


Kniha 145 x 205 Margita.indd   1Kniha 145 x 205 Margita.indd   1 1.4.2014   12:27:481.4.2014   12:27:48



© Štefan Margita, Michaela Zindelová, 2001, 2014
Cover Photo © Lucie Robinson, 2014
© NAKLADATELSTVÍ XYZ, 2014

ISBN 978-80-7388-794-0

Kniha 145 x 205 Margita.indd   2Kniha 145 x 205 Margita.indd   2 1.4.2014   12:27:481.4.2014   12:27:48



Bez  omezení

Michaela Zindelová 

Štefan Margita

II. přepracované a doplněné vydání

Kniha 145 x 205 Margita.indd   3Kniha 145 x 205 Margita.indd   3 1.4.2014   12:27:481.4.2014   12:27:48



Úvod 

Kniha 145 x 205 Margita.indd   4Kniha 145 x 205 Margita.indd   4 1.4.2014   12:27:481.4.2014   12:27:48



Nepromarnit 
svou šanci

Kniha 145 x 205 Margita.indd   5Kniha 145 x 205 Margita.indd   5 1.4.2014   12:27:481.4.2014   12:27:48



6

ÚVOD

My dva, s Míšou Zindelovou, se známe léta, poznali jsme 
se na několikatýdenním dramatickém turné opery Národ-
ního divadla v roce 1995 po Japonsku. Vyžehlila mi jednou 
v šatně bílou košili a o pár měsíců později jsme spolu nato-
čili dlouhé interview do její knížky o opeře, na kterém jsem 
nic neopravil. Prohlásil jsem tehdy: pokud jednou napíšu 
knížku, budu ji psát s tebou! Hanka v tom okamžiku zbyst-
řila a za čtrnáct dní už psala s „mojí“ autorkou monografi i 
...než to zapomenu. Vyrovnáme teď „skóre“, oba budeme 
mít po dvou životních příbězích.

Podle mého názoru má knížka memoárů smysl, pokud vy-
chází v době, kdy je člověk na výsluní. Já takovou situaci využil 
a využívám znovu. Kdybych čekal na okamžik, až budu sám se 
sebou stoprocentně spokojený, asi bych nikdy nic nesepsal… 
Úplná spokojenost podle mne neexistuje. A proč se vlastně 
knížka jmenuje Bez omezení? Věřím na horoskopy, věřím na 
I-ťing, starodávnou čínskou Knihu proměn, vyložil jsem si ji 
i na úspěšnost prvního knižního projektu. Můj výklad po-
tvrdil, že mám knížku udělat. Vyšlo mi heslo: „Bez omezení. 
Ambice jsou veliké, ale připravte se, že se uspokojíte s něčím 
trochu menším! Nabízejí se velké možnosti, nepromarněte ži-
votní šanci tím, že byste se rozptylovali podružnými detaily!“ 
Ale protože se jednalo o vážné rozhodnutí, zkusil jsem si to 
ještě jednou. A znovu vyšlo: „Bez omezení.“ Usmál jsem se, 
skutečně mám rád neomezené a neomezující věci.

Hodiny mého života asi pořád neodbíjejí správný čas na 
memoáry, v první knížce se mi zdál přelom století správnou 
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situací k přemýšlení o místě, na kterém jsem se ocitl – a kam 
se dostalo jen málo lidí v mém věku. Vše, co se mi poved-
lo, není jednoduše získané a už očekávám, že po získání 
„plusového znaménka“, nástupu na další metu, následuje 
nějaká nepříjemnost, varovné „minus“. Nebojím se, vlast-
ně už facku, zpětný náraz, očekávám automaticky. Ať se to 
komu líbí, nebo ne, opera je svým způsobem také obchod 
pro vyvolené… A její zákulisí? Objeví se tam stejné osudy 
i emoce, jaké ve svých textech připsal geniální Shakespeare 
činoherním kolegům: nešťastné lásky, velké nenávisti, zá-
vist s nepřejícností a také zrazená přátelství.

Někdo by namítl, že mít knížku v pětačtyřiceti je moc brzy 
a teď třeba také… Už trošku pozdě. Každý si ale okolnosti, 
které ho k veřejné „zpovědi“ vedou, musí sám zvážit. Snažil 
jsem se o maximální otevřenost a na tom se nic nemění ani 
dnes. Knížku mi v roce 2001 pokřtila Hanka, přišlo hodně 
lidí, ale… Původní nakladatel, kterému už naštěstí vypršela 
licence, nás nikdy neinformoval, jak si knížka na trhu stojí, 
a zkomplikoval nám poněkud i druhé vydání. Podařilo se 
mu totiž ztratit objemnou tašku se všemi fotografi ckými pří-
lohami – moje léta uchovávané vzpomínky na dětství, mlá-
dí, první role. Přivezl jsem je tehdy kvůli knížce od rodičů 
a ani ve snu by mě nenapadlo, že se něco podobného může 
„specialistovi na knížky“ podařit! Podobná neprofesionalita 
mi na začátku 21. století připadá nemyslitelná…

Věřím na osud a dobře vím, že se v mém lvím znamení 
setkaly zdravé sebevědomí i pokora. Často musím přemýš-
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let, které z těch protikladných charakterových vlastností 
mám dát za pravdu. Už také vím, že při každém životním 
kroku jsem dost zranitelný. A nadevše nenávidím zlobu 
a nenávist. Ve chvíli, kdy mě někdo skutečně zraní, ne-
dávám nic najevo, ale trpím. Někdy trvá hodně dlouho, 
než se z toho dostanu. Říkám pravdu. Buď ji někdo snese 
a chce ji slyšet, nebo nechce, ale u mne neexistuje nic ne-
rovného. Vypjatost a dramatičnost situací, které takový na 
rovinu řečený názor s sebou nese, znám nejen z operních 
příběhů, ale také z vlastního života. Od fantazie k odvaze, 
tak vypadá kyvadlo mého času. Lvi dělí „svůj svět“ na lidi, 
kteří je mají rádi, anebo ty druhé, co je nesnášejí. Snad až 
příliš černobílé vidění, ale na druhou stranu mi připadá 
čisté, jako řez nožem. Rázná gilotina. Jsem pověrčivý a ne-
snáším střední cesty. Život podle rčení zlatá střední cesta 
– to pro mne není způsob existence... Nejlepší je široká 
životní dálnice, co vede samozřejmě dopředu, nemá žádné 
mantinely, omezující hranice. Beru rád všechno, nebo nic! 
Ale přece jen dnes už bývám daleko diplomatičtější, roz-
myslím si kdejaký duel. Margita posílá na souboj jenom 
Lenského…

Když jsem kdysi seděl ve Vídni v hledišti opery a poslou-
chal Plácida Dominga, nastal okamžik, kdy jsem si povzde-
chl: „Bože, kdybych tak zpíval!“ Moje sebevědomí klesalo 
povážlivě k bodu mrazu, ale už nazítří mne právě jeho hlas 
tlačil dopředu, dál. Nikdy jsem se nepovažoval za jedničku, 
znám své chyby. Ovšem člověk nezpívá proto, aby ukazo-
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val svoje nedostatky, ale proto, aby ukázal, co umí. Musel 
jsem si vybírat role, ve kterých vyniknu pěvecky i herecky. 
Každý operní intendant dobře ví, kde je moje specializace, 
moje doména. V posledních desetiletích jsem nepřijal roli, 
o které vím, že ji nemohu stoprocentně odvést, zazpívat. 

Na rozdíl od mnohých kolegů v sobě živím vnitřní se-
berefl exi, se kterou odmítám sebelepší nabídky – role často 
přicházely v době, kdy bych si spíše ublížil. Někdy si oprav-
du rád počkám – třeba už skoro hotovou druhou knížku 
jsem musel odložit kvůli svému dalšímu angažmá v Metro-
politní opeře, i natáčení cédéčka, ale leccos díky času zase 
úplně dozrálo… A knížka získala svou konečnou podobu.

První knížka Bez omezení, myslím si, vyšla spíš jako 
story manžela Hany Zagorové, stával jsem se známým. 
Pár lidí možná zajímal i ten operní svět. Ale kariéra se 
pohnula významně dopředu, jedná se o moje průběžné 
inventury. Já své příznivce neopouštím, chystám se ještě 
na závěrečný opus, inventuru, až jednou kariéru skutečně 
pověsím na hřebík. Žádná z mých „tenorstory“ by nebyla 
úplná bez mé milované ženy Hanky. Zpočátku, přizná-
vám, to byla především touha přiblížit se jí, strávit s ní pár 
dní. Byla to i chuť mít hvězdu v posteli. Až když jsme si 
navzájem uvěřili, začalo naše již víc než dvacetileté part-
nerství nést další ovoce – a já bych každému přál podob-
nou pohodu a jistotu. První věc, kterou Hanka namítla, 
když jsme uvažovali o sňatku, byla, že nemůže mít děti. 
A zda vím, že půjdu do vztahu se ženou o deset let starší. 
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Je jistě možné, že bych dnes měl stejně starou manželku, 
jako jsem já, nebo také o deset let mladší, ale třeba bych 
nebyl šťastný. Nemám dítě, mám o deset let starší man-
želku. A jsem šťastný.

Intermezzo

Co už vím:
Pěvecká kariéra je kázeň, odříkání, umělecká rutina (vždyť 
festivaly, koncerty a operní domy jsou víceméně stejné), pu-
blikum je ale rozdílné, a pro něj zpívám. Pro mě je každé 
představení velký svátek a velká dřina – nešetřím se, jedu na-
plno. Často odhadnu podvědomě výsledek představení už před 
samotným začátkem.

Moje pěvecká orientace nebyla sice zpočátku cílená, ale 
když jsem svou šanci pochopil, chtěl jsem v tom, co dělám, 
vyniknout. Zůstal jsem soutěživý, dominantní, plný ambicí, 
chci si udržet ve své profesi pozici.

Miluju světla refl ektorů, pohrávám si s nimi, nikdy mne 
neomrzí ten barevný fl irt s nimi – uprostřed jeviště se cítím 
nejpříjemněji, nerad se o ně s někým dělím.

Strašně rád v divadle zkouším, pokud to má nějaký smy-
sl, nerad ale opakuju – pak už nevydávám nic nového. Když 
dlouho zkouším stejnou scénu, přímo cítím, že už věc nedělám 
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dobře. Až po chvíli, po pauze, jsem schopný novinek. Musím 
získat čas všechny věci si v hlavě urovnat.

Nesnáším namyšlené kolegy, špatné režiséry a konfl iktní 
dirigenty.

Přál bych si, abych si k odchodu ze scény vybral vhodný 
moment, vycítil tu pravou chvíli, kdy sláva ještě nepřechází ze 
zlatého do stříbrného období.

