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Ředitel Divadla F.X. Šaldy v Liberci Martin Otava nese „svůj kříž“ statečně, podobně jako 
ředitelé většiny oblastních divadel, která jsou zřizována a financována zatím víceméně pouze 
svými městy. Osvícení zřizovatelé těchto divadel (a dalších kulturních institucí), kteří se 
dívají do budoucnosti s otevřeným hledím, se zajisté postupem času přesvědčují o známé 
pravdě, že kultura je zaručeným prostředkem k oživení ekonomiky města a že spolu 
s necitlivými a necitelnými škrty v kultuře se do měst vkrádá místo oživení a kultivace 
klimatu šeď a nuda odlehlé provincie. Mimochodem: rakouské město Linec si právě proto 
v dubnu tohoto roku navzdory finančním potížím otevřelo nové divadlo pro operu, muzikál a 
pro balet a tanec. Právě proto, že myslí dopředu. Po převratu v roce 1989 byla u nás kulturní 
politika téměř tabu jenom proto, že tento terminus technicus používala i komunistická 
terminologie. Chyba – pokud jsme se zřekli nezbytných řádů a zákonů ve prospěch tržního 
hospodářství vymknutého z kloubů, zbytečně jsme potrestali sami sebe. Podřezáváme si 
větev, na které sedíme, takže: Dobře nám tak!

Pokud v rámci 
úsporných finančních opatření zvolíme taktiku hlavy strčené do písku a nutíme stabilizované 
a úspěšné městské divadlo do opatření, která se rovnají jeho likvidaci, bereme sami sobě vítr 
z plachet. Ale divadla bojují o přežití… Mají dvě krajní možnosti: buď se vzdávají jakýchkoli 
nových dramaturgických podnětů a zvou co nejkonzervativnější inscenátory, anebo zvolí jako 
Ostrava a také Liberec jinou cestu, která není návratem k tomu, co zmrtvělo už někdy 
v šedesátých letech minulého století. Ředitel Martin Otava se na takovou cestu vydal – ať 
tedy žije!!! Inscenací Verdiho Síly osudu vyzkoušel již druhého debutujícího mladého 
režiséra, tentokrát Tomáše Pilaře, prvního absolventa mladého pedagoga Tomáše Studeného 
z brněnské JAMU. První v pořadí byla na libereckém jevišti rovněž začínající mladá režisérka 
Linda Keprtová (také z JAMU), která pro svou koncepci Massenetova Dona Quichotta 
získala – stejně jako teď Tomáš Pilař – celý soubor včetně šéfa opery (a zároveň dirigenta 
inscenace) Martina Doubravského a byli za svou práci odměněni na celostátním pražském 
festivalu Opera 2013 Libuškou od komise kritiků. 



Verdiho Síla osudu je tedy už druhým platným pokusem stejného rodu. Dá-li ředitel divadla 
v téže sezóně příležitost dvěma mladým režisérům, kteří jsou evidentně talentovaní a 
prokázali, že jsou schopni předložit průkaznou koncepci inscenace a posléze ji i zrealizovat, je 
to, domnívám se, ta nejlepší investice do budoucnosti. Tomáš Pilař je zároveň scénografem i 
režisérem, pro tentokrát však (domnívám se, že pro dobro věci a pro klid v duši) 
spolupracoval s Alešem Valáškem jako s autorem scény a kostýmů a se světelným 
designérem Danielem Tesařem. Myslím si, že právě Síla osudu je jednou z inscenačně 
nejtěžších romantických oper. Její rozkročení mezi smrtelně vážnou tematikou osudu a viny 
na jedné straně a komickými scénami s bratrem Melitonem a případně i se 
záhadnou Preziosillou na straně druhé je velikým problémem i pro velmi zkušené operní 
režiséry. A to se nezmiňujeme o krkolomně obtížných pěveckých partech všech hlavních 
postav, kde se nešetří velkým hlasovým rozpětím i prudkými kontrasty dramatismu a lyrismu. 
Jak vytvořit celistvou inscenaci – vyhrotit kontrasty nebo usilovat o jejich smíření?

