi, 176 zatímco kritikové si stěžovali, že "líčení pekla musí mít při 

vší nevázanosti a bujnosti nějaký řád"177 a litovali, že je režisér "zřejmě zastáncem 

smutně proslulých 'oživovacích· režijních záměrů, usilujících ·zachraňovat 

nedramatičnosť Dvořákovy hudby."178 

Je otázka, jestli tady Věžník vychází více z partitury nebo spíše samostatně 

jevištně rozvíjí představu českého pohádkového pekla. V případě Verdiho Aidy sám 

zanechává zprávu, že základní inscenační klíč odvodil více než z díla samotného ze 

studia historické doby, ve které se měl příběh odehrávat. V Bibli se poučil o 

tehdejším postavení faraóna vůči kněžím, z čehož pak vycházela i jeho koncepce, 

která "zvýrazňovala tajemnou a mocnou sílu kněží ne nepodobnou moci španělské 

inkvizice v Carlosu."179 V Čajkovského Pikové dámě (1967} ho zase patrně více než 

175 Kriška, Branislav: Skice o réžii, Slovenská hudba V, 1965, č.3, s.97-l 03. 
176 "Naše peklo vycházelo z tradic českých pohádek a bylo vlastně protějškem české hospody i 

s českou muzikou, karbaníky, pijany. Čerti byli rodu mužského a aby nebylo omylu o jejich 
množení, byl na začátku pekelného obrazu jejich zrod předveden: čerti dali do pece ohromná 
červená vajíčka a po malé chvíli už z pece vycházeli malí čertíci i s aktovkami na zádech. Byli 
z nich brzy pěkní uličníci, kteří psali na pekelné zdi i takové drzé postředhy jako: Lucifer je vůl! 
Různé neplechy prováděli i čerti dospělí a hlavně všichni vypadali tak, jak je známe z českých 
pohádek Boženy Němcové a Josefa Lady. Nechyběly jim rohy a ocasy, ale jinak měli na svém 
oblečení vždy něco lidského. Lucifer si zachovával královský majestát i když nadával jako 
domovník a v malých čertících velký respekt nevzbuzoval, takže nebylo divu, že ti nezbedové ho 
střelili prakem do jeho vladařské zádi." (Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství Svan, Brno 
2000, s. 105-1 06.) 

177 Štědroň, Bohumír: Dvořákův Čert a Káča v Brně, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.6, s.250. 
178 J.V.: Dvořákova opera Čert a Káča v novém nastudování, Lidová demokracie, Brno 9.2.1960 
179 Věžník, Václav: Život s operou, Nakladatelství Svan, Brno 2000, s.206. 
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skladatel inspiroval Puškin: soudě podle toho, že dílo inscenuje jako vzpomínky 

Heřmana uvězněného v cele blázince. 180 

Oba příklady ale nemění nic na tom, že se Václav Věžník vskutku od počátku 

své režijní kariéry snažil (a dodnes snaží- patří stále k nejvytíženějším operním 

režisérům) navazovat na představitele předválečné režisérské generace, kteří se 

(každý po svém) snažili přečíst partituru a co nejvěrněji ji převést na jeviště. Platil tak 

od začátku za tradicionalistu- a jako takový byl také oblíben u tradicionalistického 

operního publika. Naplňují se tak obě části režisérova kréda: rád by sloužil na jedné 

straně autorovi, na druhé straně divákovi. V brněnském Národním divadle tak 

každopádně byla v šedesátých letech podivuhodná situace: vedle padesátiletého 

Miloše Wasserbauera, tvůrce- experimentátora, zde tradicionalistické inscenace 

vytvářel třicetiletý, začínající režisér Václav Věžník . 

••• 
Jak jsem naznačila v minulé kapitole, podle Miloše Wasserbauera je hlavním 

úkolem režiséra "pravdivě proniknout k ústřední ideji hudebně dramatického díla a 

tvůrčím způsobem ji přetlumočit na scéně." 181 Podstatné jsou obě části sdělení: 

režisér má v díle nalézt ty podstatné momenty a myšlenky, které skladatel do 

partitury zašifroval a které zároveň mohou oslovit dnešního diváka: "režisér by si měl 

klást dvě klíčové otázky: Proč bylo dílo skladatelem napsáno a proč toto dílo 

inscenujeme právě dnes."182 A zároveň musí najít takové jevištní prostředky, aby bylo 

jeho sdělení v dnešní době co nejpřesvědčivější- Wasserbauer provokuje už tím, že 

se nenechává svazovat inscenační tradicí, zavedeným řešením odvozovaným 

z hypotetických představ autora a otevřeně prohlašuje: "Jistě se soudobá scénická 

interpretace nekryje a nemůže ani krýt s představou, jakou měl např. Janáček sám o 

180 Základní koncepci vyjadřuje Václav Věžník v programu k inscenaci, kde začíná vyprávět obsah 
opery takto: "Heřman se zblánil. Sedí v obuchovské nemocnici v pokoji čis.17. 1. obraz: 
Vzpomínky choromyslného Heřmana vracejí k počátku jeho příběhu." A na konci: "Příběh 
Heřmanův končí- prosí knížete Jeleckého za odpuštění, ale to již klečí u nohou dozorce 
nemocnice ... ( ... ) neodpovidá na žádné otázky a mumlá nezvykle rychle: Trojka, sedma, eso! 
Trojka, sedma, dáma!". 

181 Wasserbauer, Miloš: Princip realistické scénické interpretace v opeře, Divadlo 8, 1957, č.3, s.211-
214. 

182 Pečman, Rudolf: O opeře s Milošem Wasserbauerem, rozhovor, Hudební rozhledy 17, 1964, č.5, s. 
185-187. 
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režijním ztvárnění svých oper. To by znamenalo v interpretaci ustrnout a přece také 

interpretace se vyvíjí "183 

Rád by se k současnosti vyslovil i v inscenacích oper, u kterých by to člověk 

na první pohled nečekal: tak např. v lipské inscenaci Verdiho Síly osudu (1963) chtěl 

vykreslit "obraz války a jejích následků, [ ... ]ukázat na scénickém dění, jakou úlohu 

v tom válečném problému, jistě stále aktuálním a dnes tím více, hraje na jedné straně 

lid, na druhé ti, co jej do válečného dobrodružství vylákají, ožebračí a morálně 

zničí."184 Sám měl ale trochu pochybnosti: "ta hudba tarantely, rataplanu je tak 

živelná, tak strhující -že mám strach, aby Verdiho hudba v těch částech vojenských 

scén nepřebila vše to ostatní a aby nezůstal silnějším dojem těch Preziosilliných 

povzbuzování k válce proti oněm scénám zoufalosti a zklamání."185 

Je ochoten dokonce dílo dramaturgicky výrazně upravit - nejrazantněji tak 

učinil v případě Bartákova Modrovousova hradu (1960): rozdělil pěvecký part 

Modrovouse i Judity na dva a na jeviště k pohádkové dvojici přivedl další dvojici 

současnou: "vedle původního Modrovousa a Judith v dobových kostýmech prožívají 

svůj osud i jejich moderní dvojníci ve smokingu a večerních šatech. Na pravé půli 

jeviště je na nízké, kruhovité točně, obloukovitě zastřené tylovým závěsem, situován 

Modrovousův hrad -symbol jeho vlastní duše; na levé půli několik rekvisit módního 

nábytku (pohovka, stolek, stojací lampa) před prosvíceným prospektem současné 

městské architektury vytváří druhotné prostředí."186 

Jindy Wasserbauerovi k vyslovení podstatné ideje stačilo výmluvné jevištní 

řešení -takovým příkladem je již zmíněný tendenční závěr inscenace Věci 

Makropulos. Právě závěry Janáčkových děl podle Wasserbauera přímo vybízejí 

183 Wasserbauer, Miloš: Otázka soudobosti scénické interpretace Janáčkovy opery Z mrtvého domu, 
in: Sborník JAMU, 1965, č.5, s. 75. 

184 Viz poznámky v pozůstalosti Miloše Wasserbauera, uložené v Moravském zemském muzeu 
v Brně. 

185 Viz poznámky v pozůstalosti Miloše Wasserbauera, uložené v Moravském zemském muzeu 
v Brně. 

186 Telcová, Jiřina: Inscenace 1961-62. Modrovousův hrad, Acta scaenographica, 1961, č.1, s. 7. 
Bohužel se mi nepodařilo udělat si přesnější obrázek, jak konkrétní rozdělení partů a inscenace 
jako celek vypadaly. Podle Jarmily Brožovské "dialog v podstatě probíhá mezi Modrovousem 
minulosti (Z.Kroupa) a Judithou přítomnosti (M.Steinerová). Výklad: rozpolcenost každého 
člověka, v němž pulsuje dobré i zlé." (Reprodukce nebo interpretace?, Kultura 26.1.1961.) Také 
autor se šifrou mč jen velmi obecně konstatoval, že režisér chtěl pomocí úpravy "ilustrovat složitou 
symboliku námětu a zároveň ji zaktualizovat." (Třikrát Bartók v jednom večeru, Mladá fronta, 
venkov 20.1.1961 ). Vladimír Lébl soudil, že na scéně byly "dva dějové plány, probíhající sice 
v jedné časové rovině, ale často bez logické vazby" (Dobré koření, Divadelní noviny IV, 1961, 
č.13, s.5.)- a podobně se vyjádřila také Jiřina Telcová (Inscenace 1961-62. Modrovousův hrad, 
Acta scaenographica 2, 1961, č.1, s. 7). 
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"k bohatému využití básnivých prostředků, [ ... ]na scéně musejí vyrůstat především 

z hudby a měly by apoteózovat čistou ideu díla."187 Wasserbauer tak v inscenaci 

Výletů pana Broučka (1967) své poslání jasně dořekl také v němé pointě: Matěj 

Brouček, podle režiséra "měšťák, který ukáže svou pravou tvář jako vždy, když se 

dostane do konfliktu s dobou, v níž je nutno projevit své přesvědčení," 188 se na konci 

inscenace dočká krátkého výsměchu od prudce osvětleného sboru. V inscenaci 

opery Z mrtvého domu (1958) Wasserbauer respektoval rozhodnutí dirigenta Jílka, 

který dával přednost úpravě s hymnickým závěrem, v němž vězni opěvují svobodu. 

Jevištně se režisér ovšem i tak dokázal vrátit k méně povzbudivé a ideově 

vyhrocenější tečce: Gorjančikov odchází, vězeňská vrata se neúprosně zavírají, 

"mezi gigantickými pylóny vězni vztahují ruce po svobodě - ruce, které prosí i hrozí 

zároveň." 189 

Wasserbauer při různých příležitostech vysvětloval inscenační princip, který 

vyznává: princip realistické scénické interpretace. Jde mu především o "pravdivé 

vyjádření hudebního díla na scéně". 190 Výraz "realistický" přitom Wasserbauer 

používá ve značně širším, obecnějším smyslu, nežli je běžné- synonymem by bylo 

nejspíše právě slovo "pravdivý". Pravdivá režijní interpretace operního díla je podle 

něj taková, která docílí "1) pravdivého scénického vyjádření charakterů a vzájemných 

vztahů dramatických postav opery po stránce vnitřní a 2) dokonalou slohovou jednotu 

všech uměleckých prostředků scénického výrazu po stránce vnější." 191 Pro režiséra 

je závazný sloh díla, ten určuje míru jevištního realismu (v užším slova smyslu), resp. 

míru stylizace.192 

187 Pečman, Rudolf.: O opeře s Milošem Wasserbauerem, rozhovor, Hudební rozhledy 17, 1964, č.S, s. 
185-187. 

188 Wasserbauer, Miloš in: Janáček, Leoš: Výlety pana Broučka, program k inscenaci, Státní divadlo 
Brno 21.4.1967. 

189 Wasserbauer, Miloš: Režijně problémy interpretácie Janáčkových opier, Slovenské divadlo 7, 1959, 
č.2, s.140. 

190 Viz poznámky k Síle osudu v pozůstalosti Miloše Wasserbauera, uložené v Moravském zemském 
muzeu v Brně. 

191 Wasserbauer, Miloš: Nad cestami české operní režie, Kultura 1959 III, 1959, č.36, s.6. 
192 "Odraz životní skutečnosti je v každém umění jen tehdy pravdivý, je-li vyjádřen uměleckými 

prostředky. Tyto umělecké prostředky- formu, styl- volí sám tvůrčí umělec, hudební dramatik. 
Z nich pak nutně musí vycházet forma a styl scénické reprodukce, za něž je odpověden operní 
režisér. Nejsou-li tyto prostředky v dokonalém souladu a pravdivé závislosti na hudebních 
vyjadřovacích prostředcích skladatelových, nemůže scénická interpretace díla působit pravdivě a 
přirozeně." (Wasserbauer, Miloš: Princip realistické scénické interpretace v opeře, Divadlo 8, 
1957, č.3, s.211-214.) 
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Jako příklad Wasserbauer uvádí nutnost dodržet v inscenaci starších, např. 

Mozartových oper dualismus recitativu a árie staré formy: režisér "nesmí jej chtít 

vyrovnávat např. tím, že rozbije uzavřenou formu staré operní arie scénickou 

realistickou drobnokresbou, aby arii přiblížil v scénickém dění dějově rušnému 

recitativu."193 Ve své inscenaci Myslivečkova Tamerlána (1967) dualismus 

dynamického recitativu a statické árie přímo podtrhl: nechal interprety lyrické árie 

zpívat na malém stupínku na rampě, "sošné gesto má převážně charakter 

dekorativní, bez patrnější sdělovací funkce. Čtyři taneční dvojice doprovázejí zpěv 

několika desítkami variant skupinových postojů a střídmým pohybem a vyvolávají tak 

představu oživlých výjevů, zobrazovaných na starém malovaném porcelánu."194 Na 

horizont režisér promítl "reprodukce rytin dobové výpravy Burnaciniho ke hře Zlaté 

jablko a reprodukce divadelního návrhu G. Galii -Bibieny."195 Recitativy pak rozehrál 

na celé ploše jeviště, "v imaginárním prostoru mřížoví a stupňů." 196 

Zpronevěří-li se režisér kompozičnímu slohu díla, nevychází-li z uměleckých 

prostředků, které skladatel zvolil, nemůže podle Wasserbauera dojít k pravdivé 

scénické realizaci. "Ale to nejdůležitější," říká, "to, co právě činí operní interpretaci 

vpravdě realistickou (ovšem ve smyslu jejích specifických uměleckých zákonitostí), 

to, z čeho vyrůstá její vnitřní i vnější realismus je ideové zaměření inscenace. Bez 

něho nelze mluvit o realismu v interpretaci. Idea inscenace, vycházející z idey díla, 

by měla prostupovat celou interpretací, měla by být páteří a výsledným, konečným 

cílem každé soudobé operní inscenace."197 

V inscenaci Janáčkovy opery Z mrtvého domu (1958) tak chtěl Wasserbauer 

např. vyjádřit Janáčkovo "V každém tvoru jiskra boží"- a to především skrze postavu 

Aljeji. Vyčlenil ji už kostýmem (andělsky bílá halena kontrastující s šedí trestaneckých 

obleků) a exponoval ji v několika dramatických momentech, přičemž "v každé 

postavě opery, s níž Aljeja přichází do stylku, vzbuzuje lepší city, probouzí lidskost: 

zarazí Luku (když se při pohledu na zbitého Gorjančikova napřáhne, aby zabil majora 

-poznámka LŠ), je útěchou Petrovičovi, budí svědomí v Malém vězni, kterému 

odpouští v nemocnici, jen svou osobností probouzí v Čekunovi vůli mu posloužit 

193 Wasserbauer, Miloš: Princip realistické scénické interpretace v opeře, Divadlo 8, 1957, č.3, s.211-
214. 

194 Kolařík, Jiří: Inscenace 1967-68. Tamerlán, Acta scaenographica 8, 1968, č.8, s.159. 
195 p: Myslivečkova opera v Brně, Svobodné slovo, Brno 14.10.1967. 
196 Herrmannová, Eva: Brno objevuje Myslivečka, Divadelní noviny XI, 1967, č.5-6, s.13. 
197 Wasserbauer, Miloš: Nad cestami české operní režie, Kultura 1959 III, 1959, č.36, s.6. 
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v nemoci. A i Šapkin rozehraje svůj veselý, taškářský monolog ve 111. aktu, ne aby si 

sám ulevil vyprávěním nebo žertoval s ostatními, ale aby vyprávěním své bolesti 

veselou, optimistickou, až šibeniční formou rozveselil nemocného chlapce 

Aljošku."198 Podobně Wasserbauer v Janáčkově posledním díle nalézal "hrdý, téměř 

revolučně vyhrocený ideál lidské důstojnosti" 199 - viděl ho v postavě Luky Kuzmiče, 

kterou proto také příslušně zvýraznil: chystá se v jeho inscenaci napadnout majora, 

který nechal zbít Gorjančikova.200 A když Malý vězeň zaútočí na Gorjančikova, Luka 

"jen výhružným postoupením vpřed a upřeným pohledem na urputného malého 

vězně přinutí výtržníka k zhroucení se nejen fysickému, ale i k procitnutí vědomí, že 

v nevinném Alejovi zranil 'jiskru boží' sám v sobě."201 

Snaha o maximálně současnou výpověď u Wasserbauera vrcholí v inscenaci 

Prokofjevovy Vojny a míru (1961 ), která představuje vyhroceně politické divadlo. 

Politické akcenty jsou v českém operním divadle šedesátých let, zdá se mi, minimální 

-pokud se někdo k situaci vyjadřuje, pak nikoli přímo inscenací, ale spíše 

v doprovodných textech (politický rozměr patrně měla např. Štrosova zmínka o 

Solženicynovi v programu k inscenaci opery Z mrtvého domu202
), zvláště konformní 

texty je ale podle mě nutné brát s rezervou (s odstupem již těžko odhalit, kde šlo 

pouze o diplomacii). Ovšem Miloš Wasserbauer své prosocialistické přesvědčení 

dával najevo -ve svých textech i samotných inscenacích - tak zřetelně, že o jeho 

smýšlení podle mě nemůže být pochyb. 

198 Wasserbauer, Miloš: Otázka soudobosti scénické interpretace Janáčkovy opery Z mrtvého domu, 
in: Sborník JAMU, 1965, č.5, s.78. 

199 Viz poznámky Miloše Wasserbauera v pozůstalosti, uložené v Moravském zemském muzeu 
v Brně. 

200 "Ne za sebe, ale za Petroviče, za všechny utlačené, za pokořané a týrané lidství v člověku. Nevinná 
čistota Aljeji ho zastaví.- Ne to není cesta; zabil jednoho majora a šel az to na Sibiř.- Za jednoho 
majora druhý- třetí- nic by se tím nezměnilo. -Je třeba zatím zachovat si jen lidskou důstojnost a 
soucit i smysl pro právo a spravedlnost. A tak Luka odhodí nakonec nůžky." (Wasserbauer, Miloš: 
Otázka soudobosti scénické interpretace Janáčkovy opery Z mrtvého domu, Sborník JAMU, 1965, 
č.S, s. 75-78.) 

201 Viz poznámky Miloše Wasserbauera v pozůstalosti, uložené v Moravském zemském muzeu 
v Brně. 

202 "Všem nám zůstávají v paměti především 'Mrtvé domy' z údobí vyspělé civilizace- nacistické 
tyranie s jejími barbary a je překonávajícími koncentračními tábory. V době přímo současné jsou tu 
hrůzné scény v Jižním Vietnamu, Jižní Koreji, Alžíru, Africe atd. Je však nutno poukázat i na 
události u nás, v socialistických zemích, na tzv. období kultu osobnosti. Vzpomeňme si jen, jaký 
rozruch vzbudila nedávno vydaná novela z vězeňského prostředí od sovětského autora Solženicyna 
-Jeden den Ivana Děnisoviče. Tato novela je prodchnuta myšlenkou socialistického humanismu a 
v humanistickém postoji má mnoho společného s Dostojevským i Janáčkem." (Ladislav Štros in: 
Janáček, Leoš: Z mrtvého domu, program k inscenaci, Národní divadlo Praha 24.4.1964. 
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V programu k Vojně a míru Wasserbauer příznačně vyjadřuje svůj inscenační 

záměr: "Nám, dnešním interpretům Prokofjevovy opery, připadá další úkol: vyrovnat 

se při její inscenaci se současnou politickou situací. Dnes, kdy západ znovu se 

zabývá agresivními plány, nabývá Prokofjevova opera nového, hlubšího smyslu. [ ... ] 

Chceme, aby se tu jeviště spojilo s hledištěm. -Abychom cítili, že my všichni, my lidé 

z roku jedenašedesátého, se nebudeme bát si vybojovat mír na jeho rušitelích, bude

li toho třeba. A tu náš český interpret se spojuje s velkým sovětským tvůrcem, synem 

toho národa, který je záštitou všech mírumilovných zemí."203 

Wasserbauer se inspiroval brechtovským divadlem (v brněnské činohře v té 

době program politického divadla rozvíjeli Evžen Sokolovský a Miloš Hynšt): na 

tylovou oponu ve tvaru praporu v popředí či na velkou mapu Evropy na horizontu 

promítal nejrůznější hesla, aby tak propojil příběh z doby napolenské s dobou 

hitlerovské okupace. Nápis "Mein Kampf" přiřadil Napoleona k Hitlerovi, nápis "No 

passaran" ruské partyzány k španělským dobrovolníkům, objevila se i další hesla 

z doby druhé světové války ("Vpered, za rodinu", Smert' okupantam" ad.) a také 

varovný nápis koncentrující základní výpověď inscenace: "Lidé, bděte!" Na úplném 

začátku režisér promítl nápis 1812- 1941- 1961 a naznačil tak dvě paralely, které 

povede. Se současností příběh propojil v úvodním a závěrečném sborovém obraze: 

na začátku "se pomocí jevištních vozů zjevil na scéně téměř stočlenný sbor 

v soudobých kostýmech a zpíval sborový epitaf, oslavu ruského lidu, který se postaví 

každému nepříteli, aby ubránil svobodu země."204 A stejně kostýmovaný sbor se poté 

objevil i v závěru. 

Jestliže v inscenaci Prokofjevovy opery Wasserbauer po svém "pouze" 

dopověděl ideu díla, pak v inscenaci Dona Giovanniho (1969) došel k protitradičnímu 

myšlenkovému výkladu opery: jednak tím, že za protihráče Dona Giovanniho 

považuje Dona Ottavia,205 především ale závěrem, kde Dona Giovanniho nestáhne 

do pekla socha Komtura, smrt si "způsobí sám svým vlastním plýtváním všech svých 

203 Miloš Wasserbauer in: Prokofjev, Sergej: Vojna a mír, program k inscenaci, Státní divadlo Brno 
21.10.1961. 

204 Toncrová, Dana: Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické scénické interpretace v opeře 
(Tvorba Miloše Wasserbauera ve Státním divadle Brno v letech 1958-1970), diplomová práce, rkp., 
Univerzita J.E.Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, 2000, uloženo v knihovně Ústavu pro studium 
divadla FF Masarykovy univerzity Brno, sign. DIPL 2000 112 DT. 

205 Giovanni se podle Wasserbauera nebojí "Boha ani lidí. Respekt má pouze k donu Ottaviovi.-
V jeho ušlechtilé podobě- zdá se mu, že vidí sebe sama, svého dvojníka, muže sobě rovného 
duševním i fyzickým nadáním, ale také protivníka, neboť vše, čím je Ottavio, mohl být i on sám." 
(Mozart, W.A.: Don Giovanni, divadelní program, Státní divadlo Brno 7.3.1969.) 
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sil"206
: tváře žen, které ho obletovaly, se promění v umrlčí lebky, přichází bílá postava 

Ottavia s taseným mečem, Giovanni má "v hlavě zmatek, hrůzou se chvěje, tasí meč 

a bodá do vzduchu.- Ale přízrak, který zmizel, se vrací (v podobě projekce

poznámka LŠ)- blíží se neúprosně k němu, blíží se a roste, roste- a on poznává 

sebe sama- dona Giovanniho zničí sám don Giovanni."207 Takovéto přehodnocení 

známého příběhu je, jak ještě uvidíme, v českém operním divadle do začátku 90. let 

dosti ojedinělé (snad s výjimkou období začátku padesátých let, kde se objevily 

v minulé kapitole zmíněné pokusy tendenčně ideologicky příběhy přehodnotit)- a 

jen potvrzuje zvláštní postavení Miloše Wasserbauera: úsilí v první řadě jasně, 

výmluvně sdělit myšlenku, kterou se domnívá vyčíst z díla a kterou považuje za 

aktuální, ho přibližuje režisérům činoherním. Vyzdvihuje při tom někdy myšlenky, 

které v díle rozhodně nebyly dominantní (viz Síla osudu)- a někdy dílo samostatně 

domýšlí natolik, že již těžko argumentovat partiturou (viz závěr Věci Makropulos): 

aktuální poselství stojí pro něj v takovém případě výše nežli pokorná interpretace 

díla . 

••• 
Karel Jernek nezacházel v prosazování vlastního politického přesvědčení a 

vůbec pohledu na svět tak daleko jako Miloš Wasserbauer (ani v prohlášeních, ani 

v inscenacích samotných), nicméně stejně jako on kladl důraz na současný 

myšlenkový výklad díla: režisér podle něho má "vyložit smysl předváděné hry (opery, 

pantomimy atd.) způsobem a prostředky, jimiž cítí, nazírá a bojuje doba, kterou 

žijeme. Podchytit všechny nitky, uzly a problémy společné přes jakoukoliv vzdálenost 

a prověřit je jiným světovým názorem, který je názorem mým, tudíž mou zpovědí i 

sdělením."208 Je příznačné, že se v takovémto "činoherně" otevřeném pohledu na 

operní inscenaci stýkají dva režiséři, kteří inscenovali také činohru: byt' pro 

Wasserbauera to byla jen krátká epizoda, 209 zatímco Jernek k činohře výrazně 

inklinoval po celý život a spíše shodou okolností se více věnoval opeře.210 

206 Mozart, W.A.: Don Giovanni, divadelní program, Státní divadlo Brno 7.3.1969. 
207 Mozart, W.A.: Don Giovanni, divadelní program, Státní divadlo Brno 7.3.1969. 
208 Jernek, Karel: Šar Kibratim Arbaim (Režisérovy poznámky k inscenaci), in: Verdi, Giuseppe: 

Nabucco, divadelní program, Národní divadlo Praha, premiéra 22.10.1965. 
209 V Ostravě v roce 1945 režíroval Čapkovu Matku, Benešové Věru Lukášovou, Jiráskova Gera a 

Shakespearovu komedii Mnoho povyku pro nic. 
21° Karel Jernek se v tomto smyslu opakovaně vyjadřoval v rozhovorech- srovnej např.: "Přednost 

měla ovšem činohra a dodnes mě občas zabolí u srdce, že jsem právě v této oblasti nemohl říct 
rozhodné slovo. Jenomže člověk nemůže chtít všechno. Možná že jsem se nevhodně narodil. Ke 
generaci, která po třicátých letech vytvářela profil našeho novodobého divadla jsem ještě nepatřil, a 
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V jednom z rozhovorů se sice Jernek zcela pujmanovsky vyjádřil, že režisér 

"v opeře je přísně vázán hudebním záznamem v partituře, záznamem, který určuje 

všechno jevištní dění, každý pohyb jednotlivce, jeho dynamiku a rytmus, jeho myšlení 

i jednání,"211 častěji ale, stejně jako Wasserbauer, hovořil jen o nutnosti řídit se 

slohem díla, vyjádřit ho adekvátními (a to ne za každou cenu módními) jevištními 

prostředky. 212 Při interpretaci některých děl se projevoval spíše jako tradicionalista

na rozdíl od Wasserbauera, který usiloval vyslovit se k dnešnímu světu prakticky 

skrze každé dílo, byl Jernek opatrnější. 213 

Vzhledem k různorodosti titulů, které Jernek režíroval, jsou jeho inscenace 

stylově velmi různé- oproštěné či velkooperní, s důrazem na realistický detail či 

s důrazem na monumentalitu. V Jernekově případě těžko hovořit o příznačném 

jevištním projevu (na rozdíl od jeho kolegů v Národním divadle- Kašlíka a Štrose). 

V Tosce (1960) se pokusil omezit velkooperní podívanou- především ve prospěch 

pravdivého (chcete-li realistického) vyjádření vztahů: z jeviště vyhostil církevní 

ceremoniál ve finále I. jednání (zpěv sboru zprostředkoval reproduktor), ukryl mučení 

Cavaradossiho i skok Tosky z hradeb, ve scéně popravy soustředil pozornost ke 

Cavaradossimu: "divák vidí vojáky popravčí čety odcházet po hradbách 

s Cavaradossim, ale pod hradbami se objeví malíř sám."214 Nad inscenací Verdiho 

Nabucca (1965) se kritika neshodla, jestli se chtěl velkoopernosti vyhnout, nebo jestli 

o ni usiloval,215 inscenaci Pucciniho Turandot (1967) zato za efektní podívanou 

označila jednomyslně. V Tosce (1960) vedl Jernek interprety k psychologickému 

ta nová, která se už formovala, mě nepřijala za vlastního. Nicméně na to, co jsem udělal pro české 
činoherní divadlo v Brně, Praze, Liberci, v Olomouci, Plzni nebo Pardubicích, jsem při vší 
skromnosti hrdý." (jop: Trojí jubileum, rozhovor s Karlem Jernekem, Květy 6.2.1986.) 

211 Frýbová, Zdena: Pravda divadla, rozhovor s Karlem Jemekem, Čs. voják 25.8.1981. 
212 "Styl- to je neúprosný zákon a jeho přestoupení má v estetickém smyslu velké následky." 

(Frýbová, Zdena: Pravda divadla, rozhovor s Karlem Jernekem, Čs. voják 25.8.1981.) 
213 "Tvůrčí umělec musí především znát- vědět, co tím kterým dílem chce, ale také může říci- musí 

umět odhadnout únosnost a zatížení oné konceptní konstrukce pro určitou myšlenku, aby pak 
seriózně mohl převzít zodpovědnost za své sdělení." (Jernek, Karel: Šar Kibratim Arbaim. 
Režisérovy poznámky k inscenaci, in: Verdí, Gíuseppe: Nabucco, divadelní program, Národní 
divadlo Praha, premiéra 22.1 0.1965.) 

214 jap: Nová a úspěšná TOSCA, Večerní Praha 3.1 0.1960. 
215 Bohumil Karásek vyjádřil solidaritu s inscenátory, kteří podle něj "neměli asi příliš mnoho chuti 

inscenovat na soudobém jevišti 'velkou operu' se vším, co k ní patří. Jenomže odlišným postupem, 
daleko decentnějším, víc vycházejícím ze soudobé inscenační praxe, zde ještě prohloubili rozpor 
mezi inscenací a podstatou díla." (Marná snaha, Rudé právo 1.11.1965) Většina kritiků oproti tomu 
v inscenaci právě onu snahu o velkolepost a okázalost shledala: Eva Pensdorfová píše o "zjevném 
úsilí o monumentalitu a oslňující nádheru." (Nabuchodonozor v Praze, K věty 20.11.1965), Vilém 
Pospíšil o "ornamentální nádheře, podívané za každou cenu." (Ps: Smetanovo divadlo uvedlo 
Nabucca, Svobodné slovo 28.10.1965 .) atd. 
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prokreslení rolí, k symbolicko-realistickému vyhrávání situací (Scarpia si pohrává 

s těžítkem v podobě gilotiny a "zdánlivě neúčastně pohybuje figurkami na 

šachovnici"216
), v inscenaci Wagnerova Lohengrina (1964) se zase naopak inspiroval 

bayreuthským inscenačním stylem Wielanda Wagnera: "mohutným, harmonicky 

čistým souzvukem modeluje monumentální tvary scén,"217 v herectví převládají 

"sošné postoje, pravidelná seskupení a volné, důstojné pohyby".218 

Jernek se, podobně jako Wasserbauer, neostýchal do díla dramaturgicky 

zasáhnout: Čajkovského Pikovou dámu inscenoval (v roce 1963, tedy ještě před 

Věžníkem) jako vzpomínky blouznícího, šíleného Heřmana, v dramaturgické úpravě 

podtrhl temné, baladické tóny (škrtl žánrové scény), na jevišti Heřman "od samého 

počátku je pojat zcela jednoznačně jako 'černý' důstojník, jehož jednání je od 

začátku chorobné."219 

Nejdále v přehodnocení díla ovšem došel v inscenaci Verdiho Dona Carlose 

(1960): dramaturgickou úpravou vyhrotil jeho politickou dimenzi: vyjádřit chtěl "boj 

proti inkviziční či feudální tyranii, boj za sociální spravedlnost, svobodu a lidská 

práva."220 V programovém článku "Verdiho Carlos- drama politické" slovníkem dosti 

tendenčně zabarveným221 vykládá historické pozadí opery (podobnost hrůzovlády 

inkvizice ve Španělsku v 16. století a Verdiho doby, kdy "vládla v Itálii reakce, 

podřízená moci papežově a vůbec libovůli církve"222
) a vysvětluje podstatu úpravy: 

"vynecháváme banální místa, poplatná velkooperní vnější ilustrativnosti, omezujeme 

pasáže průvodů a slavnostních pochodů, likvidujeme mystický závěr opery (zjevení 

ducha Karla V. a Ia deus ex machina) a místo něho dosazujeme otřesnou skutečnost 

Carlosovy násilné smrti z vůle inkviziční reakce[ ... ] Zmizel mystický nebeský hlas, 

který byl nahražen vlasteneckou výzvou odsouzené kacířky; hold lidu králi Filipovi ve 

216 Kotek, Josef: Než půjdete na "Tosku", Mladá fronta 5.1 0.1960. 
217 Bajer, Jiří: Tři důvody pro Wagnera, Divadelní a filmové noviny VIII, 1964, č.6, s.6. 
218 Pospíšil, Vilém: Lohengrin stylový nebo nestylový?, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.20, s.878. 
219 Karásek, Bohumil: Pokus o nový pohled, Rudé právo 30.10.1963. 
220 Jernek, Karel: Verdiho Carlos- drama politické, in: Verdi, Giuseppe: Don Carlos, program 

k inscenaci, Národní divadlo Praha I .4.1960. 
221 "Je tedy nezbytné vycházet při novém nastudování Dona Carlose zejména z těchto předpokladů 

revolučně pokrokových, aby se toto Verdiho psychologické drama soustředilo především na 
podchycení oné hnilobné atmosféry Uak praví Engels) a tísnivého ovzduší katolické reakce 
(Solovcovová) a zaútočilo proti každé reakční síle, zaotalosti a přízemnosti, jejímž cílem je 
zotročení člověka z pozice síly pod maskou pokryteckého humanitářství." (Jernek, Karel: Verdiho 
Carlos- drama politické, in: Verdi, Giuseppe: Don Carlos, program k inscenaci, Národní divadlo 
Praha 1.4.1960.) 

222 Jernek, Karel: Verdiho Carlos- drama politické, in: Verdi, Giuseppe: Don Carlos, program 
k inscenaci, Národní divadlo Praha 1.4.1960. 
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scéně autodafé vyloučením lidového elementu byl textově upraven a přizpůsoben 

pro holdování španělské šlechty."223 Záměr byl patrně z jeviště dobře čitelný,224 

kritika si všímá, že role inkvizice "byla ve všech směrech výrazně podtržena, její vliv 

a zásahy táhnou se teď jako červená nit všemi scénami opery,"225 že inscenátoři 

"odstraňují velkooperní prvky díla, chápou Verdiho 'Dona Carlose· důsledně jako 

drama lidí propadlých strašlivé moci inkvizice."226 Inscenace mimo jiné opět dokládá 

příbuznost Jernekova myšlení s Wasserbauerovým, který chtěl v bratislavské 

inscenaci Dona Carlose (1956): "ukázat násilnost a zhoubný vliv katolické církve 16. 

věku jako pozadí a příčinu složitého psychologického dramatu hlavních postav 

opery."227 

••• 
V roce 1956 se na Pražském jaru poprvé představila východoberlínská 

Komická opera, a to s Felsensteinovými inscenacemi Straussovy Mlčenlivé ženy a 

Weberova čarostřelce. Zvláště velkou pozornost pak vzbudila o šest let později, když 

na Pražském jaru hostovala s Verdiho Otellem a hlavně s Janáčkovými Příhodami 

lišky Bystroušky. Setkání s Felsensteinovou koncepcí operní inscenace, značně 

odlišnou od české tradice, znamenalo pro české operní divadlo na počátku 

šedesátých let další významný impuls -byť se k němu většina režisérů vymezovala 

do značné míry negativně. 

Felsensteinovy inscenační principy, označované za "hudební divadlo", 

představovaly jeden z klíčových poválečných přístupů k opeře. Walter Felsenstein 

přitom v podstatě navazoval228 na zásady K.S.Stanislavského. V kontrastu k pojímání 

divadla jako tzv. kostýmovaného koncertu usiloval o zdivadelnění opery, pěveckou 

hvězdu na jevišti vystřídal pravdivě jednající "zpívající herec", který "musí vše, tedy i 

svůj zpěv vytvářet sám jako nutný projev svého vnitřního stavu, jako nezbytný výraz 

svého chtění a jako nutnou reakci na jednání svých partnerů."229 Felsenstein byl 

223 Jernek, Karel: Verdiho Carlos- drama politické, in: Verdi, Giuseppe: Don Carlos, program 
k inscenaci, Národní divadlo Praha 1.4.1960. 

224 I když není možné vyloučit, že kritikové mimo jiné podléhali sugestivnímu článku v programu. 
225 Ps [Pospíšil, Vilém]: Don Carlos ve Smetanově divadle, Svobodné slovo 5.4.1960. 
226 Karásek, Bohumil: Zápas o "Dona Carlose", Rudé právo 9.4.1960. 
227 Z poznámek Miloše Wasserbauera v pozůstalosti, uložené v Moravském zemském muzeu v Brně. 
228 V ideálních podmínkách, které mu východoněmecká vláda poskytovala- jako vzorové scéně. Byl 

zde jen malý soubor, interpreti (příslušné představitelské typy) byli angažováni na konkrétní roli. 
Nová inscenace se zkoušela (bez alternací) tak dlouho, dokud nebyli inscenátoři spokojeni pak 
teprve byla premiéra. 

229 Herz, Joachim: O realitě zpívajícího člověka, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.18. s.761-764. 
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vášnivým zastáncem iluzívního, realistického divadla. A neváhal přistoupit k úpravám 

díla, aby učinil psychologii postav věrohodnější, jejich vztahy určitější, jejich 

vystupování i příběh logičtější. V Příhodách lišky Bystroušky tak přeobsadil některé 

postavy- z Lišáka, Lapáka, Kohouta udělal "mužské" role. Vycházeje z úpravy Maxe 

Brada, která exponuje postavu Terinky jako lásky revírníka, rechtora i (platonické) 

faráře, 230 domýšlí analogie Terinka- Bystrouška a jezevec-farář (liška nařkne jezevce 

z nemravných návrhů). 231 

V roce 1965 vznikly dvě nové inscenace Janáčkových Příhod lišky Bystroušky 

u nás: v Praze a v Brně. Jedna od druhé se zásadně liší- však jsou pod nimi 

podepsáni režiséři, kteří k sobě mají názorově a především poetikou velmi daleko: 

Ladislav Štros a Miloš Wasserbauer. Oba se ovšem výslovně distancovali od 

inscenace Felsensteinovy: jejich vlastní inscenace jako by byly tak trochu polemikou 

s Felsensteinovým uhrančivým, byť českou kritikou se značnými výhradami 

přijímaným pojetím.232 

230 "Terynkaje cikánka, kterou přivedl do vsi před lety revírník.Vzalji k sobě do myslivny, avšak 
Terynka utekla a popletla hlavu rechtorovi. Zamilovaný rechtor si dokonce ještě po létech myslel, 
že si ho Terynka vezme. Revírník se po útěku Terynky oženil a Terynce zabezpečil existenci na 
faře u faráře. Měla tam být hospodyní a současně na vychování. Farář se však do Terynky také 
zamiloval, ačkoli jen platonicky. Ale ta se spustila s tulákem Haraštou, s kterým měla dítě. Došlo 
k pomluvám proti farářovi a v době, kdy se odehrává děj opery, byl neprávem nařčený farář 
přeložen. Harašta si bere Terynku za manželku." (Cígler, R.: Janáčkovo libreto a Bradův překlad 
Lišky Bystroušky, Hudební rozhledy X, 1957, č.l8, s.746-75l.) 

231 "Pro lidi je les místem duševních zvratů a dramatických vzpomínek, soudí Felsenstein. Život tu 
začíná vždy znovu a znovu. V máji se spojuje v lásce vše, co je živé: v ní nezaznívá 
impresionistický tón panteistický, ale eros boha Pana. Ostatně ani trojice venkovských vzdělanců
farář, učitel a revírník- nehledají v lese chvilky klidného spočinutí, právě naopak: uprostřed lesní 
samoty vzpomínají v noci na svou vášnivou a marnou lásku k Terynce." (Pečman, Rudolf: Principy 
hudebního divadla a interpretační styl oper Janáčkových (Kritická retrospektiva jako podnět 
k zamyšlení), Program Státního divadla Brno XLVII, 1977, č.9, s.315-320.) 

