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     Mezinárodní společnost Oskara Nedbala připravila k 90. výročí úmrtí slavného táborského 

rodáka, skladatele Oskara Nedbala (1874-1930) na loňský rok 2020 festival Rok Oskara 

Nedbala v Táboře. Kvůli covidovým opatřením však byly některé koncerty přesunuty na rok 

letošní.  

 Předsedkyně MSON PhDr. Ludmily Peřinové, Ph.D. jsem se zeptala, které akce byly 

k výročí úmrtí skladatele připraveny, kdy se uskutečnily a jaký měly ohlas. 

 "Celkem bylo připraveno 13 koncertů rovnoměrně rozložených do celého 

kalendářního roku 2020. Vedle toho jsme přichystali ještě přednáškové a edukativní akce i  

výstavu. Bohužel, většina programu od dubna do prosince zaznamenala značnou újmu. V 

červenci a srpnu 2020 v Rajském dvoře augustiniánského kláštera probíhala výstava ´O. 

Nedbal – život a dílo´, uskutečnil se též vynikající recitál houslisty Jaroslava Šonského a 

klavíristy Daniela Wiesnera v gotickém sále Staré táborské radnice 24. srpna 2020 s krásnou 

odezvou. Počátkem loňského roku jsme stihli přednášku dr. Marie Fronkové ´Životní pouť O. 

Nedbala´ v Husitském muzeu (20. II.) a v březnu (14. III.) moji tematickou vycházku s 

výkladem ´Po stopách O. Nedbala´. ZUŠ O. Nedbala vydala leporelo ´O. Nedbal v obrazech´, 

v němž své práce představují žáci výtvarného oboru táborské ZUŠ. Většina festivalového 

programu ale buď provedena nebyla nebo se realizovala v náhradních termínech v letošním 

roce“. 

 Co tedy v prodlouženém Roce O. Nedbala 2020/21 mohli diváci vyslechnout letos?  

„V on-line podobě byl odvysílán koncert Tria Karageorgiev z prostoru Divadla O. Nedbala 

26. března. Těžištěm bylo Nedbalovo komorní dílo. Konečně prvním živým koncertem byl 

večer s názvem ´Mladí Oskaru Nedbalovi´ 23. června v gotické síni. Představili se v něm 

výborní studenti pražské Konzervatoře Jana Deyla, která se zaměřuje na žáky se zrakovým a 

kombinovaným postižením. Další akcí byl koncert nazvaný ´Nedbal a Foerster v gotické síni´ 

31. srpna.“ 

 Na jeho programu byly Nedbalovy klavírní cykly Lettres intimes a Pohádka o smutku 

a štěstí, Lyrické skladby pro čtyřruční klavír a melodramy Laň (na báseň J. V. Sládka) a Tři 

jezdci (na báseň J. Vrchlického) od Josefa Bohuslava Foerstera. Účinkujícími byly Jana 

Chaudhuri a Eva a Ludmila Peřinovy. Čím byly výjimečné  skladby O. Nedbala, které na 

koncertě zazněly, přiblížila L. Peřinová. " Oba jmenované klavírní cykly interpretované 

skvělou Janou Chaudhuri mají vztah k Táboru, neboť zde byly zkomponovány. 

Devatenáctiletý Nedbal, který tou dobou již rozjížděl vzletnou kariéru violisty slavného 

Českém kvarteta,  napsal Intimní dopisy (Lettres intimes) o letních prázdninách 1893. 

Pohádka o smutku a štěstí je výpovědí Oskarova rozervaného srdce z léta 1905. Mladý vdovec 

zahořel vášní k manželce svého kvartetního kolegy. V následujícím roce pak Nedbal s Marií 

Hoffmannovou odešli do Vídně, kde skladatel plně rozvinul svoji kariéru kompoziční a 

dirigentskou.   