Talentovaný Tomáš 
Pilař vstoupil na jeviště Divadla F.X. Šaldy jako odpovědný umělec. Především ve spolupráci 
s dirigentem Martinem Doubravským zvolili takovou dramaturgickou podobu opery, aby 
posílila určitou posloupnost jednotlivých scén ve smyslu rozvoje příběhu. Jednotlivé scény 
režisér dovedně „stříhá“ co do proměnlivého jevištního prostoru a daří se mu v odpovídajícím 
temporytmu udržet i přestavby, při nichž spouští neprůhlednou bílou oponu a k ní podle 
potřeby přiřazuje zvuk cikád, kvílení severáku, duté zvuky neznámých kroků nebo šumění 
lijáku. Po skvěle zahrané předehře (bravo Martin Doubravský a orchestr) následovaly 
jednotlivé scény, které sice občas poznamenala ne zcela dokonalá souhra orchestřiště 
s jevištěm (to spraví, doufejme, další reprízy), avšak nasazení, s nímž dirigent dirigoval a 
orchestr hrál, byl opět obdivuhodný. Mladí jevištní spolupracovníci šéfa Doubravského 
zjevně animují a motivují k mimořádným výkonům. Sbor dovedně vedený sbormistrem 
Martinem Veselým až na drobná zaváhání také splnil svůj nelehký úkol (včetně živého a 
velmi proměnlivého rozehrání akcí) na jedničku. 

Režisér rozehrává Sílu osudu především jako emotivní příběh a dodává mu druhou rovinou, 
jejímž hlavním hrdinou je především proměňující se sbor, který k příběhu doplňuje jeho 
historické pozadí, krutost války a zabíjení. Tomáš Pilař trvá na psychické angažovanosti 
zúčastněných a neulehčuje jim jejich těžké zpívání, naopak jim dokazuje, že při dostatečném 
pěveckém uvolnění jsou schopni naplnit i mnoho jemných detailních akcí (například Leonora 
se při nelehkém duetu s Donem Alvarem převléká za chlapce a podobně). Mladí pěvci vždy 



nedosáhnou zcela precizních výkonů, stane se, že se nevydaří jedna ze zvláště obtížných 
výšek, avšak jejich soustředěné osobní nasazení dává divákům na drobné zaváhání okamžitě 
zapomenout. Jmenujme Leonoru již zkušenější Lívie Obručník Vénosové (angažováné 
v libereckém souboru) nebo kouzelně bezprostřední Preziosillu začínající Alžběty 
Vomáčkové (obě z kvalitní pěvecké třídy paní profesorky Brigity Šulcové z Pražské 
konzervatoře), přesvědčivého Dona Alvara Rafaela Alvareze (tentokrát je Ink Alvaro snědý 
od přírody) nebo Dona Carla Jiřího Kubíka, který ve druhé polovině opery dal do svého 
pěveckého výkonu opravdu vše a zaslouženě zazářil. V neposlední řadě vyzvedněme výkon 
Jiřího Přibyla, který působivě představuje charismatickou postavu starého Markýze z 
Calatravy a Otce Guardiana a světlejší střední polohu svého hlasu doplňuje krásně znělými 
hloubkami i výškami. 
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Pilařovo chytré a logické členění jednotlivých scén diváky bezesporu zaujme. Jednotlivé 
výjevy jsou od sebe výrazně odděleny rozdílným umístěním na jevišti a také panoramatickým, 
patřičně proměnlivým dramatickým svícením. Teprve na konci předehry stoupá bezpečnostní 
opona a odhalí oponu sametovou. Za ní je klaustrofobicky působící místnost s šedými černě 
výtvarně pojednanými stěnami, z nichž vede několik tu širokých tu úzkých nepřiznaných 
vchodů, které podle potřeby odkryjí bílý či jinak světelně barvený zadní horizont (červený u 
Leonořiny jeskyně). Začátek – výchozí situace: Leonořina ložnice včetně lůžka, otec Markýz 
z Calatravy za účastí svého syna Dona Carla něžně ukládá ke spánku svou dceru Leonoru – 
podává jí panenku oblečenou do svatebního roucha a zachází s ní jako s nedospělou. Ona 
opravdu do značné míry taková je – první krizová situace však na sebe nenechá čekat. 
Leonora není schopna se rychle rozhodnout, zda uteče s Donem Alvarem nebo zůstane 
s milovaným otcem a hloupá náhoda způsobí, že z Alvarem odhozené pistole vyjde výstřel, 
který jejího otce smrtelně zraní. Nevinní vinní se rozprchnou a ve světě se sobě vzájemně 
ztratí. 