232 Především se v roce 1962jevilajiž poněkud zastaralájevištní poetika iluzívního, čijinak řečeno 
popisného realismu. Jednu z opakujících se výhrad shrnul Jiří Bajer v textu "Achillova pata 
Komické opery?": "Fantastická preciznost divadelního projevu, vůle a snaha po přesném a 
definitivním vyslovení pravdy díla a uměleckého názoru divadla vyvolávají v divákovi pocity 
nejvyššího uznání za dokonalý a ukončený divadelní zážitek, ale neponechávaj í mu sdostatek 
příležitostí k samostatnému domýšlení." (Divadelní noviny 5, 1962, č.23 (6.6.), s.8.) 
O tři roky později Jarmila Brožovská už přímo konstatuje: "Felsensteinovské hudební divadlo je 
tedy jen jednou z cest, jak udělat z opery živou záležitost. Ovšem styl popisného realismu, který 
v určitých okamžicích nutně ústí do naturalismu, je například u nás již překonán." A staví proti 
němu "pojetí moderního operního divadla, jak mu rozumíme například my: divadla zkratky, 
symbolu, divadla oproštěného od rekvizitářství, interpretace, která postihuje a umocňuje smysl díla, 
aniž je dopodrobna popisuje."(O současné operní inscenaci, Mladá fronta 21.11.1965). 
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Ladislav Štros z odstupu let své odmítnutí Felsensteinova přístupu též 

ideologizuje,233 nicméně nesmírně vzdálená mu musela být především jevištní 

poetika Komické opery, Felsensteinova umělecká východiska a záměry jsou přímo 

protikladné těm Štrosovým.234 Štros ve svých inscenacích nikdy neusiluje o iluzi 

reality, ale naopak vždy o záměrně umělý básnický, esteticky působící obraz (odtud i 

spříznění s Vladimírem Nývltem). Jak ještě uvidíme, nejde mu v první řadě o 

psychologicky věrohodné zpodobení konkrétních postav a jejich logický, věrohodný 

příběh, ale hledá jeho symbolickou platnost a obecnější filosofická témata, která mu 

nabízí (případně je i vnáší zvenčí)- odmítá tak Bradovu a Felsensteinovu úpravu 

jako nepřípadný zásah, jako "chtěnou dramatičnost". Nezajímá ho postup příběhu, 

ale konkrétní obraz- symbol: ve Fideliovi (1965) nad hlavami osvobozených vězňů 

rozkvete haluz, v Pikové dámě (1987) Líza sype na Heřmanovo mrtvé tělo květy, 

Carmen v brněnské inscenaci (1998) umírá před Madonou, sledována toreadorem 

v masce smrti. .. 

Podle Štrose má opera blíže k baletu nežli činohře a Příhody lišky Bystroušky 

režisér výslovně označuje za operu- balet.235 A tak na jevišti rozehrál vizuální féerii. 

Kritika sice konstatovala, že se režisér "poučil na Felsensteinově typologii ústředního 

páru Lišky a Lišáka a vůbec zvířecího světa,"236 spíše než k realitě ovšem Štrosova 

233 A to dokonce útočně: "Také konflikt sboru připsaného na žádost Brada, kde vesničané chtějí 
inzultovat faráře, odpovídal jistě v té době marxistickému vztahu k církvi. Je nám jasné, že tento 
popisný realismus, čišící tehdy z Felsensteinovy interpretace [ ... ],mohl být fedrován ideologicky, 
což se projevilo i v nedozírných finančních dotacích jeho divadla.'' (Štros, L.: Jak jsem v Praze 
inscenoval Janáčka, OPERA, Informační zpravodaj SOP, 1995/1996, čJ/26, s.23.) 

234 Však na jiném místě téhož článku Ladislav Štros o své inscenaci říká: "Tato ,Liška' byla 
koncipována jako rozhodné odmítnutí ,Lišky' Waltera Felsensteina, která naprosto neodpovídala 
našim hudebně-divadelním představám." a specifikuje své důvody: "Tyto pokusy zdramatizovat 
vztahy jednajících postav, nahradit Lišáka mužským představitelem, Terinku reálně postavit do hry 

to vše byla násilná dramaturgická chirurgie, která neodpovídala smyslu díla." (Štros, L.: Jak jsem 
v Praze inscenoval Janáčka, OPERA, Informační zpravodaj SOP, 1995/1996, č.3/26, s.23) 

235 Štros, L.: dopis ze dne I 0.4.1965 adresovaný řediteli ND dr. Josefu Urbanovi, číslo jednací 1568, 
archiv ND, obálka č.288d. 

236 Pospíšil, V.: Liška Bystrouška se vrátila do Národního divadla, Hudební rozhledy XVIII, 1965, 
č.15, s.637. "Lišky jsou u něho opravdu liškami s opatrnými nášlapy tlapek a s celou spoustou 
drobnokresebných detailů charakterizujících reálné chování těchto zvířat. Komáři, vážky aj iná 
lesní hmyzí havěť hraná tanečnicemi vskutku kmitá křídly, přemisťuje se trhavými pohyby z místa 
na místo a rojí se kolem svých stanovišť. A[ ... ] slepice na revírníkově dvoře i zde ve velkém hejnu 
hrabají, roztahují perutě, naklánějí hlavy a dělají vše ostatní, co se od nich očekává." (Bajer, Jiří: 
Pátá inscenace Lišky Bystroušky v ND, Hudební rozhledy XXXI, 1978, č.6, s.245-247.) Jiří Bajer 
takto popisuje pozdější Štrosovu inscenaci (z roku 1978), která ovšem podle charakteristik v 
recenzích i podle interního hodnocení (zpracovali V.Holzknecht a J.Konvalinka, rkp., nedatováno, 
uloženo v archivu Národního divadla) byla po režijní stránce "variací dřívějšího pojetí" (a to právě 
i ve stylizaci zvířecího světa- byť choreografkou první inscenace byla Růžena Mazalová-Feixová, 
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zvířátka odkazovala k pohádce- ani tady mu nešlo o nápodobu skutečnosti, ale o její 

stylizaci v umělé jevištní realitě: cvrček hraje na housličky, jezevec kouří dýmku, 

v druhé inscenaci žabí kvarteto zpívá z not apod. Finále opery zaranžoval jako živý 

obraz (dokonce .,sen revírníkův"):237 celé jeviště je zaplněno lištičkami, zajíčky, 

veverkami, vážkami, žabáky, cvrčky ... a revírník, uprostřed nich, je hladí po 

hlavičkách. Štros tak jasně doslavil svou interpretaci Janáčkovy opery, ve které podle 

něj jde "sbratření všeho tvorstva". 238 

Na rozdíl od Ladislava Štrose si Miloš Wasserbauer Felsensteina velmi 

cenil239
- a v mnohém se s ním, jak už vyplývá z předchozích pasáží, ve svých 

snahách shodoval. V inscenaci Příhod lišky Bystroušky podobně jako Felsenstein 

domýšlel paralely Bystroušky s Terinkou a Zlatohřbítka obsadil tenorem. Na 

Felsensteinově inscenaci Příhod lišky Bystroušky mu ale vadilo iluzívní vykreslení 

lesa - a proto ve své inscenaci z jeviště vyhnal "všechna zvířátka, která nejsou 

důležitá pro dramatický děj a která vytvářejí jen atmosféru lesa."240 Místo zvířátek 

jsou tu děti- únos Bystroušky je např. symbolicky dohrán: malé dítě hledá zmizelou 

lišku, sedne si na bobek a v kuželu světla pláče. Poezii lesa vyjadřovala světlem 

proměňovaná Trostrova scéna: na točně se v zákrutách vinula vzhůru cesta, "na níž 

se symbolicky spojovaly a prolínaly osudy postav zvířecího a lidského světa, 

postupně se zvedala nad úroveň scény směrem do její zadní části, kde byla 

zakončena mostkem se zábradlím."241 Troster "scénický prostor pak protkal 

systémem průsvitných závěsů i spouštěných perforovaných ploch, na nichž pak 

rozvinul poetickou hru projekcí a bohatě odstíněných světelných kompozic."242 

V programu režisér deklaroval, že hlavní postavou je v jeho inscenaci 

Revírník, v jehož představách "Liška Bystrouška prolíná se s dívčím zjevem, stává se 

při vší své živelné realitě symbolem jeho vlastní touhy, symbolem všeho toho, co má 

v životě člověka skutečnou cenu. Symbolem mládí, svobody, lásky, a to v tom 

choreografem inscenace druhé Jaroslav Čejka), a citát tak vystihuje i charakter inscenace z roku 
1965. 

237 Program k inscenaci- Janáček, L.: Příhody lišky Bystroušky, ND Praha 1965. 
238 Program k inscenaci -Janáček, L.: Příhody lišky Bystroušky, ND Praha 1965. 
239 Obdivoval "hluboce promyšlené a přece zas impulsivní, vášnivé umělecké úsilí Waltera 

Felsensteina o opravdové, dramaticky vyhrocené scénické hudební drama." Program k inscenaci
Janáček, L.: Příhody lišky Bystroušky, Státní divadlo v Brně 1965. 

240 Program k inscenaci Janáček, L.: Příhody lišky Bystroušky, Státní divadlo v Brně 1965. 
241 Toncrová, Dana: Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické scénické interpretace v opeře, o.c., 

s.67. 
242 Hilmera, Jiří: František Troster, Divadelní ústav, Praha 1989, s.l75-178 
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nejprostším a nejcudnějším těch slov smyslu."243 Při tom ale zároveň exponoval 

Bystroušku na místech, kde to nebylo zvykem: podtrhla Rechtorovi hůl a přistrčila 

slunečnici, naslouchala na "střeše" hospody.244 Podle kritika Jiřího Bajera 

"všudypřítomnost ženského elementu [ ... ] neustále připomíná režisérův záměr 

dramaticky vyhrotit soupeřivost a kontrastnost zvířecího a lidského světa, mužského 

a ženského živlu."245 Bajer správně upozorňuje, že tak Wasserbauer ve své koncepci 

došel k pravému opaku toho, k čemu směřoval Štros (kterému šlo o vyjádření 

sbratření všeho tvorstva). 

Teoretické východisko obou režisérů přitom bylo stejné: oba chtěli především 

poctivě interpretovat Janáčkovo dílo. Ale jiné jevištní stylové představy a jiný 

světonázor je přitom dovedly ke zcela rozdílnému výsledku! A ke zcela jinému 

jevištnímu tvaru než Waltera Felsensteina- který sice přistoupil k podstatným 

úpravám, ale to opět jen proto, aby jasněji mohl vyslovit záměr, který se domníval 

vyčíst z Janáčkovy partitury. Neboť také Felsenstein tvrdil: "Operní inscenace má se 

podřídit především nárokům partitury, protože v každé dobré partituře jsou pro toho, 

kdo v ní umí číst, obsaženy všechny divadelní požadavky."246 Tři různé inscenace 

Příhod lišky Bystroušky opět toto východisko poněkud relativizují- a ukazují, že 

určující pro výslednou podobu inscenace (a pro její estetickou i myšlenkovou 

výpověď) nakonec v této době vždy byla spíše jevištní představivost (a zčásti 

světonázor) režisérů nežli teoreticky formulovaný vztah k partituře. Podívejme se 

tedy dále podrobněji na jevištní poetiky, které české režisérské osobnosti 

v šedesátých letech rozvíjely: ve spolupráci s výtvarníky, dirigenty, herci. 

243 Program k inscenaci- Janáček, L.: Příhody lišky Bystroušky, SD Brno 1965. 
244 Hospoda U Pásků se na jevišti objevila, když se točna otočila o 180 stupňů, takže "z původní scény 

zůstal jen mostek, který se změnil ve střechu hospody, vystavěnou pod ním." (Toncrová, Dana: 
Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické scénické interpretace v opeře, o.c., s.68.) 

245 Bajer, J.: Co s nimi? Divadelní a filmové noviny 9, 1965/1966, č.4, s.1,5. 
246 Felsenstein, Walter: Udělám vše proti stagnaci opery (zaznamenal H.J.Kynass), Hudební rozhledy 

XXXVIII, 1975, č.5. s.220-221. 
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Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách, Národní divadlo Praha 1961, režie Ladislav Štros 



Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách, Národní divadlo Praha 1961, režie Ladislav Štros 



Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách, Národní divadlo Praha 1984, režie Ladislav Štros 



Fotodokumentace Václava Věžníka k inscenaci Prodané nevěsty. 

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Státní divadlo Brno 1967, režie Václav Věžník 



Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Státní divadlo Brno 1967, režie Václav Věžník 



Leoš Janáček: Z mrtvého domu, Státní divadlo Brno 1958, režie Miloš Wasserbauer 



Béla Bartók: Modrovousův hrad, Státní divadlo Brno 1960, režie Miloš Wassserbauer 

Sergej Prokofjev: Vojna a mír, Státní divadlo Brno 1961 , režie Miloš Wasserbauer. 



Josef Mysliveček: Tamerlán, Státní divadlo Brno 1967, režie Miloš Wasserbauer. 



Josef Mysliveček: Tamerlán, Státní divadlo Brno 1967, režie Miloš Wasserbauer. 



Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Státní divadlo Brno 1965, režie Miloš 
Wasserbauer 



Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Národní divadlo Praha 1965, režie Ladislav Štros 



Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Národní divadlo Praha 1965, režie Ladislav Štros 



Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Národní divadlo Praha 1965, režie Ladislav Štros 



Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Národní divadlo Praha 1978, režie Ladislav Štros 



Kapitola čtvrtá 

Režisér a scénograf- rovnoprávní tvůrci jevištní koncepce 

Jak se operní divadlo odklánělo od popisného (socialistického} realismu, 

výrazně opět nabývala na významu spolupráce režiséra a výtvarníka- inscenátorů, 

kteří nyní zase mohli osobitě tvořit, nikoli jen naplňovat oficiální normy a představy. 

Zvláště tzv. pražská (česká} škola jednoznačně navázala na snahy Velké opery 5. 

května, kde se výtvarník stal důležitým spolutvůrcem inscenační koncepce. Naprosto 

klíčová byla spolupráce s výtvarníkem pro Václava Kašlíka a Ladislava Štrose- pro 

režiséry, kteří se v první řadě soustředili právě na vytvoření osobitého divadelního 

tvaru, nemyslitelného bez výrazného, originálního scénografického řešení. Každý při 

tom přišel s vlastní poetikou: Kašlík (převážně s Josefem Svobodou} rozvíjel vizi 

dynamické, kinetické scény, Štros (v šedesátých letech téměř výhradně 

s Vladimírem Nývltem} směřoval k vytříbenému výtvarnému divadlu, k prostorové 

kompozici působící především esteticky. 

Podobu operního divadla u nás v šedesátých letech zásadně ovlivňovali 

výtvarníci, kteří často zároveň stáli (dříve či v této době) u proměn domácího 

činoherního divadla: Josef Svoboda, Zbyněk Kolář, Vladimír Nývlt, Oldřich Šimáček, 

Květoslav Bubeník, v Brně František Troster. Často výrazně spoluurčovali koncepci 

představení, dokonce jim někdy byla přičítána dominantní úloha při směřování 

domácího operního divadla.247 Jak dále uvidíme, šlo nejspíše o vzájemné ovlivňování 

režisérů a výtvarníků, o předávání impulsů, inspirace- a někdy převážil vliv 

výtvarníka, jindy vliv režiséra . 

••• 
Jednoznačně nejvlivnějším českým scénografem 60. let byl Josef Svoboda, 

jenž výrazně přesáhl kontext českého divadla. Bylo již dosti napsáno o jeho 

objevitelském prověřování nových možností jevištní techniky, o jeho neustálém 

experimentování s nejrůznějšími materiály a technikami. O jeho přesvědčení, "že lze 

scénografií vyjádřit jakýkoliv pohyb, rytmus, změnu lokality, dramatický záměr a 

dokonce i děj a akci."248 Byl přirovnáván "k Giuseppe Galli-Bibienovi, jehož jméno se 

stalo pro střední Evropu synonymem iluzionistické barokní scénografie, její efektnosti 

247 Víz názor Jarmily Brožovské: "Rychlý vzestup pražské opery k ideálu totálního divadla byl 
podporován prudkým rozvojem scénografie, pod jehož tlakem se formovala současná tvář našeho 
operního divadla. (Brožovská, Jarmila: Vidím hudbu, Scéna 78, 1978, č.2-3, s.S-9.) 

248 Ptáčková, Věra in: Josef Svoboda, scénografické dílo, Galerie výtvarného umění v Roudnici n. 
Labem a Divadelní ústav Praha, srpen- řijen 1980. 
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a zázračnosti, postavené na mechanické trikové jevištní technice."249 S Alfrédem 

Radokem dospěl až k Laterně magice, umožňující současnou akci herce a filmu, 

polyekranové zdvojení a znásobení herecké postavy a trik, při němž živý herec 

vystoupí z filmové kompozice na zadní panorámě, tedy k divadlu, kde scénografie 

získává zcela dominantní postavení ve významové struktuře inscenace. 

Podle Věry Ptáčkové Svobodova "agresivita jej nutí podřídit návrhy režiséra 

vlastní představě, zvýtvarnit ji a určit jí v konečné podobě vnější a mnohdy i vnitřní 

řád inscenace. Svobodova scénografie je tak z těch složek dramatického díla, které 

se dočasně dostávají do popředí a ovlivňují rozhodujícím způsobem poslání 

inscenace."250 Svoboda sám hovoří o tom, že "výtvarná složka je jen jednou ze 

součástí představení a jestliže přeroste svou funkci, je to chyba,"251 přirovnává 

scénografii k jedné sekci orchestru a režiséra k dirigentovi.252 Ale zároveň dodává, že 

"na druhé straně je scénografie jednou ze složek, která přímo spolupracuje 

s režisérem na ideji představení, vlastně se s režií prolíná"253
- a "dobrým 

scénografem může být pouze ten, kdo je zároveň i režisérem, alespoň v tom smyslu, 

že rozumí principům souvislostí pohybu, rytmu a expresívních sil herce." 254 Svoboda 

věří, že scénografie může převzít hlavní roli, je-li to třeba- např. když "něco chybí 

v hereckém provedení,"255 ale zároveň může ustoupit do pozadí.256 

Josef Svoboda v šedesátých letech vytvořil scénografické návrhy k více než 

170 inscenacím, spolupracoval jenom u nás s dvěma desítkami režisérů, nicméně 

probíráme-li se jeho vzpomínkami i studiemi o něm, nejpodstatnější se rozhodně jeví 

spolupráce s Otomarem Krejčou, Alfrédem Radokem, Jaromírem Pleskotem a 

249 Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1984, s.87. 
250 Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1983, s.162. 
251 Urbánková, Milena: Muž, jehož čas je drahý, rozhovor se Svobodou, Práce 30.5.1970. 
252 "Vidím scénografii jako jednu sekci orchestru a režiséra jako dirigenta: občas scénografie prostě 

hraje s ostatními společně, občas prakticky zmizí, zatímco dominuje jiná složka, a ještě jindy bude 
scénografie, jak tomu bylo, hrát sólo a jsou i chvíle, kdy se všechny prvky spojí do crescenda nebo 
grand finale." (Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990, s.119.) 

253 Urbánková, Milena: Muž, jehož čas je drahý, rozhovor se Svobodou, Práce 30.5.1970. 
254 Josef Svoboda in: Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1984. 
255 Josef Svoboda in: Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1984, s.123. 
256 "Jestliže je text dramaticky dostatečně silný a schopný navodit odpovídající atmosféru," tvrdí Josef 

Svoboda, "pak je tu scénografie od toho, aby jej pouze podpořila a v něm se vytratila. Jindy, 
v opačném případě, může scénografie předem vytvořit půdorys potřebných dramatických vztahů na 
jevišti a atmosféru určit." (Josef Svoboda in: Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, 
Praha 1984, s.61.) Najiném místě komentuje svou spolupráci se slavným anglickým hercem: 
"Mám-li vymyslet prostředí, v němž někdo jako Laurence Olivier bude hrát hlavní roli, určitě 
nevytvořím scénografii, která by jakkoli odváděla pozornost od velkého herce, jenž bude zřejmě 
středem zájmu." (Tamtéž, s.123.) 
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v opeře s Václavem Kašlíkem. Ti, sami hledající a volající po nových, originálních 

řešeních (ať už je hledali z jakýchkoli důvodů), ho nejvíce inspirovali v jeho 

neustálém hledání. Svoboda se jim snažil splnit sen, který už snili expresionisté a 

symbolisté a především meziválečná avantgarda: vytvořit prostor, který je- slovy 

Otomara Krejči - "schopen proměňovat se synchronně s postupem inscenace, 

s průběhem jejích nálad, s vývojem její významové i dramatické linie."257 Svoboda od 

počátku odmítal neměnnou, symbolickou scénu258
- ptal se: "Vždyť co je vlastně 

pevného v proudu života? Cožpak pokoj, kde někdo vyznává lásku, je stejný jako 

pokoj, v němž někdo umírá? A letní rybník s nekonečným horizontem se 

neproměňuje jen atmosférou dne, ale především pohledem těch, kteří jsou na jeho 

břehu."259 

Není divu, že si dobře rozuměl s Václavem Kašlíkem, který- jak už jsme 

viděli- hned po válce "přišel do opery rozhodnut podrobit si její statičnost, 

zdynamizovat a rozehrát všemi prostředky operní jeviště."260 Také Václav Kašlík totiž 

toužil "uskutečňovat pro každou jevištní situaci i nové nejvhodnější její jevištní 

vyjádření, aby se v něm nejlépe hrálo,( ... ) prostě změny 'dějiště' ne podle aktů a 

obrazů, ale podle scén a situací."261 Kašlík hovořil o pohybu, "který působí fyzicky, 

psychologicky, básnicky,"262 v první řadě ovšem stále fjako při inscenování 

Smetanovy Prodané nevěsty) myslel především na to, jak co nejrychleji proměnit 

jeviště, aby co nejlépe odráželo životní realitu. Při inscenování Smetanova Dalibora 

si tak např. lámal hlavu nad tím, že není logické, aby se Jitka s Miladou radily na 

místě, kde probíhal soud, a jak "během několika taktů změnit krčmu plnou zbrojnošů 

257 Krejča, Otomar: Scénografie činohry Národního divadla, in: Josef Svoboda, katalog k výstavě, 
Národní divadlo, Praha 1961. 

258 Svoboda tvrdil: "Divadlo znamená dynamiku, pohyb; je to živá věc. Proto scénografie nemá být 
neměnná a říkat všechno najednou, jak se o to snaží expresionistické výpravy. Výprava se má 
vyvíjet s dějem, spolupracovat s ním, být s ním v souladu a posilovat ho v jeho vývoji. (in: 
Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1984, s.l26.) 

Velmi podobnými slovy se na proměny scénografie díval Otomar Krejča: "Zmizely rovněž dekorace, 
které se snažily postihnout výtvarným přepisem podstatu dramatu a symbolizovat ji buď převážně 
malbou, nebo častěji, řešením architektonickým. Tyto dekorace v podstatě ilustrovaly myšlenku, 
ideu díla a přehnaně zdůrazňovaly jeho dramatický kolorit, předjímaly a do počátku divákovi 
sugerovaly základní významovou i emocionální polohu inscenace, předem napovídaly vyznění." 
(Krejča, Otomar: Scénografie činohry Národního divadla, in: Josef Svoboda, katalog k výstavě, 
Národní divadlo, Praha 1961.) 

259 Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990, s.222. 
26° Karásek, Bohumil: Jubilejní řádky Václavu Kašlíkovi, Hudební rozhledy XX, 1967, č.l S, s.484. 
261 Karásek, Bohumil: S Václavem Kašlíkem, Hudební rozhledy 16, 1963, č. S, s.190-193. 
262 Herrmannová, E.: Česká škola operní režie? Ano!, rozhovor s V.Kašlíkem, Kulturní tvorba lV, 

1966, č.l3, s.7. 
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v intimní místo schůzky Jitky a Vítka."263 A za druhé Uak už jsme také viděli) Kašlík 

vždy usiloval dynamickým představením zaujmout diváka, nepřipustit nudu na jevišti

v "optické a dynamické době, kdy na diváka denně útočí film, televize, ale i ulice se 

svým ruchem, pohyblivými reklamamí."264 

Pro snahy o dynamizaci jevištního dění se vžil souhrnný název ,.jevištní 

kinetika". K pokusům o kinetické scénické řešení patřila už tzv. šátečková Prodaná 

nevěsta v roce 1958 - a ze stejné doby jsou i další Svobodovy kinetické scény pro 

jiné režiséry: pohyblivé chodníky v Tylově Strakonickém dudákovi a polyekran 

v Topolově Jejich dnu (obě režie Otomar Krejča) či posunovací černé plochy 

dekorací v Shakespearově Hamletovi (režie Jaromír Pleskot).265 V Kašlíkově 

inscenaci Janáčkových Výletů pana Broučka (1958) se ,.zmnožené lampy, které 

Brouček vidí, najednou začaly točit. A[ ... ] tento hradčanský obraz se skoro filmově 

prolnul do koloběhu hvězdných světel."266 Pauerovu Zuzanu Vojířovou Kašlík se 

Svobodou (v roce 1959) rozehráli na třech točnách,267 ovšem v iluzívních, popisně 

realistických dekoracích.268 V inscenaci Smetanova Dalibora o dva roky později už 

jen projekce prvků vladislavské gotiky doplňovala jinak abstraktní prostor- šlo o 

přímo "ukázkové" kinetické scénické řešení: "dva mohutné hranoly excentricky 

umístěné na dvou točnách a jeden plochý panel zavěšený v provazišti, který byl 

zároveň projekční stěnou. Excentrické umístění obou hranolů na vlastních točnách 

umožňovalo jejich na sobě nezávislé a plynulé prostorové změny. Ty spolu 

s protisvětlem [ ... ]způsobily, že divák jejich pohyby nevnímal jako kolotočivé, ale 

spíš měl pocit, že se k němu scénografie buď přibližuje, nebo se od něj vzdaluje."269 

263 Kašlík, Václav in: Smetana, Bedřich: Dalibor, program k inscenaci, Národní divadlo Praha 
20.1.1961. 

264 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Praha 1987, s.58. 
265 Svoboda scénografii k Hamletovi charakterizuje takto: "Scéna plnila jinou funkci, než jakou jí 

běžně připisujeme. Nepopisovala místo děje, ani je nevytvářela. Stavěla děj do absolutního 
prostoru, který je prvním plánem dramatu a odehrává se kdekoli a kdykoli. Scéna tedy 
neozobrazovala konkrétní místo. Pohyb abstraktních panelů byl zhmotněním rytmu, jímž se děj 
posunoval, a vyznačoval prostorové změny. Měl funkci filmového střihu a byl schopen evokovat 
psychické stavy jednajících postav. (Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 
1990, s.63.) 

266 Bor, Vladimír: Operní večery, Panton, Praha 1985. 
267 "Na jevišti byly postaveny tři točny, dvě na bocích prvního plánu a jedna uprostřed plánu druhého: 

uvnitř jednotlivých (hlavně interiérových) obrazů se děj rychle (někdy také hlučně) přemisťoval 
z jedné detailně charakterizované prostory do jiné." (Hach, Jaroslav: Dvě operní novinky, Divadlo 
10, 1959, č.3, s. 222-225.) 

268 Josef Kotek píše o "aparatuře tří točících se 'bedniček' s pracně kašírovanými krby, mřížemi a 
obrazárnami." ("Zuzana Vojířová" se vrací na jeviště, Mladá fronta 13.1.1959.) 

269 Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990, s.29. 
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Pohyb točen s věžovitými stavbami umožnil, jak si Kašlík přál a kritika všímala, 

"rychle lidové scény zaměnit intimním prostředím, například při výstupu Milady a Jitky 

na konci prvního dějství, nebo při setkání Jitky a Vítka v dějství druhém."270 Vedle 

toho byla scéna ovšem také přímým aktivním partnerem interpretů: "otáčivé masivy, 

jimiž prochází Vítkova družina v různém osvětlení, působí jako dlouhý pochod 

temnými klikatými ulicemi staré Prahy."271 Světlo členilo prostor, oddělilo Dalibora při 

jeho vzpomínkách na Zdeňka od ostatních postav- a dokonce přímo vyjadřovalo 

filosofický a psychologický smysl situace: "milostnou scénu Dalibora a Milady i 

Daliborův zpěv o svobodě prozáří postupně oslnivá záplava světla, před níž i temné 

vězení ztrácí na okamžik své mříže."272 Scénograf v žádném případě nevytvořil jen 

případná prostředí pro hru: scéna spoluhraje, nese podstatné významy. 

Pohled na Svobodovu tvorbu ukazuje, že byl minimálně stejně inspirující 

osobností, jako osobností inspirovanou- přestože spolupracoval s mnoha režiséry, 

je možné sledovat kontinuitu jeho scénografické tvorby: důsledně a souvisle 

prověřoval možnosti moderního jeviště, v určitém období zkoumal konkrétní prvek 

napříč inscenacemi různých režisérů. Od konce padesátých let experimentoval se 

světlem, zrcadly, 273 vynalezl nový typ horizontu, 274 vyzkoušel si možnosti televizní 

techniky. 

Světlo hrálo Uak jsem ukázala) podstatnou roli v Hrdličkově inscenaci 

Kouzelné flétny v roce 1957, světelné řešení navrhl Svoboda pro Krejčovy inscenace 

Hrubínovy Srpnové neděle a především Čechovova Racka (1960).275 Vynalezl tzv. 

270 E.K.: Nový DALIBOR- nový úspěch Smetanovy hudby, Obrana lidu 27.1.1961. 
271 Kašlík, Václav in: Smetana, Bedřich: Dalibor, program k inscenaci, Národní divadlo Praha 

20.1.1961. 
272 Kotek, Josef: Smetanův Dalibor znovu a nově, Mladá fronta 31.1.1961. 
273 "Vyvinul i systém pneumatických zrcadel, jejichž odrazná plocha je založena na ohebném 

materiálu, který dálkově řízenými změnami tlaku vytváří buď konvexní nebo konkávní povrch. 
Obrazy, jež vidí publikum, je takto možno radikálně přetvářet." (Ptáčková, Věra in: Josef 
Svoboda, scénografické dílo, Galerie výtvarného umění v Roudnici n. Labem a Divadelní ústav 
Praha, srpen- říjen 1980.) 

274 Zvedl ho nad podlahu jeviště a upravil jeho spodní okraj, takže vyvolal dojem pohledu do 
nekonečné dálky. 

275 Svoboda popisuje své výtvarné řešení takto: "Všechny výtvarné prostředky jsem zredukoval na 
černě vykrytý prostor, jednu základní světelnou clonu v portálu, nakloněnou proti hledišti a 
nahrazující tylovou oponu, a na deset dalších malých clon, rozmístěných do hloubky jeviště se 
speciálně zkonstruovanými nízkovoltovými reflektory s parabolickými zrcadly. Byly zakryty 
haluzemi, jimž tak pronikaly proudy 'slunečního' světla, aby výsledný dojem sadu- a o ten nám 
šlo -,jeho dusné teplo a celá atmosféra působily na diváka přímo fyziologicky. (Svoboda, Josef: 
Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990, s.54) 

62 



světelné clony, 276 které poprvé členily zcela prázdný prostor (šikma s černě 

uzavřeným horizontem) v inscenaci Suchoňova Svatopluka (1960), jejímž režisérem 

byl Hanuš Thein. Svoboda s Theinem spolupracoval velmi často, nicméně i tam, kde 

se inscenace vyznačovala pozoruhodným a pro koncepci zásadním scénografickým 

řešením (Novákova Lucerna277 či Fischerova opera Romeo, Julie a tma278
}, výtvarník 

spíše využil svých dřívějších objevů, než že by přišel s novými. Ani v případě 

Svatopluka tedy nepředpokládám, že by k výhradně světelnému řešení Svobodu 

přivedl režisér. Theinova inscenace je jen článkem mezi dvěma inscenacemi 

Otomara Krejči- inscenací Racka a inscenací Tylovy hry Drahomíra a její synové, 

která přišla dva měsíce po Svatoplukovi, a jak si ve své studii všímá také Věra 

Ptáčková, scéna k Svatoplukovi "byla přesným předobrazem" scény k ní.279 

V Kašlíkově inscenaci Kouzelné flétny byla scéna "plná zrcadel ve formě 

trojúhelníků z pozrcadleného plexiskla. Zrcadla odrážela dobové malované kulisy, 

neviditelně umístěné po stranách- říši Královny Noci, říši Sarastrovu i svět 

Papagenův."280 Inscenace byla podle kritiky díky zrcadlové, důmyslně nasvěcované 

scéně, díky tomuto "přeludně se měnícímu prostoru" efektní podívanou, 

nepostrádající pohádkovou přeludnost, 281 "zrcadlové plochy jako stvořené pro hru 

světel a mihotavých obrazů vytvářejí jakýsi kouzelný svět iluzí."282 Scéna tedy 

básnicky vyjadřuje charakter díla- stejně jako když Svoboda v inscenacích 

Dvořákovy Rusalky pro téhož režiséra domyslel Trostrovy předválečné, nikdy 

neuskutečněné návrhy k této opeře se stříbrnou elipsoidní plochou, "v níž strop šel 

nad hlavami herců a zdůrazňoval nekonečnou dálku"283
: "technicky zjednodušil 

276 "Typ nízkovoltového svítidla, u něhož je rozptyl svazku paprsků minimální- blíží se tvaru válce, 
nikoli kužele. Prochází-li takový svazek paprsků prašných vzduchovým prostředím anebo 
prostředím uměle zvlhčeným, vzniká dojem světelné plochy." (Ptáčková, Věra in: Josef Svoboda, 
scénografické dílo, Galerie výtvarného umění v Roudnici n. Labem a Divadelní ústav Praha, srpen 
-říjen 1980.) 

277 Základ scénického řešení tvořila projekce na tři průsvitné závěsy. 
278 Josef Svoboda navrhl podobné scénografické řešení pro inscenaci pražskou (květen 1962, režie 

Hanuš Thein) i brněnskou (září 1962, režie Václav Věžník): "projekční plátna, ze tmy vysunované 
rámové konstrukce pokojíků, k tomu přízračné, v prázdném prostoru zavěšené železné schodiště, 
pokojík Ester navíc ještě otáčivý a posuvný i vertikálně." (Pospíšil, Vilém: O jedné soudobé opeře 
a jejích interpretech, HR XV, 1962, č.22, s.964-965.) 

279 Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1984, s.1 04-105. 
280 Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990. 
281 Karásek, Bohumil: Velký tvůrčí úkol, Hudební rozhledy XV, 1962, č.1, s.24-25. 
282 Šefl, Vladimír: Kouzelný Mozartův svět, Večerní Praha 15.12.1961. 
283 V roce 1943 navrhl František Troster pro Václava Kašlíka řešení, ze kterého vycházejí i další 

Kašlíkovy inscenace: "Ve stropu byl vyříznut secesní tvar jezera a střed vyplněn leknínovými listy, 
v nichž se jako leknínový květ zjevovala Rusalka. Leknínové listy tvořily i hrací plochu pro ni, pro 
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elipsoidní nápad Trostrův. [ ... ] Na Svobodově scéně bylo možné na obě plochy, 

představující jezero i oblohu, velmi variabilně promítat nejrůznější motivy: vodu, 

oblaka či stromy, a to v detailech i celcích. Celé jeviště se tak mohlo účinně měnit 

podle potřeb a nálad hudby."284 

Václav Kašlík se v jednom z rozhovorů pochlubil, že v milánské Scale v roce 

1966 "poprvé použil televizní techniky na jevišti, eidophoru. ( ... )Zachytili jsme 

například detail herce a v prozaické scéně se jeho prozářený obličej objeví na celém 

plátně v jiném korespondujícím významu, přenášeli jsme na jeviště dokonce zároveň 

přímé záběry z milánské ulice s neóny ... "285 Josef Svoboda si ovšem televizní 

techniku důkladně vyzkoušel již rok před tím na bostonském jevišti: s režisérkou 

Caldwellovou v inscenaci Nonovy lntolleranzy.286 

K pokusu inscenovat operu v Laterně Magice se staví Václav Kašlík skepticky, 

odvolávaje se na "krátký čas, spěch a falešné vlivy některých příliš agilních 

'spolupracovníků'"287 - byt' fotografie z inscenace Offenbachových Hoffmannových 

povídek (1963) i popis jednotlivých situací z pera režiséra vypadají dosti poutavě.288 

Také Josef Svoboda tvrdil, že přes úspěch inscenace si "byli vědomi toho, že otázky 

Vodníka i pro umírajícího Prince. Vzadu místo dna se nacházela zadní projekční plocha a vpředu 
v portále měl být umístěn napjatý tylový závěs, známý prostředek na změkčování světel." (Kašlík, 
Václav: Jakjsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s.20-21.) V Brně se ovšem nepodařilo řešení 
technicky realizovat- a když Trčister odmítl jakýkoli kompromis, přepracoval Kašlík inscenaci 
s domácím brněnským výtvarníkem Václavem Skružným. Tehdy poprvé Trčister zaútočil: označil 
dekoraci za své vykradené nápady. Další spor následoval nad inscenací Josefa Svobody 
s Bohumilem Hrdličkou (rozvíjel se v časopise Výtvarná práce), kde podle Trčistera Svoboda příliš 
vyšel též z jeho původního brněnského řešení. 

284 Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, Praha 1987, s.26. 
285 dh: Opera jde do světa, rozhovor s Kašlíkem, Kulturní tvorba IV, 1968, č.9, s.18-19. 
286 Na jevišti měli tři projekční plochy: "Na prostřední běžel filmový záznam, který se vázal k ději na 

jevišti, po stranách dvanáct monitorů a dva eidopfory- televizní projektory (s rozměrem obrazu 
šestkrát čtyři metry), na nichž se objevovaly akce snímané v té chvíli kamerami umístěnými ve 
dvou ateliérech daleko od divadla, na bostonské ulici, před divadlem, v hledišti i na jevišti. 
(Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990, s.l13.) 

287 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s.l08. 
288 ,,V Olympii převažovaly hlavně tance Olympie. Tančila je tanečnice s maskou loutky na obličeji, 

kolem ní se v kruhu stále rychleji a rychleji pohybovaly obličeje společnosti. Výsledkem bylo 
zběsilé tempo loutky Olympie, kdy poráží vše, co jí přijde do cesty. Samozřejmě i Hoffmanna, 
jemuž srazila i brýle mámení. Když procitne, vidí šedou beztvarou skutečnost. Frivolní kankán 
společnosti jej se smíchem vykopne ze scény. [ ... ] Antonie byla koncipována v černobílém filmu. 
Nejsugestivněji vyšlo našeptávání Mirakla. Jeho obrovsky zvětšený obličej, deformovaný a 
rozmlžený, bloudil na všech plátnech kolem Antonie, která sedí v polosnění v křesle. Když v ní 
budí ctižádostivost zpěvačky, vidíme za Antonií veliký lustr divadla, ze kterého kamera švenkuje 
až na nápovědní boudu, v níž sedí Mirakl a naopovídájí sny o pěvecké slávě.[ ... ] Antonie se 
zvedá, s posledními silami jde na rampu a s nejvyšším tónem padá se švenkem kamery do 
orchestřiště zasypaného hlínou jako hrob. Do orchestřiště- hrobu dopadají listy starých not." Atd. 
(Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s. lil.) 
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vztahu herce na jevišti a na plátně zůstaly otevřeny, stylová čistota představení 

nedořešena."289 K dalšímu pokusu, při kterém by byly možnosti laterny magiky při 

inscenování opery dále prověřeny, už nedošlo . 

••• 
V Kašlíkových úvahách o spolupráci režiséra a scénografa výmluvně vyplouvá 

na povrch jeho prakticismus. Zaměření tzv. pražské školy na "výtvarno" přičítá tomu, 

že "naše divadla nikdy sice neměla čas na nějaké šestiměsíční vypracování 

představení, ale vždycky jsme měli čas radit se s výtvarníkem o jedné inscenaci 

třeba i tři měsíce."290 Dokonce i soudobý bayreutský operní styl Kašlík vysvětluje 

prakticistně: potřeba za krátkou dobu nazkoušet mnoho titulů podle něj dovedla 

Wielanda Wagnera ke stylu vyznačujícímu se statičností. 291 

V Kašlíkových vzpomínkách příznačně nenajdeme ani jedno jméno českého 

zpěváka, zato mnoho zmínek o spolupráci režiséra a výtvarníka. Kašlík to sám na 

několika místech komentuje: "pro mne je spolupráce s výtvarníkem základem 

veškerého režijního vidění. Ve spolupráci s ním je vyjádřen nejen celý styl a přístup 

k dílu, ale i herecké dráhy a půdorys pomáhající zpěvákům i sborům."292 Jak už 

z výše (i v minulých kapitolách) napsaného vyplývá, ve spolupráci s výtvarníkem 

Kašlík hledá klíč k dílu, režisérovými slovy "hlavní klíč, který otevře nitro člověka 

dvacátého století a přinutí je přijmout dílo vzniklé v jiné době jako dílo současné."293 

Ve Velké opeře 5. května skrze Trostrovu scénu politicky aktualizoval Branibory 

v Čechách,294 v inscenaci Dona Giovanniho (1969) se Svobodou vyšel z genia loci 

a zdůraznil vazbu opery na Tylovo (dnes Stavovské) divadlo, v Martinů Ju/iettě 

(1963) mu Svoboda navrhl "systém několika symetricky rozmístěných dveří, které 

nikam nevedou, a přece je možno pomocí projekce za nimi ukázat cokoli."295 Atd. 

Atd. Kašlík obvykle nepřichází Uak ještě dále ukážu) s novým výkladem postav či 

289 Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990, s.204. 
290 dh: Opera jde do světa, rozhovor s Kašlíkem, Kulturní tvorba IV, 1968, č.9, s.l8-19. 
291 "Bayreuthský styl" podle Kašlíka "totiž nevznikl pouze z umělecké koncepce- vznikl především 

z praxe. Když máte za 4 nebo 5 neděl připravit celou Wagnerovu tetralogii, nezvládnete ji nějakým 
detailizováním. To se dá udělat jedině stylem, který tak chytře a účelně nasadil Wieland Wagner, 
stylem statickým, kdy se vypracují určité konfliktní momenty, a to ostatní se ·odstojí'. Ve 
vynikajícím výtvarném rámci, ovšem." (Herrmannová, E.: Česká škola operní režie? Ano!, 
rozhovor s V.Kašlíkem, Kulturní tvorba IV, 1966, č.I3, s.7.) 

292 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Praha 1987, s.21. 
293 Fulínová, Jaroslava: Novátorství, fantazie, řád; rozhovor s V.Kašlíkem, G 76 XII, I976, č.l, s.2. 
294 Půdorys scény tvořil hákový kříž, který se různě prolamoval a v závěru (když se národ vymanil 

z poroby) rozlomil. 
295 Pospíšil, Vilém: Opera- sen, Hudební rozhledy XVI, 1963, č. I O-ll, s.443-446. 
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příběhu, základ jeho režijní koncepce tvoří originální scénografické řešení, 

umožňující také někdy originální rozehrání jednotlivých situací. 

Nejinak je tomu s Bizetovou Carmen, která se v Kašlíkově a Kolářově 

inscenaci z roku 1966 odehrává v současnosti, tedy v šedesátých letech 20.století. 