Kudrjáš v Dallasu
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I. KAPITOLA

Slovenské Košice, místo, kde jsem se narodil, jsou malé, ale 
krásné. Jak se později ukázalo, rodné hnízdo mi začalo být 
časem trochu těsné. Ale takové asi připadá všem ambicióz-
ním mláďatům před odletem. Vracím se sem pořád rád... 
Narodil jsem se jako chtěné a očekávané dítě, na začátku 
srpna (3. srpna 1956, podle mne ve velmi dobrém zname-
ní, jako pravý Lev – přesně v půlce znamení). V prvních 
letech svého života jsem si neuvědomoval, že nějaké zna-
mení existuje, zato později mi znalost toho, co mé znamení 
nese s sebou, v lecčems hodně pomohla. V rodině mě kro-
mě rodičů očekávali dva starší bratři, o deset let starší Jano 
a Petr, starší o šest let. Kupodivu rodiče nečekali holčičku, 
už dopředu počítali s dalším klukem. Jaké že jsem byl dítě? 
Normální, hodně zvídavé. Stal jsem se miláčkem celé ro-
diny – svůj přídomek, nejmladší z rodu Margitů, „Pišta“, 
jsem si dobře uvědomoval a přiznávám, že jsem ho, hlavně 
v období kolem puberty, uměl využívat.

Moje maminka Edita je poloviční Maďarka, její otec se 
jmenoval Farkaš, hrál jako činoherec v Košickém divadle 
a jedno období byl také ředitelem této scény. Jako zvlášt-
ní souvislost našeho rodu, jisté kontinuity, maminka měla 
datum porodu stanovené na pozdější dobu, a když jsem se 
narodil ve stejný den jako dědeček, byla šokovaná, přála 
prý si, abych jednou dosáhl podobně zajímavého postavení 
jako on. Dědeček Farkaš byl v Košicích velmi oblíbený, já 
sám si na něj ovšem, stejně jako na babičku, téměř nepa-
matuju. Podle různých svědectví býval jako direktor mí-
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rumilovný a sympatický. Rád tomu věřím – jednou jsem 
dědečka sledoval ze stařičkého záznamu hry, kde účinkoval. 
Bohužel další vzpomínky na své prarodiče nemám, znám 
je jen ze střípků vyprávění. Jen velmi matně si vybavuji, 
že jsem s babičkou chodíval na přístavky do Košického di-
vadla: dívali jsme se společně na pohádky. Divadlo mě už 
jako malého kluka oslovovalo, nejvíc na mě působila jevišt-
ní světla a nádherná plocha jeviště…

Moje máma kromě péče o početnou rodinu pracovala 
jako ředitelka městské pobočky Sazky a Sportky. V zaměst-
nání byla stále obklopená společností, miluje lidi a nade-
vše pak komunikaci s nimi. Znám už dokonale její osobní 
přímou úměru radosti, která znamená, že čím víc osob se 
v její blízkosti pohybuje a čím jsou mladší, tím lépe a ve-
seleji se cítí. Odmalička si pamatuju, že mámě lidé říkali 
„Grófka“ nebo „Čardášová princezna“ – zvykl jsem si na 
to a ani mne ta přezdívka nepřekvapovala. Jednou mne, už 
jako studenta konzervatoře, pozvala doktorka do ordina-
ce slovy: „Tak, Štefan Margita s Čardášovou princeznou, 
pojďte dovnitř!“ Myslím, že hodně ze své povahy jsem zdě-
dil po mámě, určitě v rysu milé, zdravé drzosti. Máma se 
třeba nikdy nezabývala tím, že před ní stojí padesát lidí na 
banány, ona je měla za pět minut, vždycky to nějak udělala. 
Táta Jan byl ovšem její pravý opak, ten by stál v obchodě 
poctivě i tři hodiny... Máma byla o dva roky starší než táta, 
a pokud si pamatuji, musela mít s třemi kluky na nás, jak 
se říká, tvrdou palici. Moc s námi o věcech nediskutovala, 
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když třeba řekla, že se vynese smetí, a ti dva starší prohlásili 
s odkazem na mne: „To Štefan!“, a já neudělal nic, máma 
ještě chvilku počkala, a pak nám vysypala koš rovnou na 
podlahu do pokoje. Žádné rozčilování, ale moc se s námi 
nepárala, i tak si ale užila své. 

Bydleli jsme v prvním patře. V domě opravovali střechu 
a my tři jsme do té výšky vylezli, naplnili jsme si předtím 
koupené prezervativy vodou a házeli je dolů. Jak známo, gu-
mová ochrana je velmi odolná záležitost, divím se dodnes, že 
se tehdy nikomu nic nestalo. Jasně, pár facek potom padlo. 
Anebo: v centru Košic, kde jsme měli byt s balkonem ve tře-
tím patře, jsme se všichni tři jednou dohodli, že prolezeme 
zábradlí a dostaneme se až na konec balkonu. Máma přišla 
v nejlepším, když se její benjamínek konečně ocitl až na dru-
hém konci! Dostala mne odtud sice v klidu, ale byla prý na 
infarkt. Pak nás všechny tři pěkně zmastila. Párkrát jsem od 
ní chytil pořádný pohlavek a jen se divím, že jich nebylo víc... 
Když někdy doma vzpomínáme, máma se smíchem dodává, 
že jsme sice byli hrozní, ale že nejhorší byl „ten čtvrtý“, táta 
– ten totiž neposlouchal vůbec. Máma si vybrala zaměstná-
ní, do kterého nemusela brzy vstávat – nesnáším podobně 
jako ona časné odjezdy, ranní vstávání, mívám téměř celý 
den zničený. Vydržím jako správná sova být bdělý dlouho do 
noci, ale ranní hodiny z celé duše nenávidím. Máma praco-
vala sice až od deseti, ale mnohdy také třeba do šesti.

A táta? Byl šéfem zdejší elektrárny, ale co nás děti nej-
víc zajímalo, byla jeho mnoholetá činnost v Mezinárodním 
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maratonu míru. Spadal pod něj také košický stadion, kde 
se pořádaly koncerty, a ty nás tři zajímaly. Jinak jsme o ten-
hle běžecký svátek nijak zvlášť nestáli, nebyli jsme sportov-
ně založení. Naučil jsem se sice lyžovat, bruslit, jezdil jsem 
samozřejmě na kole, ale jen Jano, jako jediný ze tří bratrů, 
chodil dlouhé roky na šerm. Ostatně právě on, který se 
tátovi nejvíc podobá, po něm také převzal štafetu organi-
zace tradičního košického běhu. Pokud chce někdo analy-
zovat náš vztah s Hankou od úplných začátků, tak jsme se 
poprvé setkali na stadionu v Košicích. Mělo to jen jednu 
vadu – ona o mně nevěděla. Na koncertech Hany Zagoro-
vé jsem totiž sedával v první řadě, volňásky byly jedinou 
pro tátu snesitelnou formou „protekce“. Táta byl dlouhé 
roky hlavou celého maratonu, věnoval se mu od konce roč-
níku a vyhlášení vítězů až do startu dalšího ročníku. Jeho 
datum bylo přesně stanovené na první říjnový víkend – to 
vždycky dopředu trpěl, přál si, aby vyšlo počasí, a toužil 
po větším uznání celé akce. Celé vypětí několika měsíců 
před konáním každého dalšího běhu bylo tak velké, že se 
dokonce stabilní stres stal největší příčinou tátova pozdější-
ho srdečního infarktu. Každý rok navštěvoval maraton jako 
čestný host, ta královská disciplína se pro něj skutečně sta-
la celoživotním koníčkem. Po tátovi jsem „převzal“ hodně 
z celkové fyziognomie, výraz i výšku. Teď, po svém zhub-
nutí, se mu prý podobám čím dál víc. 

Rodiče jsem vždycky vnímal jako báječný manželský 
pár. Bylo zvláštní, že když se někdy spolu chytili, pohádali 
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se, nejednalo se obyčejně o komplikovanou věc, ale naopak 
běželo o hloupou maličkost. A když už vznikla šarvátka? Ta 
potom trvala třeba tři dny... Táta, který rád vařil, vešel do 
kuchyně a prohodil poznámku, že by to vařil trochu jinak. 
Kvůli koření nebo omáčce byli schopní se pohádat a dlouho 
spolu nemluvit! Jako dítě jsem nad tím mudroval s neodbyt-
nou otázkou: Proč jen se kvůli jídlu může někdo hádat? Ale 
poučení jsem si z toho vzal: když někdy vařím a vidím, že 
pokrm nechutná, je mi to fuk a nabídnu něco jiného. Han-
ka je v tomhle jiná, trápí ji, když si dá s něčím práci a ono 
se to nepovede. Stalo se to vlastně jen jednou, v úplném 
začátku našeho vztahu, že zkazila koprovou omáčku…

Naši se v Košicích seznámili, vzali se a máma stále stojí 
(i po své devadesátce) za zájmy svých dětí. Doma jsme 
měli naprosto přímé vztahy, všechno se říkalo pěkně na ro-
vinu. Samozřejmě, někdy se ostře diskutovalo, ale všichni 
jsme věděli, že chceme dospět k nějakému řešení. Máma 
uměla skutečně vykouzlit správné voňavé zázemí domo-
va, po kterém každé dítě touží. Snad právě pro přípravy 
na první Vánoce v Košicích jsem si tyhle svátky uchoval 
jako nejmilovanější. Hodně dlouho jsme díky celé atmo-
sféře u nás doma věřili, že existuje Ježíšek. Nepsali jsme 
mu sice jako jiné děti, nikdy jsme nebývali ani u stavění 
stromečku. Šlo o stabilní součást rodinného rituálu. Táta 
na Štědrý den někam pravidelně zmizel a máma tvrdila, 
že šel přikoupit rybu, protože bylo málo porcí – prostě 
nás klasicky rok co rok oblbovali. Byl jsem dost hodné 
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dítě a vánoční dárky jsem pečlivě ochraňoval – měl jsem 
je ještě o hodně let později.

Divadlo mě už jako malého kluka oslovovalo, nejvíc na mě 
působila jevištní světla a nádherná plocha jeviště…

Velmi často jsme se vypravovali z Košic do Budapešti 
a už při těch dětských cestách jsem cítil obrovský rozdíl 
mezi těmi dvěma krajinami. Dlouho jsem tomu všemu ne-
rozuměl, ale naše cesty jsem vychutnával: vždyť za pouhé 
dvě a půl hodiny jízdy vlakem jsem se ocitl někde úplně 
jinde. Byl jsem nadšený z plných výloh a krásného zboží. 
Jednou si mého nadšení všiml kolemjdoucí starý pán a po-
vídal: Jednou to všechno bude u vás! Každý rok jsme také 
s rodiči jezdili k Balatonu. Jednou, právě o prázdninách 
roku 1968, dostal táta nabídku z práce na zájezd na Makar-
skou riviéru. Pojedeme k moři! Skutečně nejlepší myslitel-
ný dárek k mým srpnovým narozeninám. Jen jednu chybu 
tohle slunné léto mělo, na očekávaný výlet za hranice běž-
ných možností s námi neodjel bratr Jano, který neudělal 
zkoušku z matematiky. Proseděl jsem noční cestování v na-
prosté nedočkavosti, jaké vlastně to moře bude? Na místo 
jsme dojeli ještě v noci za hrozného počasí, ale ráno bylo 
nádherně slunečné. Otevřel jsem balkonové dveře dokořán 
a uviděl všechnu tu nádheru – palmy a vlnobití.