Sbor představuje ve Verdiho opeře celou řadu rozdílných společensky podřízených skupin lidí 
a mění se v ně s pomocí drobných, ale výrazných kostýmních doplňků, které svými akcemi 
podtrhuje ta zvláštní Preziosilla, která spolu s malou holčičkou nesoucí panenku propojuje 
oba tyto záměrně odlišené světy – svět dramatického příběhu plného emocí a svět 
stylizovaného dějinného kontextu. Krásná dlouhonohá a patřičně cynická Preziosilla pomáhá 
verbovat mladíky do války – uvazuje jim na levý rukáv červené šátky a později je od padlých 
zase vybírá (jediný Don Carlo má šátek černý jako znamení své nesmiřitelné nenávisti), aby 
s rukama namočenýma do umělé kanoucí krve tančila vítězně nad mrtvolami. V tomto pojetí 
zní její „rataplan“ jako děsivý odraz válečných hrůz – bravo dirigent, sbormistr, režisér a 
všichni spoluúčinkující. Poprvé jsem na jevišti pochopila tuto pasáž jako nezbytnou součást 



Verdiho opery.
Jestliže se režisér rozhodne, že inscenuje příběh, musí tomuto cíli přizpůsobit i stylistiku práce 
s herci. Hlavní postavy vede k „přirozenému chování na jevišti“ s podporou věrohodné 
quasirealistické emocionality, se sborem pracuje spíše s důrazem na pohybovou stylizaci. 
Kromě toho je vysoce stylizovaná postava ušlechtilého Otce Guardiana, který je někde v půli 
cesty ke zcela statické siluetě Panny Marie (?) která se objevuje v pozadí při Leonořině pouti 
do kláštera. Jakmile se Leonora dostane do společnosti Otce Guardiana, přenáší se na ni spolu 
s klidem a vyrovnáním i jeho stylizované pohyby. Otec Guardiano je vysoká mravní autorita a 
je důležité, že jej představuje týž pěvec, který je obsazen také do role Leonořina otce Markýze 
z Calatravy, jenž v závěru pronáší slova odpuštění. Jako posel od autority nejvyšší nakonec 
přibíhá dívenka, která zahynula jako první. Celá v bílém odnáší od zesnulé Leonory něžný 
bleděmodrý šátek smíření. 

Ticho, padá opona a teprve když je skoro dole začíná obecenstvo nadšeně tleskat a počet opon 
je překvapivý. Řekla bych, že diváci pochopili, že byli svědkem další inscenace, kterou jejich 
domácí soubor vytvořil doslova srdcem. Bravo účinkující, bravo ředitel Martin Otava, protože 
nepatří k těm, kteří se bojí do lesa. Máme-li v současné době hned několik mladých 
talentovaných režisérů, dejme jim možnost pracovat. Kdo chce vidět nástupní inscenaci Lindy 
Keprtové a Tomáše Pilaře v oblastním kamenném divadle, může se přijet podívat do Liberce. 
Tuto prioritu už městskému divadlu nikdo neupře.



A teď ještě ten 
neodbytný otazník, který navazuje na úvod recenze: pochopí liberecký magistrát, že měl 
neobyčejné štěstí, protože vsadil na správného koně, který jim dělá dobrou reklamu a že bez 
peněz se kvalitní operní divadlo opravdu dělat nedá? To je otázka, která visí ve vzduchu (a 
nejen v Liberci). 

Hodnocení autorky recenze: 90 % 
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