Ohlasy byly méně kontroverzní, nežli inscenátoři čekali- recenzenti se totiž shodli na 

tom, že režisér vlastně nepřehodnocuje příběh či charaktery postav, že příběh 

Carmen je natolik nadčasový, že mu nový kabát nikterak neuškodil.296 Takováto 

aktualizace je ale každopádně v českém operním divadle do počátku 90. let vzácná

druhou takovou inscenací jsou Leoncavallovi Komedianti, které Hanuš Thein v roce 

1965 převlékl do civilu, aniž by to ovšem (soudě podle kritických ohlasů) mělo 

zvláštní vliv na řešení konkrétních situací Uen v prologu "Tonio lepí na plakátovací 

plochy oznámení, že večer se hrají Pagliacci"297
). To Kašlík si připravil časovým 

přesunem možnost řešit jednotlivé situace opravdu nově a originálně: "Třeba rvačka 

dělnic. Přijede učeň s malým vozíkem plným gum na kola a motocykly. Zvědavě se 

přichomýtne k hádce, je stále nešikovně v cestě Zunigovi. Rozzuřené dělnice mu 

rozeberou gumy, znovu a velice divoce, ovšem bezbolestně, se mohou poprat. [ ... ] 

Podloudníci se svolávají baterkami. Micaela se schová v automobilovém vraku a pak, 

když ji objeví, ozáří ji reflektory motocyklů."298 "Pašeráci jezdí na motorkách zn. 

Jawa, krčma Lillase Pastii se stává exkluzívním barem s polostriptýzovým 

vystoupením Carmen" 299 atd. 

Václav Kašlík podle svých slov potřeboval spolupracovat "se silnými 

osobnostmi, se kterými se i přes rozdílné názory obyčejně dopracoval k velkým 

výsledkům."300 Zbyněk Kolář takovou silnou osobností beze sporu byl- výmluvně to 

dokládají hlasy režisérů, se kterými nejčastěji spolupracoval v Divadle na 

296 "Divadelní kusy se neaktualizují jen proto, že jsou moc staré. Některé jsou tak dobré, že prostě 
všecko vydrží. Příběh fabričky Carmen a vojáka Josého je jeden z těch životných, které si můžeme 
představit i v současné skutečnosti." (bor: Carmen s Robertem Benzim v hlavní roli, LD 
27.1.1966.) "(Příběh) se nepříčí však ani možnostem dobové aktualizace a z tohoto poznání 
vychází režie V. Kašlíka, kteráje nejzávažnějším tvůrčím činem nové inscenace. (Karásek, 
Bohumil: Carmen 1966 ... , Rudé právo 28.1.1966.) "Protože celý známý příběh zůstal ve své 
dramatické podstatě zachován. Jenom byl ze Sevilly 1820 přenesen do Sevilly našich let." (Candra, 
Zdeněk: (Sex)appeal hudebního divadla, Svět v obrazech 12.2.1966, s.l4.) "Nic z těchto proměn se 
nedotýká rušivě podstaty textu a díla vůbec." (Volek, Jaroslav: Carmen v novém rouchu, Kulturní 
tvorba 27.1.1966.) 

297 Pospíšil, Vilém: Ve Smetanově divadle nad plán, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.S, 204. 
298 Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, Praha 1987, s.63. 
299 Šefl, Vladimír: Carmen 1966, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.4, s.lll. 
30° Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Praha 1987, s.l23. 
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Vinohradech: Luboše Pistoria, Jaroslava Dudka, Václava Hudečka a Františka 

Štěpánka. Zbyněk Kolář je podle nich samostatný tvůrce, vždy perfektně připravený, 

ovlivňující svým pohledem na dílo režiséra. 301 Od počátku, od spolupráce s Jozefem 

Budským na scéně Slovenského národného divadla Uak ve studii o režisérovi píše 

A. Fuchs) "spolukoncipuje jevištní dílo. [ ... ]Nekreslí prostředí, ale prostupuje hlavní 

rysy režisérovy koncepce svými vlastními prostředky, jakousi výtvarnou 

transkripcí. "302 

Pro Kašlíka Kolář od druhé půle šedesátých let navrhoval scénu pravidelně, 

v roce 1967 např. monumentální scénografické řešení Řeckých pašijí Bohuslava 

Martinů: odehrávaly se "na velkém schodovitém kříži, posetém svícemi, které se 

volně rozsvěcovaly a zhasínaly podle hudebních gradací. Kříž ovšem mohl znamenat 

také protínající se cesty do hor a údolí."303 Statická, víceméně neměnná scéna, 

dávající inscenaci- jak konstatovala kritika -oratorní charakter. 304 

Jestliže impuls k časovému přesunu Bizetovy opery pravděpodobně vyšel od 

režiséra, nikoli od scénografa (Kašlík totiž krátce před tím Carmen takto převlékl i 

v Hannoveru, a to ve spolupráci s výtvarníkem Walterem Gondolfem), symbolizující 

řešení Řeckých pašijí Bohuslava Martinů je příznačné pro Kolářovo scénografické 

myšlení. (Zatímco Kašlík, tak rád dynamizující jeviště, se musel patrně přizpůsobit. 

Vilém Pospíšil navíc poukázal na to, že rámování obrovitými voskovicemi použil 

Kolář již v ostravské inscenaci Dvořákova Dimitrije. 305
) 

Způsob, jak se Kolář přibližuje k dílu, jak si nad ním klade otázky, výmluvně 

odráží jeho monolog nad Cikkerovým Vzkříšením (1962, režie Karel Jernek): 306 "Jde 

o to najít myšlenkovou 'klenbu· inscenace. Najít ve vizuálním jevu ono obklíčení 

301 Jejich názory soustřeďuje monografie "Zbyněk Kolář" (Divadelní ústav Praha, Praha 1982)
Dudek: "1 on přichází připraven, nedá se pak často určit kdy a vlastně u koho vznikl hlavní nápad. 
Kolářovo stanovisko někdy mění můj názor, ale nedělá mi potíže domýšlet a dopracovávat jeho 
přínos." Hudeček: "Má ohromnou schopnost vidět režijně, propracovává vizi jednotlivých obrazů 
v architektonickém členění, které umožňuje plastické aranžmá, psychologicky výtvarné aranžmá." 
Štěpánek: "Nevnucuje apriorní stanoviska a nápady, vychází z režijní koncepce, ale na její tvorbě 
se podílí, někdy včetně dramaturgických zásahů." 

302 Fuchs, A.: Režijní styl Jozefa Budského, Divadlo 12, 1961, listopad, s.659. 
303 Kašlík, Václav: Jakjsem dělal operu, Praha 1987, s.74. 
304 Viz např. Herrmannová, Eva: Ke Kašlíkově inscenaci Řeckých pašijí, Divadelní noviny 19.4.1967 

("dostávají sborové scény markantní podobu scénického oratoria.") či Candra, Zdeněk: Řecké 
pašije Bohuslava Martinů, Práce 24.3.1967 ("impozantní stylizace, která velkoryse vyhmatává 
v díle to, co inklinuje ke scénickému oratoriu"). 

305 Pospíšil, Vilém: Drama nebo lyrická trafédie?, Hudební rozhledy XX, 1967, č.7. s.208-209. 
306 Následující pasáž převzata z: Ján Cikker: Vzkříšení- rozbor inscenace Národního divadla v Praze, 

Divadelní ústav, Praha 1968. 
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Kateřiny- člověka. Najít výtvarný prvek, povyšující hrací jevištní prostor jednotlivých 

obrazů na závažnější, myšlenkově hlubší, širší prostor celé inscenace." Kolář 

nachází motiv vězení- obrazu lidských vztahů. ("Kateřina je obklopena 

neproniknutelným, složitým, spletitým, nedefinovatelným předivem nelidských 

vztahů.") A ptá se dál: "Jak výtvarně řešit klenbu vězení? Jistě není možné se 

spokojit s popisem mříží, zdí (není to ani Fidelio ani Dalibor), nejde o jednoznačný 

výtvarný prvek. Je potřebné nalézat mnohoznačnější a proměnlivější výtvarnou 

koncepci." Zavrhuje kinetický princip, který by neodrážel definitivnost společenského 

systému. "Je tedy jasné, že v základě této koncepce je výtvarný prostor budován fixní 

spletí prvků vězeňských budov, schodišť, galerií a ochozů, jejichž výtvarná struktura 

vytváří šrafuru mřížoví." Výtvarník ale dále zjišťuje, že "Kateřina hledá za touto spletí 

východisko, únik a volnost a doufá, že z vnějšku přijde pro ni vysvobození. Za 

bariérou vězení není tedy bezvýchodné nekonečno, není jen černá tma. Je tam i 

světlo, je tam i východisko útoku na tuto tvrz násilí. Je nutno onu černou tmu prolomit 

proniky světla." 

••• 
Ladislav Štros našel osobnost stejného výtvarného vidění ve Vladimíru 

Nývltovi: v roce 1964 se spolu v Národním divadle sešli poprvé a v dalších letech 

Štros svůj režijní rukopis formoval právě při spolupráci a jistě i pod vlivem spolupráce 

s ním. A také tak trochu v opozici k režijně - scénografickému týmu Kašlík-Svoboda a 

k jejich vizi kinetického divadla. Na rozdíl od Svobody, jehož scénografie se záměrně 

odchylovala "od výtvarných kritérií směrem k divadelnosti,"307 si totiž (slovy Sylvy 

Marešové) "Nývltova tvorba zachovává uprostřed tohoto odvýtvarněného technicismu 

[ ... ]svůj jasný výtvarný ráz"308 a (slovy Miloše Horanského) Nývlt "staví proti scéně 

kinetické- dalo by se říct- ·monoscénu·, která je variabilní uvnitř sebe samé ... 

"Monoscéna· více burcuje divákovu fantazii, divák je s ní v užším kontaktu, není 

rušen vnějšími změnami, musí jít často po jemných změnách uvnitř jednoho 

scénického řešení."309 

Pro operu Z mrtvého domu v roce 1964 Nývlt navrhl jednoduchou abstraktní 

scénu, shodnou pro všechny tři akty- symbolické vyjádření vězení vůbec: "Přívratná 

plocha, na které se hraje, je přerušena několika otvory, z nichž se vynořují vězňové 

307 Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1984, s.31. 
308 Marešová, Sylva: Vladimír Nývlt, edice Režisér- Scénograf, sv.11, Divadelní ústav Praha 1983, 

s.20. 
309 Horanský, Miloš: Pokus o portrét Vladimíra Nývlta, Divadlo 15, 1964, č.7, s.67-73. 
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jako z podzemních děr, jeviště je kolem dokola rámováno stylizovanou mříží a strop 

tvoří zrcadlový obraz podlahy s tím rozdílem, že jedním z průduchů se spouští úzká 

zamřížovaná klec, jediné spojení tohoto inferna s vnějším světem."310 Hrálo se téměř 

bez rekvizit, Štros se vyjadřoval sugestivními symbolickými obrazy: Skuratov vypráví 

svůj příběh uvězněn v síti, "vězňové se řadí za sebou jako články řetězu: pravou 

rukou na rameni předchozího, tělo v mírném podřepu, stejný krok, stejný oblek, 

stejně lhostejné tváře."311 

Následoval Beethovenův Fidelio (1965), tedy opera s podobným "vězeňským" 

tématem. Příznačné je, že se to projevilo i v podobném scénickém řešení- což mimo 

jiné svědčí o vazbě konkrétních jevištních prostředků na téma, situaci (na rozdíl od 

Štrosova a Bubeníkova scénického řešení Braniborů v Čechách, které kritika 

shledávala samoúčelným, pouze vnějškovým, 312 nechápavě se ptala se po smyslu 

dění, 313 reklamovala absenci cíle inscenace. 314 Viděla ho pouze v manifestaci odporu 

k tradici, 315 či snaze "ukázat co nejvíce vtipu". 316
). Půdorys byl o něco složitější než 

v inscenaci Z mrtvého domu, v pozadí Nývlt umístil schodiště přes celou šíři jeviště, 

které bylo členěno dalšími schůdky, klecemi(!) a klíckami, na zemi i visutými (v jedné 

byl uvězněn Florestan). Opět šlo o víceméně abstraktní, symbolický prostor, opět se 

hrálo téměř bez rekvizit, 317 případně s rekvizitami symbolickými: Marcelina má 

310 Pospíšil, Vilém: Janáček pro Edinburk, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.ll, s.458-459. 
311 Bajer, Jiří: Živý odkaz v Mrtvém domě, Divadelní noviny 7, 1963/64, č.22, s.4. 
312 "Chtěli moderní, živé operní představení. Založili je na vnějškovém výkladu současné snahy o 

zdynamizování scény a její různá dramatická členění." (Marešová, Sylva: Uměřenost především, 
Divadelní noviny 4, 1960/1961, č.25, s.5.) "Jde však zase o to, aby nebyl [princip dynamické 
proměny scény] používán samoúčelně, aby každá změna prostoru byla funkční, aby byla s to 
navodit změnu nálady, vyslovit jedinečnost a odlišnost té které scény od té druhé. To se někdy L. 
Štrosovi velmi šťastně podařilo, jinde zas tyto změny působily jako producírování techniky." 
(Karásek, Bohumil: Inscenace více než sporná, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.12, s.521-522.) 

313 "Proč se nad některými výstupy vznáší a kolísá jakýsi strop (i v obrazech krajiny)? Proč v jiných 
výstupech zakrývá jakási bariéra postavy tak, že vidíme jen jejich nohy?" (bor [Bor, Vladimír]: 
Další premiéra na scéně Národního divadla, Lidová demokracie 28.5.1961.) 

314 Candra, Zdeněk: Braniboři v Národním divadle, Práce 26.5.1961. 
315 "Pouze režisér[ ... ] však může zodpovědět otázku, do jaké míry určil podobu nové inscenace odpor 

[ ... ]k tradici a konvenci výkladu Braniborů. To je totižjediný záměr, který se dal o páteční 
premiéře vysledovat." (Candra, Zdeněk: Braniboři v Národním divadle, Práce 26.5.1961.) 

316 Šefl, Vladimír: Braniboři v Národním divadle, Večerní Praha 22.5.1961. 
317 Kritika svorně odmítla, že režisér téměř důsledně rezignoval na rekvizity, "aniž však vedl 

jednotlivé umělce k akcím bez nich" (Karásek, B.: Fidelio opět na scéně, Rudé právo 5.4.1965.), či 
jinými slovy: že "pohybová kultura jednotlivých představitelů nebyla pro tento úkol na potřebné 
úrovni." (Šefl, V.: Problémové dílo- problematická inscenace, Hudební rozhledy XVIII, 1965, 
č.ll, s.460.) Při obnoveném nastudování v roce 1968 dal kritikům Štros za pravdu tím, že od 
důsledného hraní bez rekvizit ustoupil: "Tak Rocco s Fideliem mají teď v žalářní scéně skutečnou 
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v úvodu místo žehličky v ruce růži- předzvěst závěrečného, opět symbolického 

obrazu, ve kterém nad hlavami osvobozených vězňů rozkvete haluz. Jeden z kritiků 

konstatoval výtvarně cítěné komponování scény,318 které bude v dalších inscenacích 

shledáváno znovu a znovu. 

Štrosovo výtvarné vidění se často projevuje i ve volbě kostýmu a rekvizity, 

které mají už samy o sobě upoutat, překvapit, šokovat svou neobvyklostí, 

výstředností: u Brittenova Alberta Herringa (1966) se psalo o "nadsázce 

v rekvizitách praporů, secesních kostýmů, parodické stafáže zkarikovaného 

komparsu až k té soše koně v posledním aktu",319 v Mozartově opeře Cosi fan tutte 

(1970) byli pánové oblečeni do pruhovaných sáček, na hlavách žokejské čepičky, 

v rukou tenisové rakety, dámy měly ve scéně loučení na hlavách klobouky 

s maketami plachetnic, v Donizettiho Donu Pasqualovi (1982) byl bizarně 

kostýmován sbor: někdo měl na hlavě svícen, jiný troubu, součástí jednoho kostýmu 

byly ve špičce sešité polštářky ve tvaru srdce, jiného busty či domeček, z něhož 

vykukovala obří ňadra. Atd. 

Krajní variantou inscenace - malebného, úhledného obrazu, v níž se i herec 

stává výtvarným objektem a režijní pojetí v podstatě splývá s koncipováním výtvarné 

podoby inscenace, jsou Štrosovy inscenace opery Bohuslava Martinů Hry o Marii 

z roku 1969 a 1990- ač výtvarníkem první je Oldřich Šimáček a druhé Vladimír 

Nývlt, Štros sám o druhé tvrdí, že má s první "shodné pojetí",320 což ukazuje, že 

v některých případech (i při spolupráci s Nývltem) měl hlavní zásluhu na konkrétním 

výtvarném řešení Štros sám. 

Jakkoli je základní řešení architektonické (u Šimáčka strmě stoupající 

schodiště ve tvaru podkovy, obepínající točnu, u Nývlta schodiště ve tvaru pyramidy 

s několika plošinami pro tanec)- cílem je vyvolat dojem plošného obrazu: spouštěny 

jsou malované plošné dekorace (portál domu, chlév, obraz ad.), plošné jsou i 

rekvizity (např. svíčky v rukou panen, půllitry v rukou chasníků i mísy s jídlem na 

stejně plošném stole), "v prologu se ze sufit snáší obrovitý plošný, polychromní 

anděl, ve hře o Maškaronovi jsou postavy Matky Boží a Boha Syna ,zaklety' rovněž 

do diformních mohutných obrazů Marie klečící vedle Krista na kříži a ani socha 

motyku a Florestanovi se dostane džbánku i chleba." (Ps [Pospíšil, Vilém]: Opera ND zahájila, 
Svobodné slovo 24.9.1968.) 

318 Brožovská, Jarmila: Slabá inscenace, Mladá fronta 8.4.1965. 
319 Ps [Pospíšil, Vilém]: Jiskrné představení Brittenovy buffy, Svobodné slovo 16.2.1966. 
320 Zápis z I. inscenační porady, rkp., 19.4.1990, uloženo v archivu ND. 
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Panny Marie v Sestře Paskalině není de facto sochou, [ ... ]ale zas jen velkým, 

kolorovaným dvojrozměrným artefaktem ve stylu z lepenky vyřezávaných a 

pomalovaných figurek."321 Narození Páně inscenuje Štros jako lidový mechanický 

betlém, včetně trhavého pohybu postav- figurek. Jeviště se postupně zaplňuje, až 

vznikne "apotetický živý obraz":322 uprostřed Marie nad kolébkou, nad ní visí dva 

stylizovaní vyřezaní andělé nesoucí kometu a nápis Gloria in excelsis, na horní části 

schodiště stojí skupinky andělíčků s dřevěnými křidélky, v puntíkovaných košilkách, a 

na schodišti i rampě pózují (stojící či klečící) lidé přinášející plošné malované dary 

(husu, králíka v nůši, koláčky na talíři, preclíky, džbánek atd.). Hry o Marii spojovaly 

naivnost a pampu -na smysly útočily "nejpestřejší a nejprotichůdnější barvy 

kostýmů, náboženské symboly[ ... ] v gigantických rozměrech."323 

Bizetovu operu o španělské cikánce Carmen inscenoval Štros celkem pětkrát, 

z toho dvakrát s Vladimírem Nývltem (1967 v Kolíně nad Rýnem a 1984 v Záhřebu), 

dvakrát si navrhoval scénu sám (1971 v Dortmundu a 1979 v Košicích). Naposledy 

(1998) je pod brněnskou výpravou podepsán Vladimír Soukenka, ovšem srovnání 

s dortmundskou a košickou inscenací ukazuje, že i v tomto případě autorem 

výtvarného principu scény je režisér sám. 324 Ladislav Štros je prostě režisérem 

s jasnou výtvarnou představou- a když nemůže spolupracovat s výtvarníkem, jemuž 

důvěřuje, raději si výpravy navrhuje sám. Zvláště na přelomu 60. a 70. let odmítal 

zahraniční výtvarníky, v roce 1970 např. pro inscenaci Bludného Holanďana Hanse 

Aeberliho s vysvětlením, že nemá čas k uměleckým poradám s ním, neboť 

vzdálenost mezi Prahou a Krefeldem je příliš velká. A on potřebuje mnoho času pro 

společnou uměleckou práci s výtvarníkem. 325 

321 Pospíšil, Vilém: Hry o Marii potřetí, Hudební rozhledy XXII, 1969, č.6, s.l78. 
322 Vítová, Eva: Hry o Marii v Národním divadle, Hudební rozhledy 44, 1991, č.3, s.115. 
323 Ps [Pospíšil, Vilém]: Hry o Marii na scéně Národního divadla, Svobodné slovo 11.3.1969. 
324 Ve všech třech inscenacích scénu tvoří třípatrová aréna - "aréna života a smrti" (Ladislav Štros 

hovorí, in: Program k inscenaci- Bizet, G.: Carmen, Košice 1979.) a Štros výslovně označuje býčí 
zápasy za zdroj inspirace. - Dortmund: "Tato aréna symbolizuje třpytivý, pestrý, mnohobarevný 
život." (K.M.: Tscheche will in Dortmund seine ideale Carmen zeigen, rozhovor s L.Štrosem, 
Westfálische Rundschau 11.2.1971.) Košice: "Půdorys scény je aréna, dá se říci aréna života a 
smrti. Samozřejmě tato inspirace vzešla z nesčíslných zápasů toreadorů s býky, které jsem ve 
Španělsku viděl." (Ladislav Štros hovorí, in: Program k inscenaci - Bizet, G.: Carmen, Košice 
1979.) Brno: "Při býčích zápasech ve Španělsku mě fascinoval kruh arény, z mého diváckého 
pohledu elipsa, která se mi spojovala s hemingwayovskými literárními a piccasovskými skicami. 
Proto jsem nyní celé jeviště pojal jako magický prostor, který se při závěrečném obrazu dotočí do 
opravdové uzavřené arény." (Program k inscenaci- Bizet, G.: Carmen, Brno 1998.) 

325 Dopis z 20.1.1970, autor: Ladislav Štros, adresát: Joachim Fontheim, archiv L.Štrose, evid.č. 
70/9/1-3. 
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••• 
František Troster získal sice na konci padesátých let významná světová 

ocenění (Velkou cenu za instalaci československého pavilónu na světové výstavě 

EXPO '58 v Bruselu a Velkou cenu jako nejlepší zahraniční scénograf na Bienale 

v Sao Paolo v roce 1959), nicméně v šedesátých letech byl poněkud stranou, ve 

stínu Josefa Svobody, který nekompromisně převzal Trostrovu dřívější pozici 

experimentátora s jevištní technikou a světlem. 

Spolupráci s Josefem Svobodou dal přednost také Václav Kašlík, s nímž 

Troster vytvořil první inscenace ve Velké opeře 5. května a s nímž tu a tam 

spolupracoval také v padesátých letech. A tak Troster v šedesátých letech své 

nejvýznamnější scénografie navrhl pro Brno: pro tamějšího experimentátora Miloše 

Wasserbauera. Setkaly se tu dvě vyzrálé osobnosti -dva samostatní tvůrci s vlastní 

jevištní představou. Dana Toncrová ve své diplomové práci tvrdí, že "v některých 

případech se mohlo stát, že Wasserbauer svou kategoricky prosazovanou scénickou 

představou omezoval dirigentův nebo výtvarníkův vlastní názor a naopak např. 

v případě některých projektů s F. Trostrem se nemůžeme ubránit dojmu, že tu 

scénograf do jisté míry svou koncepcí inscenaci ·zrežíroval'."326 

Pro první tvrzení jsem nenalezla mnoho dokladů: ve Wasserbaurově 

pozůstalosti jsou sice režisérovy náčrtky scény, nicméně není jasné, jestli vznikly 

před domluvou s výtvarníkem, či po ní. Ve svých poznámkách i veřejných 

prohlášeních Wasserbauer jinak rozebírá především ideové záležitosti, nezabývá se 

konkrétními jevištními prostředky. Podle jednoho z jeho rukopisných textů je zásadní 

především první krok - volba výtvarníka, která musí vyjít z iniciativy režiséra. Úkolem 

výtvarníka samotného pak už je vytvořit na jevišti atmosféru, která "musí vycházet 

z hudebního díla a s ním souznít, ve vztahu k hlavní idei. Jakými uměleckými 

výtvarnými prostředky toho umělec dosáhne, je jeho samostatným tvůrčím činem."327 

S jedním omezením: režisér před určuje řešení půdorysu- nebo si na něj alespoň 

udržuje vliv, což dokazuje i Wasserbauerův dopis Josefu Svobodovi:328 režisér vrací 

326 Toncrová, Dana: Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické scénické interpretace v opeře 
(Tvorba Miloše Wasserbauera ve Státním divadle Brno v letech 1958-1970), o.c., s.l9-20. 

327 Pohled operního režiséra na některé předpoklady aplikace Metody Stanislavského v operní 
interpretaci, rkp. v archívu A.Mášové, citováno podle: ·roncrová, Dana: Miloš Wasserbauer a jeho 
hledání realistické scénické interpretace v opeře, o.c., s.l9. 

328 Dopis uložen v pozůstalosti Miloše Wasserbauera v Moravském zemském muzeu v Brně. 
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skizzy k Donu Carlosovi, vyjadřuje "souhlas se základním členěním jeviště", jen 

někde žádá úpravu půdorysu, aby odpovídal plánovanému aranžmá. 

Trostrova autoritativnost je naopak v některých případech zřejmá. Jiří Hilmera 

v trostrovské monografii sleduje kontinuitu výtvarníkovy tvorby a ukazuje také, že "ve 

scénografickém řešení určitého dramatického titulu dospěje výtvarník k podobě 

natolik vyhraněné, že na její podstatě nebude chtít při dalším nastudování ničeho 

měnit- a nový režisér takové řešení přijme."329 Základ svých řešení Janáčkovy Káti 

Kabanové tak nalezl již v roce 1941 spolu s režisérem Františkem Salzerem při 

inscenaci Ostrovského Bouře: "křižovatka cest nebezpečně na kůlech zvýšená, 

podemletý břeh- podemletý život i radost ve 3. obraze. [ ... ] Nad celým prostorem 

visela osudově obrovská větev a pronikající světelné proudy- světlo a stín

dramatizovaly prostor."330 Řešení víceméně zopakoval v Theinově inscenaci 

Janáčkovy opery v Národním divadle v roce 1947, jakož i při novém nastudování v 

roce 1957- ve které podle Theinových slov s Trostrem přemýšleli o jiném řešení, ale 

nakonec "přece jen zůstali věrni své původní inscenaci."331 Na konci šedesátých let 

měl Troster Káťu inscenovat s Milošem Wasserbauerem a v programu k inscenaci se 

přiznal, že ho vůbec netěšil režisérův požadavek, aby tentokrát navrhl nějaké zcela 

odlišné řešení. Vše dopadlo jinak, Káťu režíroval Oskar Linhart, který přistoupil na to, 

aby Troster i tentokráte navázal na své předchozí inscenace. 

Také v některých Wasserbaurových inscenacích se Troster částečně vracel ke 

svým dřívějším scénickým návrhům, v Prokofjevově Ohnivém andělu využil 

"myšlenku, jejíž původní podobu fixoval ve volné prostorové studii, zveřejněné 

v modelu na výstavě roku 1959: scénu zde v pozadí vychýlených zrcadel vyplňovaly 

dva protínající se válce, naznačené soustavou provazů." Pro inscenaci navrhl 

soustavu "šikmých provazcových sloupů, mezi něž se pak umisťovaly izolované 

motivy architekturních prvků či mobiliáře k dokreslení dějišť v jednotlivých obrazech. 

Jejich bizarní tvar odpovídal fantazijnosti příběhu stejně jako expresivní svícení, 

rozehrávající na vydutém pozadí gradovaně prolnutou stínohru provazcových sloupů, 

portálů, globů i postav."332 

329 Hilmera, Jiří: František Troster, Divadelní ústav, Praha 1989, s.66. 
330 Troster, František: K výtvarné kompozici Janáčkovy Káti, in: Program k inscenaci- Janáček, L.: 

Káťa Kabanová, Státní divadlo v Brně 1968. 
331 K: Káťa Kabanová- poslední premiéra sezóny, rozhovor s Theinem, Lidová demokracie 9.5.1957. 
332 Hilmera, Jiří: František Troster, Divadelní ústav, Praha 1989, s.169. 
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V inscenaci Šostakovičovy Katěriny lzmaj/ovy (1964) výtvarník zachoval 

základní dispozice z Bratislavy z roku 1935 (režisér Šulc): v Bratislavě navrhl stavbu 

na točně- dům z náznakových stěn, do kterého "dává nahlížet širokými průhledy,'m3 

v brněnské inscenaci "do konstrukce domu byly vkomponovány průhledy do přízemí 

široce klenuté místnosti a do obytných částí v prvním patře[ ... ], poloprůsvitné tylové 

plochy tvořící stěny domu se objevovaly nebo mizely pomocí světla a umožňovaly tak 

pohled do jednotlivých interiérů."334 V obou inscenacích maximálním oproštěním 

scény v posledním obraze zdůraznil jeho odlišnost od přechozích: v Bratislavě byly 

na scéně pouze "fragment mostního oblouku, modrozelený pás řeky a ovál 

podmračné oblohy'm5
, v Brně dřevěný most stoupající napříč jevištěm lemovalo 

několik telegrafních tyčí. 336 

František Troster je tak každopádně dalším příkladem scénografa- tvůrce, 

který se výrazně podílel na podobě poválečného operního divadla u nás. Dalším 

důkazem toho, že nelze psát o operních režisérech a ponechat stranou tvůrčí vklad 

scénografů A stejně tak nelze ponechat stranou ani tvůrčí vklad operních zpěváků

herců. 

333 Hilmera, Jiří: František Troster, Divadelní ústav, Praha 1989, s.30-31. 
334 Hilmera, Jiří: František Troster, Divadelní ústav, Praha 1989, s.169-l70. 
335 Hilmera, Jiří: František Troster, Divadelní ústav, Praha 1989, s.32. 
336 Toncrová, Dana: Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické scénické interpretace v opeře, o.c. 
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Bedřich Smetana: Dalibor, Národní divadlo Praha 1961, režie Václav Kašlík 



Bedřich Smetana: Dalibor, Národní divadlo Praha 1961, režie Václav Kašlík 



W.A.Mozart: Kouzelná flétna , Národní divadlo Praha 1961 , režie Václav Kašlík 



W.A.Mozart: Don Giovanni, Národní divadlo Praha 1969, režie Václav Kašlík 



Bohuslav Martinů: Julietta, Národní divadlo Praha 1963, režie Václav Kašlík 



George Bizet: Carmen, Národní divadlo Praha 1966, režie Václav Kašlík 



Bohuslav Martinů: Řecké pašije, Národní divadlo Praha 1967, režie Václav Kašlík 



Bohuslav Martinů: Řecké pašije, Národní divadlo Praha 1967, režie Václav Kašlík 



Ján Cikker: Vzkříšení, Národní divadlo Praha 1965, režie Karel Jernek 



Ján Cikker: Vzkříšení, Národní divadlo Praha 1965, režie Karel Jernek 



Leoš Janáček: Z mrtvého domu, Národní divadlo Praha 1964, režie Ladislav Štros 



Leoš Janáček: Z mrtvého domu, Národní divadlo Praha 1964, režie Ladislav Štros 
Ivo Žídek - Skuratov 



Bohuslav Martinů: Hry o Marii, Národní divadlo Praha 1969, režie Ladislav Štros 



Výletý pana Broučka, nákresy Miloše Wasserbauera 



Leoš Janáček: Káťa Kahanová, Národní divadlo Praha 1947, režie Hanuš Thein 

Leoš Janáček: Kát'a Kahanová, Národní divadlo Praha 1957, režie Hanuš Thein 



Leoš Janáček: Kát'a Kahanová, Národní divadlo Praha 1947, režie Hanuš Thein 

Leoš Janáček: Káťa Kahanová, Národní divadlo Praha 1957, režie Hanuš Thein 



Leoš Janáček: Káťa Kahanová, Národní divadlo Praha 1964, režie Hanuš Thein 



Kapitola pátá 

Operní herec a dirigent- spolutvůrci jevištní koncepce 

Stejně jako nelze striktně oddělovat podíl režiséra a scénografa na vizuální 

podobě (a často na celém vyznění) inscenace, není možné ani jednoznačně 

vztáhnout autorství koncepce postavy jen k režisérovi, nebo jen k interpretovi. 

Nicméně nejrůznější indicie naznačují, že měl interpret v šedesátých letech na pojetí 

postavy většinou značný podíl. 

Svědectví o tom podávají interpreti sami- tak Marie Steinerová např. rolí 

Emilie Marty podle svých slov "přímo žila, sama si vymyslela a rozvrhovala veškeré 

podrobné poznámky o hereckých akcích postavy: kdy si Marty vezme tabatěrku, 

pudřenku, kdy si zapálí cigaretu apod. Měla v tom maximální volnost a podporu i od 

režiséra inscenace, Oskara Linharta."337 Interpretka dokonce prosadila, aby pro ni 

"modely vytvořil nejlepší a také nejdražší brněnský salón Femina."338 Marie 

Podvalová zase vyprávěla, jak se jí nová role "zmocní rázem velmi silně.( ... ) Pak ji 

pronikne celou tak, že chodí po ulici, tiše si zpívá, v každém pohybu cítí její rytmus, 

diriguje si některé zajímavé pasáže, je jí cele omámena. Nespí, jedna melodie jí 

proudí v hlavě za druhou, vidí před sebou různé situace, v nichž její role 

probíhá ... "339 

Jak již víme, podstatnou část operní produkce v šedesátých letech zajišťovali 

režírující pěvci- a dá se očekávat, že vycházeli ze své herecké praxe, z vědomí, jak 

se interpret vnitřně sbližuje s postavou. Potvrzuje to i příklad Hanuše Theina, který 

vyžadoval od svých kolegů, aby se vcítili do postavy, kterou vytvářejí. Tvrdil, že "je-li 

herec soustředěný a vnitřně věří tomu, co zpívá, nemusí příliš myslet na to, co 

s rukama, co s celým postojem: gesto mu vyjde přirozeně. Režisér pak toto jeho 

přirozené gesto nejvýš usměrní nebo upraví."340 Thein byl při tom připraven 

nabídnout vlastní řešení situace: vypracovával "detailní a přesnou režijní knihu, do 

níž si zapisoval všechno do podrobností, všechny herecké momenty, pozice zpěváků 

i sboru, přechody, vstupy, ansámblové hry, odchody, gesta, kroky, akce i poznámky, 

337 Slova M.Steinerové citována in: Báttová, Jindřiška- Holá, Monika: Režijní přístupy k operám 
Leoše Janáčka v Brně, JAMU v Brně, Acta musicologica et theatrologica, Brno 2004, s.78-79. 
Citát převeden z první osoby do osoby třetí. 

338 ·r " 79 amtez, s. . 
339 Z rozhovoru s Marií Podvalovou, Divadlo 1937- citováno podle: Pospíšil, Miloslav: Marie 

Podvalová hvězda opery, Brána, Praha 2000. Citát převeden z první osoby do osoby třetí. 
34° Katka, František: Hanuš Thein, Editio Supraphon, Praha 1971, s.28. 
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jimiž tlumočil zpěvákům význam a smysl určité partie hry."341 Definitivní řešení pak 

vycházelo někdy z jeho představy, jindy přijal interpretovo řešení. 

Komentáře interpretů k Theinově režijní metodě napovídají, že jakkoli byl 

režisér detailně připraven, prvně očekával impulsy od nich. Karel Berman obecně 

konstatoval, že Thein "nevnucuje nikdy zpěvákovi své představy dogmaticky, 

ponechává mu možnost tvořit a teprve když se zpěvák rozchází s jeho představou, 

opravuje, případně předehraje."342 Když Václav Bednář studoval krejčího Čepka ve 

Fischerově opeře Romeo, Julie a tma, "Thein rámcově naznačil, že je to český 

vlastenec v době heydrichiády. Čepek například zpívá a přitom paroduje s hřebínkem 

pod nosem jako vouskem Hitlera- to byl režisérův nápad, jinak nám ponechal, 

abychom vytvořili postavu podle své představy."343 Beno Blachutovi k postavě Matěje 

Broučka údajně podal pouze stručný úvod: "Co bych ti vykládal! Dostaneš buřinku, 

vaton a cigáro a pusť se do toho!"344 

Hanuš Thein byl typem režiséra- inspirátora, který do značné míry 

ponechává iniciativu na interpretovi samotném, vychází z jeho naturelu. Pro české 

operní divadlo je tento přístup příznačný (Ferdinand Pujman, pevně fixující každý 

pohyb interpreta, představoval z tohoto hlediska spíše výjimku). Tak i Miloš 

Wasserbauer sice ve svých poznámkách podrobně analyzoval charakter 

jednotlivých postav, interpretům ovšem předkládal víceméně obecnou, základní vizi 

postavy, 345 konkrétní provedení bylo více na interpretovi samotném: cestu k roli měl 

nacházet pod přísným ideovým vedením režiséra, s pomocí Marie Mrázkové, které 

341 Hanuš Thein in: Katka, František: Hanuš Thein, o.c., s.48 (citát převeden z první do třetí osoby). 
Jako příklad múže posloužit Theinova (tiskem vydaná) režijní kniha Prodané nevěsty: druhý výstup 
přetiskuji ve fotopříloze. 

342 Kafka, František: Hanuš Thein, o.c., s.1 09. 
343 Kafka, František: Hanuš Thein, o.c., s.1 07. 
344 Pulkert, Oldřich: Janáčkova hudba je mi bytostně blízká, rozhovor s Beno Blachutem, Hudební 

rozhledy 31, 1978, č. 9, s.403. 
345 Srovnej např.: "Dalibor= hrdina sympatický. 1) Jeho nenápadnější znak= vznětlivost a prudkost. 

Jde bezohledně za ideou, kterou považuje za správnou. Dalibor rušitelem sociálního řádu, jehož 
naplňovatelem je právě král se šlechtou aj í sloužícími soudci. 2) Druhý rys= osobní kouzlo, 
sugestivita, kterou Dalibor působí na celé svoje okolí. Této vlastnosti, která je jevištně velmi 
působivá, podléhá lid, Jitka, zbrojnoši- ale stejně tak i Milada. U lidu je to jasné- Dalibor brání 
lid proti útisku -dává mu lepší podmínky. Alejemu podléhá i král( ... ) Fysicky mladý, krásný 
muž. Daliborovi (postavě) byla vytýkána ve své době pasivita. Dnes po prostudování hudebního 
zpracování nemůžeme připustit, že by Daliborovi scházela energie. Ovšem je v králově moci a 
nemůže jednat, jak by chtěl- ale stále divák musí cítit, jak by jednal, kdyby byl volný! Toto základ 
fyzického jednání na scéně. V postavě vzniká a udržuje se stále dramatické napětí- v té jeho 
potenciální energii.( ... ) Dalibor během opery prodělává přerod od přátelství k lásce (Dueto 
v žaláři). Je při vší hrdinnosti člověk schopen hlubokého citu." Z poznámek M.Wasserbauera 
v pozůstalosti uložené v Moravském zemském muzeu v Brně. 
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režisér "svěřoval veškeré pohybové aranžmá inscenací,"346 ale- jak jsme již viděli

také samostudiem, sebevzděláváním . 

••• 
Zatím byla v této kapitole řeč o režisérech, v centru jejichž zájmu bylo herecké 

jednání. 347 Tím spíše lze o tvůrčím podílu interpretů hovořit v případě režisérů, 

kterým šlo v první řadě o svérázný, poutavý jevištní tvar a při výkladu díla se 

soustředili více na spolupráci s výtvarníkem. Podle Ladislava Štrose je úkolem 

režiséra "probouzet u představitele talent a tvůrčí schopnosti," přičemž "u někoho 

stačí dramatickou situaci lehce napovědět a další přenechat vlastní iniciativě, někde 

se musí obšírněji vysvětlit i názorně ukázat."348 Václav Kašlík podle svých slov (i 

svědectví pěvců)349 interprety "nesvíral diktátorsky do malicherného 

předetailizovaného výkonu, kdy by nesměli prstem hnout jinak, než si to režisér přál", 

ale využíval "jejich přirozených předností a zjevu, vlastností i možností."350 

Těžko by ovšem mohl režisér ponechat výklad postavy do značné (či alespoň 

jisté) míry na interpretovi, pokud by ten neměl jiné vodítko. Takovým vodítkem je 

tradiční vidění příběhu, tedy charakteru postav, jejich motivací a smyslu jejich 

jednání. Pěvci z něj čerpali- jak od nich režiséři očekávali. V minulých kapitolách 

jsem již naznačila, že ani Ladislavu Štrosovi, ani Václavu Kašlíkovi, ani většině 

dalších režisérů nešlo o programové přehodnocení tradičního vidění příběhu. 

V celém českém poválečném operním divadle jsou příklady takovéhoto přístupu 

výjimečné- poukázala jsem na tendenční výklady děl z přelomu čtyřicátých a 

padesátých let i na to, že v nich svým způsobem v dalších letech pokračoval Miloš 

Wasserbauer (úprava Modrovousova hradu, exponování Kristýnky v inscenaci Věci 

Makropulos či Aleji v inscenaci Z mrtvého domu, inscenace Dona Giovanniho, v níž 

titulní hrdina umírá bez zásahu Komtura a Don Ottavío je povýšen na svůdníkova 

protíhráče), ojediněle také Karel Jernek (zdůraznění role inkvizice v inscenace Dona 

346 Bártová, Jindřiška Holá, Monika: Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně, JAMU 
v Brně, Acta musicologica et theatrologica, Brno 2004, s. I 02. 

347 Upozornila jsem na to, že se Václav Kašlík ve svých pamětech minimálně věnuje spolupráci 
s herci. Theínovy vzpomínky mají naproti tomu formu portrétů osobností, se kterými se setkal, a to 
především pěvců, speciální pozornost věnoval Vilému Zítkovi, kterého v samostatné knížce 
charakterizoval jako obdivuhodnou tvůrčí osobnost. 

348 Brožovská, Jarmila: Divadlo jako moment překvapení (Vyprávění o jednom režisérovi v opeře), 
Scéna 12, 1987, č.25-26, s.7. 