 O dvě hodiny později se nám kdosi z místních snažil 
vysvětlit, že jsou u nás Rusové. Kdybychom tehdy byli jako 
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rodina kompletní, asi by se můj život odvíjel docela jinak. 
Máma totiž všechny hosty lákala vůněmi svých pokrmů. 
Jednou připravila pikantní lečo a naši němečtí sousedé 
nám po ochutnávce nabídli pomoc při otevření maďarské 
restaurace v Německu. Zůstali jsme na Makarské čtrnáct 
dní, bez jediné zprávy o bratrovi, a prvním vlakem jsme 
se vrátili domů. Mámu si vybavuju smutnou a v slzách, 
nejistou a v očekávání, zda najde svého nejstaršího v po-
řádku. Od té doby jsem nikdy na Makarské riviéře nebyl, 
ale přál bych si se tam ještě někdy vrátit. Už kvůli lidem, 
kteří se chovali báječně, při nákupu na trhu nám zboží dá-
vali zadarmo, vozili nás na výlety, aby nás trochu zabavili 
a odvedli od starostí. První vzpomínka spojená s mořem 
měla hořkosladkou příchuť, ale dodnes mám před očima tu 
jasnou kouli slunce a vlny v azurovém moři. Mořská pláň 
pro mne sice zůstává nikdy nekončící záhadou, ale pokaždé 
vítaným, báječným místem pro relaxaci.

Začal jsem chodit do školy a hned začaly i problémy. 
Jako žák jsem býval strašný. Zajímavé ovšem bylo, že i když 
jsem někdy nosil domů pětky, učitelé se mi snažili pomá-
hat. Katastrofální byl mimo jiné vztah k hudební výchově! 
Vyučovací předměty se mi v hlavě dělily na ty zábavné a ty, 
co jsem nesnášel. Když nade mnou zase už visel další prů-
švih, přicházel jsem domů a říkal mámě: „Prosím, obleč se 
hezky, musíš do školy!“ Táta takové věci ani neuměl – udě-
lal by to pouze ve zcela hraniční situaci. Až na konzervatoři 
jsem se začal učit o hodně líp...
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Protože mezi námi třemi byl dost značný věkový od-
stup, přicházel také čas, kdy se bráchové se mnou ne-
bavili, ale mně to nijak zvlášť nevadilo. Když jednou 
Jano odešel na rande, okamžitě jsem se nastěhoval do 
jeho pokoje. Pouštěl jsem si desky a prohrabával se mu 
v knihovně, kde jsem objevil hodně zajímavý svazek 
o sexuální výchově… Byl jsem právě v nejzajímavější 
části toho pojednání, když se vrátil. Holka nepřišla na 
schůzku a na světě byl další průšvih! Jano si dokonce 
přimontoval na dveře svého pokoje ochranný zámek. Až 
později, když jsme už měli vlastní koníčky, k podobným 
„incidentům“ nedocházelo.

Jsem typicky městské dítě, dokonce spíše „poddruh“ 
velkoměstského člověka. Dělení obyvatel na chalupáře a ty 
druhé jsem nikdy nedokázal pochopit. Když jsem se objevil 
v Praze, byly mi hodně vzdálené víkendové invaze lidí na 
chalupy a zpět – nechtěl jsem tomu vůbec uvěřit! U nás ví-
kend vypadal docela jinak: v pátek jsme všichni sedli na vlak 
a jeli jsme do Budapešti, vychutnávali jsme krásnou atmo-
sféru na hlavní třídě v noblesní kavárně Hungaria, kam nás 
máma brávala – s hereckou společností, lidmi, které jsme 
znali z televize. Chodilo sem i hodně populárních zpěváků. 
Kdykoliv tam člověk vešel, někdo ze známých osobností 
tady právě popíjel kávu nebo diskutoval. Doma jsme běžně 
mluvili a mluvíme maďarsky, sledovali jsme maďarskou te-
levizi, později jsme se seznámili s jednou zpěvačkou, která 
nás brala do společnosti, která by jinak pro nás zůstala uza-
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vřená. Podobná setkání mi neskutečně imponovala, bylo to 
nevědomé přičichnutí k uměleckému světu.

Ve všech dalších projevech jsem se choval jako dítě 
z města – jen zpovzdáli sleduji sportovní disciplíny, do-
dnes si rád posedím v dobré restauraci, projdu se po městě, 
chodím se dívat do malých butiků. Nejsem opravdu „cha-
lupář“, a to mi všichni musí prominout, když se rodinná 
chaloupka Zagorových prodala, ulevilo se mi. Zůstává ve 
mně ten dětský zážitek velkoměsta s jeho hlučností, svět-
ly, architekturou – ten rytmus mám prostě pevně v krvi... 
Co jsem si odnesl z dětství? Velký smysl pro rodinu, úctu 
k rodičům, kteří mě chápali, orientovali mě na směr, který 
se mi zalíbil a měl nějaký smysl. Umím vnímat druhého, 
ale zároveň si vždycky dokážu stát za svým... A dokážu si 
„své“ vydobýt.  Jako rodina jsme byli – a stále jsme – zcela 
kompaktní, nerozluční. A tak to má být. 

Dlouho v naší rodině zůstávala velká jistota: věděl jsem, 
že zase pojedeme na Vánoce do Košic, že s tátou budeme 
pod stromeček stavět kufry plné dárků a u stolu nás bude 
třináct. Máma navaří, prostě vánoční pohoda jako obyčej-
ně. Bohužel je nás dnes kolem stolu o jednoho míň, o tátu. 
Jeho bolestný odchod tenhle pevný kruh naboural… Když 
táta zemřel, působila navenek nejsilněji z celého rodu máma 
– ale jen dokud jsme byli s ní. Snažila se nás držet s hlavami 
nahoře! Ale když jsme odjeli – celý ten stres padl na ni. 
Přišla o lásku, která trvala celý její dlouhý život… S námi 
zůstala máma (přes devadesát), která dál udržuje tradice, 
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na které jsme si doma zvykli. Na mámu byl a je, v časech 
dobrých i zlých, vždycky „spoleh“, některé věci jsou u ní 
příjemně neměnné. Když zavolám, okamžitě reaguje, v mi-
nutě je připravená něco zařídit a pomáhat. Někdy se mi 
v souvislosti s ní vybavuje maďarské přísloví: Proč se lidé 
nechovají k sobě jako matky ke svým dětem?

V roce, kdy jsem končil devítiletku, se zdálo nemyslitelné, 
abych se vydal ve stopách bratrů, kteří oba studovali „strojár-
nu“, technické předměty. Deskriptiva a geometrie pro mne 
zůstaly provždy velkou neznámou. Patřily mezi předměty, 
které stály zcela na okraji mého zájmu (a prospěch vypadal 
podle toho). Naštěstí v Košicích otvírala brány dokořán nová 
střední škola, umělecká průmyslovka. Ta humanitní specia-
lizace se mi zalíbila, měl jsem spolužačku, která krásně ma-
lovala a chystala se tam. Já sice kreslit neuměl, ale dostal 
jsem se přece jen na obor umělecká fotografi e – s výhružně 
vztyčeným ukazováčkem: Brzy se uvidí, co s tebou dál! V za-
čátcích s nutnou fi nanční dotací zase vypomohli rodiče, mu-
seli koupit fotoaparát a zvětšovací přístroj. Začal jsem fotit 
Zenitem 40, a kupodivu mi to šlo a bavilo mě to.

Na střední škole vládla domácká, příjemná atmosféra. 
Na stejný obor se mnou do ročníku chodila dcera ředitele 
školy Valika Hanáková, na svůj věk velmi vyspělá, a já vedle 
ní zase mohl vyniknout. Ona mohla kdykoliv do ředitelny, 
i když tam její otec nebyl, půjčila si jeho klíčky od auta 
a klidně jsme se spolu (samozřejmě místo deskriptivy) pro-
jížděli po městě. Pořád nám to procházelo, až jednou přišel 
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její táta, pan ředitel, k autu s ještě teplým motorem. A bylo 
to! Skoro každý zažije ve školních lavicích někoho, s kým 
má problém. Deskriptivu nás učil akademický malíř Voj-
těch Seliga, jednou si prohlížel můj výkres a nevěřícně vy-
křikoval: „Co to je za nesmysl?“ A do školy nastoupila jako 
vždy šik ustrojená máma (ostatně smysl pro pěkné kvalitní 
věci měla snad daný už v genech). Profesorovi tehdy při-
znala, že obdivuje jeho obrazy: „Vy jistě máte pochopení 
pro bohéma, vždyť jste právě takový!“ dodala svým melo-
dickým hlasem. Zase to vyšlo, z deskriptivy jsem měl do-
konce za tři! Stejného učitele jsme měli také na technické 
kreslení. Jednou měl pro nás, studenty umělecké fotografi e, 
zvláštní úkol, kresbu ženského aktu. Přivedl nám dokonce 
modelku, pro studenty ve vrcholné pubertě to tedy bylo 
něco. Moje pokusy o malbu glosoval vtipně: „Co jsi nama-
loval, je tak příšerné, že je to možná dokonce zajímavé. No, 
snad z tebe bude další Picasso.“

V úterý a v pátek se vždy celý den fotografovalo. Jednou 
jsme dostali od našeho profesora Smejka téma: nafotit ži-
vot ve městě. Přesně si pamatuju na tenhle námět, protože 
ostatní běhali po Košicích, ale já sám jsem si vybral námět: 
noční život města. Fotil jsem třeba ulici s déle otevřeným 
objektivem a na fotce zůstaly jen stopy světel – ve výsledku 
něco, s čím jsem dokázal zaujmout, vyhrát. Tak vypada-
ly momenty, kdy jsem na sebe opět strhl pozornost a zase 
jednou pocítil závist spolužáků – začínal jsem si pomalu 
zvykat. Za ty noční Košice jsem dostal jedničku...
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Moje dospívání, mám na mysli cestu proměny chlapce 
v muže, se dá označit jediným slovem – pomalé. Samozřej-
mě, byla úplně jiná doba, se vším se začínalo později. Moje 
bližší seznámení s dívkami a jejich půvaby se odehrávalo 
během let na umělecké průmyslovce. Bylo mi sedmnáct, 
když jsme vyjeli do Drážďan na praktické doplnění hodin 
výtvarného umění. Ve městě jsme bydleli v ubytovně pod 
dozorem dvou profesorů, kteří se bavili večer po svém, 
a svěřenci si udělali mejdan taky. Skutečná organizátor-
ka party, vitální Valika Hanáková, odněkud přinesla džin 
a vodku a dýchánek mohl začít. Pilo se a ve společnosti se 
začaly vytvářet páry. „Matka Bozula“, tak jsme přezdíva-
li naší oblíbenou profesorku, přišla na obhlídku skutečně 
v nejlepším. Pamatuji se, jak zakřičela, a já vyletěl z postele. 
Prohodila jen stroze: „Když se mnou mluvíte, natáhněte si 
alespoň kalhoty!“ Měl jsem dostat trojku z chování, nako-
nec z toho byla dvojka. Moje první milostná scéna nepro-
běhla s Valikou, jak by se předpokládalo, ale s jinou spolu-
žačkou. A zážitky? Nic si samozřejmě z celé záležitosti ne-
pamatuju. Rodiče pozvali zase jednou do školy, a tentokrát 
nešlo o prospěch, ale o mravy... Jako obyčejně se tam vyda-
la maminka, a když se vrátila, měl jsem dost nahnáno. Ale 
ona nehnula ani brvou, napřed vyprávěla o nepodstatných 
věcech a „onu“ záležitost shrnula jednoznačně. Po profe-
sorčině výkladu historky z Drážďan se jí prý zeptala: „A vy 
jste nic podobného nezažila?“ A ona, že takhle ne. Máma 
debatu ukončila dost svérázně: „To vás tedy lituju...“
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Po základní škole jsem na umělecké průmyslovce zažil 
čtyři roky, během kterých jsem poznal, že učitel může být 
i chápající člověk, přítel, něco jako člen rodiny. Nakonec 
jsem se stal miláčkem profesora Seliga, kterého máma po-
prvé nazvala bohémem. Někdy, třeba když nastala chvíle 
před písemkou z deskriptivy, chtěl můj profesor sám přede-
jít jasné katastrofě, kterou pro mě moje fyzická přítomnost 
na zkoušce znamenala. Zbavil se mě jednoduše: kupoval 
jsem mu zapomenuté cigarety, uklízel kabinet. Školu jsem 
nakonec díky několika nakloněným osobám dokončil, ma-
turita mi už připadala jako legrace. Vyrostl ze mne velmi 
hubený, vyčouhlý mládenec, s hustými dlouhými vlasy, 
které mne už dávno opustily. Odmalička jsem nosil brýle, 
ale později jsem je prostě sundal. Až teď jsem se k nim vrá-
til, dnes ovšem ze zcela jiného důvodu. 