 O vystoupení klavíristky J. Chaudhuri, která je laureátkou mnoha národních a 

mezinárodních soutěží a slaví úspěchy doma i v cizině, nám řekla klavíristka MgA. Eva 

Peřinová, pedagožka Konzervatoře Č. Budějovice a ZUŠ O. Nedbala Tábor: "Měla jsem tu 

čest sledovat Janin vývoj od jejích studií na českobudějovické konzervatoři. Dnes již 

absolventka JAMU Jana Chaudhuri  patří mezi největší talenty české mladé klavírní 

generace. Její hra je po stránce techniky mistrovsky dokonalá, nástroj dokáže rozezvučit jako 

orchestr a přitom je její pojetí plné barev, drobných nuancí a strhující hloubky. Mám pocit, že  



jistý vliv na její interpretaci má i spolupráce s manželem, indickým dirigentem Debashishem 

Chaudhurim. Jana prostě s klavírem pracuje jako s orchestrem.“ 
 

 Koncertní melodram spojující básnické slovo a hudbu má v české hudbě dlouhou 

tradici. K nejvýznamnějším tvůrcům tohoto žánru patří J. B. Foerster – letošní jubilant (1859-

1951), mezi jehož třiceti dvěma melodramy jsou i ty, které uvedly na koncertu v gotické síni 

sestry Peřinovy. Zda mohou melodramy oslovit i dnešního posluchače,  jsem se zeptala 

ředitele Husitského muzea Mgr. Jakuba Smrčky, ThD. - místopředsedy MSON,  který je 

také sbormistrem Domina a kontrabasistou Táborského symfonického orchestru Bolech.  

 "Je to především otázka připravenosti posluchačů vnímat přednes poetického či obecně 

literárního textu. K tomu je zapotřebí se vracet, neboť recitace již není běžnou součástí kulturního 

života společnosti. O to náročnější to bylo pro interpretky, které se s tím vyrovnaly citlivě a poutavě 

pro posluchače. Hudební ztvárnění emocionálních rovin sdělení je nepochybně přístupné samo o sobě, 

protože na to jsme zvyklí i z jiných žánrů, v současnosti zejména z filmové hudby."  

 A s jakými nástrahami se při přípravě melodramů potýkaly interpretky, to uvedla 

Ludmila Peřinová. „Melodram je poměrně upozaděná forma, se kterou se v běžném 

koncertním repertoáru setkáme minimálně. Je to škoda. Autoři typu Fibicha, Foerstera, 

Ostrčila věnovali přednesu básně s hudebním vykreslením klavíru případně orchestru mnoho 

úsilí. V evropském kontextu jsou čeští autoři melodramu na špičce. I proto se v Praze 

každoročně koná mezinárodní festival koncertního melodramu. V našem případě jsme se 

musely vyrovnat především s dynamickou stránkou hudby a řeči. V dramatických úsecích 

klavír bouří ve fortissimu akordů a mluvené slovo by snadno mohlo být překryto. Dalším 

specifikem melodramu je poměrně striktní zápis textu nad konkrétními takty a hudebními 

frázemi. Přesto musí přednes působit tempově a výrazově přirozeně, jako by s hudbou plynul 

jedním dechem. Zároveň  je recitátor nucen respektovat správnou deklamaci a rýmy, aby 

rovněž básnický jazyk – jeho intonace a rytmus - plně vynikl. Zvláště v dnešní době celkové 

pokleslosti kultury mluvy považuji snahu o vzkříšení melodramu za velkou výzvu.“ 
  

 Mezinárodní společnost Oskara Nedbala v Táboře pracuje již 10 let. Na jakou příští 

událost se může veřejnost těšit a co je vaší vizí do budoucna? „Doufám, že zájemce budeme 

moci pozvat ještě na podzim letošního roku na křest mé nové knihy „Táborský rodák Oskar 

Nedbal“ vydané Husitským muzeem. V blízké budoucnosti bychom rádi napjali síly k realizaci 

CD nahrávky z Nedbalovy komorní tvorby (klavír, zpěv, housle, violoncello) a jednou snad k 

vytvoření stálé pamětní síně Oskara Nedbala v jeho rodném městě.“ 
 
                                                                        