349 Srovnej např. Víchovu poznámku: "Moji práci na postavě Broučka usměřňoval, ale dával mi 
volnou ruku." (jpk: O velké tvi'!rčí práci, Mladá fronta, zvláštní výtisk pro mládežnické představení 
dne 25.1.1960.) 

35° Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, Panton, Praha 1987, s.149-150. 
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Carlose). K vzácným příkladům, kdy režisér předkládá jiné řešení, nežli ustálila 

tradice, patří ještě např. Linhartova inscenace Čertovy stěny, v níž režisér pojal 

Raracha ne jako Benešova dvojníka, ale jako jeho druhé já, jeho druhou tvář. 351 

Jestliže se od tradičního pojetí díla např. Ladislav Štros přeci jen odklání, pak 

tak činí přesunem akcentů, rozvíjením vedlejších témat i témat zvnějšku do díla 

vnesených, především tematizací prostředí- ale to vše převážně pomocí prostředků 

doprovázejících vlastní hereckou akci samotných aktérů (např. rozehráváním 

druhého plánu, výtvarnou stylizací). Dobové ohlasy na Bohému tak například 

příznačně nepřibližují Štrosův výklad postav a jejich příběhu (a dá se tedy 

předpokládat, že nebyl neobvyklý, překvapivý), kritiky zaujala atmosféra, světla 

pouličních luceren a světýlka montmartreských oken. Ani Štros při deklarování 

inscenačního záměru nehovořil o příběhu, postavách, ale o Paříži.352 Stejně tak 

v roce 1988 prohlásil: "Chápu Výlety ve své koncepci jako operní poému o Praze"353
-

a vytvořil na jevišti atmosféru hradčanské uličky s lampářem rozsvěcujícím lucerny a 

se schůzkami milenců. Na počátku Štrosovy režisérské kariéry vyvolali diskuse jeho 

Braniboři v Čechách- ovšem konkrétní scénické, vizuální řešení, nikoli samotný 

výklad - Štros deklaroval "vyjádřit Branibory jako nezlomnou sílu českého lidu, 

inscenačně vynést statečný odpor proti násilí s konečným vítězstvím pravdy",354 tedy 

zachovával tradiční náhled na Branibory jako na kolektivní, revoluční operu . 

••• 
Interpreti si svá pojetí postav často bez podstatných změn přenášeli z jedné 

inscenace druhé- taková praxe by samozřejmě nebyla možná bez konstatovaného 

faktu, že se režiséři víceméně shodovali na základním, tradičním pojetí postav. Ale 

nebyla by také možná, kdyby se zásadně rozcházeli v představě o hereckém stylu. 

S jistou dávkou nepřesnosti lze v šedesátých letech mluvit o úsilí o psychologicky 

věrohodné figury, tu s větší, tu s menší mírou pohybové stylizace. 

351 Výmluvně řešení popisuje Jiří Fukač v Hudebních rozhledech: "Oba se objevují na scéně 
pohromadě, a to i tam, kde u Smetany jednak každý sám za zády druhého; zde tedy Beneš neustále 
tuší přítomnost 'dáblovu ', bojuje proti ní, ale vzápětí podléhá Rarach provádí své nečisté 
kalkulace a Beneš mimicky vyjadřuje obsah jeho zpěvu,( ... ) obě postavy stojí spojeny zády, takže 
i výtvarně vzniká úděsně mnohovýznamový dojem člověka dvou tváří." (Záměr a jeho realizace, 
Hudební rozhledy XVI, č.9, s.388.) 

352 "V této inscenaci představuji atmosféru pařížského Montmartru se všemi různobarevnými detaily 
jeho obyvatel." (Roučková, 1.: Nesmrtelná Bohéma, rozhovor s L.Štrosem, Svobodné slovo 
30.9.1976.) 

353 Štorchová, M.: Repertoár obohacující Broučkovy výlety, rozhovor s L.Štrosem, Práce 3 1.5.1988. 
354 Štros, L: [koncept textu na poradu Opery ND], rkp., nedatováno, archiv L.Štrose, evid.č. 61/5119-

14. 
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Právě Ladislav Štros z dobové praxe trochu vybočoval: v inscenacích 

"vážných" děl záměrným odklonem od důrazu na psychologii postav (ve prospěch 

vyjádření symbolických témat), v inscenacích komediálních děl snahou o typizaci, 

pohybovou stylizaci ve stylu komedie dell arte. V Brittenově Albertu Herringovi tak 

např. podle jednoho z kritiků "zpěváky( ... ) vedl pramálo vyšlapanými cestami 

operního herectví: postupoval obdobně jako skladatel v hudební charakteristice 

postav a přidělil každé postavě určitý pohybový 'slovník', do detailu vypracovaný i u 

epizodistů ze sboru."355 

V inscenaci Donizettiho Dona Pasquala Štros "usiloval o pevný přísně 

stylizovaný tvar, který v přesném pohybovém rozvrhu (s přesností pantomimy či 

tance) měl zabránit herecké improvizaci a úzce přilnout k hudební podobě 

Donizettiho opery."356 Jeho záměr je patrný z několika míst, ve kterých se podařilo 

"dospět k oné zamýšlené nadsázce, jakési buffózní karikatuře."357 Některé významné 

postavy se ovšem režisérovu přístupu patrně vymkly, nejvýrazněji Karel Berman 

v titulní roli: "jeho vlastní herecká metoda vychází z psychologické charakteristiky 

postavy", a tak mu "vnější pohybová stylizace jako výchozí princip je do té míry 

vnitřně cizí, že se vzdal pokusů o kompromis a při premiéře vytvořil Pasquala 

v daném rámci aranžmá jako realistickou studii."358 Štros v tomto případě tedy zřejmě 

nedokázal zlomit převažující představu o hereckém stylu. 

Podobně upozorňuje Vladimír Bor na disproporci, kterou v roce 1961 vnesla 

do Kašlíkovy inscenace Smetanova Dalibora Marie Podvalová. ,.V dřívějších 

inscenacích snad bylo toto rétorické, romanticko-patetické pojetí359 Miladiny postavy 

možné," soudí kritik. Ale "v představení Kašlíkově a Krombholcově, usilujícím o 

Dalibora moderního, zejména o střízlivější, věcnější, lidsky hlubší výklad postav a 

vztahů mezi nimi, je stylově nesourodým prvkem, který inscenaci rozdvojuje na dvě 

355 Candra, Zdeněk: Albert Herring dvakrát unavený, Práce 16.2.1966. 
356 Interní hodnocení inscenace, rkp., zpracovali Václav Nosek a František Vajnar, XII/1986, uloženo 

v archivu Národního divadla. 
357 Tamtéž. 
358 Tamtéž. 
359 uvést citaci: "Podle Podvalové je Milada div ne hlavní postavou opery, zjevem, kterému se musí 

každý pokořit. Hrdé vzezření, velitelské pohyby, monumentální pózy, energický tón hlasu utvářejí 
v divákovi představu o nesmiřitelnosti a vášnivosti Miladiny povahy. Její zášť k Daliborovi nemění 
se v lásku, jak předpokládá vývoj situace, ale ve spalující vášeň, opět monumentální- a 
exaltovanou, jakou byla předtím její nenávist. Oba krajní citové vztahy jsou vyznačeny téměř 
stejnými hereckými a vokálními prostředky, jež vyvyšují Miladu na kothurn romantické 
okázalosti." 
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naprosto odlišné části." 360 Dodejme, že Marie Podvalová zpívala v Národním divadle 

Miladu (stejně jako Ludmila Červinková v téže roli, Jaroslav Veverka v roli Beneše a 

Zdeněk Otava v roli Vladislava) poprvé v roce 1924 v inscenaci Ferdinanda Pujmana, 

pak v roce 1942 pod vedením téhož režiséra, v roce 1949 v inscenaci Karla Palouše 

a v letech 1955 a 1961 v inscenacích Václava Kašlíka. V druhé Pujmanově inscenaci 

začínali z Kašlíkova obsazení také Beno Blachut (Dalibor), Václav Bednář 

(Vladislav), Eduard Haken (Beneš), v Paloušově inscenaci Ludmila Dvořáková 

(Milada), Karel Kalaš (Beneš), Jaroslav Stříška (Dalibor), Teodor Šrubař (Vladislav). 

Kritika v roce 1955 konstatovala, že inscenace stojí na pěvcích, s jejichž jmény je 

intepretace této opery spjata léta - podle Bohumila Karáska tak "Kašlíkovo pojetí 

jednotlivých postav, motivace konfliktů ústrojně navazuje na tradicí ověřené 

provádění Dalibora na Národním divadle,"361 podle Vladimíra Šefla "režijní výklad 

jednotlivých postav zůstal nedotčen,"362 podle Ivana Jirka "spolehlivým základem 

představení je dobře promyšlený režijní výklad postav, který nevnáší do ustáleného 

pojetí nějaké zásadně nové rysy, usiluje však o prohloubení a obohacení 

psychologické charakteristiky."363 

V roce 1963 se nad přestudováváním repertoárových děl zamýšlel Bohumil 

Karásek: nevedou podle něj "k podstatně novým výsledkům. Je to také sotva možné, 

uvážíme-li, že hlavními tvůrci a představiteli těchto inscenací jsou až na čestné 

výjimky umělci, kteří už málem dvacet anebo ještě více let dělají v tomto oboru stále 

totéž."364 Takto Karásek uvažoval nad novou inscenací Prodané nevěsty, ve které 

podle něj Luděk Mandaus "učinil to nejlepší, co učinit mohl, že nechtěl jednotlivé 

postavy Prodané nevěsty tak, jak v podání sólistů opery Národního divadla 

vykrystalizovaly, přetvářet, ale že je vedl k určitému záměrně koncipovanému celku, 

který odpovídá tradici provádění této opery na naší scéně."365 Na tom, do jaké míry 

šlo v tomto případě o stylově koncízní celek, se kritikové neshodují,366 nicméně 

mnozí zmiňují fakt, že zde pěvci navázali na své předchozí kreace ve stejných rolí-

360 bor [Bor, Vladimír]: Dalibor v nové pozoruhodné inscenaci, Lidová demokracie 22.1.1961. 
361 Bohumil Karásek: Dvě inscenace- jeden úkol, Tvorba 23.2.1961. 
362 Vladimír Šefl: Dalibor v novém scénickém řešení, Večerní Praha 23.1.1961. 
363 l.J.[Jirko, Ivan]: DALIBOR v novém rouše, Rudé právo 31.1.1961. 
364 Karásek, Bohumil: Prodaná nevěsta k jubileu a několik úvah kolem ní, Hudební rozhledy XVI, 

1963, č.13-14, s.977-979. 
365 Tamtéž, s.979. 
366 Opak tvrdil Jiří Bajer (Prodaná nevěsta v nové výpravě ... , Divadelní noviny VII, 1963 (28.12.), 

č.l 0-11, s.6.) či Jarmila Brožovská (Výročí a rozcestí, Mladá fronta 22.11.1963). 
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s Vladimírem Šeflem lakonicky řečeno: "A co jednotliví představitelé? Těžili ze svých 

bohatých zkušeností."367 Statistika ukazuje, že mnozí interpreti prošli do konce 

šedesátých let šesti až devíti inscenacemi Prodané nevěsty. 368 Kdo z režisérů měl při 

tom na koncepci jednotlivých postav, jak v průběhu let vykrystalizovaly, největší 

podíl, těžko na základě dostupných pramenů říci, zvláště kritické ohlasy jsou v tomto 

směru nespolehlivé -o inscenacích Václava Kašlíka se z nich např. dozvíme na 

jedné straně to, že přinesl nový náhled na některé situace a postavy, na druhé 

straně, že pojetí postav pasivně převzal. Zato v recenzích na Kašlíkovy inscenace 

Dvořákovy Rusalky a Mozartovy Kouzelné flétny shodně zaznělo, že režisér vydatně 

čerpal z Hrdličkových inscenací, které z repertoáru zmizely nedlouho před tím. 369 

••• 
Naprosto klíčový význam při utváření herecké postavy měl ovšem někdo, o 

kom tu zatím byla řeč velmi málo: totiž dirigent. 

V šedesátých letech na našich jevištích ještě působili interpreti, kteří před 

válkou spolupracovali s Otakarem Ostrčilem a později s Václavem Talichem. Hanuš 

Thein vzpomínal, jak Ostrčil "sám obsazoval, vypisoval zkoušky, zkoušel 

s orchestrem, sborem a se sólisty,( ... ) hrál sám na klavír všechny aranžované 

zkoušky na jevišti těch oper, které sám dirigoval."370 Václav Talich podle slov Marie 

367 Šefl, Vladimír: Jubileum, pří němž se nestárne, Večerní Praha 19. ll. 1963. 
368 Od roku 1923 do roku 1967 režírovali Prodanou nevěstu třikrát Hanuš Thein (z toho jednou podle 

Mandause), dvakrát Ferdinand Pujman, Luděk Mandaus a Václav Kašlík a jednou Karel Palouš a 
Ladislav Boháč. A jen namátkou: Krušinu zpíval Jan Konstantin v devíti inscenacích, Václav 
Bednář a Teodor Šrubař v sedmi, Rudolf Jedlička v šesti, Jindřich Jindrák ve čtyřech. Mařenku 
zpívala Miloslava Fidlerová v sedmi inscenacích, Drahomíra Tikalová v šesti, Libuše Domanínská, 
Marcela Machotková a Jadwiga Wysoczanská ve čtyřech. Jeníka zpívali Ivo Žídek a Beno Blachut 
v sedmi inscenacích, Zdeněk Švehla v šesti, Viktor Kočí a Jan Hlavsa v pěti. Kecala zpíval Eduard 
Haken v osmi inscenacích, Hanuš Thein v sedmi, Dalibor Jedlička ve čtyřech atd. atd. 

WJ Podle Vladimíra Šefla "nová inscenace Rusalky zůstává plně ve vyšlapaných cestách a přímo 
vychází z posledního, dobře známého nastudování." (Rusalka v Národním divadle, Večerní Praha 
1.2.1950), Vilém Pospíšil konstatoval, že "ze starého nastudování z ledna 1955 bylo mnoho 
převzato jak v scénickém řešení, tak aranžmá, rovněž obsazení z největší části zůstalo." (Zdeněk 
Chalabala opět v Národním divadle, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.4, s.l60.) A Vladimír Bor 
dokonce napsal, že "páteční provedení by bylo lze nazvat premiérou jen s uvozovkami." 
(Dvořákova "Rusalka" v nové kráse, Lidová demokracie 31.1.1960.) Podle Jarmily Brožovské 
v Kašlíkově Kouzelné flétně "procházíme už zmapovanou krajinou, kde potkáváme poslední 
inscenaci. Nejen v celkovém pojetí postav, ale i v konkrétním provedení (např. začátek opery, 
scény tří dam)." (Flétna nekouzelná, Kultura 4.1.1962.) A také podle Tomislava Volka v tomto 
případě "Kašlíkova režie roste z poslední inscenace, přejímá její odvážné nápady a vyvarovává se 
největších omylů. ( ... ) Kaši ík je méně odvážný a více praktik, smělému pokusu poslední inscenace 
otupuje hrot a uplatňuje více osvědčených drobných detailů." (Kouzelná flétna v ND, Obrana lidu 
30.12.1951.) 

370 Thein, Hanuš: Žil jsem operou Národního divadla, Melantrich, Praha 1975, s.22. 
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Podvalové "s mimořádnou reprodukční fantazií rozebíral jednotlivé pasáže, 

komentoval je vlastními interpretačními představami a neúprosně dbal o dokonalé 

vystavění dikce, deklamace i pěveckých frází a nuancí."371 Seno Blachut zase 

vyprávěl, jak s Talichem "začínali čtením textu, sžívali se s dějem a dramatickým 

spádem díla a budovali svou pěveckou interpretaci na napětí slov, interpunkce, 

pomlk atd."372 Jarmil Burghauser byl svědkem toho, když Talich učil pěvce 

dramatickému výrazu, když předváděl, "jak břitká rytmizace tečkovaných rytmů 

pomůže k charakterizaci šviháckého důstojníka, jak jediné tenuto na čtvrťové notě 

zvýrazní přednes a dá žádoucí podtext."373 

Ostrčil, Talich a Oak záhy uvidíme) i další dirigenti tedy při korepeticích 

výrazně určovali podobu postav, jejich charakter, psychologický profil. Jestliže se 

všichni režiséři, o kterých jsem psala v minulých kapitolách, svým způsobem hlásili 

k teorii, že skladatel je prvním (a do značné míry závazným) režisérem, ale- jak 

jsem ukázala- ve své praxi se pak od ní různou měrou (záměrně či nezáměrně) 

odchylovali, pak dirigenti v této době skutečně byli jakýmsi prvním prostředníkem 

skladatele, předávali interpretům představu o postavách, a to opravdu tak, jak ji 

vyčetli z partitury. 

Pověstný je divadelní cit Zdeňka Chalabaly: G.P.Ansimov s úctou vzpomíná 

na to, jak dirigent při hudebních zkouškách "režíroval", tj. hledal v partituře divadelní 

vysvětlení toho, proč skladatel zvolil ten který hudební prostředek- jak se neustále 

ptal "Co se v daném okamžiku děje s hrdiny?"374 Chalabalovu důkladnost dokládá 

Žídkův poznámkami popsaný klavírní výtah Prodané nevěsty,375 jeho jevištní vidění 

dokládají slova mnoha interpretů, za něž citujme výmluvnou charakteristiku z pera 

Hanuše Theina: "Dovedl hodiny a hodiny s trpělivostí, která každého odzbrojila, 

diskutovat o sebemenším detailu. Jak ta a ta postava vejde na jeviště, jak se postaví 

a jak si sedne, jak a proč se ohlédne, jak zneklidní, jak na to neb ono reaguje, jak se 

371 Pospíšil, Miloslav: Marie Podvalová hvězda opery, Brána, Praha 2000, s.l 08: autor se v tomto 
případě odvolává na osobní sdělení Marie Podvalové. 

372 Pulkert, Oldřich: Janáčkova hudba je mi bytostně blízká, rozhovor s Beno Blachutem, Hudební 
rozhledy 31, 1978, č. 9, 402-404. 

_m Burghauser, Jarmil: Slavní čeští dirigenti, Státní hudební vydavatelství, Praha 1963, s.74. 
374 Ansimov, Georgij Pavlovič: Vždycky se začíná znovu, Panton, Praha 1983, s.39-41. 
375 Žídek ve svých vzpomínkách píše o tom, jak mu po letech opět padl do rukou: "Těch poznámek, 

psaných mou nebo jeho rukou, dynamických, rytmických, situačních, tónotvorných! Úplný návod 
jak na to, aby se zpívalo, aby to bylo české, srozumitelné a v pravé náladě. Upozornění kde se má 
tón správně zformovat, kde vylehčit, kde přísně držet "v masce"( ... ) S ním jsme roli Jeníka 
opravdu studovali.'' (Jak možná věřit, Formát a Knižní klub, Praha 1998, s.36.) 
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zasměje a jak padne na kolena. Rozpustil celou klavírní zkoušku na Svatopluka a učil 

hodinu klekat Martu Krásovou, která ve své roli měla 'zdrceně kleknout k tělu své 

mrtvé dcery. '"376 

Byla jsem před několika lety svědkem ukázkové korepetice dirigenta Bohumila 

Gregora: s interprety Bystroušky a Zlatohřbítka slovo od slova, frázi po frázi rozebíral 

scénu jejich vzájemného namlouvání, vedl je k vyjádření jemných významových 

podtextů. Bohumil Gregor, stejně jako Jaroslav Krombholc či Josef Kuchinka patřili 

ke generaci, která byla zvyklá takto intenzivně s interprety na roli pracovat. 

V šedesátých letech to byla převládající praxe- a uvažujeme-li o operní režii této 

doby, musíme mít na mysli, že dříve, nežli pěvec předstoupil před režiséra, pojetí 

postavy vytvářel s dirigentem. 

Miloš Wasserbauer na konci padesátých let volal po jiné organizaci práce: je 

příznačné, že právě režisérovi, který více než jiní kladl důraz na myšlenkový výklad 

postav a situací, nevyhovovalo, že se na začátku "dirigent a režisér jakžtakž domluví 

na základní koncepci díla[ ... ] a když už mají operní herci zpěvní výraz téměř fixován, 

přijdou teprve t. zv. aranžované zkoušky, ve kterých se utváří scénické dění. Tímto 

isolováním každé z obou částí operního projevu dochází při jevištních zkouškách 

často ke konfliktu zpěvního projevu herce s vývojem dramatické postavy, jejíž 

jednání na jevišti ztělesňuje."377 Vyžadoval tedy, aby se dirigent a režisér účastnili 

celého zkouškového procesu - a společně vedli interpreta k dohodnutému ideovému 

cíli. 

Většině režisérů ale fakt, že dirigent výrazně předurčoval podobu herecké 

postavy, vyhovoval: takové pojetí postavy vycházelo z partitury a z tradičního 

traktováni příběhu, s jakým i oni ve své jevištní koncepci počítali. Mohli je pak zasadit 

do celkového jevištního tvaru - a formovat pouze jejich pohybový projev v souhlase 

s celkovým rytmem inscenace a s její celkovou vizuální podobou. 

376 Thein, Hanuš: Žil jsem operou Národního divadla, Melantrich, Praha 1975, s. 70-71. 
377 Dirigent a režisér v opeře (diskuse), Divadlo 8, 1958, č.4, s.284-291. 
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Nad'a Šormová- Ludiše Drahomíra Drobková - Děčana 

Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách, Národní divadlo Praha 1984, režie Ladislav Štros 



Richard Wagner: Lohengrin, Státní divadlo Brno 1965, režie Václav Věžník 



Richard Wagner: Lohengrin, Státní divadlo Brno 1965, režie Václav Věžník 



Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Národní divadlo Praha 1963, režie Luděk Mandaus 



Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Státní divadlo Brno 1960, režie Oskar Linhart 



Závěr 

Šedesátá léta v české kultuře i společnosti dostala přívlastek "zlatá": po 

přelomovém roce 1956 (kdy v Moskvě proběhl XX.sjezd KSSS), v tzv. období 

politického "tání", docházelo v divadle čím dál častěji k překračování dosud 

dogmaticky uplatňovaných estetických norem, zcela se rozpadla ortodoxní koncepce 

socialistického realismu a prostor opět dostala imaginace, osobitost tvůrců. 

S drobným zpožděním oproti činohernímu divadlu se také v opeře inscenátoři 

vrátili k impulsům meziválečného divadla, aby tak mj. po nucené pauze znovu 

navázali na snahy tvůrců Opery 5.května, kteří se v několika poválečných letech 

pokoušeli prosadit novou vizi operního divadla. Alfréd Radok, který zde 

nejsvobodněji proklamoval právo režiséra na vlastní výklad partitury- znakové 

struktury, se bohužel po restrikcích v letech padesátých už k inscenování opery 

v Československu nevrátil. A ještě na konci padesátých let emigroval další originální 

tvůrce, který svými inscenacemi připravoval proměnu operního divadla v letech 

šedesátých: Bohumil Hrdlička. 

V Praze tak na poválečnou Velkou operu 5. května navázal především Václav 

Kašlík: po "realistickém období" se vrátil, převážně v tandemu s výtvarníkem Josefem 

Svobodou, k hledání originálního, osobitého jevištního tvaru. K odkazu meziválečné 

avantgardy (a Velké opery 5. května) se hlásil též začínající režisér Ladislav Štros, 

který našel výtvarníka stejného estetického cítění ve Vladimíru Nývltovi. V pražském 

Národním divadle tedy v šedesátých letech dominovaly dvě jevištní vize divadla: 

Kašlík se Svobodou zkoumali možnosti nejnovějších zázraků techniky, aby dosáhli 

tzv. jevištní kinetiky, Štros s Nývltem směřovali k esteticky působícímu jevištnímu 

obrazu, k divadelnímu tvaru s výraznými výtvarnými ambicemi. 

Na formování obou linii (a nejen těchto dvou) měli přitom vliv jak režiséři, tak 

výtvarníci- na základě nejrůznějších indicii můžeme částečně usuzovat, který z nich 

měl v tom kterém případě větší "zásluhy" na výsledném tvaru, obecně lze ale říci, že 

podíl výtvarníků (kromě jmenovaných též například Františka Trostera či Zbyňka 

Koláře) na podobě operního divadla byl v šedesátých letech rozhodně zásadní. I 

proto, že operní režiséři také v šedesátých letech usilovali především o osobitou 

vizuální koncepci- a k ní čerpali podněty nejen v partituře, ale též mimo ni. Právě 

volbou jevištních prostředků, určitého jevištního rytmu či výtvarné kompozice režisér 

s výtvarníkem nastolovali vlastní, svébytný úhel pohledu na dílo, zdůrazňovali jisté 
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aspekty díla a potlačovali jiné. A vypovídali tak nejen o díle samotném, ale také o 

sobě, o svém pohledu na svět. Naopak málo se na koncipování obou modelů 

podílelo operní herectví. 

S novou emancipací režie po socialistickém realismu to v operním divadle bylo 

také v šedesátých letech mnohem složitější nežli v divadle činoherním. Postavení 

režiséra v opeře, otázka jeho pravomocí ve vztahu k partituře, to bylo, je a zřejmě i 

nadále bude předmětem debat o smyslu a podobě operní režie. Vyplývá to ze samé 

podstaty operního divadla, z jeho vnitřní duality: z postavení opery na pomezí hudby 

a divadla (které je v praktické rovině vyjádřeno existencí dvou rovnoprávných tvůrců 

operní inscenace- dirigenta a režiséra). 

Operní režiséři v šedesátých letech- každý po svém- navazovali na domácí 

hilarovskou a pujmanovskou (zítkovskou) tradici, 378 podle níž je skladatel prvním a 

určujícím režisérem díla. Jeden vyhrocený postoj přitom představoval Václav Věžník: 

důvěrou, že je možno z partitury vyčíst veškeré inscenační pokyny, kterými se pak 

režisér musí beze zbytku řídit. Další inscenátoři se liší v názoru, co vše lze z partitury 

vyčíst a do jaké míry je nutno požadavky skladatele dodržovat, nicméně značnou 

závaznost si partitura udržuje i u režisérů, kteří se nejdůrazněji snaží skrze dílo 

vyslovit ke světu kolem sebe. Programově se (v návaznosti na Operu 5. května) 

soustředili na hledání nových jevištních prostředků, realizovali se především v rovině 

jevištní poetiky a přicházeli pouze s dílčími významovými posuny tradičního výkladu 

díla - nadále vyznávajíce názor, že skladatel zásadně předurčil charaktery a vztahy 

postav. Nad tradičním viděním příběhu navíc obvykle bděli dirigenti, když zpěvákům 

pomáhali vytvořit psychologický profil jejich postav- a tím si udržovali značný vliv na 

výklad postav. 

K největším posunům ideologického vyznění inscenací docházelo paradoxně 

v období diktátu socialistického realismu, který se na druhé straně opíral o myšlenky 

K.S.Stanislavského- a ten sám vyznával názor, že skladatel uložil do partitury 

detailní návod k inscenaci a úkolem režiséra je ho pouze odkrýt. K tendenčnímu 

výkladu díla měl v šedesátých letech sklon především Miloš Wasserbauer v Brně, 

čerpající více než kdokoli jiný z impulsů let padesátých. Z pražských režisérů měl 

k němu nejblíže Karel Jernek. 

378 Je mi jasné, že při charakteristice této tradice jsem se v práci dopustila ji stých zjednodušení- jde o 
velmi složitou problematiku, která čeká na zásadní probádání. 

85 



V sedmdesátých a osmdesátých letech se, navzdory změněným politicko

společenským podmínkám, podoba československého operního divadla příliš 

neproměnila. V Praze režiséři Václav Kašlík, Ladislav Štros a Karel Jernek nadále 

rozvíjeli, domýšleli, ale také rozmělňovali to, k čemu došli v letech šedesátých. 

V Brně se po smrti Miloše Wasserbauera stal režisérem číslo jedna Václav Věžník 

Několik režií Evalda Schorma v brněnském divadle v osmdesátých letech 

patrně předznamenalo výraznější proměny operního divadla, které nastaly až 

v letech devadesátých, a to především díky režisérům, kteří do operního světa 

vstoupili z jiných oblastí (z činoherního divadla, z filmu apod.), a dále díky otevření 

hranic a impulsům přicházejícím od režisérů působících v zahraničí. Tito tvůrci 

přicházejí nejen s vlastní jevištní poetikou, ale i s vůlí podívat se na dílo vlastníma 

očima, nezávisle na tradici. 

Vedle toho ovšem značná část inscenátorů pokračuje pouze ve formálních 

výbojích- a ve valné většině se opírají také hlavně o scénografii, tedy neusilují 

dovést interpreta k významovému výkladu postavy, z něhož by se odvíjel i výklad 

celého díla. 379 české operní divadlo tak svým způsobem nadále navazuje na modely 

inscenací šedesátých let (ovšem v oné devalvované podobě z let následujících). 

379 Otázka operního herectví je přitom v současné době u nás obzvláště palčivá i vzhledem k tomu, že 
se v nových společenských podmínkách proměnil způsob provozování operního divadla, důsledkem 
čehož je mimo jiné i daleko méně intenzivní práce dirigentů s interprety: dirigent tedy již nesupluje 
funkci režiséra při výkladu postavy. 

86 



Prameny a literatura 

Slovníky, encyklopedie, soupisy premiér 
Almanach Státního divadla v Brně ll. Soupis repertoáru českého divadla v Brně 1884-1974, Brno 

1974. 
černý, Jiří: Opony a horizonty Jihočeského divadla, Jih, české Budějovice 2000. 
česká divadla, Encyklopedie divadelních souborů, Divadelní ústav, Praha 2000. 
Divadlo Oldřicha Stibora v desetiletí 1955-1965, Divadlo Oldřicha Stibora, Olomouc 1965. 
Divadlo Oldřicha Stibora v desetiletí 1965-1975, Státní divadlo Oldřicha Stibora, Olomouc 1975. 
25 let Slezského divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě (1945-1970), Slezské divadlo, Opava 1971 
251et Státního divadla Zdeňka Nejedlého v ústí nad Labem (1946-1971), Státní divadlo, ústí nad 

Labem 1971. 
Just, Vladimír a kol.: česká divadelní kultura 1945-1989, Divadelní ústav, Praha 1995. 
Kopecký, Emanuel - Pospíšil, Vilém: Slavní pěvci Národního divadla, Panton, Praha 1968. 
Kopecký, Emanuel: Pěvci Národního divadla, Panton, Praha 1983. 
Kronika 20 let práce Divadla Zd.Nejedlého v Ústí nad Labem (1945-1965), Divadlo Zd.Nejedlého, Ústí 

nad Labem 1965. 
Moravské divadlo Olomouc 1920-2000, Moravské divadlo Olomouc 2000. 
Osobnosti plzeňské opery, příloha časopisu Divadlo J.K.Tyla, Plzeň, Divadlo J.K.Tyla 1989. 
Postavy brněnského jeviště I. 1884-1984, Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, 

Brno 1979-1984. 
Postavy brněnského jeviště ll. 1884-1989, Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, 

Brno 1985-1989. 
Postavy brněnského jeviště 111. 1884-1994, Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, 

Brno 1990-1994. 
Procházka, Vladimír a koL: Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia, Praha 1988. 
Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1881-1983, Praha 1983. 
Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1983-1993, Praha 1993. 
Sto let českého divadla v Plzni, Západočeské nakladatelství Plzeň a Divadelní ústav Praha, Plzeň 

1965. 
60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava [1979]. 
www.narodni-divadlo.cz (elektronický archiv pražského Národního divadla) 
Zahradníček, Petr (redaktor): Divadlo Františka Xavera Šaldy v Liberci, ročenka 1945-1995, Divadlo 

F.X.Šaldy, Liberec 1996. 

Publikace, diplomové a disertační práce, příspěvky ve sbornících 
Ansimov, Georgij Pavlovič: Vždycky se začíná znovu, Panton, Praha 1983. 
Bartoň ková, Olga: Ferdinand Pujman, Prolegomena Scénografické encyklopedie, Praha 1972, č.1 O, 

s.72-80. 
Bartoňková, Olga: Ferdinand Pujman- teoretik operní režie, diplomová práce, rkp., Univerzita 
J.E.Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy, 1972, uloženo v ústřední knihovně 
FF Masarykovy univerity Brno, sign. D4513. 

Bartoňková, Olga: Ferdinand Pujman, zakladatel české moderní operní režie, disertační práce, rkp., 
Univerzita J.E.Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy, 1974, uloženo v ústřední 
knihovně FF Masarykovy univerzity Brno, sign. D4876. Zde další odkazy na prameny a literaturu 
k osobnosti Ferdinanda Pujmana. 

Bartoňková, Olga: Miloš Wasserbauer a opera dvacátého století, Sborník JAMU v Brně, 1980, č.7, 
s.115-121. 

Bártová, Jindřiška Holá, Monika: Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně, JAMU v Brně, 
Acta musicologica et theatrologica, Brno 2004. 

Blachut, Beno: Beno Blachut v kontextu českého interpretačního stylu tzv. zlaté éry Národního 
divadla, diplomová práce, rkp., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra divadelní vědy, 2004, 
uloženo v knihovně katedry divadelní vědy, sign. P-4-11. 

Bor, Vladimír: Operní večery, Panton, Praha 1985. 
Burghauser, Jarmil: Slavní čeští dirigenti, Státní hudební vydavatelství, Praha 1963. 
Burian, Karel Vladimír: Walter Felsenstein, Supraphon, Praha 1979. 
Cikker, Ján: Vzkříšení- rozbor inscenace Národního divadla v Praze, Divadelní ústav, Praha 1968. 
Darjanin, Vladimír: Leoš Janáček- Z mrtvého domu (dramaturgicko- režijní rozbor inscenace 

v Národním divadle premiéra 1. března 1990), diplomová práce, strojopis, 1990, v soukromém 
archivu L.Štrose. 

87 



Divadlo je divadlo, sborník statí, úvah a glos k 85. výročí českého divadla v Brně, Krajské kulturní 
středisko, Brno 1969. 

Felsenstein, Walter- Melchinger, Siegfried: Hudobné divadlo, Bratislava 1964. 
Hedbávný, Zdeněk: Alfréd Radok, Zpráva o jednom osudu, Národní divadlo, Praha 1994. 
Heerenová, Petra: Brněnská opera v letech 1958-1968, diplomová práce, rkp., Univerzita J.E.Purkyně 

v Brně, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy, 1968, uloženo v ústřední knihovně FF 
Masarykovy univerzity Brno, sign. D3183. 

Heerenová, Petra: Brněnská opera v letech 1945-1970, dizertační práce, rkp., Univerzita J.E.Purkyně 
v Brně, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy, 1970, uloženo v ústřední knihovně FF 
Masarykovy univerzity Brno, sign. D3760. 

Herman, Josef: Duch díla a nikoli souhrn vyzkoušených obvyklostí? K obecnému vývoji české operní 
režie, in: Šormová, Eva (ed): Miscellanea theatralia, sborník Adolfu Scherloví k osmdesátinám, 
Divadelní ústav, Praha 2005, s.53-61. 

Hilar, Karel Hugo: Nová režie "Prodané", in: Boje proti včerejšku 1915-1922, Fr.Borový, Praha 1925, 
s.270-276. 

Hilmera, Jiří: František Troster, Divadelní ústav, Praha 1989. Zde další odkazy na prameny a literaturu 
k osobnosti Františka Trostera. 

Janáčková, Olga: Velká opera 5.května, in: Divadlo nové doby, Panorama, Praha 1990. 
Josef Svoboda, Národní divadlo v Praze, Praha 1961. 
Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1971. 
Kafka, František: Hanuš Thein, Editio Supraphon, Praha 1971. 
Kachlíková, Kateřina: Opera 5.května, diplomová práce, strojopis, FFUK Praha 1984, uloženo 

v Knihovně divadelní a filmové vědy, sign. P-2-60. 
Kašlík, Václav: Jak jsem dělal operu, Panton, Praha 1987. 
Květoslav Bubeník, Divadelní ústav Praha, Praha 1981. 
Marešová, Sylva: Květoslav Bubeník- výstava scénografických prací, úvod katalogu, Divadlo na 

Vinohradech a SČDU, Praha 1973. 
Marešová, Sylva: Marcel Pokorný, edice Režisér- Scénograf, sv. 6, Divadelní ústav, Praha 1978. 
Marešová, Sylva: Vladimír Nývlt, edice Režisér- Scénograf, sv.11, Divadelní ústav, Praha 1983. 
Marešová, Sylva: Zbyněk Kolář- katalog výstavy scénických návrhů v Divadle na Vinohradech, 

Divadelní ústav, Praha 1974. 
Marková, Tereza: Operní režie v Opeře 5.května, diplomová práce, strojopis, FFUK Praha 1999, 

uloženo v Knihovně divadelní a filmové vědy, signatura P-3-69. 
Oldřich Šimáček, Divadelní ústav, Praha 1971. 
Panenka, Jan- Součková, Taťána: Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 

1866-2004, Národní divadlo, Galery, Praha 2004. 
Pospíšil, Miloslav: Marie Podvalová hvězda opery, Brána, Praha 2000. 
Pospíšil, Vilém: Marie Podvalová, Panton, Praha Bratislava 1964. 
Pospíšil, Vilém: Václav Talich, Panton, Praha 1961. 
Ptáčková, Věra: česká scénografie XX.století, Odeon, Praha 1982. 
Ptáčková, Věra: Josef Svoboda, Divadelní ústav, Praha 1983. Zde další odkazy na prameny a 

literaturu k osobnosti Josefa Svobody. 
Pujman, Ferdinand: Herecké tvarosloví, Praha 1931. 
Pujman, Ferdinand: Operní režie, Vyšehrad, Praha 1940. 
Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Odeon, Praha 1990. 
Šaldová, Lenka: Operní režisér Ladislav Štros, diplomová práce, rkp., Univerzita Karlova, Filozofická 

fakulta, katedra divadelní vědy, 2001, uloženo v knihovně katedry divadelní vědy, sign. P-3-95. 
Štorková, Eva: Vladimír Nývlt, Prolegomena Scénografické encyklopedie, Praha 1972, č.10, s.65-72. 
Telcová, Jiřina: Scénografie díla Bohuslava Martinů v brněnském divadle (1925-1982), Společnost 

Bohuslava Martinů, Praha 1984. 
Telcová, Jiřina: Scénografie Janáčkových Výletů pana Broučka, časopis Moravského muzea 52, 

1967, s.315-330. 
Telcová, Jiřina: Scénografie Lišky Bystroušky, časopis Moravského muzea 50, 1965, s.261-282. 
Telcová, Jiřina: Scénografie Věci Makropulos, časopis Moravského muzea 53/54, 1968/1969, s.155-

170. 
Thein, Hanuš: Mé režijní poznámky k "Prodané nevěstě", fa. Emanuel Urban, Unhošť 1940. 
Thein, Hanuš: Vilém Zítek, Vydavatelství Ministerstva informací, Praha 1947. 
Thein, Hanuš: Žil jsem operou Národního divadla, Melantrich, Praha 1975. 
Toncrová, Dana: Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické scénické interpretace v opeře (Tvorba 

Miloše Wasserbauera ve Státním divadle Brno v letech 1958-1970), diplomová práce, rkp., 

88 



Univerzita J.E.Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, 2000, uloženo v knihovně ústavu pro studium 
divadla FF Masarykovy univerzity Brno, sign. DIPL 2000 112 DT. 

Toncrová, Dana: Miloš Wasserbauer a jeho inscenace Janáčkovy opery Z mrtvého domu, in: 
Theatralia, Masarykova univerzita, Brno 2002, s.69-78. 

Věžnik, Václav: L:ivot s operou, Nakladatelství Svan, Brno 2000. 
Zbyněk Kolář, Divadelní ústav, Praha 1982. 
Zich, Otakar: Estetika dramatického umění, Melantrich, Praha 1931. 
Zítek, Ota: O novou zpěvohru, K dramaturgii a režii hudebního dramatu, Hudební matice Umělecké 

Besedy, Praha 1920. 
Žídek, Ivo - Herman, Josef: Jak možná věřit, Formát a Knižní klub, Praha 1998. 

Články v periodikách- obecné (studie, medailony, rozhovory) 
-az [Závodský, A.]: Také opera je divadlo, Scéna 3, 1978, č.9, s.4. 
Bab let, Denis: Josef Svoboda, Acta acaenographica 1 O, 1969-1970, č.9/1 O, s.166-170. 
Bajer, Jiří: 3 hlavní otázky, Divadelní noviny IV, 1961, č.25, s.1. 
Bajer, Jiří: Úloha režiséra v opeře, Hudební rozhledy XXXII, 1979, č.9, s.406-408. 
Bartušek, Antonín: Nové obzory scénografie, Acta scaenographica 2, 1961-1962, č.4/5, s.64-67. 
Bergerová, Marcela: Ferdinand Pujman a česká scénografická avantgarda, Divadelní revue I, 1990, 
č.3, 52-58. 

Bor, Vladimír: Operní reformy, Svět práce 2, 1946, č.37, s.11. 
Brožovská, Jarmila: Divadlo jako moment překvapení (Vyprávění o jednom režisérovi v opeře), Scéna 

12, 1987, č.25-26, s.7. 
'Brožovská, Jarmila: Vidím hudbu, Scéna 78, 1978, č.2-3, s.8-9. 
Burghauser, Jarmil: O opeře dneška, Divadlo 10, 1959, č.7, září, s.527-533. 
Burjanek, Josef: Za Milošem Wasserbauerem (1907-1970), Program Státního divadla v Brně, 1970, 
č.2 (říjen), s.3-8. 

dh: Opera jde do světa, rozhovor s Kašlíkem, Kulturní tvorba IV, 1968, č.9, s.18-19. 
Dirigent a režisér v opeře (diskuse), Divadlo 8, 1958, č.4, s.284-291. 
Dosoudilová, Milena: Emancipace režie v hudebním divadle, Divadelní revue 3, 1992, č.3, s.57-58. 
Eckstein, Pavel: čemu dát přednost?, rozhovor s V.Kašlíkem, Reportér 111, 1968, č.7, s.28-29. 
ed: S Václavem Věžníkem o režisérském řemesle, rozhovor, Program Státního divadla v Brně, 1971, 

č. 10 (červen), s.12-13. 
Fulínová, Jaroslava: Novátorství, fantazie, řád; rozhovor s V.Kašlíkem, G 76 XII, 1976, č.1, s.2. 
Frýbová, Zdena: Pravda divadla, rozhovor s Karlem Jernekem, čs. voják 25.8.1981. 
Gm: Co a jak s operou? - Rozhodne divák, rozhovor s Ladislavem Štrosem, Lidová demokracie 

28.5.1967. 
Grossman, Jan: Výpravy Vladimíra Nývlta, Divadlo 9, 1958, č.3, s.181-184. 
Hepner, Václav: Laureát státní ceny Josef Svoboda, Divadlo 5, 1954, č.8, s.736-741. 
Herman, Josef: Hříchy a hořkostí podle Josefa Hermana, Divadelní noviny 8, 1999, č.12, s.3. 
Herrmannová, E.: česká škola operní režie? Ano!, rozhovor s V.Kašlíkem, Kulturní tvorba IV, 1966, 
č.13, s.7. 