Měl jsem za sebou první vážnější lásku, Mariku, včetně 
zklamání, které mne čekalo na návštěvě u ní doma, poslední 
večer bůhví kterého roku. Během silvestrovského večírku se 
ohlásil i její německý přítel. A já? Velice zklamaný (i zraně-
ný zároveň) událostmi s docela jiným průběhem, než jaký 
jsem si představoval, jsem se vydal na cestu domů.

Co se mnou bude dál, půjdu pracovat? Ta otázka všechny 
doma trápila. Bylo jasné, že dostat se na vysokou nemám šanci, 
ani jsem se tam nehlásil. Nastoupil jsem na brigádu do pod-
niku komunálních služeb, ovšem když ke mně přišel padesátý 
zákazník s požadavkem udělat fotografi e na pas a občanku, 
posedla mě moje výbušnost a neovládl jsem se. Občas to vypa-
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dalo, že rozbiju všechno kolem sebe, včetně fotovybavení. Jed-
nou jsem vyvolal poslední fotky v tmavé komoře a oznámil, 
že na tuhle práci nemám nervy a končím. Rodiče ale dobře 
věděli, že když nebudu dál pracovat, čeká mě vojna. Máma, 
můj hlavní neplacený agent pro všechny možné kolize, začala 
ihned rázně jednat. Ale dostat mě z vojenské povinnosti ne-
bylo jen tak – jednou z věcí, kterou jsem zdědil po tátovi, byl 
však kolísavý a vysoký tlak. Dostával jsem kvůli tomu u vojá-
ků opakovaně běžně odklad, ale pak mne jeden rok poslali do 
vojenské nemocnice na vyšetření. Nebezpečná situace, týden 
jsem ležel v klidu, a tak mi naměřili pokaždé konstantní tlak. 
Při návštěvách jsem začal dostávat od mámy termosky s utrej-
chové silnou kávou, lil jsem ji do sebe na chodbě a tlak mi po 
ní skutečně utěšeně stoupal, a to vždycky na podvečer! Vojáci 
to nakonec vzdali a já dostal kýženou modrou knížku.

Intermezzo

„Janáček pojal ideu udělat z Varvary a Kudrjáše zemitou, folk-
lorní dvojici, ale režisér Rochaix je charakterizuje jako bytosti 
konstruktivní a odvážné, s celou jejich touhou po štěstí. Ztěles-
ňují je skvělá Američanka Ormond Hughes a Štefan Margita, 
tenor v dobrém smyslu oživující, v jiskřivém a brilantním vý-
konu, solidním jako skála na Volze po bouři. Oba patří k nové 
generaci pěvců – herců: jim patří budoucnost opery.“

Jean-Luc Riesler, Journal Genève, 1988
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Pomalu se už dostáváme k opeře... Máma vzpomíná, že 
když mi bylo asi dvanáct, v televizi vysílali přenos Pucciniho 
Tosky. Seděl jsem prý u obrazovky jako přikovaný a sledo-
val jsem přes dvě hodiny operu! Nosím v mysli tu dávnou 
vzpomínku na přenos z Říma, z Andělského hradu, odkud 
se ta Tosca vysílala – scenerie i zpěv mi připadaly strhující, 
včetně časové kontinuity. Děj se odehrával během jediného 
dne, s popravou Cavaradossiho nad ránem… Dost možná 
šlo o první, ještě neuvědomělý pocit sounáležitosti s tímhle 
žánrem, nebo mě přemohla přecitlivělost spojená s emocemi 
dospívání. O dva dny později máma slyšela, jak se pokou-
ším zazpívat jednu melodii z opery. Tenhle podivný zážitek 
z hlubin času přehlušily samozřejmě decibely zesilovačů 
pop-music, kterých jsem byl plný. Na průmyslovce vyhlá-
sili soutěž, kde jsme se měli ukázat v tom nejlepším, v čem 
vynikáme. Hodně lidí kreslilo, ale to u mne nepřicházelo 
v úvahu, a tak moje kamarádka, pocitová, temperamentní 
holka, Valika, navrhla: „Prostě něco zazpívej!“ Skutečně jsem 
zpíval a Valika hned řekla svému tátovi i našim: „Dejte ho na 
konzervatoř, on něco dokáže! Zpívá moc krásně!“

Měli jsme v Košicích známé, kteří po roce 1968 zůstali 
v Saint Gallen ve Švýcarsku a po deseti letech se znovu vrá-
tili domů. On znovu začal zpívat jako sólista opery a jeho 
manželka Lídia Šamorijová nastupovala jako nový pedagog 
zpěvu na konzervatoř v Košicích. Nezávazně prohlásila, 
že by to se mnou zkusila, má prý ráda „natur“ talenty. Až 
v září se u nás doma začalo vážně uvažovat o tom, že bych 
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zkusil dodatečné talentové zkoušky na operní zpěv. Večer 
před zkouškou jsem přemýšlel o tom, jakou píseň předvedu 
před komisí. Znal jsem jen popové hity, a potom nás na-
padlo, že Gott zpívá také „Išel Macek do Malacek“, a sháněli 
jsme rychle text. Šel jsem na zkoušku skutečně bez jakékoliv 
zkušenosti z hudební výchovy a ty směšné černé tečky not 
mě zatím vůbec nezajímaly. Neznal jsem je, skutečně jsem 
vyrazil ztéct hudbu bez znalosti notové osnovy.

Dostavil jsem se na košickou konzervatoř v devět hodin 
a hned na chodbě pěveckého oddělení jsem dostal záchvat 
smíchu: z místností ke mně doléhaly školené hlasy, připa-
dalo mi, že sopranistky neuvěřitelně řvou. Prohodil jsem 
k mámě pěkně naštvaně: „No, snad si nemyslíš, že bych 
sem někdy chodil!“ Potom už mě zavolali do místnosti, kde 
na můj výkon čekala porota asi deseti pedagogů. Zeptali 
se mě, co budu zpívat. Odpověděl jsem stručně: „Išel Ma-
cek do Malacek.“ A oni na to: „V jaké tónině?“ Řekl jsem 
popravdě, že je mi to jedno. Samozřejmě že porota zůstala 
z mého výroku naprosto konsternovaná, potom klavírista 
ale přece hodil nějaký akord, nechali mě zpívat opravdu 
jenom pár taktů a pak mě zastavili. Lídia Šamorijová se 
mě při následné poradě jediná zastala – prohlásila, že „můj 
výkon byl tak strašlivý, že to zkusí“. O hodně později mi 
svůj postoj vysvětlila: nešlo pouze o přátelství k naší rodině, 
ale také o to, že v mém hlasu něco cítila. Složité totiž bývá 
začít pracovat s hlasem před pubertou: během ní a po ní 
vzniknou velké změny. Můj hlas byl natolik „natur“, ničím 
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nepokažený a po pubertě, že si tehdy troufl a pustit se do 
toho. Byla přesvědčená o tom, že při „broušení“ se jí leccos 
podaří z mého hlasu vydobýt.

Skutečně jsem se dostal do její třídy, ale už jsem, opro-
ti svým spolužákům, neměl všechny maturitní předměty, 
matematiku nebo slovenštinu, a měl jsem tedy jen zpěv, 
intonaci a hudební předměty. Na první hodině se mě moje 
profesorka snažila rozezpívat. Mučila mě, nešlo to, nejen 
kvůli tomu, že jsem slyšel z vedlejší místnosti „kokrhat“ 
nějakou svou kolegyni, a nutilo mě to k smíchu. Paní Ša-
morijová mě uklidňovala, prý se mi to bude líbit. Pokou-
šel jsem se o zpěv vážně poprvé od puberty, a když jsem 
se vrátil domů, nemohl jsem vůbec promluvit. Volal jsem 
profesorce domů, že vůbec nemůžu promluvit. Prohlásila, 
že se jedná o normální věc a že si brzy zvyknu. Natolik se 
mi věnovala, že asi po šesti měsících od nástupu na kon-
zervatoř jsem se také mohl představit na školním koncertě 
jednoduchou písničkou. Zazpíval jsem ji s trémou, nemo-
hl jsem dozpívat jednu frázi, protože mi vyschlo v hrdle. 
Přestože byl výkon mizerný, přišel za mnou ředitel konzer-
vatoře a poklepal mi rameno: „Vy neslyšíte ten rozdíl mezi 
tím, co jste předvedl komisi, a tím, jak zpíváte teď – ale my 
ano. Pracujte na sobě, vy něco dokážete!“ Pochvala mě jako 
motivace vždycky posilovala, začal jsem na sobě intenzivně 
pracovat, přidal jsem si k hodinám zpěvu ještě další, sou-
kromé. Po roce, při předvádění takzvané ročníkové práce, 
se mi už zpěv, včetně potlesku spolužáků, zalíbil. Pomaličku 
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mě začala moje nová orientace zajímat a přitahovat, vnímal 
jsem první pozitivní výsledky, hlas i intonace se lepšily.

Šel jsem na zkoušku skutečně bez jakékoliv zkušenosti 
z hudební výchovy a ty směšné černé tečky not mě zatím vůbec 
nezajímaly. Neznal jsem je, skutečně jsem vyrazil ztéct hudbu 
bez znalosti notové osnovy.