Herrmannová, Eva: Za Václavem Kašlíkem, Hudební rozhledy XLII, 1989, č.9, s.392-393. 
Holzknecht, Václav: Podoba Václava Kašlíka, HR XXX, 1977, č.12, s.566-568. 
Horanský, Miloš: Pokus o portrét Vladimíra Nývlta, Divadlo 15, 1964, č.7, s.67-73. 
Hrabal, F.: Soudobé hudební drama na brněnském jevišti, Divadlo 12, 1961, s.366-373. 
Hylas, Ilja: Divadelní dialogy, Nová svoboda, Ostrava 23.5.1970. 
Janáčková, Olga: Velká opera 5. května, Divadelní revue I, 1990, č.1, s. 7 4-78. 
Jernek, Karel: šar Kibratim Arbaim (Režisérovy poznámky k inscenaci), in: Verdi, Giuseppe: Nabucco, 

divadelní program, Národní divadlo Praha, premiéra 22.10.1965. 
Jirko, Ivan: Nově i v operní inscenaci, Plamen, 1962, č.2, s.139-140. 
Karásek, Bohumil: Jubilejní řádky Václavu Kašlíkovi, Hudební rozhledy 20, 1967, č.15, s.484. 
Karásek, Bohumil: S Václavem Kašlíkem, Hudební rozhledy 16, 1963, č. 5, s.190-193. 
Karásek, Bohumil: Za další rozkvět našeho operního umění, Hudební rozhledy 5, 1952, č.9, s.18-19, 

28-29. 
Karvaš, Peter: Niektoré problémy našej opery a systém Stanislavského, Divadlo V, 1954, č.1 O a 11, s. 

905-909, 983-995. 
Kašlík, Václav: Poznámky k operní režii, Velká opera 5.května 1,1946-1947, č.3, s.52. 
Kašlík, Václav: O reformě opery, Velká opera 5.května 1, 1946-1947, č.1, s.3-7. 
Kriška, Branislav: Skice o réžii, Slovenská hudba V, 1965, č.3, s.97-103. 
Lébl, Vladimír: Bude jednou opera divadlo?, Divadelní noviny 5, 1962, č.16-17, s.10. 

89 



Lejsková, Věra: První láska Václava Věžníka, rozhovor, Brněnský večerník 5.8.1988. 
Matuštík, Radislav: Scénický výtvarník Zbyněk Kolář, Divadlo 1 O, 1959, č.2, s.88-90. 
Mikota, Jan: Rozhovory se scénografy- Zbyněk Kolář, Acta scaenographica 9, 1968-69, č.8, s.135. 
ml: Ladislav Štros, NDi, 1986, říjen, s.1 O. 
Noskovič, Alexander: Z tvorby Zbyňka Koláře, Výtvarný život 12, 1959, č.5. 
Pávek, Josef: Milenec opery Karel Jernek, rozhovor s Karlem Jernekem, Květy 17.11.1983, s.42-43. 
Pečman, Rudolf.: O opeře s Milošem Wasserbauerem, rozhovor, Hudební rozhledy 17, 1964, č.5, s. 

185-187. 
Petrželka, Ivan: Pokus o pohled na českou operní režii 20.století, Program (Státního divadla v Brně) 

59, 1987, s.76-79. 
Plhoňová, E.: Významné jubileum režiséra Ladislava Štrose, rozhovor, Divadlo 2, 1996, č.1 O, s.46. 
Poledňáková, E.: Režisér Miloš Wasserbauer, Program Státního divadla v Brně, 1965, květen, s.4-5. 
Pospíšil, Vilém: Ferdinand Pujman a moderní režie, Hudební rozhledy 17, 1964, č.12, s. 499-500. 
Pospíšil, Vilém: Moderní operní režie, Svobodné slovo 28.9.1946. 
Pospíšil, Vilém: O pravdivou a nekonvenční operní inscenaci, Hudební rozhledy XII, 1959, č.7, s.269-

272. 
Pospíšil, Vilém: Režisér- myslitel, Hudební rozhledy 14, 1961, č.22, s.944-945. 
Prostor pro operu. Divadlo 19, 1968, č.2, s.21-25. 
Ptáčková, Věra: Josef Svoboda (nový "Pokus o portrét"), Divadelní revue 14, 2003, č.2, s.33-61. 
Ptáčková, Věra: Protiklad pouze zdánlivý, Divadelní noviny 4, 1960/1961, č.13, s.2. 
Pujman, Ferdinand: Účty, Tribuna 6, 30.3.1924. 
Pulkert, Oldřich: Pro mne je Janáček největší hudební dramatik XX. století, rozhovor s Václavem 

Kašlíkem, Hudební rozhledy XXXI, 1978, č.12, s.567-570. 
Pulkert, Oldřich: Janáčkova hudba je mi bytostně blízká, rozhovor s Beno Blachutem, Hudební 

rozhledy 31, 1978, č. 9, 402-404. 
Radok, Alfréd: Kdo věren Bohu, císaři a králi aneb k nové operní režii, Rytmus XV, 1947, č.2 (únor), 

s.24-26. 
Rygel, D.: Patřím ke generaci vycházející z hudby, tvrdí Štros (Operní tvůrce se po dvou letech vrací 

na Hanou), rozhovor, Den 12./13.6.1999. 
Scherl, Adolf: Ferdinand Pujman a evropská operní režie, Divadelní revue I, 1990, č.3, s.45-50. 
Scherl, Adolf: Několik poznámek k diskusi o operní režii, Divadlo XIII, 1957, č.3, s.206-210. 
Sládeček, Petr: O problémech soudobé scénografie, Lidová demokracie 30.4.1987. 
Šaldová, Lenka: Hledání osobitého tvaru (Antiiluzivní nepsychologické divadlo Ladislava Štrose), 

Divadelní revue 13, 2002, č.3, 17-29. 
Šaldová, Lenka: Nekamenujte Hrdličku!, Divadelní noviny 14, 2005, č.1 O, s.1 O. 
Šaldová, Lenka: Talent pod tlakem doby, Divadelní revue 15, 2004, č.1, 3-22. 
Štros, Ladislav- Vrbka, Tomáš: Opera je pro mne královnou umění (Ohlédnutí režiséra Ladislava 

Štrose za padesáti lety profesionální divadelní činnosti), OPERA, Informační zpravodaj SOP, 
1995/1996, č.1/24, s.2-7. 

Štros, Ladislav: Jak jsem v Praze inscenoval Janáčka, OPERA, Informační zpravodaj SOP, 
1995/1996, č.3/26, s.23-24. 

Štros, Ladislav: ln memoriam- Osmdesát let od narození básníka hudebního jeviště Václava Kašlíka, 
OPERA, Informační zpravodaj SOP, 1997/1998, č.1/33, s.12-13. 

tv [Vrbka, Tomáš]: Sedmdesátiny Ladislava Štrose, OPERA, Informační zpravodaj SOP, 1995/1996, 
č.3/26, s.12. 

Urbánková, M: S režisérem operním i činoherním o režii tu- i cizozemské, rozhovor s Karlem 
Jernekem, Zemské noviny 3.8.1967. 

Vačkář, Martin: Znovu se utkat se životem, rozhovor s Karlem Jernekem, Lidová demokracie 
29.3.1980. 

Wasserbauer, Miloš: Cesty slovenské operní režie, Divadlo 11, 1960, s.124-126. 
Wasserbauer, Miloš: Inscenační přístup k barokní opeře, Sborník JAMU, 1972, č.6, s.1 09-113. 
Wasserbauer, Miloš: Nad cestami české operní režie, Kultura 1959 111, 1959, č.36, s.6. 
Wasserbauer, Miloš: Naše práce na "Tarasově rodině" D.Kabalevského, Program Státního divadla 

v Brně Vll, 1952, prosinec, s.16-17. 
Wasserbauer, Miloš: Otázka soudobosti scénické interpretace Janáčkovy opery Z mrtvého domu, 

Sborník JAMU, 1965, č.5, s.75-78, přetisk Opus musicum 30, 1998, s.151-155. 
Wasserbauer, Miloš: Princip realistické scénické interpretace v opeře, Divadlo 8, 1957, č.3, s.211-

214. 
Wasserbauer, Miloš: Režijné problémy intepretácie Janáčkových opier, Slovenské divadlo Vll, 1959, 
č.7, s.135-143. 

90 



Výběr z televizních pořadů - záznamů operních představení 
Vzhledem k tomu, že se mi dosud nepodařilo získat úplné informace z databáze české televize, uvádím 
alespoň záznamy a další pořady, o kterých vím (které prošly v nedávné době televizí, případně jejich 
kopie vlastní Divadelní ústav Praha či školitel této práce). 

Bizet, Georges: Carmen, inscenace Karla Jerneka z roku 1977, ND Praha. 
Čajkovskij, P.l.: Eugen Oněgin, inscenace Karla Jerneka z roku 1969, ND Praha. 
Dvořák, Antonín: Armida, inscenace Ladislava Štrose z roku 1987, ND Praha, TV záznam z roku 1988. 
Dvořák, Antonín: Jakobín, inscenace Karla Jerneka z roku 1975, ND Praha. 
Fibich, Zdeněk: Nevěsta mesinská, inscenace Karla Jerneka z roku 1979, ND Praha, TV záznam z roku 

1982. 
Janáček, Leoš: Příhody lišky Bystroušky, inscenace Ladislava Štrose z roku 1965, ND Praha, TV 

záznam z roku 1969. 
Martinů, Bohuslav: Řecké pašije, inscenace Václava Kašlíka z roku 1983, ND Praha. 
Mozart, W.A.: Don Giovanni, inscenace Václava Kašlíka z roku 1969, ND Praha. 
Mozart, W.A.: Don Giovanni, inscenace Václava Kašlíka z roku 1987, ND Praha. 
Mozart, W.A.: Figarova svatba, inscenace Václava Věžníka z roku 1972, Státní divadlo Brno. 
Mozart, W.A.: Figarova svatba, inscenace Václava Věžníka z roku 1988, ND Praha. 
Prokofjev, Sergej: Zásnuby v klášteře, inscenace Václava Věžníka z roku 1970, Státní divadlo Brno. 
Smetana, Bedřich: Braniboři v Čechách, inscenace Ladislava Štrose z roku 1984, ND Praha, TV 

záznam z roku 1985. 
Smetana, Bedřich: čertova stěna, inscenace Ladislava Štrose z roku 1983, ND Praha, TV záznam 

z roku 1986. 
Smetana, Bedřich: Dalibor, inscenace Václava Kašlíka z roku 1982, ND Praha, TV záznam z roku 1985. 
Smetana, Bedřich: Hubička, inscenace Karla Jerneka z roku 1973, ND Praha. 
Smetana, Bedřich: Hubička, inscenace Karla Jerneka z roku 1981, ND Praha. 
Smetana, Bedřich: Libuše, inscenace Karla Palouše z roku 1968, ND Praha. 
Smetana, Bedřich: Libuše, inscenace Karla Jerneka z roku 1983, ND Praha. 
Smetana, Bedřich: Prodaná nevěsta, inscenace Přemysla Kočího z roku 1971, ND Praha. 
Verdi, Giuseppe: Nabucco, inscenace Václava Věžníka z roku 1988, Státní divadlo Brno, 
Verdi, Giuseppe: Traviata, inscenace Ladislava Štrose z roku 1982, ND Praha, TV záznam z roku 1983. 
Wagner, Richard: Bludný Holanďan, inscenace Václava Kašlíka z roku 1986, ND Praha. 

Václav Kašlík- dokument Operní mág Václav Kašlík, ČT. 
Josef Svoboda- dokumenty v rámci cyklu Evropané a GEN, ČT. 

Články v periodikách - k jednotlivým inscenacím 
Následující seznam pramenů je zároveň soupisem inscenací kmenových režisérů pražského Národního 

divadla a brněnského Státního divadla na jejich domovské scéně v šedesátých letech, resp. od 
sezóny 1959/1960 do sezóny 1969/1970 včetně. Informace o inscenacích (termíny premiér, 
inscenační týmy) jsou převzaty ze Soupisu repertoáru Národního divadla v Praze 1881-1983 (Praha 
1983) a Almanachu Státního divadla v Brně ll (Soupis repertoáru českého divadla v Brně 1884-197 4, 
Brno 1974). 

Seznam obsahuje články, které k příslušným inscenacím soustředilo dokumentační oddělení 
Divadelního ústavu, archivy jednotlivých divadel a Ladislav Štros ve svém osobním archivu. Kromě 
toho jsem podrobně prošla pouze příslušné ročníky Hudebních rozhledů, Divadelních novin, časopisu 
Divadlo a Acta scaenographica. 

Použité zkratky: 

ND- Národní divadlo 
SD -Smetanovo divadlo 
TD Tylovo divadlo 

D- dirigent 
S- scéna 
K- kostýmy 
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Karel Jernek 
V Divadelním ústavu Praha (v oddělení dokumentace) je v obálce Karla Jerneka uložen rukopisný 

soupis všech jeho režií od 2.10.1932 do 11.4.1969. Fotokopie v archivu autorky. 

Verdi, Giuseppe: Violetta 
SD 20.3.1959, D: František Škvor, S: Zdeněk Rossmann, K: Olga Filipi 
bor [Bor, Vladimír]: Nové nastudování Verdiho ,,Violetty". Lidová demokracie 22.3.1959. 
E.K. [Kopecký, Emanuel]: Traviata znovu na scéně, Obrana lidu 25.3.1959. 
Hlavsová, Hana: Nad Verdiho operou .,Violetta", Práce 29.3.1959. 
Holzknecht, Václav: Traviata v nových šatech, Večerní Praha 23.3.1959. 
jbž [Brožovská, Jarmila]: La traviata = ztracená, Tvorba 2.4.1959. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: V novém rouše, Hudební rozhledy XII, 1959, č. 8, s.336. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Traviata znovu na scéně Smetanova divadla, Svobodné slovo 22.3.1959. 
pz: Verdi opět ve Smetanově divadle, Mladá fronta 24.3.1959. 
Šefl, Vladimír: Nebude to jenom vyjímka?, Večerní Praha 26.3.1959. 
vbr [Bor, Vladimír]: Violetta v druhém obsazení, Lidová demokracie 4.3.1959. 

Auber, Daniel Francois Esprit: Němá z Portici 
SD 1.10.1959, D: lša Krejčí, S: Ondřej Pavlík, K: Olga Filípi 
dp.: Žhavá až k spálení, Zemědělské noviny 8.10.1959. 
E.K. [Kopecký, Emanuel]: Francouzská revoluční opera, Obrana lidu 10.10.1959. 
hl: Návrat populární opery, Práce 3.10.1959. 
ip: Němá z Portici ve Smetanově divadle, Večerní Praha 2.1 0.1959. 
Kar [Karásek, Bohumil]: Francouzská revoluční i pera, Tvorba 15.10.1959. 
Karásek, Bohumil: Problematická premiéra, Rudé právo 3.1 0.1959. 
md: Němá z Portici opět na scéně, Svobodné slovo 3.1 0.1959. 

Verdi, Giuseppe: Don Carlos 
SD 1.4.1960, D: Václav Kašlík, S: Květoslav Bubeník, K: Jan Mehl 
bor [Bor, Vladimír]: Dílo mladých pěvců Národního divadla, Lidová demokracie 3.4.1960. 
Brožovská, Jarmila: Obnovovat nebo tvořit, Kultura IV, 1960, č.15, s.4. 
dp: Don Carlos- opera bojující, Zemědělské noviny 8.4.1960. 
E.H. [Herrmannová, Eva]: 100, Divadelní noviny X, 1967 (8.2.). č.13, s.5. 
Eckstein, Pavel: Pražský Don Carlos, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.9, s.380. 
hl [Hlavsová, Hana]: Don Carlos podruhé ve Smetanově divadle, Práce 8.4.1960. 
jbž [Brožovská, Jarmila]: Nespravedlivé by bylo ... , Kultura IV, 1960, č.17, s.4. 
Karásek, Bohumil: Zápas o .,Dona Carlose", Rudé právo 9.4.1960. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Don Carlos ve Smetanově divadle, Svobodné slovo 5.4.1960. 
vbr [Bor, Vladimír]: Don Carlos s dalšími sólisty, Lidová demokracie 7.4.1960. 
Vojtěch, Ivan: Don Carlos ve Smetanově divadle, Literární noviny IX, 1960, č.17, s.4. 

Puccini, Giacomo: Tosca 
SD 30.9.1960, D: Josef Bartl, S: Josef Svoboda, K: Jan Kropáček 
bor [Bor, Vladimír]: Pucciniho "Tosca" obnovena ve Smetanově divadle, Lidová demokracie 2.10.1960. 
li: 2x100, Divadelní noviny X, 1966 (14.12.), č.8-9, s.13. 
dp: Jak již dlouho ne, Zemědělské noviny 11.10.1960. 
baj. [Bajer, Jiří]: Díváme se do hlediště, Divadelní noviny IV, 1960, č.5, s.5. 
čr: Návrat Pucciniho "Toscy", Tvorba 6.1 0.1960. 
Hlavsová, Hana: Tosca po třinácti letech, Práce 4.10.1960. 
jap: Nová a úspěšná TOSCA, Večerní Praha 3.1 0.1960. 
Jirko, Ivan: Úspěch u publika a co víc, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.21, s.902. 
Kotek, Josef: Než půjdete na "Tosku", Mladá fronta 5.10.1960. 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Figarova svatba 
ND 8.2.1961, D: Robert Brock, S: Josef Svoboda, K: Marcel Pokorný 
Anonym.: Figarova svatba v Národním divadle, Práce 11.2.1961. 
Budíš, Ratibor: "Chce-li se pánu v kole točit", Mladá fronta 12.2.1961. 
E.K. [Kopecký, Emanuel]: Mozart opěv Národním divadle, Obrana lidu 14.2.1961. 
Holzknecht, Václav: Obnovená Figarova svatba, Večerní Praha 11.2.1961. 
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iv [Vojtěch, Ivan]: Mozartův Figaro, Literární noviny X, 1961, č.7, s.8. 
Janský, Emanuel: Inscenace 1961-62. Figarova svatba, Acta scaenographica 2, 1961-1962, č.1, s.6. 
Karásek, Bohumil: Dvě inscenace -jeden úkol, Tvorba 23.2.1961. 
Karásek, Boh.: Obnovená "Figarova svatba", Rudé právo 17.2.1961. 
Karásek, Bohumil: Slunce, ale v zatmění, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.5, s.207-209. 
Volek, Tomislav: Běda Mozartovi, Hudební rozhledy 18, 1965, č.725. 

Strauss, Richard: Elektra 
ND 2.11.1961, D: Jaroslav Krombholc, S: Květoslav Bubeník, K: Olga Filipi 
Bajer, Jiří: Proč to hrají?, Divadelní noviny V, 1961 (22.11.), č.7, s.1. 
Bajer, Jiří: První repríza ELEKTRY, Divadelní noviny V, 1962 (3.1.), č.10, s.5. 
bor [Bor, Vladimír]: Tragický mýtus Straussovy Elektry, Lidová demokracie 4.11.1961. 
Brožovská, Jarmila: ELEKTRA nepůvodní, Kultura V, 1961, č.45, s.4. 
Candra, Zdeněk: Operní mýtus z konce století, Práce 7 .11.1961. 
dp: Elektra v Národním divadle, Zemědělské noviny 15.11.1961. 
Eckstein, Pavel: Elektra v Národním divadle, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.22, 957-958. 
Hubená, Dagmar: Kostýmy nesluší Elektře, Literární noviny X, 1961, č.46, s.7. 
iv [Vojtěch, Ivan]: Elektra a možnosti, Divadlo 13, 1962, č.1, s.41. 
Jirko, Ivan: "Eiektra" v Národním divadle, Rudé Právo 8.11.1961. 
Kar [Karásek, Bohumil]: Opera opět vede, Plamen 1961, č.12, s.155-156. 
Karásek, B.: Straussova Elektra opět na scéně, Tvorba 16.11.1961. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Richard Strauss opět v Národním, Svobodné slovo 4.11.1961. 
Šefl, Vladimír: Elektra BEZ ELEKTRY, Večerní Praha 3.11.1961. 
t: Elektra- přemožená, Mladá fronta 9.11.1961. 
Volek, T.: Straussova Elektra, Obrana lidu 14.11.1961. 

Cikker, Ján: Vzkříšení 
ND 18.5.1962, D: Jaroslav Krombholc, S: Zbyněk Kolář, K: Olga Filipi 
Bajer, Jiří: Vzkříšení podruhé, Divadelní noviny Vll, 1962 (4.7.), č.25-26, s.9. 
Bor, Vladimír: Velký čin: Cikkerovo Vzkříšení, Lidová demokracie 20.5.1962. 
Brožovská, Jarmila: Vzkříšení nejen Kaťuše ... Kultura Vl, 1962, č.21, sA. 
Candra, Zdeněk: Premiéra skutečně světová, Práce 27.5.1962. 
Eckstein, P.: Hohepunkte gleich zu Beginn, Aufbau und Frieden, Praha 26.5.1962. 
Felix, Václav: Nová Cikkerova opera v ND, Večerní Praha 22.5.1962. 
Hořejší, Antonín: Vzkříšení na scéně pražského Nár. divadla, Slovenská hudba Vl, 1962, č.6, s.171. 
Hrušovský, Ivan: Vefký umelecký čin, Kultúrny život, Bratislava 2.6.1962. 
iv [Vojtěch, Ivan]: Vzkříšení, Divadlo 13, 1962, č.8, s.65-67. 
Jirko, Ivan: Cikkerova opera "Vzkříšení", Rudé právo, Venkov 24.5.1962. 
J.K.: Vzkriesenie zvíťazilo, Večerník Bratislava 21 .5.1962. 
Jurík, Marián: Strhujúci svetová premiéra Vzkriesenia, Smena, Bratislava 24.5.1962. 
Karásek, Bohumil: Kudy vede cesta k životu, Tvorba 31.5.1962, s.509. 
Lébl, Vladimír: Vzkříšení na Pražském jaru, Literární noviny XI, 1962, č.22, 2.6.1962, s.8. 
Mokrý, L.: Zahraničie o Vzkrieseniu, Kultúrny život, Bratislava 14.7.1962. 
Nováček, Zdenko: "Vzkriesenie" v Národnom divadle, Pravda, Bratislava 25.5.1962. 
oč: Úspech novej Cikkerovej opery v Prahe, Práca, Bratislava 20.5.1962. 
Pensdorfová, Eva: Vzkříšeni, Květy, 1962, č.26 (28.6.). 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Velký úspěch slovenské opery, Svobodné slovo 22.5.1962. 
Tvrdoň, Jozef: Vzkriesenie- úspech slovenskej opernej tvorby, Predvoj, Bratislava 31.5.1962. 
Válek, Jiří: "Vzkříšení" jako opera, Zemědělské noviny 23.5.1962. 
Volek, J.: Opera roku: Vzkříšen, Hudební rozhledy XV, 1962, č.13, s.537-539. 

Kovařovic, Karel: Psohlavci 
ND 30.11.1962, D: Bohumil Gregor, S: Oldřich Šimáček, K: Jan Kropáček 
Ca [Candra, Zdeněk]: Psohlavci k jubileu, Práce 4.12.1962. 
černý, M.K.: Psohlavci, Tvorba 6.12.1962. 
Karásek, Bohumil: "Psohlavci" v Národním, Rudé právo 4.12.1962. 
Kotek, Josef: Dvě operní pozvánky, Mladá fronta 18.12.1962. 
Pensdorfová, Eva: Psohlavci znovu na scéně, Květy 30.12.1962. 
Pospíšil, Vilém: Psohlavci k jubileu skladatele, Hudební rozhledy XVI" 1963, č.1, s.28. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: "Psohlavci" v nové podobě, Svobodné slovo 5.12.1962. 
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Šefl, Vladimír: Opera velkého dirigenta, Večerní Praha 3.12.1962. 
vbr [Bor, Vladimír]: Karel Kovařovic tvůrce velké operní éry, Lidová demokracie 9.12.1962. 

Smetana, Bedřich: čertova stěna 
ND 18.1.1963, D: Bohumil Gregor, S: Květoslav Bubeník, K: Olga Filipi 
Bor, Vladimír: Stačí malý krok?, Hudební rozhledy XVI, 1963, č.4, s.159-160. 
Candra, Zdeněk: Certova stěna na jevišti rozladěná, Práce 23.1.1963. 
Holzknecht, Václav: Certova stěna nově, Večerní Praha 21.1.1963. 
jbž [Brožovská, Jarmila]: 2xopera ND, Literární noviny XII, 1963, č.5, s.2. 
Karásek, Bohumil: Zápas o klasika, Rudé právo 25.1.1963. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Smetanovo poslední dílo, Svobodné slovo 26.1.1963. 
sym [Marešová, Sylva]: Výtvarný prvek gotiky ... , Divadelní noviny Vl, 1963 (20.2.), č.15, s.?. 
vbr [Bor, Vladimír]: Smetanova Certova stěna nově v Národním, Lidová demokracie 22.1.1963. 

Čajkovskij, Petr Iljič: Piková dáma 
SD 22.10.1963, D: Václav Kašlik, S: František Troster, K: Olga Filipi 
Bajer, Jiří: Starý romantismus, Divadelní noviny Vll, 1963 (13.11.), č.6, s.5. 
Bor, Vladimír: Piková dáma a úpravy, Hudební rozhledy XVI, 1963, č.21, s.902. 
bor [Bor, Vladimír]: Piková dáma ve Smetanově divadle, Lidová demokracie 26.10.1963. 
Brožovská, Jarmila: Heřmanův příběh, Mladá fronta 30.10.1963. 
Candra, Zdeněk: V půli cesty, Práce 25.10.1963. 
Karásek, Bohumil: Pokus o nový pohled, Rudé právo 30.10.1963. 
ol: Staronová Piková dáma, Svobodné slovo 25.10.1963. 
Pensdorfová, Eva: Piková dáma, Květy 7.11.1963. 
Šefl, Vladimír: Před premiérou a po premiéře, Večerní Praha 16.11.1963. 

Strauss, Richard: Růžový kavalír 
SD 31.1.1964, D: Rudolf Vašata, S: Květoslav Bubeník, K: Olga Filipi 
Bajer, Jiří: Rosenkavalier, Divadelní noviny Vll, 1964 (26.2.), č.15, s.4. 
Brožovská, Jarmila: Kavalír bez půvabu, Mladá fronta 4.2.1964. 
Candra, Zdeněk: K jubileu v růžovém, Práce 5.2.1964. 
dp: Růžový kavalír ve Smetanově divadle, Zemědělské noviny 12.2.1964. 
Eckstein, Pavel: Návrat Růžového kavalíra, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.5, s.193-194. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Návrat Straussova Růžového kavalíra, Svobodné slovo 4.2.1964. 
Šefl, Vladimír: Seznámení s kavalírem, Večerní Praha 3.2.1964. 
vl: Hudebních událostí bylo ... , Literární noviny XIII, 1964, č.6, s.5. 
vbr [Bor, Vladimír]: Po mnoha letech zase Růžový kavalír, Lidová demokracie 5.2.1964. 

Wagner, Richard: Lohengrin 
SD 19.10.1964, D: Robert Brock, S: Květoslav Bubeník, K: Olga Filipi 
Bajer, Jiří: Tři důvody pro Wagnera, Divadelní a filmové noviny Vlil, 1964 (11.11.), č.6, s.6. 
Brožovská, Jarmila: Lohengrin, Mladá fronta 27.10.1964 
Candra, Zdeněk: Lohengrinův návrat, Práce, venkov 27.10.1964. 
Eckstein, P.: Lohengrin wiederum in Prag, Aufbau und Frieden, Praha 10.11.1964. 
Jirko, Ivan: Poloviční úspěch, Rudé právo 26.10.1964. 
Michalcová, Milena: Na obchódzke divadlami, Večerník Bratislava 3.2.1965. 
Pensdorfová, Eva: První poválečný Lohengrin, Květy 5.12.1964. 
Pospíšil, Vilém: Lohengrin stylový nebo nestylový?, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.20, s.878. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Lohengrin ve Smetanově divadle, Svobodné slovo 21.10.1964. 
Šoltész, P.: Lohengrin v Národním, Svět v obrazech 31.10.1964. 
vbr [Bor, Vladimír]: Lohengrin po letech opět v Praze, Lidová demokracie 23.10.1964. 
Volek, Jaroslav: Start do nové sezóny, Kulturní tvorba 29.10.1964. 

Šostakovič, Dmitrij: Katěrina lzmajlova 
SD 14.5.1965, D: Jaroslav Krombholc, S: Oldřich Šimáček, K: Olga Filipi 
Bajer, Jiří: Pochodeň v temné sezóně, Divadelní a filmové noviny Vlil, 1965 (9.6.), č.24, s.1. 
Brožovská, Jarmila: Šostakovičova Káťa, Mladá fronta 18.5.1965. 
ca [Candra, Zdeněk]: Festivalová událost: Šostakovič, Práce 15.5.1965. 
Candra, Zdeněk: Šostakovičova Kateřina, Práce 19.5.1965. 
dp: Katěrina lzmalovová událostí Pražského jara, Zemědělské noviny 15.5.1965. 
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E.P. [Pensdorfová, Eva]: Šostakovič na scéně Smetanova divadla, Květy 17.7.1965. 
Jurík, Marián: Ruská Lady Macbeth, Film a divadlo, Bratislava 11.9.1965, s. 14-15. 
Karásek, Bohumil: Katěrina lzmajlova, Hudební rozhledy 18, 1965, č.14, s.604-605. 
Karásek, Bohumil: Velká premiéra Národního divadla, Rudé právo 18.5.1965. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Šostakovičova opera na Pražském jaru, Svobodné slovo 19.5.1965. 
Šefl, Vladimír: PJ: První velká událost, Večerní Praha 17.5.1965. 
vbr [Bor, Vladimír]: Katěrina lzmajlova, Lidová demokracie 14.5.1965. 
Volek, Jaroslav: Hluboký zážitek, Kulturní tvorba 111, 1965, č.21, s.14. 

Verdi, Giuseppe: Nabucco 
SD 20.10.1965, D: Rudolf Vašata, S: Oldřich Šimáček, K: Olga Filipi 
Brožovská, Jarmila: Nabucco poprvé, Mladá fronta 2. 11.1965. 
dp: V minulých dnech uvedlo Národní divadlo ... , Zemědělské noviny 10.11.1965. 
Eckstein, P.: GIOhender Gesang der Freiheit, Aufbau und Frieden, Praha 27.11.1965. 
Holzknecht, Václav: Premiéra Verdiho Nabucca, Práce 26.10.1965. 
Jirko, Ivan: Nejde jen o Nabucca, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.21, s.906. 
jvk [Volek, Jaroslav]: Nad poslední premiérou opery Národního divadla .. , Kulturní tvorba 111, 1965, č.44, 

s.12. 
Karásek, Bohumil: Marná snaha, Rudé právo 1.11.1965. 
Pensdorfová, Eva: Nabuchodonozor v Praze, Květy 20.11.1965. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Smetanovo divadlo uvedlo Nabucca, Svobodné slovo 28.10.1965. 
Šefl, Vladimír: Nejlepší sólista: SBOR, Večerní Praha 25.10.1965. 
vbr [Bor, Vladimír]: Verdiho Nabucco ve Smetanově divadle, Lidová demokracie 26.10.1965. 

Strauss, Richard: Salome 
SD 31.3. 1966, D: Jaroslav Krombholc, S: Květoslav Bubeník, K: Olga Filipi 
Bajer, Jiří: Lekce z psychoanalýzy, Divadelní a filmové noviny IX, 1966 (18.5.), č.22, s.1. 
Bor, Vladimír: Krombholc nastudoval Salome, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.9, s.268-269. 
Candra, Zdeněk: Jak krásná je princezna Salome ... , Práce 5.4.1966. 
Eckstein, P.: Wie schón ist die Prinzessin Salome heute Nacht!, Volkszeitung, Praha 9.4.1966. 
Karásek, Bohumil: Návrat princezny Salome, Rudé právo 19.4.1966 
pal: Salome v Praze, Zemědělské noviny 5.4.1966. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Salome k režisérově padesátce, Svobodné slovo 5.4.1966. 
Šefl, Vladimír: Historie jedné noci, Večerní Praha 4.4.1966. 
vbr [Bor, Vladimír]: Vynikající představení Straussovy Salome, Lidová demokracie 4.4.1966. 
Volek, Jaroslav: Působivá Salome, Kulturní tvorba IV, 1966, č.14, s.12. 

Pauer, Jiří: žvanivý slimejš- červená karkulka; Zdeněk Folprecht: Lásky hra osudná 
ND 11.11.1966 (19.11.1966), D: Jaroslav Krombholc, S a K: Zdenek Seydl 
Brožovská, Jarmila: Nenové novinky, Mladá fronta 10.12.1966. 
Candra, Zdeněk: Jenom aktovky ... , Práce 18.11.1966. 
Candra, Zdeněk: 3 aktovky pro 2 večery, Hudební rozhledy XIX, 1966, č. 23-24, s.726-727. 
Holzknecht, Václav: Dva operní žerty, Večerní Praha 14.11.1966. 
Karásek, Bohumil: Tři operní aktovky, Rudé právo 29.11.1966. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Večer operních aktovek v ND, Svobodné slovo 16.11.1966. 
Pospíšil, Milan: Pro dospělé dobré všechno, Literární noviny 26.11.1966. 

Puccini, Giacomo: Turandot 
SD 6.5.1967, D: George Singer, S: Květoslav Bubeník, K: Olga Filipi 
der: Nová Turandot, Večerní Praha 23.9.1971. 
il: Turandot ve Smetanově divadle, Práce 13.5.1967. 
Karásek, Bohumil: Puccini stále přitažlivý, Rudé právo 12.5.1967. 
Přikryl, Jaroslav: Efektně oděná Turandot, Večerní Praha 1 0.5.1967. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Pucciniho poslední opera, Svobodné slovo 16.5.1967. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Turandot ve Smetanově divadle, Hudební rozhledy XX, 1967, č.11, s.335. 
vbr [Bor, Vladimír]: Poslední premiéra ve Smetanově divadle, Lidová demokracie 10.5.1967. 

Puccini, Giacomo: Bohéma 
TD 22.9.1967, D: Jan Hus Tíchý, S: Adolf Wenig, K: Olga Filipi 
Candra, Zdeněk: Bohéma v pražských podmínkách, Práce 3.10.1967. 
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dp: Další Puccini na scéně, Zemědělské noviny 30.9.1967. 
Holzknecht, V.: Nová Bohéma, Svobodné slovo 26.9.1967. 
Jirko, Ivan: Obnovená premiéra, Hudební rozhledy XX, 1967, č.19, s.595-596. 
Karásek, Bohumil: Další Puccini, Rudé právo 29.9.1967. 
Šefl, Vladimír: Puccini na pokračování, Večerní Praha 26.9.1967. 
vbr [Bor, Vladimír]: Opera v Národním začala Bohémou, Lidová demokracie 26.9.1967. 

Fibich, Zdeněk: Bouře 
11.4.1969, D: Jan Hus Tichý, S: Oldřich Šimáček, K: Olga Filipi 
Brožovská, Jarmila: Vítězství myšlenky, Mladá fronta 29.4.1969. 
Candra, Zdeněk: Bouře podle Fibicha, Práce 18.4.1969. 
Karásek, Bohumil: Fibichův návrat, Rudé právo 22.4.1969. 
Karásek, Bohumil: Návrat Fibichovy Bouře, Hudební rozhledy XXII, 1969, č.9, s.272. 
Pensdorfová, Eva: Fibichova píseň lásky v ND, Zemědělské noviny 17.4.1969. 
Průša, Jaromír: O smrtelnosti díla múzických umění, Divadelní noviny XII, 1969 (2.7.), č.21-22, s.6. 
Přikryl, Jaroslav: Bouře v Národním divadle, Večerní Praha 15.4.1969. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Národní divadlo se vrací k Fibichovi, Svobodné slovo 16.4.1969. 
vbr [Bor, Vladimír]: Fibichova Bouře v Národním, Lidová demokracie 15.4.1969. 

Čajkovskij, Petr Iljič: Evžen Oněgin 
ND 12.121969, D: Jan Hus Tichý, S: Oldřich Šimáček, K: Olga Filipi 
Bor, Vladimír: Čajkovského Oněgin nově v Národním, Lidová demokracie 20.12.1969. 
ca [Candra, Zdeněk]: Oněginův návrat, Práce 30.1.1970. 
jbž [Brožovská, Jarmila]: Lyrické scény z Oněgina, Mladá fronta 29.12.1969. 
Munclinger, Jiří: Jubilejní inscenace, Rudé právo 18.12.1969. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Oněgin v Národním divadle, Svobodné slovo 16.12.1969. 
Rouček, Rudolf: Eugen Onegin v ND, Hudobný život, 1970, č.5. 
Vojtěch, Ivan: Národní divadlo Eugen Oněgin, XXIII, 1970, č.2, s.54-55. 

Václav Kaš/ík 
V knize Jak jsem dělal operu (Panton, Praha 1987) Václav Kašlík zveřejnil soupis svých režii od ledna 

1941 do října 1986. 

Janáček, Leoš: Výlety pana Broučka 
SD 17.12.1959, D: Bohumil Gregor, S: Josef Svoboda, K: Jan Skalický 
Bor, Vladimír: Dobrá služba dílu Leoše Janáčka, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.1, s.28-29. 
Brožovská, Jarmila: Janáčkův živočichopis českého měšťáka, Kultura 1959 111, 1959, č.50, s.4. 
dp: Výlety pana Broučka, Zemědělské noviny 18.12.1958. 
E.K.[Kopecký, Emanuel]: "Výlety pana Broučka" ve Smetanově divadle, Obrana lidu 18.12.1959. 
Hlavsová, Hana: Vy neznáte pana Matěje Broučka?, Práce 15.12.1959. 
jpk: O velké tvůrčí práci, Mladá fronta, zvláštní výtisk pro mládežnické představení dne 25.1.1960. 
Karásek, Bohumil: Výlety pana Broučka, tentokrát do opery- ale stále epochální, Tvorba 24.11.1959. 
Karásek, Bohumil: Zrcadlo českého maloměšťáka, Rudé právo 16.12.1959. 
ktk [Kotek, Josef]: Pan Brouček znovu na scéně, Mladá fronta 12.12.1959. 
md: Janáčkova satira ve Smetanově divadle, Svobodné slovo 13.12.1959. 
Šefl, Vladimír: Pan Brouček na Měsíci i v XV. století, Večerní Praha 18.12.1959. 
vbr [Bor, Vladimír]: "Výlety pana Broučka" ve Smetanově divadle, Lidová demokracie 12.12.1959. 

Dvořák, Antonín: Rusalka 
ND 29.1.1960, D: Zdeněk Chalabala, S: Josef Svoboda, K: Jarmila Konečná 
ab: Dvořákova Rusalka v novém provedení, Svobodné slovo 2.2.1960. 
bor [Bor, Vladimír]: Dvořákova "Rusalka" v nové kráse, Lidová demokracie 31.1.1960. 
E. K. [Kopecký, Emanuel]: Nový triumf RUSALKY, Obrana lidu 2.2.1960. 
Hlavsová, Hana: Rusalka v novém provedení, Práce 2.2.1960. 
Kotek, Josef: Šťastná Rusalka, Mladá fronta 31. 1.1960. 
ol: Rusalka nebyla jen reprízou, Hudební rozhledy XXII, 1969, č.19, s.596. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Zdeněk Chalabala opět v Národním divadle, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.4, 

s.160. 
Šefl, Vladimír: Rusalka v Národním divadle, Večerní Praha 1.2.1960. 
Šolín, Vladimír: Staronová Rusalka, Svobodné slovo 1.1 0.1969. 
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Čajkovskij, Petr Iljič: Evžen Oněgin 
SD 26.2.1960, D: Jan Hus Tichý, S: Oldřich Šimáček, K: Jan Kropáček; spolurežie: Rudolf 
Jedlička 

E.K. [Kopecký, Emanuel]: Nový Oněgin, Obrana lidu 2.3.1960. 
fl: Stará inscenace v novém kostýmu, Hudební rozhledy XIII, 1960, č. 6, s.247. 
šfl [Šefl, Vladimír]: Po sedmi letech do nového lesku, Večerní Praha 29.2.1960. 