Ovšem i tady na konzervatoři jsem měl v řadách peda-
gogického sboru nepřítele na život a smrt, profesora Szaraze 
(v překladu to znamená „suchý“ a také to leccos vysvětlu-
je). Neustále tvrdil, že na školu nepatřím, a dělal všechno, 
aby se to stalo skutečností. Byl velice zapomnětlivý, hodně 
špatných známek jsem od něj „koupil“ jen z důvodu, že 
jsem neslyšel na jména, která si myslel, že nosím. „Ora-
vec“ skutečně k tabuli nešel. A máma? Ani ona tentokrát na 
Szaraze nezapůsobila. Na jedné hodině mne vyvolal, abych 
určil akord, který zahrál. Ještě jsem svou odpověď nedořekl 
a už jsem měl za pět. Tehdy jsem se vzepřel a řekl mu, že tu 
nespravedlnost ohlásím řediteli. Odvaha mi tedy skutečně 
nikdy nescházela! Profesor Szaraz byl člověk, který dokázal 
psychicky deptat, uměl dokonale využívat své nadřízenosti 
a atmosféry strachu, která kolem něj panovala. Já se mu 
postavil, i když se tehdy konfl ikty profesor versus student 
opravdu vůbec nenosily. Učil mne ještě další předmět, sbo-
rový zpěv, ale tohle anonymní kolektivní zpívání mi nic 
neříkalo. Šlo o předmět v mé hlavě už od začátku s přiděle-
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nou visačkou „nezajímavý“. Uznejte, jak může člověk-Lev 
mezi dalšími desítkami bezejmenných vyniknout?

Samozřejmě že se mi na konzervatoři nevyhnula ani další 
láska, vnadná Boba Adamcová se zvonivým smíchem – sta-
čila mít kolem sebe ještě pět dalších nápadníků. Přišla, stejně 
jako já, na konzervatoř po maturitě. Její matka, dost slavná 
zpěvačka v košické opeře, si usmyslila, že udělá z dcery slav-
nou pěvkyni. Boba také neměla zvláštní náklonnost k hodi-
nám sborového zpěvu, a tak jsme se ulejvali: v těch záškolác-
kých hodinách a ochutnávali dospělácká potěšení – popíjeli 
jsme v místních restaurantech vodku a kouřili jsme.

Nadešel čas maturity a moje profesorka se domnívala, že 
bych měl zkusit Akademii v Bratislavě. Opakovala to natolik 
přesvědčivě, že jsem myšlence na vysokou skutečně uvěřil. 
Do Košic přicestovala bratislavská profesorka Smutná-Volko-
vá, aby si poslechla pár adeptů, kteří by snad mohli vykročit 
směrem na „vejšku“. Mne si poslechla také a dost dlouho se 
mnou pracovala. Asi po hodině jsem se dovolil, že bych se 
šel napít – prostě mi vyschlo v krku. Ještě dnes slyším po-
výšenou, odměřenou odpověď: „Mládenče, jiný by za to, že 
se mu tolik věnuji, byl tak vděčný, že by mi přinesl klíče od 
auta!“ Nemívám k replice na takové útoky daleko a je mi dost 
jedno, k jaké „šarži“ zrovna mluvím. Poděkoval jsem za práci, 
které jsem si byl vědomý, a dodal jsem, že klíče od auta ode 
mne neuvidí. Konfl ikt byl na světě! Připadalo mi zvláštní, že 
profesorka Šamorijová se tehdy postavila na její stranu. Oka-
mžitě jsem zašel k řediteli Štefanu Mérešovi a celou záležitost 
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mu ohlásil. Nikdy jsem se podobných věcí nebál, autority na 
mě nepůsobí. Ředitel byl člověk, který mi od prvních kroků 
při přijímačkách fandil, skutečně jako jeden z mála věřil, že ze 
mne něco bude. Na moji kauzu reagoval jednoznačně, otevřel 
skříň a nabídl mi sklenku koňaku na uklidnění. Zůstal nave-
nek v naprostém klidu a energicky prohlásil, že osobně celou 
věc urovná. Odjel jsem skutečně do Bratislavy na přijímačky, 
udělal jsem je, ale přesto jsem dostal vyrozumění, že mne pro 
nedostatek místa nepřijímají, a celé přijímací kolečko se další 
rok opakovalo. Se stejným závěrem – zamítavým dopisem: 
„Litujeme, ale pro nedostatek kapacit…“ Můj otec, který se 
vždy jakékoliv protekce stranil, si tehdy dokonce promluvil 
s děkanem fakulty. Chtěl vysvětlení a dostal jej. Děkan pro-
hlásil, že přes zvládnutí obou částí přijímaček došla komise 
k názoru, že jsem nejevištní zjev. Už tehdy začínala na AMU 
letitá nadvláda klanu Fišerová, Volková, celá její rodina, a také 
šéf opery Juraj Hrubant. Bylo naprosto jasné, že cesta do Bra-
tislavy je pro mne jednou provždy uzavřená. Zájem o mne 
Bratislava projevila v jediném okamžiku, když se proslechlo, 
že mne šéf opery z Prahy Zdeněk Košler pozval na předzpí-
vání do Národního. Nejevil jsem žádný zájem, a jistě i proto, 
že v bratislavské opeře Hrubant vládl dlouho, jsem v tamější 
opeře nikdy nezpíval.

Košickou konzervatoř končívá každý student absolu-
toriem – obyčejně operním koncertem. Existuje ale také 
další možnost – zazpívat v některém představení v běžném 
repertoáru divadla. V prešovském divadle učinili velkorysé 
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gesto a nabídli mi roli Alfréda v Netopýrovi. Moje premié-
rové jeviště bylo tedy v Prešově, kde jsem se navíc poprvé 
setkal s operetou. Každý z mých spolužáků se chtěl ukázat 
na skutečném jevišti, ale jen já tu šanci dostal. Znovu jsem 
pocítil další „bodyček“ závisti: „On má něco, na co jsme ne-
dosáhli.“ Trvalo mi dlouho, než jsem se se závistí naučil žít.

Z Košic do Prešova je to třicet šest kilometrů. Dvakrát 
denně jsem tedy musel hodinu a půl trávit ve vlaku. Pama-
tuji si, že už tehdy mne dlouhé posedávání v kupé rozla-
ďovalo, to už se hlásila o slovo moje pohodlnost. Mám rád 
pohodlí, luxus a klid před představením; nechci posedávat 
v hospodě, protože každým neladem může být můj večerní 
výkon poznamenaný. Dvě věci mi na prešovské scéně va-
dily nejvíce: vegetoval tu nijaký ansámbl a už tehdy jsem 
pochopil, že opereta nebude zřejmě nikdy mou parketou. 
S tímhle žánrem jsem se setkal ve Vídni, kde jsem zpíval 
Careviče. Dělal jsem znovu i Netopýra – měl jsem dokonce 
úspěch –, ale operetu jsem z duše nenáviděl. Existuje na-
prosto propastný rozdíl mezi postavami, které odzpíváte na 
školním jevišti, a rolí na pódiu skutečného divadla. Když 
dnes hodnotím své absolventské představení, musím po 
pravdě přiznat: pěvecky i herecky to musela být katastrofa. 
Měl jsem zrzavou paruku, nebyl jsem roli přizpůsobený ani 
vnějškově. Kolegové vše přijali a já se zase cítil při prvním 
potlesku na scéně jako hotový, perspektivní zpěvák. Každé-
ho pěvce obklopují skupiny lidí, kteří jej po výkonu plácají 
po ramenou a vyjadřují nadšení nad jeho zpěvem. Ale tak 
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už dávno nefunguju – jde přece o to, zachovat si za všech 
okolností dostatek sebekritičnosti, která sama, zcela s chlad-
ným rozumem a nemilosrdně, rozhodne, jakou známku si 
člověk za technický i umělecký výkon zaslouží a zda výkon 
následně nabídne další možnosti na tuzemských nebo za-
hraničních pódiích. V magii opery stoprocentně platí, že 
všechno se odehrává teď, naživo, bez možnosti opravy.

Prešovské absolventské představení pro mne skončilo 
dost kuriózně: přebral jsem na večírku, a když mi osob-
ně gratuloval ředitel divadla a oslovil mne s nabídkou na 
angažmá, z přemíry vzrušení a vypitých nápojů jsem mu 
pozvracel bílé sako. Přesto i druhý den trval na smlouvě, 
kterou jsem ale odmítl. Nejen kvůli rezavé paruce a Neto-
pýrovi – raději jsem se podepsal smlouvou v Košicích. Mohl 
jsem pokračovat ještě další dva roky na konzervatoři, kde 
byla také Boba Adamcová (prožil jsem po jejím boku hez-
kou studentskou dobu se vším všudy), chodil jsem k ní do 
rodiny a velmi jsem o její přízeň stál. Ona se sice na AMU 
do Bratislavy dostala, ale později emigrovala a už jsem o ní 
neslyšel. Po maturitě ze zpěvu jsem nešel do pátého, ale 
hned do šestého ročníku – jeden ročník jsem kontraho-
val. Tehdy ovšem nastaly závažné problémy mezi mnou 
a profesorkou Šamorijovou. Od začátku konzultací jsem 
své výkony pro kontrolu nahrával a podle jedné nahrávky 
svého vystoupení na koncertu jsem slyšel, že u tónů od F 
a výš dostává můj hlas naprosto jinou barvu. Přišel jsem na 
hodinu a chtěl jsem celou věc s paní profesorkou prodisku-
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tovat. Jistě, z mé strany to byla velká drzost, nelíbilo se jí 
to a prohlásila, že to, co povídám, je blbost.  Ale já cítil, že 
se můj hlasový vývoj pozastavil. Chtěl jsem, jak u mě bývá 
zvykem, vehementně a nejlépe ihned v tom okamžiku udě-
lat všechno pro to, aby se kolizní přechod k výškám změ-
nil. Byl jsem jí vděčný za dosavadní vedení: nastartovala mi 
dráhu, o které jsem neměl tušení, a nikdy nic nepokazila. 
Teď jsem se ale chtěl pohnout z místa – ze stagnace, kterou 
jsem bolestně pociťoval.

Paní Lídia chtěla v praxi dokázat správnost svého vedení 
a připravila se mnou tři árie na předzpívání na angažmá do 
košické opery. Jednalo se o hrozně těžké věci, byl mezi nimi 
dokonce i Faust, na kterého jsem vůbec neměl. Myslela si, 
že ohromím, ale já neohromil a smlouvu mi nenabídli. Pře-
ce jen ale, vzhledem k pozici jejího muže ve vedení opery, 
mi umožnili přijetí do sboru opery s povinností sól. Neby-
la to žádná výhra, mladý „Lev“ dostal místo ve sboru, ale 
svou cestu jsem viděl jen ve smluvním dodatku: „zpívání 
malých rolí“ (pokud jsem zpíval menší sóla, nezpíval jsem 
ve sboru). A skutečně mi hned nabídli roli Ruíze v Truba-
dúrovi. Před koncem konzervatoře jsem už měl smlouvu 
s košickou operou podepsanou. Všichni lidé kolem mne tu 
událost komentovali naprosto přesvědčivě: jsem přece pro 
divadlo zrozený, „praštěný oponou“, a měl jsem dokonce 
první roli!