Smetana, Bedřich: Dalibor 
ND 20.1.1961, D: Jaroslav Krombholc, S: Josef Svoboda, K: Jarmila Konečná 
bor [Bor, Vladimír]: Dalibor v nové pozoruhodné inscenaci, Lidová demokracie 22.1.1961. 
Candra, Zdeněk: Dalibor monumentální a komorní, Práce 24.1.1961. 
E.K. [Kopecký, Emanuel]: Nový DALIBOR- nový úspěch Smetanovy hudby, Obrana lidu 27.1.1961. 
Endler, Franz: Jubilaum mit Freiheitsoper, Die Presse, Vídeň 12.3.1968. 
I.J. [Jirko, Ivan]: DALIBOR v novém rouše, Rudé právo 31.1.1961. 
Karásek, Bohumil: Dvě inscenace- jeden úkol, Tvorba 23.2.1961. 
Karásek, Bohumil: O současnost klasiky, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.4, s.160-161. 
Kotek, Josef: Smetanův Dalibor znovu a nově, Mladá fronta 31.1.1961. 
Marešová, Sylva: Koncert pro dvě točny, Divadelní noviny IV, 1961, č.14, s.7. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Inscenace ke 40. výročí KSČ, Svobodné slovo 24.1.1961. 
Šefl, Vladimír: Dalibor v novém scénickém řešení, Večerní Praha 23.1.1961. 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Kouzelná flétna 
TD 14.12.1961, D: Jaroslav Krombholc, S: Josef Svoboda, K: Jan Kropáček 
Anonym: Kouzelná flétna v Tylově divadle, Svobodné slovo 16.12.1961. 
bor [Bor, Vladimír]: V Mozartově divadle magická "Flétna", Lidová demokracie 17.12.61. 
Brožovská, Jarmila: Flétna nekouzelná, Kultura Vl, 1962, č.1, s.5. 
Candra, Zdeněk: Mozart opět ve svém divadle, Práce 19.12.1961. 
Jirko, Ivan: Nově i v operní inscenaci, Plamen, 1962, č.2, s.139-140. 
Kar [Karásek, Bohumil]: Poselství Kouzelné flétny, Tvorba 21.12.1961. 
Karásek, Bohumil: Velký tvůrčí úkol, Hudební rozhledy XV, 1962, č.1, s.24-25. 
ktk [Kotek, Josef]: Flétna kouzlem obdařená, Mladá fronta 19.12.1961. 
Kubátová, Helena: Splátka za starý dluh, Divadelní noviny V, 1962 (31.1. ), č.12. s.4. 
Šefl, Vl.: Kouzelný Mozartův svět, Večerní Praha 15.12.1961. 
Vachtová, Lída: Kouzelná flétna mezi zrcadly, Výtvarná práce 25.1.1962 
vl: Mozartova opera Kouzelná flétna náleží ... Literární noviny XI, 1962, č.2, s.4-5. 
Volek, Tomislav: Kouzelná flétna v ND, Obrana lidu 30.12.1951. 
Volek, Tomislav: Mozartovský rozhovor, Divadlo 13, 1962, č.4, s.58-65. 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni 
TD 26.10.1962, D: Robert Brock, S: Josef Svoboda, K: Jan Skalický 
bor [Bor, Vladimír]: Mozart ve svém divadle jubilejně, Lidová demokracie 31.10.1962. 
Budiš, Ratibor: Don Giovanni jubilejní, Mladá fronta 6.11.1962. 
Candra, Zdeněk: Don Giovanni mladý 175 let, Práce 30.10.1962. 
Eckstein, P.: Huderttunfundsiebzig Jahre nach der Premiere, Aufbau und Frieden, Praha 6.11.1962. 
Eckstein, Pavel: Světla a stíny, Hudební rozhledy XV, 1962, č.21, s.911-912. 
Hilmera, Jiří: Inscenace 1962-63, Acta scaenographica 3, 1962-1963, č.8, s.159-160. 
Jirásková, Jiřina: Dvě OPERN[ události, Kultura Vl, 1962, č.44, s.5. 
Karásek, Bohumil: Don Giovanni jubilejní, Rudé právo 30.10.1962. 
Marešová, Sylva: Svobodův Mozart, Divadelní noviny Vl, 1962 (12.12.), č.9, s.7. 
Pensdorfová, Eva: Neuhasitelný plamen krásy, Květy 22.11.1962. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Nové nastudování Dona Giovanniho, Svobodné slovo 30.10.1962. 
Ptáčková, Věra: Divadelní kostým- dějiny, Divadelní noviny 9, 2000, č.19, s.15. 
Šefl, Vladimír: Poprvé 29. řijna 1787, Večerní Praha 29.10.1962. 
Volek, Tomislav: Don Giovanni po 175 letech, Obrana lidu 3.11.1962. 
Volek, T.: Don Giovanni po 150 letech, Divadlo 14, 1963, č.4, s. 73-75. 

Martinů, Bohuslav: Julietta 
ND 5.4.1963, D: Jaroslav Krombholc, S: Josef Svoboda, K: Jan Skalický 
Bajer, Jiří/ Průša, Jaromír: Co je a co není nové, Divadelní noviny Vl, 1963 (15.5.), č.21-22, s.6. 
Bartušek, Antonín: Inscenace 1962-63, Julietta, Acta scaenographica 3, 1962-1963, č.11-12, s-218-219. 
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bor [Bor, Vladimír]: Nejlepší opera B. Martinů- snová Julietta, Lidová demokracie 9.4.1963. 
Burghauser, Jarmil: Ještě o Juliettě, Divadelní noviny Vl, 1963 (12.6.), č.24, s.4. 
Candra, Zdeněk: Julietta, Svět v obrazech 11.10.1963. 
Candra, Zdeněk: Nekupujeme sny, uskutečňujeme je, Práce 12.4.1963. 
Jirko, Ivan: Tři zastavení, Plamen, 1963, č.6. 
Karásek, Bohumil: Juliettin návrat, Rudé právo 13.4.1963. 
Karšay, A.: Z pražských divadiel, L:ud, Bratislava 5.5.1963. 
Kotek, Josef: "Snář" po pětadvaceti letech, Mladá fronta 28.4.1963. 
Pensdorfová, Eva: Opera kouzel- kouzlo opery, Květy 2.5.1963, s.24-25. 
Pospíšil, Vilém: Opera- sen, Hudební rozhledy XVI, 1963, č. 10-11, s.443-446. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Významný čin opery Národního divadla, Svobodné slovo 9.4.1963. 
Šafránek, Miloš: Julietta, Literární noviny XII, 1963, č.16, s.8. 
Šefl, Vladimír: Mezi snem a skutečností, Večerní Praha 9.4.1963. 
Volek, Jaroslav: Julietta po 251etech, Kulturní tvorba I, 1963, č.17, s.13. 

Offenbach, Jacques: Hoffmannovy povídky 
4.9.1962- Laterna Magika, D: František Jílek, S: Zbyněk Kolář, K: Marcel Pokorný 
d: Laterna magika na další cestu, Svobodné slovo 19.8.1962. 
Hájek, Jiří: Divadlo nebo atrakce?, Plamen, 1962, č.10, s.131-133. 
L.K.: Laterna tentokrát jako opera, Lidová demokracie 4.8.1962. 
Malík, Miroslav: "Hoffmannovy povídky"- pýcha a pád umělecké kritiky, Acta scaenographica 4, 1963-

1964, č.1, zadní strana obálky. 
Nýdl, Miroslav: Hoffmannovy povídky v Laterně magice, Mladá fronta 19.8.1962. 

Suchoň,Eugen:Krútňava 

ND 13.11.1964, D: Josef Kuchinka v hudebním nastudování Jaroslava Krombholce, S: Josef 
Svoboda, K: Jan Kropáček 

Bor, Vladimír: Slovenská národní opera po patnácti letech, Lidová demokracie 17.11.1964. 
Brožovská, Jarmila: Krútňava po letech, Mladá fronta 19.11.1964. 
Candra, Zdeněk: Krútňava podruhé v Praze, Práce 20.11.1964 
Karásek, Bohumil: Dílo jedné epochy, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.23-24, s.1 009-1011. 
Karásek, B.: Krútňava v Praze, Rudé právo 30.11.1964. 
mn: Suchoňova Krútňava v Prahe, Večerník Bratislava 19.11.1964. 
Pensdorfová, Eva: Triumf slovenské opery, Květy 31.12.1964. 
pp: Z koncertných pódií, L:ud, Bratislava 21.11.1964. 
Přikryl, Jaroslav: Návrat Suchoňovy Krútňavy, Večerní Praha 17.11.1964. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Krútňava v nové podobě, Svobodné slovo 21.11.1964. 
Vajda, Igor: Sugestívna balada, Slovenská hudba IX, 1965, č.1, s.28-30. 
vbr [Bor, Vladimír]: Z pražského hudebního života, Lidová demokracie 24.11.1964. 

Janáček, Leoš: Věc Makropulos 
ND 15.10.1965, D: Bohumil Gregor, S: Josef Svoboda, K: Jindřiška Hirschová 
Bajer, Jiří: Věc, Divadelní a filmové noviny IX, 1965 (17.11.), č.6, s.8. 
Bor, Vladimír: Věc Makropulos v pozoruhodném provedení, Lidová demokracie 19.10.1965. 
Brožovská, Jarmila: Problémy a umění janáčkovské interpretace, Mladá fronta 22.10.1965. 
Candra, Zdeněk: Makropulos oživla, Práce 19.10.1965. 
dp: Další Janáček v Národním, Zemědělské noviny 28.10.1965. 
Karásek, Bohumil: Návrat Věci Makropulos, Rudé právo 25.10.1965. 
Pospíšil, V.: Další Janáček v národním divadle, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.20, s.863. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Návrat Janáčkovy .. Věci Makropulos", Svobodné slovo 20.10.1965. 
Šefl, Vladimír: Inscenace s pěti hvězdičkami, Večerní Praha 18.10.1965. 

Bizet, Georges: Carmen 
ND 21.1.1966, D: Roberta Benzi, S: Zbyněk Kolář, K: Jan Skalický 
bor [Bor, Vladimír]: Carmen s Robertem Benzim v hlavní roli, Lidová demokracie 27.1.1966. 
Brožovská, Jarmila: Carmen 1966 a představitelé, Mladá fronta 8.2.1966. 
Candra, Zdeněk: Bizetova Carmen - naše současnice? Práce 26.1.1966. 
Candra, Zdeněk: (Sex)appeal hudebního divadla, Svět v obrazech 12.2.1966, s.14. 
Karásek, Bohumil: Ca rmen 1966 ... , Rudé právo 28.1.1966. 
Pospíšil, Milan: Apel na sluch i zrak, Divadlo 19, 1968, č.3, s. 29-31. 
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Pospíšil, Vilém: Moderní "Carmen" v Národním divadle, Svobodné slovo 23.1.1966. 
Procházková, Vendula: Carmen tradiční i netradiční, Vlasta 26.1.1966. 
re: Sexcarmen 1966, G 66 ll, 1966, č.3, s.1. 
Šefl, Vladimír: Carmen 1966, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.4, s. 111. 
Šefl, Vladimír: Carmen jako sexbomba, Večerní Praha 24.1.1966. 
Vojtěch, Ivan: Dámský korzet a filmový hrdina, Literární noviny XV, 1966, č.6, s.5. 
Volek, Jaroslav: Carmen v novém rouchu, Kulturní tvorba IV, 1966, č.4, s.13. 

Martinů, Bohuslav: Řecké pašije 
SD 10.3.1967, D: Ladislav Slovák, S: Zbyněk Kolář, K: Jan Skalický 
Brožovská, Jarmila: Rekviem Bohuslava Martinů, Mladá fronta 29.3.1967. 
Candra, Zdeněk: Řecké pašije Bohuslava Martinů, Práce 24.3.1967. 
Herrmannová, Eva: Ke Kašlíkově inscenaci Řeckých pašijí, Divadelní noviny X, 1967, č.19-20, s.11. 
Karásek, Bohumil: Martinů znovu v Národním, Rudé právo 24.3.1967. 
Pilka, Jiří: Svátek v pražské opeře, Slovenská hudba XI, 1967, č.9, s.420-421. 
Popelka, lša: Téměř Řecké pašije, Divadlo 18, 1967, č.5, 68-70. 
Pospíšil, Vilém: Drama nebo lyrická trafédie?, Hudební rozhledy XX, 1967, č.7. s.208-209. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Operní epilog Bohuslava Martinů, Svobodné slovo 16.3.1967. 
Šefl, Vladimír: Velké dílo Bohuslava Martinů, Večerní Praha 13.3.1976. 
Volek, Jaroslav: Nesporná hodnota, Kulturní tvorba V, 1967, č.13, s.13. 

Musorgskij, Modest Petrovič: Boris Godunov 
ND 28.10.1967, D: Bohumil Gregor, S: Zbyněk Kolář, K: Jan Kropáček 
Anděl, Libor: Boris Godunov znovu v Národním divadle, rozhovor s V.Kašlíkem, Práce 18.10.1967. 
Bor, Vladimír: Boris Godunov v Národním divadle, Hudební rozhledy XX, 1967, č.23, 719-720. 
Brožovská, Jarmila: Boris Godunov v ND, Mladá fronta 11.11.1967. 
Candra, Zdeněk: Musorgského Boris Godunov, Práce 7.11.1967. 
Herrmannová, Eva: Třikrát Boris Godunov, Divadelní noviny XI, 1967 (20.12.), č.10-11, s.12. 
Karásek, Bohumil: Boris Godunov, Rudé právo 8.11.1967. 
Kříž, Jaromír: Nová inscenace Godunova, Večerní Praha 31.10.1967. 
Pensdorfová, Eva: Legenda o pravdě bláznů, Zemědělské noviny 2.11.1967. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Nový Boris v Národním divadle, Svobodné slovo 31.10.1967. 
Pospíšil, Vilém: Boris Godunov také v Plzni a v Ústí, Hudební rozhledy XXI, 1968, č.1, s.24. 
Šefl, Vladimír: Premiéra k výročí, Literární noviny XVI, 1967, č.44, s.4. 
vbr [Bor, Vladimír]: Musorgského Boris se Národnímu povedl, Lidová demokracie 1.11.1967 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni 
TD 7.2.1969, D: Josef Kuchinka, S: Josef Svoboda, K: Jan Skalický 
Bor, Vladimír: Konečně zase Mozartův Don Giovanni, Lidová demokracie 11.2.1969. 
Brožovská, Jarmila: Viva Ia liberta, Mladá fronta 25.2.1969. 
ca [Candra, Zdeněk]: Don Giovanni jako bestseller, Večerní Praha 5.5.1969. 
Candra, Zdeněk: Konečně Don Giovanni, Práce 12.2.1969. 
Černohorská, Milena: Dramma giocoso, Divadlo 20, 1969, č.4, s.57 -58. 
jap: Don Giovanni podruhé, Večerní Praha 25.4.1969. 
jbž [Brožovská, Jarmila]: Druhý Don Giovanni, Mladá fronta 8.5.1969. 
Jindra, Vladimír: Inscenační prostor, Divadlo 1969, č.4, s.51-56. 
Jirko, Ivan: Druhé obsazení Dona Giovanniho, Hudební rozhledy XXII, 1969, č.11, s.338. 
Jirko, Ivan: O Mozartovi i o Národním, rozhovor, Rudé právo 4.2.1969. 
Jirko, Ivan: Velký pokus o "operu oper", Hudební rozhledy XXII, 1969, č.5, 142-143. 
Karásek, Bohumil: Nový Don Giovanni, Rudé právo 28.4.1969. 
Karásek, Bohumil: Velké představení, Rudé právo 12.2.1969. 
Lonchampt, Jacques: Don Giovanni ve svém domovském pražském divadle, Le Monde, Paris 6.6.1970. 
Poljakovová, L.: Pražská opera dnes, Sovětskya muzika, 1969, č.6/7. 
Pospíšil, Vilém: Před premiérou Dona Giovanniho, Svobodné slovo 4.2.1969. 
Pospíšil, Vilém: Nový Don Giovanni v Tylově divadle, Svobodné slovo 12.2.1969. 
Průša, Jaromír: Don Leporello, Divadelní noviny XII, 1969 (26.2.), č.12, s.6-7. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Pěvci italského Dona Giovanniho, Svobodné slovo 26.2.1969. 
Rouček, Rudolf: Don Giovanni italsky, Zítřek, Praha 5.3.1968. 
Rouček, Rudolf: Před premiérou "opery oper", rozhovor, Práce 5.2.1969. 
vbr [Bor, Vladimír]: Don Giovanni v Tylově divadle podruhé, Lidová demokracie 4.5.1969. 
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Vojtěch, Ivan: Don Giovanni, Listy ll, 1969, č.7, s.7. 

Karel, Rudolf: Smrt kmotřička 
ND 29.4.1970 D: Zbyněk Vostřák, S: Josef Svoboda, K: Zdenek Seydl 
ar: Karlova opera znovu v ND, Tvorba 3.6.1970. 
Bajer, Jiří: Dobré herecké představení, Hudební rozhledy XXIII, 1970, č.9, s.388-390. 
bor [Bor, Vladimír]: Pozoruhodná operní inscenace v Národním, Lidová demokracie 16.5.1970. 
il: Pohádka O SMRTI KMOTŘICCE, Večerní Praha 4.5. 1970. 
pos: Slavnostní premiéra v Národním divadle, Zemědělské noviny 9.5.1970. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Karlova Smrt kmotřička, Svobodné slovo 5.5. 1970. 

Oskar Linhart 
Smetana, Bedřich: Braniboři v Čechách 
27.11.1959, D: František Jílek, S: Miloš Tomek 
Bajer, Jiří: Brno, Divadelní noviny 111, 1959 (9. 12.), č.9-10, s.6-7. 
B.Š. [Štědroň, Bohumír]: Smetanova revoluční opera v Brně, Svobodné slovo 11.12.1959. 
mč: Nové nastudování BRANIBORO, Mladá fronta, Brno 3.12.1959. 
Vysloužil, Jiří: Braniboři v Cechách, Rovnost, Brno 29.11.1959. 
VS [Straka, Vincenc]: "Braniboři v Cechách" na brněnské scéně, Lidová demokracie 29.11.1959. 

Wagner, Richard: Bludný Holanďan 
25.3.1960, D: František Jílek, S: Josef A. Šálek 
an: Bludný Holaďan, Obrana lidu 30.3.1960. 
J.V.: Inscenace Wagnerova Bludného Holanďana v Brně, Lidová demokracie 29.3.1960. 
Pečman, Rudolf: Návrat Bludného Holanďana, Práce 30.3.1960. 
Pospíšil, Vilém: Dvě inscenace Wagnerova Bludného Holanďana, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.8, 

s.336-337. 
Štědroň, Boh.: Brněnský pokus s Wagnerovou operou, Svobodné slovo 29.3.1960. 

Novák, Vítězslav: Lucerna 
25.6.1960, D: František Jílek, S: Josef A. Šálek, K: lnez Tuschnerová 
Anonym: Brno obnovuje dílo Vítězslava Nováka, Svobodné slovo, Brno 28.6.1960. 
J.V.: Novákova Lucerna v brněnské opeře, Lidová demokracie, Brno 28.6.1960. 
Pečman, Rudolf: úspěšná Novákova Lucerna na brněnské scéně, Práce, Brno 28.6.1960. 
Vysloužil, Jiří: Novákova Lucerna na závěr brněnské sezóny, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.15, s.646-

647. 

Smetana, Bedřich: Prodaná nevěsta 
7.10.1960, D: Jiří Pinkas, S: Karel Svolinský 
Štědroň, B.: Nová Prodaná nevěsta pro lipský festival, Svobodné slovo, Brno 9.1 O. 1960. 
vs [Straka, Vincenc]: Věčná krása Prodané nevěsty, Lidová demokracie, Brno 9.1 O. 1960. 
Vysloužil, Jiří· Nová brněnská Prodaná nevěsta, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.21, s.901. 

Ma ryla 
10.6.1961, D: Jiří Pinkas, S: Josef Gabriel, K: Jarmila Konečná 
Bajer, Jiří: Znovu o nevybíravosti operní dramaturgie, Divadelní noviny IV, 1961, č.25, s.6. 
Hudec, Vladimír: Maryla podruhé na operním jevišti, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.14, s.611. 
jbž [Brožovská, Jarmila]: Velmi důrazně upozornila ... , Kultura V, 1961, č.38, s.5. 
Karásek, Bohumil: Operní novinka v Brně, Tvorba 29.6.1961. 
Pečman, Rudolf: Operní roucho Jiráskovy Maryly, Práce, Brno 1.7.1961. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Jiráskova "Maryla" jako opera, Svobodné slovo 13.6.1961. 
ST: Od rozhlasové hry k premiéře opery, Lidová demokracie, Brno 18.6.1961. 

Smetana, Bedřich: Tajemství 
24.11.1961, D: Jiří Pinkas, S: Jan Sládek 
B.Š. [Štědroň, Bohumír]: "Tajemství opět v programu Janáčkovy opery, Svobodné slovo, Brno 

28.11.1961. 
Je hne, Leo: Tajemství v poutech konvence, Hudební rozhledy XV, 1962, č.1, s.26. 
VS [Straka, Vincenc]: Nová inscenace Smetanova Tajemství, Lidová demokracie 26.11.1961. 
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Martinů, Bohuslav: Řecké pašije 
3.3.1962, D: František Jílek, S: Josef A. Šálek 
Bks: Grécke pašije v SND, t.:ud, Bratislava 21.4.1965. 
Holzknecht, Václav: Řecké pašije B. Martinů, Večerní Praha 2.6.1964. 
Hrabal, F.: Dílo životního jasu a víry, Rovnost, Brno 8.3.1962. 
Karásek, Bohumil: Dílo zralosti B.Martinů, Rudé právo, venkov 20.3.1962 
mč: Řecké pašije Bohuslava Martinů, Mladá fronta 25.3.1962. 
Mlejnek, Karel: Dva podněty, Kultura Vl, 1962, č.16, s.5. 
p: Bohuslav Martinů: Řecké pašije, Svobodné slovo, Brno 19.5.1965. 
Pečman, Rudolf: Humánní epilog Bohuslava Martinů, Práce, Brno 27.3.1962. 
Pospíšil, V.: Řecké pašije Bohuslava Martinů, Hudební rozhledy XV, 1962, č.7, s.290-293. 
Ps: Velký čin Janáčkovy opery, Svobodné slovo, venkov 7.3.1962. 
Straka, V.: československá premiéra opery B. Martinů, Lidová demokracie 7.3.1962. 
Štědroň, Bohumír: československá operná premiéra v Brne, Slovenská hudba Vl, 1962, č.6, s.173-174. 
Telcová, Jiřina: Inscenace 1961-62. Řecké pašije, Acta scaenographica, 1961-1962, s.1 07-108. 
vl: Rozměrný prostor české moderní hudby ... , Literární noviny XI, 1962, č.1 O, s.8. 

Bizet, Georges: Carmen 
19.10.1962, D: František Jílek, S: Josef A. Šálek 
B.Š.: Nová Carmen v Janáčkově opeře, Svobodné slovo, Brno 2.11.1962. 
VS [Straka, Vincenc]: Bizetova Ca rmen v brněnské opeře, Lidová demokracie, Brno 23.10.1962. 

Smetana, Bedřich: čertova stěna 
1.3.1963, D: Václav Nosek, S: Oldřich Šimáček, K: Jan Kropáček 
Fukač, Jiří: Záměr a jeho realizace, Hudební rozhledy XVI, 1963, č.9, s.388. 
Fukač, J.: Nové nastudování "Čertovy stěny", Rovnost, Brno 15.3.1963. 
I.P.: Smetanova hudba je stále moderní, rozhovor, Svobodné slovo, Brno 1.3.1963. 
p: čertova stěna pro smetanovský festival v roce 1964, Svobodné slovo, Brno 1 0.3.1963. 
Straka, Vinc.: Smetanova poslední dokončená opera, Lidová demokracie, Brno 8.3.1963. 
trn: Záludné úklady čertovy stěny, Práce, Brno 8.3.1963. 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Kouzelná flétna 
26.10.1963, D: Václav Nosek, S: Josef A.Šálek 
Fukač, Jiří: Kouzelná flétna v Brně, Hudební rozhledy XVI, 1963, č.22, s.944. 
Fukač, Jiří: Kouzelná flétna v Brně, Rovnost, Brno 15.11.1963. 
Petrželka, Ivan: Po dvaceti letech opět Kouzelná flétna, Svobodné slovo, Brno 1.11.1963. 
Straka, Vinc.: Brněnská inscenace "Kouzelné flétny", Lidová demokracie, Brno 2.11.1963. 
Štědroň, Miloš: Interpretační úspěch, Mladá fronta, Ostrava 15.11.1963. 
trn: Problémy mozartovského klasicismu, Práce, Brno 6.11.1963. 

Smetana, Bedřich: Libuše 
25.2.1964, D: František Jílek, S: Josef A.Šálek 
Anonym: Smetanův operní cyklus, Pochodeň, Hradec Králové 12.3.1964. 
Fukač, Jiří: Slavnostní Libuše v brněnské opeře, Rovnost, Brno 27.11.1964. 
Fukač, Jiří: Smetanův operní odkaz, Rovnost, Brno 12.3.1964. 
p: Jubilejní Smetanova Libuše, Svobodné slovo, Brno 27.11.1964. 
p: Hold velkému skladateli, Svobodné slovo, Brno 21.3.1964. 
p: Nové nastudování Smetanovy Libuše, Svobodné slovo, Brno 4.3.1964. 
Pečman, Rudolf: Brněnská Libuše, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.6, s.247. 
Štědroň, Bohumír: K cyklu Smetanových opier v Brne, Slovenská hudba Vlil, 1964, č.5, s.153. 
VS [Straka, Vincenc]: Zahájení smetanovského cyklu, Lidová demokracie, Brno 4.3.1964. 

Dvořák, Antonín: Rusalka 
21.10.1964, D: František Jílek, S: Josef A.Šálek, K: Jarmila Konečná 
Pečman, Rudolf: Rusalka z Brna a z Opavy, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.22, s.966. 
Trojan, J.: Rusalka chce být půvabná, Práce, Brno 27.10.1964. 
VS [Straka, Vincenc]: Návrat k Dvořákově Rusalce, Lidová demokracie, Brno 25.10.1964. 

Cikker, Ján: Vzkříšení 
25.3.1965, D: Václav Nosek, S: Josef A.Šálek, K: Olga Filipi 
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Fukač, Jiří: Významná premiéra v opeře, Rovnost, Brno 1.4.1965. 
p: Cikkerovo Vzkříšení v Brně, Svobodné slovo, Brno 6.4.1965. 
Pečman, Rudolf: Brněnské Vzkříšení, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.12, s.506. 
Straka, Vinc.: Brněnská inscenace "Vzkříšení", Lidová demokracie, Brno 3.4.1965. 
Trojan, J.: Cikkerovo Vzkříšení v Brně, Práce, Brno 3.4.1965. 
Z.N.: Vzkriesenie v Janáčkovom meste, Pravda, Bratislava 8.4.1965. 

Verdi, Giuseppe: Traviata 
19.11.1965, D: Oldřich Pipek, S: Josef A.Šálek, K: Naděžda Hanáková 
Fukač, Jiří: Poznámky o nové Traviatě, Rovnost, Brno 23.11 1965. 
jb [Bártová, Jindra]: Brněnská Traviata, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.23-24, s.996. 
p: Traviata v Janáčkově divadle, Svobodné slovo 3.12.1965. 
Straka, Vinc.: Verdiho Traviata v brněnské opeře, Lidová demokracie, Brno 29.11.1965. 
Štědroň, Miloš: Nad brněnskou Traviatou, Mladá fronta, Brno 15.12.1965. 
Trojan, J: Traviata opět na scéně, Práce, Brno 27.11.1965. 

Gounod, Charles: Faust a Markétka 
2.4.1966, D: Oldřich Pipek, S: Oldřich Šimáček, K: Jindřiška Hirschová 
Fukač, Jiří: Lesk a stíny Gounodova Fausta, Rovnost, Brno 5.4.1966. 
p: Návrat Gounodova Fausta, Svobodné slovo, Brno 16.4.1966. 
Peč man. Rudolf: Úspěšná inscenace Gounoda, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.1 O, s.305. 
Straka, Vinc.: Gounodův Faust po dvaceti letech, Lidová demokracie, Brno 8.4.1966. 
Štědroň, Miloš: Faust v Brně, Mladá fronta, Ostrava 11.5.1966. 
Trojan, J.: K nové inscenaci slavné Gounodovy opery v Brně, Práce, Brno 13.4.1966. 

Martinů, Bohuslav: Julietta 
9.10.1966, D: Jan Štych, S: Naděžda Hanáková 
Fukač, Jiří: Julietta tečka za festivalem, Rovnost, Brno 11.10.1966. 
Herrmannová, Eva: Ruch kolem Bohuslava Martinů, Divadelní noviny X, 1966 (30.11.), č.7. s.4. 
Pospíšil, Vilém: Julietta potřetí, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.20, s.620. 
rur: Brněnská Julietta, Zemědělské noviny, Morava 2.11.1966. 
Trojan, J.: Snová opera Bohuslava Martinů, Práce, Brno 26.10.1966. 
VS [Straka, Vincenc]: Operní epilog k festivalu, Lidová demokracie, Brno 18.10.1966. 

Puccini, Giacomo: Turandot 
23.2.1968, D: Jan Štych, S: Josef A.Šálek, K: Silvia Barbieri 
Fukač, Jiří: Turandot ekonomickoprovozní?, Kulturní noviny, Praha 8.3.1968. 
Fukač, Jiří: Pucciniho Turandot poprvé, Rovnost, Brno 24.2.1968. 
p: Brno uvádí Pucciniho Turandot, Svobodné slovo, Brno 5.3.1968. 
Pospíšil, Vilém: Turandot na velkém jevišti, Hudební rozhledy XXI, 1968, č.7, s.199. 
Rouček, Rudolf: Brněnská Turandot, Divadelní noviny XI, 1968 (27.3.), č.18, s.5. 
Straka, Vinc.: Pucciniho poslední dílo v brněnské opeře, Lidová demokracie, Brno 1.3.1968. 
Štědroň, Miloš: Střízlivá Turandot, Mladá fronta, Brno 28.2.1968. 
Trojan, Jan: Pucciniho labutí píseň, Práce, Brno 13.3.1968. 

Janáček, Leoš: Káťa Kabanova 
11.5.1968, D: František Jílek, S a K: František Troster 
Fukač, Jiří: Janáčkova Káťa- drama citu, Rovnost, Brno 12.5.1968. 
p: Janáčkova Káťa Kabanová, Svobodné slovo, Brno 20.5.1968. 
Rouček, Rudolf: Tragický lyrismus Káti Kabanové, Divadelní noviny XI, 1968 (5.6.), č.23, s.4. 
Štědroň, Miloš: Nová Káťa, Mladá fronta, Brno 15.5. 1968. 
Trojan, J.: Cudné kontury Janáčkovy Káti, Práce, Brno 24.5. 1968. 

Luděk Mandaus 
Burian, Emil František: Maryša 
ND 15.5.1960, D: Jaroslav Krombholc" S: Zdeněk Rossmann, K: Jan Kropáček 
bor [Bor, Vladimír]: Burianova Maryša v Národním divadle, Lidová demokracie 18.5. 1960. 
Brožovská, Jarmila: Maryša, Kultura IV, 1960, č.21, s.7. 
E.K. [Kopecký, Emanuel]: Maryša jako opera, Obrana lidu 18.5.1960. 
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hl: K premiéře Burianovy opery, Práce 17 .5.1960. 
Karásek, Bohumil: Slavný návrat Burianovy Maryši, Tvorba 19.5.1960. 
Karásek, Bohumil: Velké dílo- vynikající inscenace, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.13, s.549-550. 
Karásek, Bohumil: Velký tvůrčí čin, Rudé právo 18.5.1960. 
Kotek, Josef: Tentokrát nikoli jako činohra, Mladá fronta 18.5.1960. 
Lébl, Vladimír: Příklad E.F.Buriana, Divadelní noviny 111, 1960 (8.6.), č.24, s.4. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Úspěch Burianovy Maryši, Svobodné slovo 17.5.1960. 
Šmolík, Jan: Velké dílo znovu ožilo, Večerní Praha 16.5.1960. 
Vojtěch, 1.: E.F.B Maryša, Literární noviny IX, 1960, č.21, s.6. 

Dvořák, Antonín: Jakobín 
ND 30.6.1961, D: Josef Kuchinka, S: Zbyněk Kolář, K: Radka Mikulová 
Candra, Zdeněk: Výtvarníkův Jakobín, Práce 7.7.1961. 
Holzknecht, Václav: Obnovený Jakobín, Večerní Praha 3.7.1961. 
Karásek, Bohumil: Nové pojetí "Jakobína"?, Rudé právo 11. 7.1961. 
ktk: Jakobín příliš přeprázdninový, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.15, s.662. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Nový Jakobín v Národním divadle, Svobodné slovo 5. 7.1961. 
vbr [Bor, Vladimír]: Klasická opera na scéně Národního divadla, Lidová demokracie 2. 7.1961. 

Donizetti, Gaetano: Don Pasguale 
SD 23.9.1961, D: Josef Bartl, S a K: Květoslav Bubeník 
Bajer, Jiří: Radost z nové kvality, Divadelní noviny V, 1961 11.1 0.), č.4, s.4. 
bor [Bor, Vladimír]: Donizettiho Don Pasquale ve Smetanově divadle, Lidová demokracie 27.9.1961. 
dp: Druhá premiéra opery ND, Zemědělské noviny 29.9.1961. 
Karásek, Bohumil: Návrat "Dona Pasquala", Rudé právo 30.9.1961. 
Karásek, B.: Stará opera? Tvorba 5.1 0.1961. 
ktk: S úsměvem do nové sezóny, Mladá fronta 29.9.1961. 
ol: Nemrtelná buffa, Svobodné slovo 27.9.1961. 
Šefl, Vladimír: S úsměvem na tváři, Večerní Praha 25.9.1961. 
Šefl, Vladimír: V rozpacích, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.19, s.836. 
šfl [Šefl, Vladimír]: Teprve druhá repríza ... , Večerní Praha 11.10.1961. 
šmolík, Jan: Don Pasquale v Národním divadle, Práce, venkov 1.1 0.1961. 
tv: Znovu Don Pasquale, Obrana lidu 30. 9.1961. 

Krejčí, lša: Pozdvižení v Efesu 
SD 25.12.1962, D: Robert Brock, S: Josef Svoboda, K: Jindřiška Hirschová 
baj [Bajer, Jiří]: lši Krejčího Pozdvižení. .. , Divadelní noviny Vl, 1963 (6.2.), č.14, s.5. 
Eckstein, P.: Wirrwarr in Ephesus, Aufbau und Frieden, Praha 8.1.1963. 
Holzknecht, Václav: Zábavný večer v opeře, Večerní Praha 27.12.1962. 
iv [Vojtěch, Ivan]: Pozdvižení v Efesu, Divadlo 14, 1963, č.2, s.79-80. 
jbž [Brožovská, Jarmila]: 2x opera ND, Literární noviny XII, 1963, č.5, s.2. 
Karásek, Bohumil: Opětné shledání s Efesem, Hudební rozhledy XVI, 1963, č.2, s. 70. 
Karásek, B.: Pozdvižení v Efesu, Rudé právo 9.1.1963. 
ktk: Pozdvižení v Efesu, poklid v hledišti, Mladá fronta 5.1.1963. 
Pendorfová, Eva: Nesnáze s komickou operou, Květy 17.1.1963. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Komická opera lši Krejčího, Svobodné slovo 29.12.1962 (Brno 1.1.1963). 
vbr [Bor, Vladimír]: Pozdvižení v Efesu opět v Praze, Lidová demokracie 30.12.1962. 

Smetana, Bedřich: Prodaná nevěsta 
ND 18.11.1963, D: Jaroslav Krombholc, S a K: Karel Svolinský 
baj [Bajer, Jiří]: Prodaná nevěsta v nové výpravě ... , Divadelní noviny Vll, 1963 (28.12.), č.1 0-11, s.6. 
Bláhová, H.: Jubilejní Prodaná nevěsta, rozhovor, Lidová demokracie 27.10.1963. 
Bor, Vladimír: Jubilejní Prodaná nevěsta, Lidová demokracie 20.11.1963. 
Bor, Vladimír: Dobrá věc se tentokrát nekonala, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.13, s.409. 
Brožovská, Jarmila: Výročí na rozcestí, Mladá fronta 22.11.1963. 
dp: Věčně mladá a podmanivá, Zemědělské noviny 21.11.1963. 
Karásek, Bohumil: Jubilejní Prodaná nevěsta, Rudé právo 23.11.1963. 
Karásek, Bohumil: Prodaná nevěsta k jubileu a několik úvah kolem ní, Hudební rozhledy XVI, 1963, č. 

13-24, s.977-979. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: "Prodaná" opět v klasické podobě, Svobodné slovo 20.11.1963. 
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Šefl, Vladimír: Jubileum, při němž se nestárne, Večerní Praha 19.11.1963. 
Šrámek, Vladimír: Sváteční chvíle, Svoboda 24.11.1963. 

Mozart. Wolfgang Amadeus: Únos ze serailu 
ND 6.3.1964, D: Jan Hus Tichý, S: Oldřich Šimáček, K: Jan Kropáček 
Bor, Vladimír: Nad Mozartovým Únosem v Národním divadle, Lidová demokracie 1 0.3.1964. 
Brožovská, Jarmila: únos do "tradice", Mladá fronta 10.3.1964. 
ca [Candra, Zdeněk]: Mozartův únos, Práce 20.3.1964. 
Eckstein, P.: Neue Begegnung mít Mozarts EntfOhrung aus dem Serail, Aufbau und Fríeden, Praha 

17.3.1964. 
Karásek, Bohumil: Mozartovské memento, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.8, s.325. 
Karásek, Bohumil: únos, který se nezdařil, Rudé právo 21.3.1964. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Mozartova opera úsměvné pohody, Svobodné slovo 14.3.1964. 
Šefl, Vladimír: Mozart, který se nepodaříl, Večerní Praha 11.3.1964. 

Massenet, Jules: Don Quijote 
SD 29.1.1965, D: Albert Rosen, S: Květoslav Bubeník, K: Marcel Pokorný 
Brožovská, Jarmila: Rytíř smutné postavy, Mladá fronta 5.2.1965. 
Candra, Zdeněk: Jedna velká a tři malé, Práce 9.2.1965. 
Candra, Zdeněk: Síla vzpomínek, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.6, s.247. 
Holzknecht, Václav: Don Quíchotte se vrací, Večerní Praha 1.2.1965. 
Karásek, Bohumil: Návrat Dona Quichotta, Rudé právo 8.2.1965. 
Šolín, Vladimír: Quíjotův návrat na pražské jeviště, Svobodné slovo 3.2.1965. 
vbr [Bor, Vladimír]: Don Quichotte v Národním divadle, Lidová demokracie 2.2.1965. 

Ladislav Štros 
Soupis všech inscenací Ladislava Štrose do dubna 2001(a dostupných pramenů k nim) jsem zahrnula 

do své diplomové práce (Operní režisér Ladislav Štros, diplomová práce, rkp., Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta, katedra divadelní vědy, 2001, uloženo v knihovně katedry divadelní vědy, sign. P-
3-95). 

Ostrčil, otakar: Poupě- Zich, Otakar: Preciézky 
26.3.1959, D: Jan Hus Tichý, S: Květoslav Bubeník, K: Marcel Pokorný 
E.K.: Dvě operní aktovky v Národním divadle, Obrana lidu 1.4.1959. 
Hlavsová, H.: Národní divadlo k dvěma výročím, Práce 4.4.1959. 
Holzknecht, V.: Ostrčilovo Poupě a Zichovy Preciézky, Hudební rozhledy 12, 1959, č.8, s.344. 
Karásek, 8.: Dva, Tvorba 30.4.1959, s.430. 
Karásek, B.: Ostrčil a Zich na Národním divadle, Rudé právo 1.4.1959. 
Kotek, J.: Operní úroda na Národním divadle, Mladá fronta 8.4.1959. 
Očadlík, M.: Komu vavřín?, Divadelní noviny 2, 1958/1959, č.24, s.3. 
Ps [Pospíšil, V.]: Opera k Ostrčilovu a Zichovu výročí, Svobodné slovo 28.3.1959. 
Šefl, V.: Dva světy komické opery, Večerní Praha 1.4.1959. 
Toman, P.H.: Na scéně ,.Poupě" a "Preciézky", rozhovor s LŠtrosem, Mladá fronta 1.4.1959. 
vbr [Bor, V.): Ostrčilovo ,.Poupě" a Zichovy "Preciézky", Lidová demokracie 1.4.1959. 

Žiganov, Nazib Gajazovič: Musa Džalil 
23.9.1960, D: Jan Hus Tichý, S a K: Květoslav Bubeník 
Anonym: Propozice světelných nálad opery Musa Džalil, rkp., datováno 24.6. 1960, archív L.Štrose, 
evid.č. 60/9/23-23. 

Anonym [Štros,Ladislav??]: Seznam diapozitivů pro operu Musa Džalil, rkp., nedatováno, archiv 
L.Štrose, evid.č. 60/9/23-39. 

Anonym: Soupis literatury- díla Musy Džalíla, literatura o Musovi Džaliloví, rkp., zřejmě rešerše ze 
Slovanské knihovny, archív L.Štrose, evid.č. 60/9/23-37. 
Bajer, J.: Musa Džalíl, Divadelní noviny 4, 1960/1961, č.4, s.6. 
Bajer, J.: Musa Džalil na scéně pražského Národního divadla, Slovenská hudba IV, 1960, č.12, s.606-

607. 
Bks: Sovietská hrdinská opera na scéně ND, ťud, Bratislava 29.9.1960. 
Bubeník, K., Štros, L.: Tří otázky o Džaliloví, Praha Moskva, 1960, č.12, s.750-751. 
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E.K.: Velký úspěch tatarské národní opery, Obrana lidu 30.9.1960. 
hl: Tatarská opera na Národním divadle, Práce 27.9.1960. 
ktk: Opera o tatarském národním hrdinovi, Mladá fronta 27.9.1960. 
Lébl, V.: Poémou a satirou proti válce, Literární noviny 9, 1960, č.41, s.6. 
Kučera, V.: Hrdina čistého srdce, Hudební rozhledy 13, 1960, č.20, s.858-859. 
Pilka, J.: Třetí sovětská opera, Kultura 29.9.1960. 
Pospíšil, V.: Dvě soudobé opery na naši scénu, Svobodné slovo 27.9.1960. 
Šefl, V.: Hikrát proti válce, Plamen, 1960, č.11, s.158. 
Šmolík, J.: Musa Džalil, Rudé právo 28.9.1960. 
Štros, L.: Opera-poema, Národní divadlo XXXVI, 1960, č.1, s.6-9. 
Štros, L. [vybral a uspořádal]: VeršeM. Džalila mezi obrazy, rkp., nedatováno, archiv L.Štrose, evid.č. 

60/9/23-24. 
vbr [Bor, V.]: Tatarská opera v novém obsazení, Lidová demokracie 6.10.1960. 
Vomáčka, B.: Nová sovětská opera v Národním divadle, Lidová demokracie 25.9.1960. 

Smetana, Bedřich: Braniboři v Čechách 
19.5.1961, D: Jan Hus Tichý, S a K: Květoslav Bubeník 
anonym [poškozený výstřižek]: Pokus o nový pohled na Branibory, Svobodné slovo 23.5.1961. 
bor [Bor, V.]: Další premiéra na scéně Národního divadla, Lidová demokracie 28.5.1961. 
Candra, Z.: Braniboři v Národním divadle, Práce 26.5.1961. 
Marešová, S.: Uměřenost především, Divadelní noviny 4, 1960/1961, č.25, s.5. 
Karásek, B.: Inscenace více než sporná, Hudební rozhledy 14, 1961, č.12, s.521-522. 
Šefl, V.: Braniboři v Národním divadle, Večerní Praha 22.5.1961. 
Štros, L: [koncept textu na poradu Opery ND], rkp., nedatováno, archiv L.Štrose, evid.č. 61/5/19-14. 

Doubrava, Jaroslav: Balada o lásce 
21.6.1962, D: Josef Kuchinka, S: Josef Svoboda, K: Marcel Pokorný 
bor [Bor, V.]: Balada o lásce v Národním divadle, Lidová demokracie 23.6.1962. 
Candra, Z.: Vyznání operou, Práce 29.6.1962. 
dp: Balada o lásce, Zemědělské noviny 3.7.1962. 
e.p.: Balada o lásce, Květy 19.7.1962. 
Felix, V.: Hudební dřevoryt J. Doubravy, Večerní Praha 23.6.1962. 
Jirko, 1.: Balada o lásce, Rudé právo 28.6.1962. 
Jirko, 1.: Doubravova dramatická balada, Hudební rozhledy 15, 1962, č.15, s.644-645. 
Karásek, B.: Balada o lásce, Tvorba 28.6.1962. 
Lébl, V.: Národní divadlo na konci sezóny, Literární noviny 11, 1962, č.26, s.8. 
Poledňák, I.: Další novinka, Kultura 5. 7.1962. 
Ps [Pospíšil, V.]: Významná novinka ve Smetanově divadle, Svobodné slovo 26.6.1962. 

Verdi, Giuseppe: Rigoletto 
obnovené nastudování, 22.6.1963, D: Josef Bartl, S: Ladislav Štros, K: Marcel Pokorný 
Pospíšil, V.: Velké výročí Giuseppe Verdiho ... , Hudební rozhledy 16, 1963, č.16, s.659. 
Ps [Pospíšil, V.]: Rigoletto se vrátil, Svobodné slovo 1 0.7.1963. 

Janáček, Leoš: Z mrtvého domu 
24.4.1964, D: Bohumil Gregor, S: Vladimír Nývlt, K: Marcel Pokorný 
anonym: Last opera stuns with its impact, archiv L.Štrose, evid.č.64/4/24-6. 
Brožovská, J.: Drama osamocení, Mladá fronta 28.4.1964. 
Bajer, J.: .Livý odkaz v Mrtvém domě, Divadelní noviny 7, 1963/64, č.22, s.4. 
Brunner, G.: Janaceks Genie beeindruckt im "Totenhaus", Wiener Express 15.6.1967. 
Candra, Z.: Mrtvý dům -živé dílo, Práce 28.4.1964. 
Eckstein,Pavel (ed): Opera ND v zrcadle vídeňského tisku- Wiener Festwochen 1967, (15.6.1967 

27.6.1967), přeložil editor, malotiráž, neprodejný tisk, Národní divadlo Praha 1967, archiv L.Štrose, 
evid.č.: 64/4/24-2. 

Ely, N.: Humaner Appell und Klage zugleich, Wiesbadener Kurier 21.5.1973. 
Holzknecht, V.: Nesmrtelný Janáček, Večerní Praha 27.4.1964. 
Karásek, B.: Zápas o posledního Janáčka, Rudé právo 6.5.1964. 
Lonchampt, J.: Du roman a rapera: Martinu, Janacek, Cikker, Le monde 6.10.1964, archiv L.Štrose, 
evid.č. 64/4/24-14. 

ly : Liebe zu Janacek , Wiesbadener Kurier 19.5.1973. 

105 



Moller-Rehm, K. H.: ,.ln jedem Geschopf ein Funke Gottes", Wiesbadener Tagblatt 21.5.1973. 
Pospíšil, V.: Janáček pro Edinburk, Hudební rozhledy 17, 1964, č.11, s.458-459. 
Propagační film Divadelního ústavu Praha, Krátký film Praha 1965, videotéka Divadelního ústavu, č. V-

1098. 
Ps [Pospíšil, V.]: ND se připravuje na Edinburk, Svobodné slovo 28.4.1964. 
Schneiber, H.: Kein fideles Gefangnis, Wiener Kurier 15.6.1967. 
Štros, L.: Jak jsem v Praze inscenoval Janáčka, OPERA, Informační zpravodaj SOP, 1995/1996, 
č.3/26, s.23-24. 

vbr [Bor, V.]: Janáčkova opera pro Edinburgh, Lidová demokracie 28.4.1964. 
vl: Janáček v novém světle, Literární noviny 13, 1964, č.l8, sA. 

Beethoven, ludwig van: Fidelio 
19.3.1965, obnovená premiéra 20.9.1968, D: Robert Brock, S: Vladimír Nývlt, K: Marcel Pokorný 
Bor, V.: Nad Fideliem ve Smetanově divadle, Lidová demokracie 25.3.1965. 
Brožovská, J.: Slabá inscenace, Mladá fronta 8.4.1965. 
Candra, Z.: Fidelio nově- a postaru, Práce 25.3.1965. 
Karásek, B.: Fidelio opět na scéně, Rudé právo 5.4.1965. 
Pospíšil, V.: Obnovený Fidelio v Národním divadle, Hudební rozhledy 21, 1968, č.19, s.588. 
Ps [Pospíšil, V.]: Opera ND zahájila, Svobodné slovo 24.9.1968. 
rur: Obnovený Fidelio v Národním, Práce 24.9.1968. 
Šefl, V.: Od Othella k Fideliovi, Večerní Praha 23.3.1965. 
Šefl, V.: Problémové dílo- problematická inscenace, Hudební rozhledy 18, 1965, č.11, s.460. 
Šolín, V.: Píseň svobody a lásky, Svobodné slovo 23.3.1965. 

Janáček, Leoš: Příhody lišky Bystroušky 
24.6.1965, D: Bohumil Gregor, S: Vladimír Nývlt, K: Marcel Pokorný 
Bajer, J.: Co s nimi? Divadelní a filmové noviny 9, 1965/1966, č.4, s.1 ,5. 
Bohm, G.: GeliebterSchlaukopf, Die Presse 19.6.1967. 
Brožovská, J.: Janáček jako dětská opera, Mladá fronta 30.6.1965. 
Brunner, G.: Janácek wurde liebevoller behandelt, Wiener Express 19.6.1967. 
ca [Candra, Z.]: Bystrouška v Národním, Práce 2. 7.1965. 
Crichton, R.. The Cunning Little Vixen, The Finantial Times 9.4.1970. 
E.K.: Janáčkova píseň lesa, Obrana lidu 10.7.1965. 
Engerth, R.: Traume bei Menschen und Tieren, Salzburger Nachrichten, archiv L.štrose, evid.č. 

65/6/24-13. 
Opera Národního divadla v Belgii (Gent- Brusel, 8.-13. 9.1969), hlasy tisku po Flanderském festivalu, 

archiv L.Štrose, evid.č. 65/6/24-17. 
Jirko, 1.: Bystrouška stále mladá, Rudé právo 30.6.1965. 
Larner, G.: The Cunning Little Vixen, Gurdian 9.3.1970. 
lz: Hohepunkt war "Die verkaufte Braut", Kronen-Zeitung 19.6.1967. 
Mann, W .. Delights on two levels, Times 9.3.1970. 
Mason, C.: Beguiing and daring Janacek animal opera, Telegraph 9.3.1970. 
Pospíšil, V.: Liška Bystrouška se vrátila do Národního divadla, Hudební rozhledy 18, 1965, č.15, s.637. 
Ps: Liška Bystrouška opět v Národním, Svobodné slovo 26.6.1965. 
Shawe-Taylor, D.: Beguiing and daring Janacek animal opera, The sunday Times 9.1970. 
Schneiber, H.: Smetana, Janacek, Chansons ... , Wiener Kurier 19.6.1967. 
Šefl, V.: O lišce, která zpívá, Večerní Praha 29.6.1965. 
Štros, L.: dopis ze dne 10.4.1965 adresovaný řediteli ND dr. Josefu Urbanovi, číslo jednací 1568, archiv 

ND, obálka č.288d. 
Štros, L.: Jak jsem v Praze inscenoval Janáčka, OPERA, Informační zpravodaj SOP, 1995/1996, 
č.3/26, s.23-24. 

Televizní záznam, Ceskoslovenská televize Praha 1969, kamera Ilja Bojanovský, režie TV záznamu 
Milan Macků, kopie na videokazetě v archivu L.štrose, bez sign. 

vbr: Liška Bystrouška v parném létě, Lidová demokracie 26.6.1965. 
Volek, J.: Tvůrčí svár Janáčka, Kulturní tvorba 3, 1965, č.46, s.5. 
Žídek, 1.: Ceské muzikantství rozehřívá studené Skotsko, Večerní Praha 9.7.1970 

Britten, Benjamin: Albert Herring 
11.2.1966, D: Jaroslav Krombholc, S: Vladimír Nývlt, K: Marcel Pokorný 
Brožovská, J.: Herring má zpožděni, Mladá fronta 18.2.1966. 

106 



Candra, Z.: Albert Herring dvakrát unavený, Práce 16.2.1966. 
dp: Albert Herring v Národním, Zemědělské noviny 17.2.1966. 
Herrmannová, E.: Další funusy, Literární noviny 15, 1966, č.13, s.4. 
Karásek, B.: Komedie o falešných ctnostech, Rudé právo 16.2.1966. 
Ps [Pospíšil, V.]: Jiskrné pťedstaveni Brittenovy buffy, Svobodné slovo 16.2.1966. 
Šefl, V.: ND: konečně Britten, Večerní Praha 15.2.1966. 
vbr [Bor, V.]: Současný anglický skladatel v Praze, Lidová demokracie 16.2.1966. 

Charpentier, Gustave: Louisa 
24.6.1966, D: Jan Hus Tichý, S: Vladimír Nývlt, K: Marcel Pokorný 
Brožovská, J.: Vybledlé vzpomínky, Mladá fronta 6.7.1966. 
ca [Candra, Z.]: Rozloučeni Louisou?, Práce 12.7.1966. 
Holzknecht, V.: Louisa se vrací. Obstojí?, Večerní Praha 28.6.1966. 
in: Z pražského hudebního života, Lidová demokracie 2.7.1966. 
Jirko, 1.: Obnovená Louisa, Rudé právo 2.7.1966. 
Pospíšil, V.: Otazníky nad Louisou, Hudební rozhledy 19, 1966, č.15, s.464-465. 
Ps [Pospíšil, V.]: Návrat Charpentierovy Louisy, Svobodné slovo 28.6.1966. 

Berlioz, Hector: Benvenuto Cellini 
13.1.1967, D: Jan Hus Tichý, S: Vladimír Nývlt, K: Marcel Pokorný 
Brožovská, J.: Slovo k dramaturgii, Mladá fronta 27.1.1967. 
Candra, Z.: Objevený Berlioz, Práce 18.1.1967. 
dp: Návrat po 77 letech, Zemědělské noviny 21.1.1967. 
Herrmannová, E.: Vzkťíšení Celliniho, Divadelní noviny 10,1966/1967, č.16, s.4. 
Jirko, 1.: Berlioz opět na scéně, Hudební rozhledy 20, 1967, č. 3, s.79. 
Jirko, 1.: Berliozsevrací, Rudéprávo20.1.1967. 
Pťikryl, J.: Berliozův Benvenuto Cellini, Večerní Praha 16.1.1967. 
Ps [Pospíšil, V.]: Příběh o italském sochaři, Svobodné slovo 17.1.1967, s.4. 
vbr [Bor, V.]: Historická zajímavost- Berliozova opera, Lidová demokracie 16.1.1967. 

Burghauser, Jarmil: Most 
31.3.1967, D: Albert Rosen, S: Vladimír Nývlt, K: Adolf Wenig 
Bajer, J.: Most, Hudební rozhledy 20, 1967, č. 9, s.268-270. 
Brožovská, J.: Most, Mladá fronta 26.4.1967. 
Candra, Z.: Zajímavá novinka v Národním divadle, Práce 11.4.1967. 
Herrmannová, E.: Původní antiopera Most, Divadelní noviny 10, 1966/1967, č.21, s.5. 
il: Pokus o novou formu opery, Zemědělské noviny 5.4.1967. 
Karásek, B.: Pokus o nové řešeni, Rudé právo 12.4.1967. 
Ps (Pospíšil, V.]: Premiéra Burghauserovy antiopery v Národním divadle, Svobodné slovo 4.4.1967. 
Šefl, V.: Od opery k antiopeře, Večerní Praha 3.4.1967. 
vbr (Bor, V.]: Národní nastudovalo antioperu Most, Lidová demokracie 5.4.1967. 

Smetana, Bedřich: Dvě vdovy 
24.5.1968, D: Josef Kuchinka, S: Vladimír Nývlt, K: Adolf Wenig 

Brožovská, J.: Národní divadlo nefestivalové, Mladá fronta 29.5.1968. 
ca [Candra, Z.]: Vdovy dvakrát ovdovělé, Práce 25.5.1968. 
Herrmannová, E.: Národní divadlo a varšavská opera Pražskému jaru, Divadelní noviny 11, 1967/1968, 
č.24, s.4. 

jap: Žal dvou vdov, Večerní Praha 27.5.1968. 
Karásek, B.: Přínos?, Hudební rozhledy21, 1968, č.14, s.430-431. 
Karásek, B.: Příslib?, Rudé právo 31.5.1968. 
ns: Dvě vdovy po třech letech, Zemědělské noviny 19.10.1971. 
Ps [Pospíšil, V.]: Dvě vdovy a Pražské jaro, Svobodné slovo 29.5.1968. 
Ps [Pospíšil, V.]: Znovu Dvě vdovy, Svobodné slovo 13.10.1971. 
vbr [Bor, V.]: Dvě vdovy pro festival?, Lidová demokracie 29.5.1968. 

Martinů, Bohuslav: Hry o Marii 
7.3.1969, D: Bohumír Liška, S: Oldřich Šimáček, K: Marcel Pokorný 
Candra, Z.: Stylizovaná stylizace, Práce 22.3.1969. 
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il: Další Martinů v Národním divadle, Zemědělské noviny 21.3.1969. 
jap: Hry o Marii, Večerní Praha 11.3.1969. 
Karásek, B.: Znovu Hry o Marii, Rudé právo 24.3.1969. 
Palacká, D.: S režisérem L. Štrosem o Mariích, rozhovor, Zemědělské noviny 7.3.1969. 
Pospíšil, V.: Hry o Marii potřetí, Hudební rozhledy 22, 1969, č.6, s.178. 
Průša, J.: Splátka v dobré měně, Divadelní noviny 12, 1968/1969, č.14, s.6. 
Ps [Pospíšil, V.]: Hry o Marii na scéně Národního divadla, Svobodné slovo 11.3.1969. 
vbr [Bor, V.]: V Národním: Zpívané hry o Marii, Lidová demokracie 11.3.1969. 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Cosi fan tutte 
27.2.1970, S: Vladimír Nývlt, K: Marcel Pokorný, D: Josef Kuchinka 
Bor, V.: Další Mozart v Tylově divadle, Lidová demokracie 5.3.1970. 
Candra, Z.: Mozartův úsměv, Práce 4.3.1970. 
Kříž, J.: Hříčka zhudebněná géniem, Večerní Praha 2.3.1970. 
Munclinger, J.: Mozartova Škola milenců, Rudé právo 25.3.1970. 
nj: Půvabné mozartovské představení, Tvorba, 1970, č.1 O, s.11. 
Ps [Pospíšil, V.]: Okleštěný Mozart ve stylu crazy, Svobodné slovo 3.3.1970. 
Vojtěch, 1.: Cosi fan tutte, Hudební rozhledy 23, 1970, č.5, s.200-201. 

Ferdinand Pujman 

Gluck, Christoph Willibald: Orfeus 
ND 23.10.1959, D: Robert Brock, S a K: Jan Zrzavý 
Bužga, J.: Gluckův Orfeus, Divadlo 11, 1960, č.1, s.50. 
Očadlík, Mírko: Přednost mají Múzy, Divadelní noviny 111, 1959 (11.11.), č. 7, s.4. 
vbr [Bor, Vladimír]: Gluckův "Orfeus" znovu v Národním divadle, Lidová demokracie 30.10.1959. 

Smetana, Bedřich: Hubička 
ND 24.2.1960, D: Jaroslav Krombholc, S a K: Karel Svolinský 
E.K. [Kopecký, Emanuel]: "Hubička" v novém lesku, Obrana Iídu 26.2.1960. 
Karásek, Bohumil: Smetanova "Hubička", Rudé právo 4.3.1960. 
ktk [Kotek, Josef]: Hubička v novém nastudování, Mladá fronta 27.2.1960. 
Pospíšil, Vilém: Nové provedení Smetanovy Hubičky, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.7, s.294. 
Šefl, Vladimír: Po Rusalce Hubička, Večerní Praha 24.2.1960. 
vbr [Bor, Vladimír]: Smetanova Hubička v novém provedeni, Lidová demokracie 27.2.1960. 

Hanuš Thein 
V knize Františka Kafky Hanuš Thein (Edítio Supraphon, Praha 1971) je otištěn soupis Theinových režií 

od 8.12.1932 do 30.5.1969. 

Suchoň, Eugen: Svatopluk 
ND 29.4.1960, D: Jaroslav Krombholc, S: Josef Svoboda, K: Jan Kropáček 
Bajer, Jiří: Lidé kolem Svatopluka, Divadelní noviny 111, 1960 (25.5.), č.23, s.1. 
Bor, Vladimír: Operní událost v Národním divadle, Lidová demokracie 1.5.1960. 
bor [Bor, Vladimír]: Umělecké výkony v Suchoňově "Svatoplukovi", Lidová demokracie 8.5.1960. 
Brožovská, Jarmila: Do první frotnové linie, Kultura IV, 1960, č.19, s. 7. 
Hlavsová, Hana: Budete-li setrvávat v lásce a svornosti- nepřátelé vás nikdy nepřemohou!, Práce, 

Venkov 1.5.1960. 
Jirko, Ivan: Suchoňův "Svatopluk" v Národním divadle, Rudé právo 3.5.1960. 
Karásek, Bohumil: Skvělé vítězství, Tvorba 12.5.1960. 
ktk [Kotek, Josef]: Slavnostní "Svatopluk", Mladá fronta 1.5.1960. 
Lébl, Vladimír: Suchoňův Svatopluk a moderní historická opera, Divadlo 11, 1960, č.6, s.309-311. 
Pospíšil, Vilém: Suchoňův Svatopluk, Svobodné slovo 2.5.1960. 
Šefl, Vladimír: Svatopluk opera slavnostní a národní, Večerní Praha 2.5.1960. 
Vojtěch, Ivan: Pražský Svatopluk v celkom inej podobe, Kultúrny život, Bratislava 14.5.1960. 
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Novák, Vítězslav: Lucerna 
ND 21.12.1960, D: Jan Hus Tichý, S: Josef Svoboda, K: Jindřiška Hirschová 
bor [Bor, Vladimír]: Národní operní pohádka "Lucerna", Lidová demokracie, venkov 24.12.1960. 
Candra, Zdeněk: K novému nastudování Novákovy opery Lucerna v šedém, Práce, venkov 28.12.1960. 
ca [Candra, Zdeněk]: Lucerna ve Smetanově divadle, Svět v obrazech 7.1.1961. 
dp: Lucerna ve Smetanově divadle, Zemědělské noviny 28.12.1960. 
E. K. [Kopecký, Emanuel]: Lucerna- opera, Obrana lidu, venkov 24.12.1960. 
E.K. [Kopecký, Emanuel]: Noví pěvci v Novákově Lucerně, Obrana lidu, venkov 1 0.1.1961. 
jv: Národní divadlo V.Novákoví, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.2, s. 77. 
Kar [Karásek, Bohumil]: Novákova .. Lucerna" znovu na scéně Národního divadla, Rudé právo 

10.1.1961. 
Kotek, Josef: Lucerna- a nejen ta Jiráskova, Mladá fronta 28.12.1960. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: "Lucerna" činoherně i operně, Svobodné slovo 23.12.1960. 
Šefl, Vladimír: Třetí Novákova opera, Večerní Praha 22.12.1960. 
vbr [Bor, Vladimír]: Opera Lucerna podruhé, Lidová demokracie 10.1.1961. 

Kalaš, Julius: Nepokořeni 
SD 28.4.1961, D: Josef Bartl, S: Josef Svoboda, K: Marcel Pokorný 
Candra, Zdeněk: Opera o husitské době, Práce 3.5.1961. 
černý, Miroslav K.: Nová česká opera, Slovenská hudba V, 1961, č.6, s.275-276. 
Jirko, Ivan: Historie a dnešek, Rudé právo 7.5.1961. 
Kar [Karásek, Bohumil]: Operní novinka, Tvorba 11.5.1961. 
Kotek, Josef: Husitský námět láká ... , Mladá fronta 4.5.1961. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Opera s husitským námětem, Svobodné slovo 30.4.1961. 
Šefl, Vladimír: Bitva u Domažlic v opeře, Večerní Praha 2.5.1961. 
vl: Premiéra husitské opery ... , Literární noviny X, 1961, č.18, s.8. 
Volek, Tomíslav: Další opera s historickým námětem: Nepokořeni, Obrana lidu, venkov 7.5.1961. 
Vom: úspěšná premiéra Kalašovy opery "Nepokořeni", Lidová demokracie 2.5.1961. 
Vysloužil, J.: Pokus o husitskou operní epopej, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.11, s.476. 

Kittl, Jan Bedřich: Francouzové před Nizzou 
TD 15.5.1961, D: Bohumír Liška, S: Josef Svoboda, K: Jan Kropáček 
ca [Candra, Zdeněk]: Opera revolučního roku 1848, Práce 19.5.1961. 
Mlejnek, Karel: Konzervatoř a jubileum, Kultura V, 1961, č.20, s.4. 
Paclt, Jaromír: Francouzi před Nizzou, Mladá fronta 18.5.1961. 
Ps (Pospíšil, Vilém]: Kittlova revoluční opera, Svobodné slovo 16.5.1961 (17?). 
vbr [Bor, Vladimír]: Francouzové před Nizzou- v opeře, Lidová demokracie 19.5.1961. 

Smetana, Bedřich: Tajemství 
ND 8.7.1962, D: Josef Bartl, S: Josef Svoboda, K: Květoslav Bubeník 
Candra, Zdeněk: Tajemství jen naznačené, Práce, venkov 11.7.1962. 
Hilmera, Jiří: Inscenace 1961-62. Tajemství, Acta scaenographica 2, 1961-1962, č.3, s.47-48. 
kar [Karásek, Bohumil]: Nové Tajemství, Tvorba 19.7.1962, s.692. 
Karásek, Bohumil: "Tajemství"- pokus o nový tvar, Rudé právo 13.7.1962. 
ktk (Kotek, Josef]: "Tajemství" a jeho tajemství, Mladá fronta 20.7.1962. 
Pospíšil, V.: Tajemství předprázdninové, Hudební rozhledy XV, 1962, č.16, s.680. 
Přikryl, Jaroslav: Na závěr Tajemství, Večerní Praha 10.7.1962. 
vbr [Bor, Vladimír]: Tajemství na konci sezóny, Lidová demokracie 14.7.1962. 

Fischer, Jan F.: Romeo, Julie a tma 
ND 12.10.1962, D: Jan Hus Tichý, S: Josef Svoboda, K: Jindřiška Hirschová 
Bajer, Jiří: Co znamená maličkost, Divadelní noviny Vl, 1962 (31.10.), č.6, s.5. 
bor [Bor, Vladimír]: Opera Romeo, Julie a tma v Národním divadle, Lidová demokracie 17.10.1962. 
Candra, Zdeněk: Skladatelův zápas s tradicí, Práce 17.10.1962. 
črn: Pražský divadelní kaleidoskop, Lidová demokracie 18.10.1962. 
Holzknecht, Václav: Romeo, Julie a tma v opeře, Večerní Praha 16.10.1962. 
hoř.: "Romeo, Julie a tma" jako opera, Hlas revoluce 25.10.1962. 
jl: Tma okupace jako operní námět, Svobodné slovo 12.10.1962. 
Karásek, Bohumil: Romeo, Julie a tma jako opera na scéně Národního divadla, Rudé právo 19.5.1962. 
Kotek, Josef: Romeo, Julie a tma ... , Mladá fronta 19.10.1962. 
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Lébl, Vladimír: Pět operních novinek, Literární noviny 27.10.1962. 
ol: Více takových novinek, Svobodné slovo 16.10.1962. 
Pospíšil, Vilém: O jedné soudobé opeře a jejích interpretech, Hudební rozhledy XV, 1962, č.22, s.964-

965. 
Pospíšil, Vilém: Opera burcující proti fašismu, Svobodné slovo 18.9.1962. 
Pilka, Jiří: Zápas o soudobou operu pokračuje, Kultura Vl, 1962, č.42, s.4. 

Weber, Carl Maria von: Čarostřelec 
SD 30.3.1963, D: Jan Hus Tichý, S: Oldřich Šimáček, K: Jan Kropáček 
Bor, Vladimír: Problémy s čarostřelcem, Hudební rozhledy XVI, 1963, č.9, s.390-391. 
Budíš, Ratibor: Weberův čarostřelec stále živý, Mladá fronta 6.4.1963. 
Candra, Zdeněk: Pocta Weberovi?, Práce 9.4.1963. 
dp: čarostřelec kouzla zbavený, Zemědělské noviny 12.4.1962. 
jbž [Brožovská, Jarmila]: Kudy na čarostřelce? ... Literární noviny XIII, 1963, č.14, s.2. 
Karásek, Bohumil: Čarostřelec jen průměrný, Rudé právo 5.4.1963. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: "Čarostřelec" v ND, Svobodné slovo 6.4.1963. 
Šefl, Vladimír: Rozčarování z čarostřelce, Večerní Praha 2.4.1963. 
vbr [Bor, Vladimír]: Weberův čarostřelec ve Smetanově divadle, Lidová demokracie 4.4.1963. 
Volek, Jaroslav: Přečarovaný čarostřelec, Kulturní tvorba I, 1963, č.15, s.14. 

Dvořák, Antonín: Dimitrij 
ND 21.12.1963, D: Bohumil Gregor, S: Josef Svoboda, K: Jan Kropáček 
Brožovská, Jarmila: Dvořákův Dimitríj v Národním divadle, Mladá fronta 27.12.1963. 
Candra, Zdeněk: Operní svátek v předvečer svátků, Práce 27.12.1963. 
dp: "Dimitrij" v Národním divadle, Zemědělské noviny 1.1.1964. 
Karásek, Bohumil: Nové nastudování Dvořákova Dimitrije, Rudé právo 14.1.1964. 
Pospíšil, Vilém: Dvě opery na historická témata, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.1, s. 16. 
Průša, Jiří: Dimitrij po čtrnáctí letech, Svět v obrazech 22.2.1964. 
Přikryl, Jaroslav: Nedořešený problém opery, Večerní Praha 29.12.1963. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Návrat Dvořákova Dimitrije, Svobodné slovo 23.12.1963. 
vbr [Bor, Vladimír]: Dvořákův Dimitrij zase v Národním, lidová demokracie 29.12.1963. 

Janáček, Leoš: Káťa Kabanová 
ND 3.6.1964, D: Jaroslav Krombholc, S: Josef Svoboda, K: Marcel Pokorný 
Bradbury, Ernest: Světlovlasá vášeň v Janáčkově opeře, The Yorkshire Pst, Leeds 26.8.1964. 
Brožovská, Jarmila: Píseň o ženské duši, Mladá fronta 23.6.1964. 
Cairns, David: Káťa Kabanová, The Financial Times 26.8.1964. 
Candra, Zdeněk: Katěrina do Skotska, Práce 1 0.6.1964. 
Eckstein, P.: Finale des Prager FrOhlings, Aufbau und Frieden, Praha 16.6.1964. 
Karásek, Bohumil: Vynikající Káťa Kabanová, Rudé právo 20.6.1964. 
Pospíšil, Vilém: Káťa před Edinburkem, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.13, s.558. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Další Janáček pro Edinburk, Svobodné slovo 9.6.1964. 
rp: Lyrická Káťa Kabanová, Rovnost, Brno 30.10.1965. 
Šefl, Vladimír: Další Janáček pro Edinburg, Večerní Praha 5.6.1964. 
Tracey, Edmund: Dokonalost jednoho týdne, The Observer 30.8.1964. 
Trojan, J.: ND v nové brněnské opeře, Práce, Brno 2.11.1965. 
vbr [Bor, Vladimír]: Káťa Kabanová pro Edinburg, Lidová demokracie 6.6.1964. 
VS: Pražská opera v Brně, Lidová demokracie 9.11.1965. 

Rossini, Gioacchino: Lazebník sevillský 
SD 3.7.1964, D: Josef Kuchinka, S: Josef Svoboda, K: Květoslav Bubeník 
bor [Bor, Vladimír]: Lazebník nově i postaru, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.20, s.879. 
Brožovská, Jarmila: Rossiniho evergreen, Mladá fronta 11. 7.1964. 
Candra, Zdeněk: Premiéra před prázdninami, Práce 21.7.1964. 
dp: Lazebník sevillský v novém rouše, Zemědělské noviny 11. 7.1964. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Lazebník sevillský, Svobodné slovo 7.7.1964. 
Šefl, Vladimír: Po 1481etech stále mladý, Večerní Praha 8.7.1964. 
vbr [Bor, Vladimír]: červencová premiéra v Národnfm divadle, Lidová demokracie 7.7.1964. 
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Leoncavallo, Ruggiero: Komedianti- Puccini, Giacomo: Gianni Schicchi 
SD 7.2.1965, D: Josef Kuchinka, S a K: Květoslav Bubeník 
Brožovská, Jarmila: Tragédie kontra humor, Mladá fronta 9.3. 1966. 
Pospíšil, Vilém: Ve Smetanově divadle nad plán, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.5, 204. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Puccini a Leoncavallo ve Smetanově divadle, Svobodné slovo 17.2.1965. 
Šefl, Vladimír: Opery nad plán, nikoli nad průměr, Večerní Praha 11 .2.1965. 
vbr [Bor, Vladimír]: Komedianti bez kostýmů, Lidová demokracie 20.2.1965 

Verdi, Giuseppe: Otello 
ND 5.3.1965, D: Bohumil Gregor, S: Josef Svoboda, K: Jan Skalický 
Brožovská, Jarmila: Co chce Othello?, Mladá fronta 20.3.1965. 
Candra, Zdeněk: Zrcadlo spíše pro soubor, Práce 1 0.3.1965. 
dp: Jak lehko se vysloví jméno Othellovo, Zemědělské noviny 9.3.1965. 
Karásek, Bohumil: Otazníky kolem Otella, Rudé právo 12.3.1965. 
Pospíšil, Vilém: Otello kouzla zbavený, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.7, s.280-281. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Otello po třiceti létech, Svobodné slovo 12.3.1965. 
Šefl, Vladimír: Otello očekávaný a neúspěšný, Večerní Praha 12.3.1965. 
vbr [Bor, Vladimír]: Verdiho Othello v Národním divadle, Lidová demokracie 12.3.1965. 

Hanuš, Jan: Pochodeň Prométheova 
ND 30.4.1965, D: Jan Hus Tichý, S: Josef Svoboda, K: Marcel Pokorný 
Bajer, Jiří: Pochodeň v temné sezóně, Divadelní a filmové noviny Vlil, 1965 (9.6.}, č.24, s.1. 
Brožovská, Jarmila: Prométheus na rozcestí, Mladá fronta 20.5.1965. 
Candra, Zdeněk: Mýtus o Prométheovi jako opera, Práce 7.5.1965. 
Eckstein, P.: Die Fackel des Prometheus, Aufbau und Frieden, Praha 24.6.1965. 
Jirko, Ivan: Poselství Jana Hanuše, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.11, s. 456-457. 
Jirko, Ivan: Nová česká opera, Plamen, 1965, č.6, s.170-171. 
Karásek, Bohumil: Nová česká opera, Rudé právo 11.5.1965. 
Kr.: Hanus-Oper: Prometheus als Physiker, Nationalzeitung, Berlín 3.6.1965. 
Pečman, Rudolf: Prométheovo poselství dnešku, Rovnost, Brno 2.11.1965. 
Pensdorfová, Eva: Poselství Prométheovo, Květy 12.6.1965. 
Pilka, Jiří: Pozoruhodná novinka, Slovenská hudba IX, 1965, č.7, s. 317-319. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Operní mythus o Prométheovi, Svobodné slovo 4.5.1965. 
Šefl, Vladimír: Prométheův nový oheň, Večerní Praha 5.5.1965. 
vbr [Bor, Vladimír]: Hanušova opea Prométheus v Národním divadle, Lidová demokracie 4.5.1965. 
Volek, Jaroslav: Nový Prométheus, Kulturní tvorba 111, 1965, č.19, s.12. 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Titus 
TD 13.12.1965, D: Václav Smetáček, S a K: Květoslav Bubeník 
společná inscenace ND a pražské konzervatoře 
Brožovská, Jarmila: Problémy reprezentace, Mladá fronta 5. 1.1966. 
ca [Candra, Zdeněk]: Pro Tylovo divadlo a milánskou Scalu, Práce 17.12.1965. 
dp: Mozart Praze, Zemědělské noviny 7.1.1966. 
Kar [Karásek, Bohumil].: Mozartova pražská korunovační opera, Rudé právo 24.12.1965. 
Kříž, Jaroslav: Poslední Mozartova opera, Večerní Praha 14.12.1965. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Mozart v Tylově divadle italsky, Svobodné slovo 16.12.1965. 
Šefl, Vladimír: Pokus o Tita, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.2, s.50. 
vbr [Bor, Vladimír]: První provedení Mozartovy opery Titus, lidová demokracie 16.12.1965. 

Mascagni, Pietro: Sedlák kavalír 
SD 5.3.1966, D: Albert Rosen, S a K: Květoslav Bubeník 
ca [Candra, Zdeněk]: Sedlák - brigádník, Práce 11 .3.1966. 
Šefl, Vl.: Druhé z dvojčat, Večerní Praha 7.3.1966. 
vbr [Bor, Vladimír]: Sedlák kavalír- poněkud starobylý, lidová demokracie 8.3.1966. 

Mácha, Otmar: Jezero Ukereve 
ND 27.5.1966, D: Zdeněk Košler, S: Oldřich Šimáček, K: Marcel Pokorný 
Bajer, Jiří: Druhá sklizeň jarní operní úrody, Divadelní a filmové noviny IX, 1966 (29.6.}, č.25-26, s.4. 
Candra, Zdeněk: Jezero Ukereve, Práce 1.6. 1966. 
Holzknecht, Václav: Významný úspěch v opeře, Večerní Praha 30.5.1966. 
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Karásek, Bohumil: Nová česká opera, Rudé právo 7.6. 1966. 
Pospíšil, Vilém: Jezero Ukereve, Hudební rozhledy XIX, 1966, č. 13, s.402-403. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Úspěch operní novinky, Svobodné slovo, Brno 2.6.1966. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Radostný úspěch české operní novinky, Svobodné slovo 4.6.1966. 
vbr [Bor, Vladimír]: Původní operní novinka na Pražském jaru, Lidová demokracie 29.5.1966. 
Volek, Jaroslav: Jezero Ukereve, Kulturní tvorba IV, 1966, č.22, s.12. 

Klebe, Giselher Wolfgang: Jacobowsky a plukovník 
ND 20.5.1967, D: Jan Hus Tichý, S: Oldřich Šimáček, K: Marcel Pokorný 
Candra, Zdeněk: Werfel a Klebe, Práce 26.5.1967. 
Holzknecht, Václav: Festivalová operní novinka, Večerní Praha 22.5.1967. 
íl: Významná německá operní novinka, Zemědělské noviny 25.5.1967. 
Karásek, Bohumil: Jacobowsky a plukovník, Rudé právo 23.6.1967. 
Pospíšil, Vilém: Jakobowski a plukovník, Hudební rozhledy XV, 1967, č.13, s.402-403. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Klebeho Jacobowskí a plukovník, Svobodné slovo 23.5.1967. 
vbr [Bor, Vladimír]: Jacobowsky a plukovník jako opera, Lidová demokracie 24.5.1967. 

Janáček, Leoš: Výlety páně Broučkovy 
ND 12.4.1968, D: Jaroslav Krombholc, S: Oldřich Šimáček, K: Jan Skalický 
Brožovská, Jarmila: Pan Brouček nečasový, Mladá fronta 20.4.1968. 
Ecksteín, Pavel: Die AusfiOge des Herrn Brouček, lm Herzen Europas, Praha, 1968, č.9, s.28-29. 
il: Janáček v Národním, Zemědělské noviny 26.4.1968. 
Karásek, Bohumil: Moralita í burleska českého maloměšťáctví, Hudební rozhledy XXI, 1968, č.9, s.265. 
Karásek, Bohumil: Slavný návrat páně Broučkův, Rudé právo 19.4.1968. 
pij: Marginálie k Výletům, Kulturní noviny 26.4.1968. 
Přikryl, Jaroslav: Broučkovo operní vzkříšení, Večerní Praha 17.4.1968. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Prorazí Výlety páně Broučkovy?, Svobodné slovo 17.4.1968. 
Rouček, Rudolf: Janáčkova operní bílogíe v Národním divadle, Divadelní noviny XI, 1968 (8.5.), č.21, 

s.3. 
vbr [Bor, Vladimír]: Janáček: Výlety páně Broučkovy, Lidová demokracie 20.4.1968. 

Dvořák, Antonín: Jakobín 
ND 6.2.1968, D: Bohumír Liška, S: Oldřich Šimáček, K: Marcel Pokorný, Eliška Pavlousová 
Brožovská, Jarmila: Doba tvoří dramaturgií, Mladá fronta 14.12.1968. 
Candra, Zdeněk: Dvě premiéry- dvojí podoba?, Hudební rozhledy XXII, 1969, č.1, s.15-16. 
Candra, Zdeněk: Nová inscenace Jakobína v ND, Práce 17.12.1968. 
il: Jakobín v Národním divadle, Zemědělské noviny 11.12.1968. 
Karásek, Bohumil: Nový Jakobín, Rudé právo 20.12.1968. 
Přikryl, Jaroslav: Líbezný operní obrázek, Večerní Praha 9.12.1968. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Nový Jakobín v Národním, Svobodné slovo 10.12.1968. 
Rouček, Rudolf: Jakobín v staronovém rouše, Divadelní noviny XII, 1969, č. 8, s.4. 
vbr [Bor, Vladimír]: Opera hraje zase Jakobína, Lidová demokracie 11.12.1968. 
vbr [Bor, Vladimír]: Dvořákův Jakobín podruhé, Lidová demokracie 13.12.1968. 

Vranický, Pavel: Oberon 
TD 23.4.1969, D: František Hertl, S: Květoslav Bubeník, K: Věra Urbánková 
Candra, Zdeněk: Oberon znovuvzkříšený, Práce 6.5.1969. 
kar [Karásek, Bohumil]: český Oberon, Rudé právo 5.5.1969. 
Přikryl, Jaroslav: Mozartovský Oberon, Večerní Praha 24.4.1969. 
Tarantová, Marie: Předobraz Kouzelné flétny, G 69 V, 1969, č.4, s.5. 
vbr [Bor, Vladimír]: Lekce z operní historie, Lidová demokracie 30.4.1969. 

Janáček, Leoš: Její pastorkyňa 
ND 30.5.1969, D: Bohumil Gregor, S: Josef Svoboda, K: Jindřiška Hirschová 
Bor, Vladimír: Festivalová Její pastorkyňa v Národním, Lidová demokracie 4.6.1969. 
Bor, Vladimír: Festivalová pastorkyňa, Hudební rozhledy XXII, 1969, č.13, s.391-393. 
Candra, Zdeněk: Velkolepá Pastorkyňa, Práce 11.6.1969. 
Karásek, Bohumil: Na Pražském jaru zazněla Její pastorkyňa, Rudé právo 3.6.1969. 
Přikryl, Jaroslav: Janáčkova moravská balada, Večerní Praha 2.6.1969. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Nad novou podobou "Její pastorkyně", Svobodné slovo 4.6.1969. 
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Foerster, Josef Bohuslav: Kupec benátský (Jessika} 
ND 2.11.1969, D: Jaroslav Krombholc, S: Oldřich Šimáček, K: Marcel Pokorný, Eliška 

Pavlousková 
Brožovská, Jarmila: Kupec benátský- nikoliv podle Shakespeara, Mladá fronta 18.11.1969. 
Candra, Zdeněk: Shakespeare podle Foerstra, Práce 18.11.1969. 
Herrmannová, Eva: Proč se nehrají, Divadelní noviny XIII, 1970 (14.1.}, č.10, s.4. 
Munclinger, Jiří: Foerstrův Kupec benátský, Rudé právo 8.11.1969. 
Pospíšil, Vilém: Foerstrův návrat, Hudební rozhledy XXII, 1969, č.21, s.654-655. 
Přikryl, Jaroslav: Kupec benátský jako opera, Večerní Praha 7.11.1969. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Foerster opět v Národním, Svobodné slovo 4.11.1969. 

Pauer, Jiří: Zdravý nemocný 
TD 22.5.1970, D: Bohumír Liška, S: Květoslav Bubeník, K: Alena Hoblová 
aá: Zdravý nemocný, Brněnský večerník, Brno 15.10.1970. 
Brožovská, Jarmila: Zdravý nemocný, Mladá fronta 26.5.1970. 
il: Moliérův Zdravý nemocný operně, Večerní Praha 27.5.1970. 
jf: Národní divadlo hostovalo v Brně, Rovnost, Brno 26.10.1970. 
K: Zdravý nemocný jako opera, Zemědělské noviny 6.6.1970. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Úspěšná premiéra soudobé opery, Svobodné slovo, venkov 27.5.1970. 
vbr [Bor, Vladimír]: Pauerův Zdravý nemocný v Tylově divadle, Lidová demokracie 27.5.1970. 
vč: Mladá Brno 4.11.1970. 