Začal jsem chodit poctivě na ansámblové zkoušky. Tru-
badúra zpíval Jozef Konder, Azucenu matka mojí lásky, 
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Boby Adamcové. Divadelní svět kolem jsem pečlivě pozo-
roval, ovšem zvlášť první sezony se mi zdála pěvecká profese 
stejně záhadná jako malba dávné fresky. Neznal jsem vlast-
ně vůbec zákonitosti, podle kterých se všechny nádherné 
barvy do tónu hlasů namíchaly. V téhle branži se pomáhá 
jen sporadicky, postupem času si ale každý pěvec přichází 
na „své věci“ a postupně si sestavuje své vlastní desatero: co 
může a co má zakázáno. Individuální je také čas, ve kterém 
se kdo dokáže v složité mozaice „malby“ orientovat. Mys-
lím, že dnes už vím, jaké zákonitosti platí pro tenora. Na 
zkoušce jsem vídal, jak Trubadúr dělá před zpíváním jakési 
grimasy (technicky se připravoval, rozezpívával se) a máma 
Boby zase každou chvíli otevírala pudřenku a neustále se 
upravovala. Ničemu jsem nerozuměl... Když přišla chvíle 
mého recitativu, své dvě věty jsem převedl jako zpívanou 
árii. Chtěl jsem ze sebe vydat to nejlepší. Dirigent mi zá-
ležitost objasnil a já se stal „za píli“ hned nadějným, ob-
rovským talentem. U režisérky inscenace, paní Drahomíry 
Bargarové, jsem s jevištním projevem neměl žádné problé-
my, záhy jsem se stal jejím miláčkem. Navíc mi cenný kurz 
herectví v kostce poskytla moje košická kolegyně, zpěvačka 
Hanáková. Vysvětlila mi, že všechny věci na scéně vytvořím 
nejvěrohodněji, když je udělám přesně jako v životě: „Jedi-
ně tak na jevišti vyhraješ! Když máš udělat hádku, představ 
si, že se s někým hádáš, když máš milostnou scénu, před-
stav si, že se s někým miluješ. Nikdy nic nehraj…“ Ušili mi 
první kostým, nalíčili mě a já se postavil na posvátné mís-
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to – na jeviště. Pochopitelně jsem v den premiéry trémou 
ztratil hlas a skoro jsem nezazpíval, ale všichni okolo byli 
z mého výkonu nadšení a v novinách se dokonce objevila 
větička o „nadějném tenoristovi Štefanu Margitovi...“ Sko-
ro jsem těmi novinovými výtisky náš byt vytapetoval!

V magii opery stoprocentně platí, že všechno se odehrává 
teď, naživo, bez možnosti opravy.

Brzy poté mi přidělili další malou roli v Traviatě, zase 
v režii Drahomíry Bargarové, a ta nečekaně přišla s novin-
kou – prý se mnou zkusí velkou roli, Alfréda. Dodala, že 
se jedná o zkušební roli, se kterou se někdy předvedu na 
odpoledním představení. Později ale došlo k posunu, měl 
jsem zpívat hned druhou premiéru! Skutečně jsem měl tu 
drzost a na jeviště jsem se postavil – tedy nejprve pokle-
kl, jak mi předepisovala režie. Během předehry se pomalu 
otevírala opona a já klečel u hrobu Violety. Byl jsem tak 
rozklepaný, že jsem nemohl vůbec vstát, ale pak se mi pře-
ce jen podařilo odejít do portálu. Hned na začátku opery 
zazní slavná přípitková árie. Nalili mi šampaňské a já skle-
ničku v rozrušení a trémou celou vylil. Nevím proč, snad 
kvůli mému mládí, obecenstvo tehdy obrovskou drzost – 
ostudnou interpretaci i příšerný zpěv – přijalo: po skončení 
lidé dupali a buráceli nadšením. Jistě především proto, že 
se málokdy stane, aby někdo v pětadvaceti dostal tak veli-
kou roli!
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Tehdy jsem na vlastní kůži zažil svůj první úspěch, v lóži 
seděli rozechvělí rodiče, aby sledovali premiéru milovaného 
syna. A na další večerní představení jsem už přicházel jako 
„grand star“, hvězda, kvůli níž si už budou lidé kupovat 
lístky. Dával jsem svá první interview, cítil jsem se téměř 
jako Plácido Domingo. Už tehdy jsem měl vycítit, jaké se 
v takovém rychlém sukcesu skrývá nebezpečí. Když jsem 
o pár let později o svém „blýsknutí“ přemýšlel, došlo mi 
mnoho věcí, mimo jiné to, že tenorový ring nebývá na re-
gionálních scénách právě silný. A tenorista, který měl být 
původně obsazený do druhé premiéry, nebyl právě velký 
hlas. Zřejmě proto předhodil „lvům“ premiérového publi-
ka a kritikům raději mne… sám se představil v některém 
pozdějším představení, které už nebylo tolik nasvícené. Po 
rychlém skoku vzhůru začala už jen lavina průšvihů, proto-
že Alfréd byl přílišnou zátěží na hlasivky. Po malých rolích 
přišla kláda velké postavy a hlasivky reagovaly po svém – 
odmítly poslušnost, prostě rupaly.

Brzy mi v Košickém divadle nabídli další velkou roli v no-
vém nastudování opery Don Pasquale – role Ernesta bývá 
těžkým oříškem i pro hodně zkušeného tenora. A tehdy 
to při premiéře krachlo, téměř jsem nedozpíval, na konci 
jsem šeptal a kritiky vyšly ve znění: „Margita upoutal spíš 
zjevem než hlasem.“ A jinde zase stálo: „špatné vedení hla-
su...“  I můj důvěryhodný stoprocentní spojenec tentokrát 
„zklamal“, máma za mnou do šatny dorazila s rezolutním 
prohlášením: „Synu, pokud chceš takhle dál zpívat, raději se 
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sbal a vypadni!“ Čekal jsem slova podpory, ale přišly naopak 
„facky“. Teď už vím, že máma nejlíp věděla, jak na mě, co 
na mě skutečně platí a co mi ve výsledku pomůže. Reagoval 
jsem napřed jako pravý Lev a trucovitě jsem považoval svého 
životního spojence za zrádce. Moje obsazení do role Ernesta 
nebyla ovšem jen moje chyba, jako začínající zpěvák jsem 
nemohl po Traviatě slušně zazpívat tak velkou roli, jakou 
měli v repertoáru Domingo, Carreras nebo Pavarotti. Jedna-
lo se o závažnou chybu vedení divadla a já si tehdy celou věc 
nedokázal analyzovat: moje ambicióznost přebila a přehla-
sovala nejistotu. O pár let později jsem už reagoval odlišně, 
s touhle zkušeností v zádech jsem před podobně závažnou 
chybou couvl. Už na zkouškách museli pozorovat dirigent 
i režisérka, že zpívám s obtížemi. Měl jsem jasné těžkosti a na 
premiéře jsem úplně vyhořel. Zřejmě si oba mysleli, že při 
premiéře se můj výkon zvedne, a pak, tenorový obor je stále 
nedostatkový – i to zřejmě sehrálo v Košicích svou roli.

V takové neúspěšné a bezvýchodné situaci chytá Lva 
vztek, nervozita a hysterie. Musel jsem něco dělat, musel 
jsem se „odpíchnout“ od bodu nula zase vzhůru. Začal 
jsem na sobě pracovat a rozešel jsem se ve zlém se svou 
dosavadní profesorkou zpěvu. Vždyť jsem cítil tu záleži-
tost, která ukazovala na stagnaci hlasu, už delší dobu: ve 
středních polohách jsem zpíval plným hlasem, ale barva se 
měnila ve vyšších tónech, projevil se falzet…

Technické vedení hlasu je u operního zpěvu věc velmi ošidná 
a přitom zásadní. U pěvecké profese se za takovou chybu platí 
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– myslím, že o hodně víc než kdekoliv jinde. O něco později, 
když jsem zpíval na koncertu v Košicích, za mnou přišla paní, 
která náhodou přijela na Slovensko na návštěvu z Budapešti. 
Prohlásila bez obalu, že můj hlas má vážné technické nedo-
statky. Měl bych s tím prý něco dělat! Přiznal jsem, že začínám 
na hlase pracovat, vzal jsem si její telefonní číslo a brzy jsem 
začal k Zuzi Pecker jezdit zpívat. Někdy také přijela na tři dny 
do Košic, aby se mnou pracovala a pomáhala mi dostat se do 
výšek. Později ale nastaly komplikace s dojížděním – byl jsem 
už v Praze a jezdit na hodiny do Budapešti bylo přece jen kom-
plikované. V Praze tehdy už zpívala sopranistka Lívia Ághová, 
také ze Slovenska. Líbilo se mi, jak zpívá, a tehdy jsem se od 
ní dozvěděl o profesorce Miloslavě Fidlerové-Sopirové, bývalé 
skvělé sólistce opery Národního divadla, nositelce Ceny Thálie 
za celoživotní mistrovství. Dokazovala své kvality celá desetiletí 
na naší první scéně a přitom dokázala odejít z jeviště na vrcho-
lu. Stále se věnuje, přestože nedávno oslavila své devadesátiny, 
pedagogické práci… Celé desítky let k ní chodím na konzulta-
ce – dala mi určitě nejvíc ze všech pedagogů. Teprve pod jejím 
vedením jsem pochopil, co mám s hlasem vlastně dělat! Pod je-
jím správným vedením jsem došel až dramatickým tenorovým 
rolím – u nahrávek opery Z mrtvého domu, a Logeho ve Zlatu 
Rýna, se rozplakala. Samozřejmě, hodně dá zpěvákovi jeviště. 
Chce to zpívat, zpívat – a pokud možno v zahraničí...

Miluji od prvního okamžiku zvláštní divadelní svět. Ko-
šické divadlo se mi líbilo od začátku a odcházel jsem odtud, 
když si mě lidé pamatovali. V okamžiku, jak se říká, slávy. 
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Navíc moje první angažmá bylo na stejné scéně, kde hrával 
můj dědeček. Život skutečně dokáže připravit neuvěřitelné 
propletence osudů. Obecenstvo v Košicích mě má pořád 
v oblibě a vždycky je vyprodáno – když vystupuji v divadle 
nebo na koncertě.

Oba mí bratři pracovali už jako profesionální designéři, 
oženili se a odešli z domova. Zůstal jsem tam jen já a rodiče 
moc nebrali ohledy na to vše, co znamenal odlišný bohém-
ský svět divadla. Zamiloval jsem se do baletky a jednou 
jsem, po zkoušce a po představení, nezamířil domů, ale za 
ní. Za „pozdní“ příchod jsem dostal ve svých pětadvaceti 
dokonce pár facek. Dnes už tomu rozumím, rodiče byli 
ochotní přinášet jakékoliv oběti milovanému dítěti, ale od-
mítali připustit jeho samostatnost, zralost a dospělost. Ten 
dávný pohlavek byl gesto, výraz strachu, že mne brzy, a jed-
nou provždy, ztratí. Nakonec i rodiče pochopili nutnost 
profesního růstu, protože cítili obrovské možnosti, které na 
mě čekali jinde než doma. Stejně jsem se z Košic na cestu 
do světa vydal určitě pár minut po dvanácté.

Intermezzo

Jaký jsem – jako pravý Lev:
Cítím v sobě zvláštní směs benevolence a arogance, mix egois-
mu a širokého srdce. Taju pod láskyplným dotykem, raduju se 
z dětského smíchu, mám hluboké pochopení pro ostatní.
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Dávám rád dárky, nejsem na peníze, rád utrácím.
Často, když se k někomu dostanu až moc blízko, musím 

odejít. Málokdy chci být sám, tak řeším jen velmi kolizní situ-
aci, ale pokud se rozhodnu, odcházím rychle a navždy. 