Václav Věžník 
Václav Věžník otiskl soupis svých režií do února 2000 v knize Život s operou (Nakladatelství Svan, Brno 

2000). 

Dvořák, Antonín: čert a Káča 
5.2.1960, D: Václav Nosek, S: Vojtěch štolfa 
obnoveno 8.9.1969 
J.V.: Dvořákova opera čert a Káča v novém nastudování, Lidová demokracie, Brno 9.2.1960. 
np: čert a Káča, Rovnost, Brno 9.2.1960. 
np: Ještě Čert a Káča, Rovnost, Brno 16.2.1960. 
Štědroň, Boh.: českost a lidovost oper Antonína Dvořáka, Svobodné slovo, Brno 14.2.1960. 
Štědroň, Bohumír: Dvořákův čert a Káča v Brně, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.6, s.250. 

Martinů, Bohuslav: Ženitba, Veselohra na mostě 
22.5.1961, D: Václav Nosek, S: Vojtěch Štolfa 
jv: Brněnský hudební máj v opeře, Lidová demokracie 24.5.1960. 
M.Č.: Brněnská premiéra, Tvorba, Praha 26.5.1960. 
mč: Gogolova satira v opeře B.Martinů, Mladá fronta 24.5.1960. 
Pečman, Rudolf: Premiéra oper Bohuslava Martinů, Práce, Brno 24.5.1960. 
Štědroň, Boh.: Skvělý Martinů v brněnské opeře, Svobodné slovo 24.5.1960. 
Telcová, Jitka: Inscenace 1960-61. ženitba- Veselohra na mostě, Acta scaenographica 1, 1960-1961, 
č.2, s.26. 

Vysloužil, Jiří: Dvě komické opery Bohuslava Martinů, Rovnost. Brno 28.5.1960. 
Vysloužil, Jiří: československá premiéra opery B.Martinů, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.12, s.527. 

Verdi, Giuseppe: Aida 
22.1.1961, D: Václav Nosek, S: Josef A.Šálek 
Fukač, Jiří: Aidajako nástroj konfrontace, Rovnost, Brno 27.5.1967. 
Pečman, Rudolf: Verdiho Aida v novém rouše, Práce, Brno 27.1.1961. 
Štědroň, Boh.: Brněnská opera nechce zůstat pozadu, Svobodné slovo, Brno 25.1.1961. 
VS [Straka, Vincenc]: .. Aida" k výročí Verdiho úmrtí, Lidová demokracie, Brno 24.1.1961. 

Rimskij- Korsakov, Nikolaj Andrejevič: Příběh noci vánoční 
30.4.1961, D: Václav Nosek, S: Vojtěch Štolfa 
Pečman, Rudolf: Příběh noci vánoční, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.11, s.478 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Cosi fan tutte 
31.3.1962, D: Václav Nosek, S: Josef A.Šálek 
Fukač, J.: Nad uvedením Mozartovy opery "Cosi fan tutte", Rovnost, Brno 28.4.1962. 
Jehne, Leo: Málo radosti z Mozarta, Hudební rozhledy XV, 1962, č.10, s.421. 
Pečman, Rudolf: ženy, ach ženy!, Práce, Brno 4.4.1962. 
Štědroň, Boh.: Mozart vykouzlil znovu úsměv, Svobodně slovo, Brno 3.4.1962. 
V.S. [Straka, Vincenc]: Mozartova rokoková hříčka v brněnské opeře, Lidová demokracie , Brno 

5.4.1962. 

Fischer, Jan F.: Romeo, Julie a tma 
14.9.1962, D: Václav Nosek, S: Josef Svoboda, K: Alois Vobejda 
-dfk-: Před významnou operní premiérou, rozhovor s Věžníkem, Rovnost, Brno 14.9.1962. 
Eckstein, P.: Romeo, Julia und die Finsternis als Oper, Aufbau und Frieden, Praha 13.10.1962. 
fh: Romeo, Julie a tma, Divadlo, 1962, č.9, s.70-71. 
Jirko, Ivan: Operní novinka v Brně, RP 21.9.1962. 
mč: československá premiéra v Janáčkově opeře, Rovnost, Brno 30.11.1962. 
Pospíšil, Vilém: Opera burcující proti fašismu, Svobodné slovo, venkov 18.9.1962. 
Straka, Vinc.: Romeo, Julie a tma na operním jevišti, Lidová demokracie, Brno 19.9.1962. 
Střítecký, Jaroslav: Úspěch i problém: Romeo, Julie a tma, Mladá fronta, Ostrava 28.9.1962. 
Telcová, Jiřina: Inscenace 1962-63. Romeo, Julie a tma, Acta scaenographica 3, 1962, č.5, s.88. 
Černohorská, Milena: Zápas o soudobou operu pokračuje, Kultura Vl, 1962, č.42, s.4. 

Smetana, Bedřich: Dvě vdovy 
13.12.1962, D: Václav Nosek, S: Vojtěch štolfa, K: Naděžda Hanáková 
a: Smetanova pátá opera, Svobodné slovo, Brno 21.12.1962. 
Fukač, J.: Nová smetanovská premiéra, Rovnost, Brno 4.1.1963. 
Fukač, Jiří: Pro a proti stylizaci, Hudební rozhledy XVI, 1963, č.2, s.71. 
Štědroň, Bohumír: K cyklu Smetanových opier v Brne, Slovenská hudba Vlil, 1965, č.5, s.153. 
trn: Smetanovy Dvě vdovy v komorním ladění, Práce, Brno 18.12.1962. 

Dvořák, Antonín: Jakobín 
24.5.1963, D: Jiří Pinkas, S: Josef A.Šálek 
B: Nové nastudování Dvořákova Jakobína, Svobodné slovo, Brno 31.5.1963. 
Straka, Vinc.: Dvořákův "Jakobín" na brněnské scéně, Lidová demokracie, Brno 29.5.1963. 
trn: Věčně svěží Dvořákův Jakobín, Práce, Brno 2. 7.1963. 

Martinů, Bohuslav: Hlas lesa, Dvakrát Alexandr+ Poulenc, Francis: Lidský hlas 
22.5.1964, D: Václav Nosek, S: Bohdan Lacina, Jiří Had/ač, Vojtěch Štolfa 
Fukač, Jiří: Obohacení repertoáru, Rovnost, Brno 28.5.1964. 
mš [Štědroň, Miloš]: Dvakrát Martinů plus Poulenc, Mladá fronta, venkov 3.6.1964. 
p: Janáčkova opera: Martinů a Poulenc, Svobodné slovo, Brno 6.6.1964. 
Pečman, Rudolf: Soudobé operní aktovky v Brně, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.19, s.837. 
Straka, Vinc.: Opět čs. premiéry v brněské opeře, Lidová demokracie, Brno 28.5.1964. 
Trojan, Jan: Tři jednoaktovky v brněnské opeře, Práce, Brno 3.6.1964. 

Verdi, Giuseppe: Trubadúr 
19.9.1964, D: Jan Štych, S: Josef A.Šálek 
Bártová, Jindra: Nad inscenací Trubadúra, Rovnost, Brno 1.10.1964. 
p: Verdiho Troubadour v Brně, Svobodné slovo, Brno 2.10.1964. 
Straka, Vinc.: Verdiho Troubadour na operním jevišti v Brně, Lidová demokracie, Brno 29.9.1964. 
Trojan, J.: Všechno spočívá na Verdim, Práce, Brno 25.9.1964. 

Wagner, Richard: Lohengrin 
9.6.1965, D: Rudolf Neuhaus, S: Josef A.Šá/ek 
jb [Bártová, Jindra]: Poslední operní premiéra ve staré budově, Mladá fronta, Brno 30.6.1965. 
Pečman, Rudolf: Návrat Wagnerova Lohengrina, Rovnost Brno 11.6.1965. 
Petrželka, Ivan: Pokus o netradičního Lohengrina, Svobodné slovo, Brno 19.6.1965. 
Straka, Vinc.: Wagnerův Lohengrin v brněnské opeře, Lidová demokracie, Brno 15.6.1965. 
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von Einem, Gottfried: Dantonova smrt 
28.1.1966, D: František Jílek, S: Josef A.Šálek 
Borároš, J.: Dantonova smrt' v Brne, rozhovor, Smena, Bratislava 5.2.1966. 
Fukač, Jiří: Einem- průlom i návrat, Rovnost, Brno 29.1.1966. 
Herrmannová, Eva: Opera bez textu? Literární noviny XV, 1966, č.6, s.5. 
p: Ohlas brněnské opery ve Vídni, Lidová demokracie, Brno 19.3.1966. 
Petrželka, 1.: Operní drama z francouzské revoluce, Svobodné slovo, Brno 4.2.1966. 
Pospíšil, Vilém: Einemova nejhranější opera, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.5, s.142. 
Straka, Vinc.: Dantonova smrt v brněnské opeře, Lidová demokracie, Brno 2.2.1966. 
Štědroň, Miloš: Einemova opera o Dantonovi, Mladá fronta, Brno 9.2.1966. 
Trojan, J.: Dantonova smrt v brněnské opeře, Práce, Brno 11.2.1966. 
VS [Straka, Vincenc]: První rakouská opera u nás, Lidová demokracie, Praha 8.2.1966. 

Britten, Benjamin: Albert Herring 
7.7.1966, D: Václav Nosek, S: Vojtěch štolfa, K: Naděžda Hanáková 
Bártová, Jindra: Britten v Brně do třetice, Mladá fronta, Ostrava 23.7.1966. 
jb [Bártová, Jindra]: Hodné dítě Albert, Rovnost, Brno 8.a 9.7.1966. 
Pospíšil, Vilém: Albert Herring potřetí v jedné sezóně, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.16, s.496. 
-trn-: Veselý závěr brněnské operní sezóny, Práce, Brno 12. 7.1966. 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Figarova svatba 
10.2.1967, D: Jan Štych, S: Josef A.Šálek, K: Naděžda Hanáková 
er: Zdařilá Figarova svatba, Zemědělské noviny, Morava 16.2.1967. 
Fukač, Jiří: Ve znamení Mozarta, Rovnost, Brno 11.2.1967. 
I.O.:Dvě odpovědí Václava Věžníka na otázky týkající se připravované inscenace Figarovy svatby, 

Program Státního divadla v Brně, 1967, únor, s.15. 
jb [Bártová, Jindra]: Okouzlí Mozart znovu?, Mladá fronta, Brno 24.2.1967. 
jf: Brněnský Figaro v éteru, Rovnost, Brno 13.4.1967. 
mš [Štědroň, Miloš]: Figarova svatba jako nová, Mladá fronta, Brno 17.3.1967. 
lsch: Figarova svatba podruhé, Rovnost, Brno 17.3.1967. 
p: Figarova svatba opět v Brně, Svobodné slovo, Brno 21.2.1967. 
Pečman, Rudolf: Almaviva středem pozornosti, Hudební rozhledy XX, 1967, č.65, s.184. 
Straka, Vinc.: Úspěch s Mozartem v brněnské opeře 15.2.1967. 
Trojan, J.: Figarova svatba, Práce, Brno 18.2.1967. 
Věžník, Václav: Mozart, Figarova svatba a my, Program Státního divadla v Brně, 1967, únor, s.15. 

Čajkovskij, Petr Iljič: Piková dáma 
1. 7.1967, D: Jan Štych, S a K: Josef A.Šálek 
Fukač, Jiří: Čajkovskij v novém světle, Rovnost, Brno 4.7.1967. 
Straka, Vinc.: Závěr sezóny v brněnské opeře, Lidová demokracie, Brno 15.7.1967. 
Štědroň, Miloš: Piková dáma: prostor pro iluzi, Mladá fronta, Ostrava 19.7.1967. 
Štědroň, Miloš: V Brně Piková dáma, Hudební rozhledy XX, 1967, č.15, s.466. 
Vajda, Igor: Tvorivá sloboda v hudobnom divadle, Slovenská hudba XV, 1971, č.5, s.206-207. 

Smetana, Bedřich: Prodaná nevěsta 
20.9.1967, D: František Jílek, S: Vojtěch štolfa, K: Naděžda Hanáková 
Bártová, Jindra: Klenot české opery, Rovnost, Brno 21.9.1967. 
k: Exportní podívaná, Mladá fronta, Brno 7.1 0.1967. 
p: Exportní Prodaná nevěsta, Svobodné slovo, Brno 11.10.1967. 
Pospíšil, Vilém: Co čekáme od Prodané nevěsty, Hudební rozhledy XX, 1967, č.23, s.720-721. 
Rouček, R.: Prodaná nevěsta v Brně, Zemědělské noviny, Morava 21.10.1967. 
Trojan, J.: Prodaná nevěsta v exportním balení, Práce, Brno 26.9.1967. 
VaM: Nově prodaná, Index, Brno, 1968, č.4. 
VS [Straka, Vincenc]: Obnovená Prodaná nevěsta, Lidová demokracie, Brno 4.10.1967. 

Verdi, Giuseppe: Maškarní ples 
ND 12.1.1968, D: Oldřich Pipek, S: Květoslav Bubeník, K: Naděžda Hanáková 
Brožovská, Jarmila: Verdi versus zpěváci, Mladá fronta 24.1.1968. 
Candra, Zdeněk: Nový Verdi v Národním ... , Reportér, Praha 24.1.1968. 
Ecksteín, Pavel: Maškarní ples bez vzruchu, Hudební rozhledy XXI, 1968, č.2-3, s.68-69. 

115 



Herrmannová, Eva: Verdiho Maškarní ples ... , Divadelní noviny XI, 1968 (31.1.), č.14, s.4. 
Jirko, Ivan: Maškarní ples v ND, Rudé právo 22.1.1968. 
ka: Verdiho málo známý Maškarní ples, Práce 20.1.1968. 
Karásek, Bohumil: Verdi pouze průměrný, Kulturní tvorba Vl, 1968, č.S, s.18. 
Kříž, Jaromír: Maškarní ples v Národním, Večerní Praha 15.1.1968. 
Ps [Pospíšil, Vilém]: Verdiho Maškarní ples v ND, Svobodné slovo 16.1.1968. 
rur: Brněnští umělci v Národním divadle, Rovnost, Brno 2.2.1968. 
Šefl, Vladimír: Ples v Národním, Literární noviny XVII, 1968, č.3, s.S. 
vbr [Bor, Vladimír]: Verdiho Maškarní ples v Národním, Lidová demokracie 17.1.1968. 

Gershwin, George: Porgy a Bess 
25.6.1968, D: Jan Štych, S: Josef A.Šálek 
Bártová, Jindra: Ještě jednou Gershwin, Rovnost, Brno 18.6.1968. 
Fukač, Jiří: Porgy a Bess- poprvé v Československu, Rovnost, Brno 26.6.1968. 
p: Ještě k sezóně Janáčkovy opery, Svobodné slovo, Brno 17.7.1968. 
Štědroň, Miloš: Brněnští černoši, Mladá fronta, Brno 29.6.1968. 
Trojan, J.: československá premiéra Porgy a Bess v Brně, Práce 9.7.1968. 
VJ: československá premiéra Porgy a Bess, Lidová demokracie, Brno 21.7.1968. 
VJ: Opera z charlestonského přístavu, Lidová demokracie 20.7.1968. 

Janáček, Leoš: Příhody lišky Bystroušky 
6.9.1970, D: František Jílek, S: Josef A.Sálek, K: Naděžda Hanáková 
aá: Premiéra Lišky Bystroušky, Brněnský večerník, Brno 8.6.1970. 
Heerenová, Petra: Znovu Liška Bystrouška, rozhovor, Rovnost, Brno 5.6.1970. 
Heerenová, Petra: Nad Liškou Bystrouškou, Rovnost21.10.1970. 
jf: Bystrouška plná poezie, Rovnost, Brno 9.6.1970. 
J.T.: Povídky z líšenského lesa, Práce 19.6.1970. 
p: Janáčkova Bystrouška obnovena, Svobodné slovo 17 .6.1970. 
Schnierer, Miloš: Janáčkovy Príhody lišky Bystroušky v Brně, Rudé právo 1 O. 7.1970. 
Štědroň, Miloš: Bystrouška na export, Mladá fronta 18.6.1970. 

Miloš Wasserbauer 
Soupis Wasserbauerových režií se nachází v jeho pozůstalosti v Moravském zemském muzeu v Brně. 

Fotokopie v archivu autorky. 

Janáček, Leoš: Z mrtvého domu 
26.6.1958, D: František Jitek, S: František Troster 
obnovená premiéra 1.10.1968 
Brožovská, Jarmila: Skladatelův Osud, Kultura 58 ll, 1958, č.45, s.4. 
Fukač, Jiří: Poselství o mrtvých domech a o svobodě, Rovnost, Brno 2.10.1968. 
Novák, Přemysl: Janáčkova poslední opera prorazila, Zemědělské noviny, Praha 8.7.1958. 
J.T.: Z mrtvého domu, Práce, Brno 3.10.1968. 
J.V.: Janáčkův tvůrčí epilog, Lidová demokracie, Brno 28.6.1958. 
Pečman, Rudolf: Janáčkova oslava svobody a lidství, Práce 4. 7.1958. 
Pospíšil, Vilém: Brněnská inscenace Janáčkovy poslední opery, Hudební rozhledy XI, 1958, č.13-14, 

s.570-571. 
Štědroň, Bohumír: Vynikající představení brněnské opery, Svobodné slovo, Brno 1.7.1958. 
Vysloužil, Jiří: Tvůrčí čin brněnské opery, Rovnost, Brno 28.6.1956. 

Fibich, Zdeněk: Nevěsta messinská 
1.12.1960, D: František Jílek, S: Miloš Tomek, K: Marcel Pokorný 
Lébl, Vladimír: O tvůrčí aktivitě, Divadelní noviny IV, 1961, č.12, s.S. 
Pospíšil, Vilém: Pozoruhodná inscenace Nevěsty messinské, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.24, s.1 030. 
Pujman, Ferdinand: Fibich stále aktuální, Divadelní noviny IV, 1961, č.11, s.6-7. 
V.S.: Brněnská inscenace Fibichovy Nevěsty messinské, Lidová demokracie, Brno 3.12.1960 
Vysloužil, Jiří: Hudební drama lidských vášní a osudovosti, Rovnost, Brno 3.12.1960. 
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Bartók, Běla: Modrovousův hrad 
30.12.1960, D: Václav Nosek, S: Miloš Tomek, K: Adolf Wenig 
a: Bartákovo dílo na brněnské scéně, Svobodné slovo, Brno 7.1.1961. 
Brožovská, Jarmila: Reprodukce nebo interpretace?, Kultura V, 1961, č.4, s.4. 
Hrabal, F.: Béla Bartók na jevišti Státního divadla v Brně, Rovnost, Brno 5.1.1961. 
J.T.: Tri Bartókove premiéry v Brne, L:.ud, Bratislava 12.1.1961. 
Lébl, Vladimír: Dobré koření, Divadelní noviny IV, 1961, č.13, s.5. 
Lébl, Vladimír: Bartók objevený, ale ne objevný, Literární noviny X, 1961, č.7, s.8. 
mč: Třikrát Bartók v jednom večeru, Mladá fronta, venkov 20.1.1961. 
Pečman, Rudolf: Bartákovo dílo na jevišti v Brně a Budapešti, Host do domu Vlil, Brno 1961, č.9. 
Pečman, Rudolf: Bartákova oslava lásky a humanity, Práce, Brno 2.1.1961. 
Telcová, Jiřina: Inscenace 1961-62. Modrovousův hrad, Acta scaenographica 2, 1961, č.1, s.7. 
Vysloužil, Jiří: Tři Bartákova jevištní díla, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.2, s.74. 

Berkovec, Jiří: Krakatit 
10.3.1961, D: František Jílek, S: Miloš Tomek, K: Alois Vobejda 
Burjanek, Josef: Glosa k opernímu Krakatitu, Host do domu Vlil, Brno 1961, č.4. 
F.H.: Krakatit na brněnském operním jevišti, Rovnost, Brno 14.3.1961. 
Karásek, Bohumil: "Krakatit" znovu jako opera, Rudé právo 15.3.1961. 
Lébl, Vladimír: Krakatit!, Divadelní noviny IV, 26.4.1961. 
Selinger, Lubomír: úspěch opery mladého skladatele, Práce, Brno 17.3.1961. 
Štědroň, Boh.: Čapkův a Berkovcův Krakatit, Svobodné slovo 12.3.1961. 
Tvrdoň, Jozef: Premiéra novej českej opery na brnenskej scéne, L:.ud, Bratislava 18.3.1961. 
V S.: Čapkův "Krakatít" na operní scéně, Lidová demokracie, Brno 14.3.1961. 

Pospíšil, Vilém: Dvojí operní podoba Krakatitu. Na operní scéně, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.7, s. 
296. 

Prokofjev, Sergej: Vojna a mír 
21.10.1961, D: František Jílek, S: Zbyněk Kolář, K: Marcel Pokorný 
Bajer, Jiří: Hudbou proti válce, Divadelní noviny V, 1961 (8.11.), č.6, s.4. 
Brožovská, Jarmila: Začátek prokofjevovské renesance?, Kultura Vl, 1962, č.2, s.4. 
Candra, Zdeněk: Vojna a mír roku 1961, Práce, venkov 25.10.1961. 
Eckstein, Pavel: Operní epos o lásce a boji o vlast, Hudební rozhledy XIV, 1961, č.21, s.912-914. 
H.: Před brněnskou inscenací Prokofjevovy opery Vojna a mír, Rovnost, Brno 15.10.1961. 
Hrabal, F.: Prokofjevova "Vojna a mír" v brněnské opeře, Rovnost, Brno 31.10.1961. 
Karásek, Bohumil: Dvě operní premiéry, Rudé právo 8.11.1961. 
Kar: Opera opět vede, Plamen, 1961, č.12. 
mč: Vojna a mír, Mladá fronta 8.11.1961. 
Petrželka, 1.: Historická freska mluví k současností, Svobodné slovo 24.10.1961. 
Pospíšil, Vilém: Opera o hrdinství ruského lidu, Svobodné slovo 30.10.1961. 

Selinger, L.: "Vojna a mír" velká událost brněnské operní sezóny, rozhovor s F.Jílkem, Práce, Brno 
14. 1 o' 1961 ' 

Straka, Vinc.: Premiéra národního eposu Sergeje Prokofjeva, Lidová demokracie 26.10.1961. 
Šefl, Vladimír: Vojna a mír opět v ČSSR, Večerní Praha 24.10.1961. 
Telcová, Jiřina: Inscenace 1961-62. Vojna a mír, Acta scaenographica 2, 1962, č.3, s.47. 
vl: Státní divadlo v Brně ... , Literární noviny X, 1961, č.44, s.6. 

Janáček, Leoš: Její pastorkyňa 
22.12.1961, D: František Jílek, S: František Troster 
B.Š.: Ještě jednou k Janáčkově Pastorkyni, Svobodné slovo, Brno 28.12.1961. 
Burjanek, Josef: Ještě jednou o Její pastorkyni, Rovnost, Brno 25.1. 1962. 
černohorská, Milena: Stále lze objevovat.. .. , Mladá fronta, venkov 14.2.1962. 
Fukač, Jiří: Nad novým uvedením Její pastorkyně, Rovnost, Brno 4.1 1962. 
Pečman, Rudolf: Nové pojetí Její pastorkyně, Host do domu IX, 1962, č.2. 
Štědroň, B.: Nové pojetí klasika Janáčka, Svobodné slovo 27.12.1961. 
Štědroň, Bohumír: Nová Janáčkova Pastorkyňa v Brne, Slovenská hudba Vl, 1962, č.2, s.56. 
Volek, Jaroslav: Tvůrčí svár o Janáčka, Kulturní tvorba 111, 1965, č.46, s.5. 
V.S.: Janáčkova Její pastorkyňa v nové inscenaci, Lidová demokracie, Brno 29.12.1961. 
Vysloužil, Jiří: Nová brněnská Pastorkyňa, Hudební rozhledy XV, 1962, č.4, s.158. 
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Smetana, Bedřich: Dalibor 
28.4.1962, D: Jiří Pinkas, S: Vojtěch štolfa 
Pečman, Rudolf: Dalibor monumentální, Práce, Brno 5.5.1962. 
Pečman, Rudolf: Nový brněnský Dalibor, Hudební rozhledy XV, 1962, č.11, s.470. 
Štědroň, Boh.: Veliký úspěch Smetanova Dalibora, Svobodné slovo, Brno 6.5.1962. 
VS: Nová inscenace "Dalibora" v brněnské opeře, Lidová demokracie Brno 4.5.1962. 

Janáček, Leoš: Věc Makropulos 
16.11.1962, D: František Jílek, S: František Troster, K: Vojta Urbánková 
Fukač, Jiří: Obnovená Makropulos, Rovnost, Brno 30.5.1967. 
Fukač, Jiří: ,,Věc Makropulos" v brněnské opeře, Rovnost, Brno 23.11.1962. 
IP.: Janáčkova Věc Makropulos znovu na scéně, Svobodné slovo 20.11.1962. 
Karbusický, Vladimír: Janáček vylepšený, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.2, s.57. 
p: Brněnská Věc Makropulos, Svobodné slovo, Brno 6.6.1967. 
Pospíšil, Vilém: Janáčkova ,,Věc Makropulos" opět na scéně, Svobodné slovo 20.11.1962. 
Pospíšil, Vilém: Věc Makropulos v Janáčkově opeře, Hudební rozhledy XV, 1962, č.23-24, s.1020. 
Střítecký, Jaroslav: O krok dál k moderní opeře, Mladá fronta 4.12.1962. 
Štědroň, Bohumír: Vec Makropulos v Brne, Slovenská hudba Vll, 1963, č.1, s.26-27 
Telcová, Jiřina: Inscenace 1962-63. Věc Makropulos, Acta scaenographica 3, 1963, č.11-12, s.216. 
trn: Janáčkova Věc Makropulos- tentokrát jako divadlo, Práce, Brno 20.11.1962. 
Volek, Jaroslav: Tvůrčí svár o Janáčka, Kulturní tvorba 111, 1965, č.46, s.5. 
VS [Straka, Vincenc): Rozpaky nad Věcí Makropulos, Lidová demokracie, Brno 21.11.1962. 
vtc: Věc Makropulos pro Vídeň, Práce, Brno 2.6.1967. 

Prokofjev, Sergej: Ohnivý anděl 
20.4.1963, D: František Jílek, S: František Troster 
Brožovská, Jarmila: Prokofjev objevovaný, Mladá fronta 24.4.1963. 
Fukač, J.: Významná událost v Janáčkově opeře, Rovnost, Brno 26.4.1963. 
Jirko, 1.: Neznámý Prokofjev, Hudební rozhledy XVI, 1963, č.12, s.468-470. 
Karásek, Bohumil: Čin brněnské opery, Rudé právo 3.5.1963. 
Lébl, Vladimír: Poprvé Ohnivý anděl, Literární noviny XII, 1963, č.17, s.4. 
-p-: Významný čin Janáčkovy opery, Svobodné slovo 24.4.1963. 
Straka, Vinc.: Prokofjevův Ohnivý anděl na brněnské scéně, Lidová demokracie, Brno 29.4.1963. 
Šefl, Vladimír: Prokofjev velký a neznámý, Večerní Praha 5.6.1963. 
vbr [Bor, Vladimír]: Poznání Prokofjeva vítězství rozumu, Lidová demokracie 5.6.1963. 

Musorgskij, Modest Petrovič: Boris Godunov 
15.12.1963, D: František Jílek, S: Vojtěch Štolfa, K: Ludmila Purkyňová 
Fukač, Jiří: Před dovršením koncepce, Rovnost, Brno 20.12.1963. 
p: Tradice slovanské opery obnovena, Svobodné slovo, Brno 3.1.1964. 
Pospíšil, V.: Dvě opery na historická témata, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.1, s.16. 
Straka, Vinc.: Vrcholné dílo ruského hudebního dramatu, Lidová demokracie, Brno 20.12.1963. 
Štědroň, Miloš: Boris Godunov a hudební dnešek, Mladá fronta, Brno 28.12.1963. 
-trn-: Musorgského Boris Godunov, Práce, Brno 23.12.1963. 

Šostakovič, Dmitrij: Kateřina lzmajlova 
19.4.1964, D: František Jílek, S: František Troster, K: Eleonora Kleiber 
Bajer, Jiří: Nejde o rekriminaci, Divadelní noviny Vll, 1964 (6.5.), č.21, s.4. 
Bor, Vladimír: Šostakovičova opera zase v Brně, Lidová demokracie 23.4.1964. 
Fukač, Jiří: Slavný návrat Katěriny lzmajlové, Rovnost, Brno 30.4.1964. 
Karásek, Bohumil: Katěrina lzmajlova opět u nás, Rudé právo, Venkov 3.5.1964. 
Karásek, Bohumil: Katerina lzmajlovová, Hudební rozhledy XVII, 1964, č.10, s.408-410. 
Petrželka, Ivan: Úspěšná premiéra sovětské opery, Svobodné slovo, Brno 28.4.1964. 
Ps [Pospíšil, Vilém): Šostakovičova opera v Brně, Svobodné slovo, venkov 28.4.1964. 
Štědroň, Bohumír: Oneskorená rehabilitácia, Slovenská hudba Vlil, 1964, č.6, s.181-182. 
Štědroň, Miloš: Katěrina lzmajlova- oběť nedorozumění, Mladá fronta, Brno 6.6.1964. 
trn: Návrat Kateriny lzmajlovové, Práce, Brno 2.5.1964. 
Volek, Jaroslav: Šostakovič a Janáček, Kulturní tvorba ll, 1964, č.19, s.13. 
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Puccini. Giacomo: Bohéma 
4.5.1965, D: Oldřich Pipek, S: Vojtěch štolfa, K: Alois Vobejda 
Bártová, Jindra: Puccini znovu na brněnské scéně, Mladá fronta, Brno 12.5.1965. 
Fukač, Jiří: Nová Bohéma v Brně, Rovnost, Brno 5.5.1965. 
p: Brněnský návrat Bohémy, Svobodné slovo, Brno 18.5.1965. 
Pečman, R.: Nová Bohéma v Brně, Hudební rozhledy XVIII, 1965, č.11, s.468. 
Straka, Vincenc: úspěch s Puccinim v brněnské opeře, lidová demokracie, Brno 18.5.1965. 
Trojan, J.: Pucciniho Bohéma jako lyrické divadlo, Práce. Brno 11.5.1965. 

Janáček, Leoš: Příhody lišky Bystroušky 
2.10.1965, D: František Jílek, S: František Troster, K: Ludmila Purkyňová 
Bajer, Jiří: Co s nimi?, Divadelní a filmové noviny IX, 1965 (20.10.), č.4, s.1 a 5. 
Bajer, Jiří: liška Bystrouška v novém, Rudé právo 8.1 0.1965. 
Candra, Zdeněk: V Brně poprvé v novém, Práce 5.1 0.1965. 
Fukač, Jiří: Bystrouška otevřela nové divadlo, Rovnost, Brno 5.1 0.1965. 
Pospíšil, Vilém: S Janáčkem ve štítu, Hudební rozhledy XVIII, č.18, s.816-817. 
Pospíšil, Vilém: Otazníky nad premiérou "lišky Bystroušky", Svobodné slovo, Brno 6.1 0.1965. 
Šefl, Vladimír: Premiéra nového divadla, Večerní Praha 5.1 0.1965. 
Štědroň, Miloš: Brno se znakem Janáčka, Mladá fronta, Brno 9.1 0.1965. 
Uher, Jindřich: "Pro les a smutek pozdních let", rozhovor s Wasserbauerem, Rovnost. Brno 26.9.1965. 
Vajda, Igor: Sviatok Janáčkovej opery, Predvoj, Bratislava 28.10.1965. 
v br [Bor, Vladimír]: V opeře povede Brno?. lidová demokracie 24.10.1965. 
Volek, Jaroslav: Tvůrčí svár o Janáčka, Kulturní tvorba 111, 1965, č.46, s.5. 

Handel, Georg Friedrich: Julius Caesar 
4.6.1966, D: František Jílek, S: Ladislav Vychodil, K: Si/via Barbieri 
ep: Rozhovor k uvedení Handlova Caesara v Brně, lidová demokracie, Brno 6.6.1966. 
jf: Víc než hudební svátek, Rovnost, Brno 4.6.1966. 
Fukač, Jiří: Handlův Caesar, Rovnost, Brno 8.6.1966. 
p: Moderní dílo baroka, Svobodné slovo, Brno 22.6.1966. 
Pečman, Rudolf: Julius César na operním jevišti, Hudební rozhledy XIX, 1966, č.21, s.655. 
Štědroň, Miloš: Ave Caesar. Mladá fronta, Ostrava 18.6.1966. 
Trojan, J.: Julius Caesar v Janáčkově divadle, Práce, Brno 10.6.1966. 
(VS) [Straka, Vincenc]: Handlovská renesance v Brně, Lidová demokracie, Brno 18.6.1966. 

Verdi, Giuseppe: Otello 
8.1.1967, D: František Jílek, S: Vojtěch štolfa, K: Silvia Barbieri 
ed: Znovu Otello a zahraniční zájezdy, Lidová demokracie, Brno 22.11.1966. 
J.T.: Splendidní Othello v Janáčkově divadle, Práce, Brno 3.6.1969. 
Fukač, Jiří: Otello- dojmy příznivé, Rovnost, Brno 1 0.1.1967. 
Majer, Jiří: Othello v brněnské opeře, Zemědělské noviny, Morava 21.1.1967. 
p: Othello po třiceti letech, Svobodné slovo, Brno 11.2.1967. 
Pospíšil, Vilém: Othello tradičně, Hudební rozhledy XX, 1967, č.3, s.80-81. 
Štědroň, Miloš: Othello, jak má být. .. , Mladá fronta, Brno 25.1.1967. 
VS [Straka, Vincenc]: Verdiho Otello v brněnské opeře, Lidová demokracie, Brno 13.1.1967. 

Janáček, Leoš: Výlety pana Broučka 
21.4.1967, D: František Jílek, S: Vojtěch štolfa, K: Naděžda Hanáková 
Fukač, Jiří: Objevná inscenace .. Výletů", Rovnost, Brno 22.4.1967. 
Herrmannová, Eva: Brno objevuje Myslivečka, Divadelní noviny XI, 1967 (25.10.), č.5-6, s.13. 
p: Úspěch brněnské opery, Svobodné slovo, Brno 6.5.1967. 
Štědroň, Miloš: Exportní Janáček, Mladá fronta, Ostrava 13.5.1967. 
Štědroň, Miloš: Janáčkův Brouček žije, Hudební rozhledy XX, 1967, č.15, s.465. 
Trojan, J.: Povedlo se, Práce, Brno 29.4.1967. 

Mysliveček, Josef: Tamerlán 
8.10.1967, D: Václav Nosek, S: Naděžda Hanáková 
Herrmannová, Eva: Brno objevuje Myslivečka, Divadelní noviny XI, 1967 (25.10.), č.5-6, s.13. 
Kolařík, Jiří: Inscenace 1967-68. Tamerlán, Acta scaenographica 8, 1968, č.8, s.159. 
p: Myslivečkova opera v Brně, Svobodné slovo, Brno 14.10.1967. 
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Pečman, Rudolf: Třikrát na jevišti, jednou koncertně, Hudební rozhledy XX, 1967, č.20, s.623-624. 
Štědroň, Miloš: Tamerlán po 196 letech, Mladá fronta, Brno 21.10.1967. 
Trojan, J.: Tamerlán Josefa Myslivečka, Práce, Brno 24.10.1967. 
Závodský, Artur: Oživení Myslivečkova Tamerlána, Rovnost, Brno 10.10.1967. 

Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni 
7.3.1969, D: František Jílek, S: Josef A.Šálek, K: Silvia Barbieri 
Bártová, Jindra: Opera oper na brněnském jevišti, Rovnost, Brno 11.3.1969. 
E.H. [Herrmannová, EvaJ: Bravo dona Anna, Divadelní noviny XII, 1969 (23.4.), č.16, s.10. 
Fukač, Jiří: Možnosti a meze, Hudební rozhledy XXII, 1969, č.8, s.238. 
Heerenová, Petra: Rozhovor s režisérem o Donu Giovannim, Rovnost, Brno 7.3.1969. 
mš: Mozartův Don Giovanni, Mladá fronta, Brno 18.3.1969. 
Petrželka, Ivan: Stěžejní inscenace sezóny, Svobodné slovo, Brno 18.3.1969. 
Trojan, J.: Don Giovanni bez metafyziky, Práce, Brno 15.3.1969. 
VS [Straka, Vincenc]: Návrat Mozartova DG, Lidová demokracie, Brno 14.3.1969. 

Schonberg. Arnold: Očekávání + Honeg,per, Arthur: Jana z Arcu na hranici 
27.6.1969, D: Václav Nosek, S: Vojtěch Sto/fa, K: lnez Tuschnerová 
Fukač, Jiří: Dlouho očekávaná premiéra, Rovnost, Brno 2.7.1969. 
Heerenová, Petra: O Honeggerovu oratoriu, rozhovor, Mladá fronta 28.6.1969. 
Heerenová, Petra: Rozhovor před premiérou, Rovnost, Brno 26.6.1969. 
Herrmannová, Eva: Dívka jménem Jana ... , Divadelní noviny XIII, 1969 (22.10.), č.4, s.4. 
p: Moderna na závěr, Svobodné slovo, Brno 17.7.1969. 
ph: Honegger a Schónberg, Práce, Brno 25.6.1969. 
Štědroň, Miloš: Nová koncepce dramaturgie?, Mladá fronta 17.7.1969. 
Trojan, Jan: Jana z Arcu na hranici, Práce, Brno 4. 7.1969. 
Trojan, J.: Arnold Schonberg Očekávání, Práce, Brno 8.7.1969. 

Fibich, Zdeněk: Šárka 
28.4.1970, D: Jan Štych, S: Vojtěch štolfa, K: Naděžda Hanáková 
ed: Nad inscenací Šárky, Rovnost, Brno 5.5.1970. 
Heerenová, Petra: Šárka k výročí osvobození, rozhovor, Svobodné slovo, Brno 24.4.1970. 
jf: Šárka podruhé, Rovnost, Brno 13.5.1970. 
Petrželka, J.: Tvůrčí odkaz Zd. Fibicha, Svobodné slovo, Brno 6.5.1970. 
Trojan, Jan: Mezi mythem a láskou, Práce, Brno 8.5.1970. 
Tůma, Martin: Návrat Fibichovy Šárky, Tvorba 8. 7.1970. 
VS [Straka, Vincenc]: Inscenace Fibichovy Šárky, Lidová demokracie, Brno 15.5.1970. 

Články v periodikách - nad inscenacemi Komické opery Berlín 
Bajer, Jiří: Achillova pata Komické opery? Divadelní noviny 5, 1962, č.23, s.B. 
Brožovská, Jarmila: Felsensteinovy inscenace v Praze, Divadlo 7, 1956, č.7, červenec, s. 597-601. 
Brožovská: Komická opera a my, Kultura Vl, 1962, č.22, s.4. 
Brožovská, Jarmila: Musiktheater- současné operní divadlo? Divadlo 17, 1966, č.2, únor, s. 76-78. 
Brožovská, Jarmila: O současné operní inscenaci, Mladá fronta 21.11.1965. 
Brožovská, Jarmila: Zápas o pravdu v opeře, Divadlo 1 O, 1959, č.1 O, prosinec, s. 780-788. 
Bor, Vladimír: Bystrouška v berlínském podání, Lidová demokracie 31.5.1962. 
Bor, Vladimír: Komická opera zahájila Othellem, Lidová demokracie 26.5.1962. 
Felsenstein, Walter: Příspěvek k diskusi o hudebním divadle 1956, Divadlo 7, 1956, č.7, s. 602-603. 
Felsenstein, Walter: Udělám vše proti stagnaci opery (zaznamenal H.J.Kynass), Hudební rozhledy 

XXXVIII, 1975, č.5. s.220-221. 
Herrmannová, Eva- Lébl, Vladimír: Janáček, Felsenstein, Komická opera, Literární noviny XI, 1962, 
č.23, s.1 a 3. 

Herz, Joachim: O realitě zpívajícího člověka, Hudební rozhledy XIII, 1960, č.18. s.761-764. 
iv [Vojtěch, Ivan]: Dilema operního herectví. Felsenstein 1962, Divadlo 13, 1962, č.7, září, s.52-53. 
Pečman, Rudolf: Felsensteinova koncepce opery, Host do domu IX, 1962, č.7, s.323. 
Pečman, Rudolf: Hudební divadlo k diskusi, Věda a život, 1966, č.3, s.191-192. 
Pečman, Rudolf: Principy hudebního divadla a interpretační styl oper Janáčkových (Kritická 

retrospektiva jako podnět k zamyšlení), Program Státního divadla Brno XLVII, 1977, č.9, s.315-320. 
Procházka, Jaroslav: Dvakrát s Waltrem Felsensteinem, rozhovor, Divadelní noviny 5, 1962, č.16-17 

(26.3.), s.B. 
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Sychra, Antonín: Nad tvorbou W.Felsensteina, Tvorba, 1962, č.23 (4.7.), s.538-539. 
Šefl, Vladimír: KOMICKÁ OPERA a opera, Hudební rozhledy 15, 1962, č.13. s.540-542. 

Články v periodikách - nad Hrdličkovou Kouzelnou flétnou 
Anonym: Tečka za Kouzelnou flétnou, Práce 14.4.1957. 
bor: K novému nastudování ,.Kouzelné flétny", Lidová demokracie 23.1.1957. 
Běhounek, Václav: Poznámky ke dni, Práce 30.1.1957. 
Bor, Vladimír: Po "Kouzelné flétně" v Národním divadle, Lidová demokracie 20.1.1957. 
Brožovská, Jarmila: Odvážný experiment s Mozartem, Kultura 1957 I, 24.1.1957. 
Gazdík, Zdenko: Keď je z čoho vyberať, Večerník Bratislava, 16.3.1957. 
Hach, Jaroslav: Kouzelná flétna, Divadlo Vlil, 1957, č.3, březen, s.219-223. 
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