Přitahuji dramatické situace ve všem, co dělám, ale nevadí 
mi být nápadný. Rád se dobře oblékám, mám po boku nápad-
nou partnerku, bývám někdy marnivý. Pokud jsem dobře na-
ložený, bývám velkorysý a okázalý. Myslím, že nejsem nudný 
společník.

Nemám rád změnu, do které mne někdo tlačí.

Odmítám kritizování na veřejnosti, takovou věc dlouho 
nezapomínám. Nejhorší, čeho jsem jako muž-Lev schopen, je 
arogance bez omluvy.

Miluju veselí a smích, nesnáším bezbřehou melancholii.

Když mám – jako Lev – silnou konkurenci (kterou celoži-
votně miluju), snažím se dostat alespoň na úroveň téhle kon-
kurence… Co možná nejvýš.
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No, nebyl jsem hezkej kluk?
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Vánoce s bratry Janem a Peterem

Macheath v Brittenově Žebrácké opeře v Národním divadle
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Tady zpívat 
a... zemřít!
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Rovnýma nohama jsem se ocitl na operním jevišti a velmi 
záhy jsem také poznal, nejen jak opojně chutná úspěch, ale 
i trpkou a nelítostnou pachuť prohry. Mnohokrát jsem pře-
mýšlel, jestli by mi při startu na divadelních prknech po-
mohla vysoká škola. Realita dneška je v operních domech 
světa naprosto jednoznačná: nikdo se tě neptá na školy, na 
diplomové certifi káty z nich – buď něco umíš, anebo ne. 
Přiznávám, že dnes, po desítkách let zpívání, vnímám ab-
senci vysoké školy spíš jako vklad – dost možná by mě tam 
někdo svým vedením pokazil a já bych pak vůbec nedostal 
šanci k cestě vzhůru. Považuji to celé za záležitost, kterou 
už dávno odvál čas. Vím, že mne tehdy daleko víc než ne-
možnost vzdělání vadil podraz, nepřejícnost a „rodinkaře-
ní“, mafi ánské manýry, které tehdy na AMU v Bratislavě 
vládly.

V košické opeře jsem dál zpíval se smlouvou „sbor s po-
vinností menších rolí“. Po propadáku Ernesta nebylo ostat-
ně na čas o čem mluvit, byl jsem rád, že mi Státní divadlo 
Košice poskytlo ještě jednu šanci. Dostal jsem menší roli 
v nové premiéře Dona Quijota a výsledek mého výkonu se 
už zdál o něco lepší. Odmítl jsem vedení opery, abych vy-
stupoval v Donu Pasqualovi, a moje zpívání se pod vedením 
Zuzi Pecker začalo měnit – vyšší polohy jsem už nezpíval 
slabým hlasem. Paní Zuzana mi jen potvrdila můj dojem, 
který ve mně uzrál v jistotu: že je totiž nesprávné, pokud jdu 
na výšky falzetem. Začínali jsme se správným dýcháním – 
to tvoří základ celého zpívání. Další dva roky do premiéry 
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Nápoje lásky považuji bez přehánění za zcela přelomové. Byl 
jsem v prvním angažmá, ocitl jsem se v prvním divadelním 
soukolí, na osvětleném jevišti i v potemnělém zákulisí.

První sezony v opeře pro mne znamenaly zajímavou 
(ovšem někdy i bolavou) míru poznání sama sebe a hodnot 
lidí kolem mne. Moje situace se nijak neměnila, už pro-
to, že ředitel divadla, pan Stanislav Martiš, byl sám tenor 
a nijak zvlášť si nepřál, abych do sólistické výše povyrostl. 
O půtkách i skutečných bojích v tomhle hlasovém obo-
ru už leccos vím. V Košicích jsem prodělal jen „kurz“ pro 
duely začátečníka – ty potkají na cestě každého tenoristu. 
Možná by se mi hodila nějaká praktická lekce šermu bra-
tra Jana, abych věděl, jak se krýt před výpady. Normální, 
zdravá rivalita samozřejmě v operní branži existuje, je všu-
dypřítomnou valutou, která se skutečně nedá přehlédnout. 
Pokud zpěvák nemá žádnou konkurenci, nestoupá nahoru. 
A když zase budeš dělat chyby, a nemáš přitom korekci, 
ponecháš si je. Když slyším zpívat kolegu, zpozorním a po-
kouším se o záznam toho zpěvu: „pozor, téhle chyby se 
musím vyvarovat!“ 

Chvíle mého úspěchu v opeře Nápoj lásky přišla shodou 
náhod v době, kdy jsem se hlásil do Prahy, kde mi nabídli 
smlouvu. Ředitel divadla, který si nejvíce přál, abych zů-
stal, mi ve chvíli pravdy jako tenorista svému kolegovi na 
rovinu poradil: „Krvácí mi srdce, ale musíš odejít, jinak 
ztvrdneš v Košicích!“ Ale předtím mi, i po velké roli v Bo-
risi Godunovi, odmítal sólistickou smlouvu dát – byl na to 
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stále čas. Sólistou opery, bez povinnosti zpívání ve sboru, 
jsem se stal až těsně před odchodem do Prahy.

Měl jsem ovšem také velké štěstí a podporu v několika 
přátelích. V době, kdy jsem začínal na košické konzervato-
ři, tam už byla Olga Orolínová, která byla už v době studia 
hotový pěvecký talent. Měla znělý soprán s nádhernou bar-
vou, připravený pro skutečně velké úkoly. Olga kdysi stála 
náhodou na chodbě konzervatoře a slyšela můj projev před 
zkušební komisí – zhodnotila ho jako něco příšerného. 
Opáčil jsem tehdy, že mi strašná připadá celá konzervatoř... 
Zažili jsme spolu v košické opeře mnohé a zpívali jsme bok 
po boku v několika inscenacích. Když Olga Orolínová při-
jela do Prahy zazpívat šéfu opery Zdeňku Košlerovi do Ná-
rodního divadla, okamžitě jí nabídl angažmá.

Celoživotního kamaráda a partnera jsem už v Košicích 
získal v Katce Bachmannové, korepetitorce v opeře, která 
žila se zdejším šéfdirigentem Borisem Velatem. Hodně jsme 
od začátku spolupracovali a právě jí zřejmě vděčím za další 
šance po Pasqualovi. Poukazovala na to, že jsem roli dostal 
příliš brzy a Boris ji vyslechl. Skutečně mi pak opakovaně 
dával nové, menší příležitosti. Díky Borisi Velatovi jsem 
měl vybudovaný velmi slušný repertoár: Lenského v Evže-
nu Oněginovi, Vaška v Prodané nevěstě, Alfréda v Traviatě. 
Jednalo se skutečně o jeho zásluhu, jak se můj hlas oriento-
val, a především Boris si při každé roli uvědomil, co zmůžu. 
Šéfdirigent je ostatně pro zpěváka nejdůležitější, a tenhle 
v Košicích skutečně detailně věděl, co zvládnu.
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Asi po roce se v divadle začalo mluvit o tom, že se na 
repertoáru objeví Nápoj lásky. Na nastudování přijel naděj-
ný tenorista z Bratislavy a vedení opery rozhodlo, že hvěz-
da bude dělat premiéru a já budu zpívat některou z repríz. 
Ovšem tenorista onemocněl a já zpíval první i druhou pre-
miéru – obě se mi, myslím, hodně vydařily. V mém zpívání 
nastala významná změna. Celá inscenace, v moderní režii 
pana Mariána Chudovského z Bratislavy, byla skvělá – ve 
své době vznikala na východě republiky skutečně prvot-
řídní představení. V roli Nemorina, příběhu venkovské-
ho mladíka, jsem se skutečně cítil výtečně: role mi seděla, 
a nejenže jsem se vyblbnul na jevišti, ale také můj výkon 
vyzněl vedle ostatních kolegů (včetně tenorového alternan-
ta) o něco výš. Nápoj lásky mi přinesl obrovský úspěch – 
vyprodaná hlediště a také vynikající kritiky. Brzy po úspě-
chu Nemorina v Nápoji lásky jsem začal chápat, že jsou mi 
Košice, i když jsem tam byl rád, už těsné, a cítil jsem, že 
bych rád šel dál.

Ještě jsem se motal kolem Boby Adamcové, dcery dobré 
altistky z košické opery. Nějaký čas, když měla chuť, byla 
se mnou, a pak se ztratila zase s jiným. Točila s chlapy na 
jednom prstu své ruky a dotyčný nikdy nevěděl, na čem 
právě je. Boba mi nadšeně vyprávěla o svém hostování 
v Praze. Na tu chvíli čekala hodně dlouho a povedlo se jí 
to – prý bych to měl také zkusit. Na předzpívání ke Zdeň-
kovi Košlerovi do Národního divadla jsem se nepřihlásil 
ofi ciálně přes Slovkoncert, ale zjistil jsem si od Boby přímo 
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kontakt na Alenu Svobodovou, tajemnici Zdeňka Košlera, 
a rovnou jsem jí zavolal. Po nedávném vítězství na premiéře 
o sobě dala znovu vědět moje zdravá drzost, která dokáže 
přeskočit všechny konvence. Rovnou jsem Alenu požádal 
o možnost konkurzu do Národního divadla. Odpověděla 
mi, že předzpívání má stanovené na pozítří, a dodala, že 
ještě mají volná místa. Psal se rok 1984, byl únor a já si 
bez dalšího váhání šel koupit letenku. O předzpívání jsem 
navíc také řekl Olze Orolínové. Ta už se vůbec dopředu 
neohlásila a do Prahy jsme odletěli společně. Oblékl jsem si 
černobílé kostkované sako: byl jsem pořád hubený, vlasatý 
mladý muž, už bez brýlí – ty jsem sundal defi nitivně v oka-
mžiku, kdy mi prostě začaly vadit.

V den pražského konkurzu jsme v divadle zašli nejdřív 
za Alenou Svobodovou a já jí představil Olgu Orolínovou. 
Se smíchech jsem dodal: „Když už jsme přiletěli až z Košic, 
snad nás nepošlete domů!“ Ze své pracovny vyšel sám Zde-
něk Košler a velmi mile nás přivítal. Dodal, že máme ještě 
hodinu času na rozezpívání, ale my místo zpívání skočili 
do divadelního klubu a dali si velkou porci sekané. U na-
šeho stolu, kde jsme pořádali své jídlo, se zastavila také 
sopranistka Libuše Domanínská a uklidňovala nás. „Jsme 
klidní,“ prohlásili jsme a vydali se na jeviště… Olga přišla 
na řadu první, zpívala Paminu z Kouzelné fl étny, Košler ze 
svého místa vstal a vykřikl: „Jste přijatá!“

Pak jsem nastoupil já a začal také rolí z Kouzelné fl étny. 
Mého Tamina ale Košler po dvou taktech zastavil a já si 
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v duchu pomyslel: Tak, a to je konec! „Počkejte,“ zavolal 
nahoru, „přijdu za vámi na jeviště!“ U klavíru seděl kore-
petitor pan Pokorný, s nímž si rychle vyměnil místo. Moje 
árie začínala slovy: „Co krásy chová obraz ten...“  Zazpíval 
jsem frázi znovu a Zdeněk Košler prohodil: „A teď vám to 
dám o půl tónu výš!“ Zkoušel mě vždy dva takty výš a výš, 
aby slyšel, jak půjdu na výšky. Otevřeně prohlásil, že podle 
jeho názoru mám ještě problém s výškami, ale svou řeč za-
končil slibně: „Dobrá, pozveme vás na hostovačku.“

Normální, zdravá rivalita samozřejmě v operní branži 
existuje, je všudypřítomnou valutou, která se skutečně nedá 
přehlédnout. Pokud zpěvák nemá žádnou konkurenci, nestou-
pá nahoru.

O dva měsíce později, 13. dubna 1984, mne Národní 
divadlo pozvalo na hostování. Stál jsem poprvé v kostýmu 
na nádherném jevišti Smetanova divadla a zpíval Lenského 
v Oněginovi, kterého režíroval Karel Jernek. Tři dny před 
hostováním v Praze mi zavolala Alena Svobodová, která mi 
oznámila datum i místo ubytování – bydlel jsem v hote-
lu Esplanade, vzdáleném od divadla necelých pět minut. 
Podle fermanu jsem měl zkoušet v den představení, což je 
vždycky moje smrt. Nenávidím zkoušky v den přestavení, 
kdy bych měl mít pohodu – pokud se cítím dobře, nepo-
třebuji hodně zpívat. Když musím na zkoušce být, přijdu, 
ale markýruju (tedy nezpívám plným hlasem). Potřebuji 
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koncentrovanou sílu na večer – kritik si sedne na první pre-
miéru nebo na koncert, ale nikdo nepřijde na generálku. 
Samozřejmě že existují zpěváci, kteří jsou schopni zpívat 
v plném nasazení celý den, já ale mezi ně nepatřím. Svých 
zvyků jsem se držel od začátku.

Představení Oněgina v Praze dirigoval Jan Hus Tichý, 
malý autokratický šedovlasý muž, který nesnesl odpor. Ve 
zkušebně jsem mu oznámil, že budu jen markýrovat. S tak-
tovkou v ruce mi odpověděl velitelsky a stručně: „Pak nebu-
dete večer zpívat! Potřebuji si poslechnout, jak zpíváte!“ Po 
pravdě jsem mu sdělil, že když budu zpívat naplno, budu ve-
čer utahaný. Nevydržím málo, prostě mám takový zvyk, stál 
jsem si na svém. Tohle prohlášení a moje opozice vůči němu 
se mu pranic nelíbily. Odešel dokonce za Košlerem. Po chvíli 
se vrátil a ustoupil: „Zazpívejte mi alespoň kousek árie,“ pro-
nesl nevrle. Nebyl zjevně zvyklý ustupovat. Udělal jsem to. 
„Pokud budete takhle zpívat večer, asi se mi to bude líbit,“ 
ukončil naši zkoušku lakonicky. Tuhle zkoušku ve zkušeb-
ně ale nenásledovala takzvaná aranžovačka, kde jsem se měl 
rychle seznámit s jevištěm – jak je inscenace vytvořená, kde, 
jak a s kým se budu na jevišti pohybovat.

Na večerním představení, kde jsem byl poprvé uvedený 
na plakátech jako host Národního divadla, se stali mými 
partnery Václav Zítek, Naďa Kremerová, přátelská Líba 
Márová a již tehdy pěvecká legenda Eduard Haken v roli 
Gremina. Od začátku jsem byl v mírném šoku, protože je-
viště, osvětlené jen kužely světel, mi připadalo oproti košic-
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ké opeře obrovské. Jedinou osobu, kterou jsem viděl proti 
sobě, byl dirigent. Podvědomě jsem se začal cpát na jevišti 
dopředu, abych slyšel a viděl. Naštěstí jsem si v krátké chvíli 
uvědomil, že akustika celé plochy je výtečná, a velmi rychle 
jsem se v prostoru jeviště zabydlel. Čekal jsem samozřej-
mě na vrchol vystoupení Lenského, na jeho árii. Zase jsem 
umíral na jevišti, neznám ostatně nic efektnějšího – miluju 
to jevištní umírání! Režisér představení Karel Jernek mě za-
stavil v zákulisí: „Zítra budu mít schůzku s vedením, hned 
navrhnu, ať tě vezmou!“ Nejenže mi hned tykal, ale fandil 
mi od začátku, měl mě, myslím, dost rád. Potěšil mě samo-
zřejmě dost velký potlesk publika, a to jsem ještě nevěděl, 
že mezi posluchači sedí náhodou i agent z Vídně.

Pobyt mi připadal nádherný, byl jsem Prahou přímo 
oslněný – konečně velkoměsto s atmosférou, která mi 
vyhovovala, k tomu luxusní hotel, kde jsem bydlel, milé 
a vstřícné jednání vedení divadla i režiséra, a pak ta zlatá 
nádhera Smetanova divadla, jednoho z nejkrásnějších di-
vadel, které znám. Po večerním představení nastala další 
změna v mých postojích, mladý „Lev“ Margita už nejednal 
z přehlíživé pozice úspěšného člověka „Tak, teď jsem zvítě-
zil“, jako tomu bylo po Alfrédovi v Košicích. V duchu jsem 
si pomyslel: nu, uvidíme, jak se rozhodnou, jestli mě vez-
mou. I když jsem špatný pocit ze svého výkonu rozhodně 
neměl, už jsem salvám frenetického potlesku nepropadal, 
dokázal jsem jen sobě v upřímné seberefl exi výkon analy-
zovat a přiznat si, jaká měl pozitiva a negativa.
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Druhý den jsem odlétal domů do Košic a volala mi Ale-
na Svobodová, abych se ještě stavil v divadle. Promluvil se 
mnou osobně Košler v tom smyslu, že mu můj výkon ještě 
na stálé angažmá nepřipadá, ale že by mě chtěl vidět ješ-
tě v jedné, další hostovačce. Přiznávám, byl jsem z toho 
rozhodnutí velmi smutný, ale po měsíci se šéf opery zase 
ozval, a nabídl mi hostování Vaška v Prodané nevěstě. Cítil 
jsem, že mi tahle role sedí, podobně jako prostý Nemorino 
v Nápoji lásky.

Role Vaška mi seděla a už v Košících jsem si vytvořil 
vlastní kreaci, která nedělala z mladíka koktavého hlupáka, 
ale jen naivní, velké dítě. Po Prodané nevěstě mě Košler zase 
zavolal do ředitelny a oznámil mi, že by mi už smlouvu 
nabídl, ale věc má ovšem jeden háček – on bude brzy jako 
šéf končit. Na jeho místo nastoupí František Vajnar, které-
mu musí svůj záměr oznámit. V roce 1986, kdy nový šéf, 
pan Vajnar, v Národním divadle začínal, jsem se vyšvihl 
zase o stupínek nahoru. V květnu jsem totiž vyhrál Me-
zinárodní soutěž Pražského jara…V porotě soutěže seděla 
i Mária Kišonová-Hubová, další příbuzná Juraje Hruban-
ta, šéfa opery v Bratislavě. Když jsem se se složením po-
roty seznámil, pomyslel jsem si: tak to je konec! Pořád se 
všude objevuje ta samá parta, proč sem vůbec jezdím! Ale 
kupodivu se nic takového nestalo. Možná že jsem ji svým 
vystoupením přesvědčil a snad si sama uvědomila, že mi už 
ublížili dost. V prvním kole jsem zpíval dvě povinné árie 
a tři písně (mezi nimi byla Dvořákova Stará matka), ve dru-
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hém kole jsem musel zpívat písňový cyklus a v závěrečném 
kole čtyři árie, dvě z nich antické. Po třetím kole jsem přišel 
do Národního domu na Vinohradech, kde byly vypsány 
výsledky, a začal jsem číst raději pěkně zezdola. Třetí cena 
nic, druhá nic, až potom jsem uviděl svoje jméno docela 
nahoře! Ve stejném ročníku se v ženské kategorii zúčastni-
la soutěže také Dagmar Pecková, tehdy suverénně nejlepší, 
i když první cena udělena nebyla.

Brzy potom si mě k sobě zavolal František Vajnar. Pod-
le jeho přání jsem měl zazpívat ještě jednu orchestrálku, 
jednu árii s orchestrem a pak jsem mohl konečně podepsat 
sólistickou smlouvu do Národního! Vrátil jsem se do Ko-
šic a řekl o ní šéfovi opery, který tehdy sarkasticky opáčil: 
„No, tu bych rád viděl!“ Vytáhl jsem cennou listinu z kapsy 
a mávnutím proutku se všechno změnilo: začaly nabídky 
spojené se zvyšováním platu a zpráva se dostala i do Brati-
slavy, kde najednou také projevili vážný zájem.

Při počátečních krocích na třech scénách Národního 
divadla jsem sledoval především tenory – pochopitelně mě 
zajímala jejich úroveň. Snad jsem bezděčně zvažoval, který 
z těch nejrůznějších profesních osudů mě vlastně čeká... 
Tehdy zářil v Národním jako jasná hvězda Slávek Kopp, 
a klobouk dolů, zpíval báječně! Byl miláčkem Košlera. 
Já ho viděl jako Vaška a připadal mi neskutečně dobrý. 
Ovšem zpíval také Fausta – začal s opravdu těžkým reper-
toárem moc rychle a zničil si hlas. Vídal jsem také tenory, 
kteří třeba neudělali žádnou velkou kariéru v zahraničí, 

Kniha 145 x 205 Margita.indd   59Kniha 145 x 205 Margita.indd   59 1.4.2014   12:27:491.4.2014   12:27:49



60

III. KAPITOLA

ale byli skutečnými pilíři zdejší opery. Mirek Švejda, co 
ten odvedl práce na velmi slušné úrovni, a to jsem se ještě 
nezmínil Jiřího Zahradníčka! Slýchal jsem ho zpívat často 
– a v té chvíli všechny hlasy špitající: Proč jen není o kou-
sek vyšší! šly stranou. Co ten s hlasem po desítky let do-
kázal! V opeře v Národním zpívali: Zdeněk Švehla, Jirka 
Ceé, Ivo Žídek, Leo Marian Vodička, Daniela Šounová, 
Libuše Márová, Alena Svobodová či Yvetta Žižlavská. Bylo 
obrovským potěšením poslouchat Karla Bermana nebo 
sopranistku Zoru Jehličkovou a samozřejmě mou košic-
kou kamarádku Olgu Orolínovou. Už tehdy v Národním 
zpívali Ivan Kusnjer a Luděk Vele, v souboru zářila velmi 
jasně hvězda Jiřiny Markové – kouzelnější Zerlinu v Donu 
Giovannim jsem nikdy neviděl! Zdeněk Košler ji ovšem 
vždy přátelsky nabádal, aby zůstala u subretního reperto-
áru, tak podle něj mohla udělat světovou kariéru. Ona ale 
chtěla dělat jiné role a také na to doplatila. Později posílila 
soprány na první scéně usměvavá Lívia Ághová, Slovenka, 
moje blízká přítelkyně.

Od začátku jsem byl v mírném šoku, protože jeviště, osvětle-
né jen kužely světel, mi připadalo oproti košické opeře obrovské. 
Jedinou osobu, kterou jsem viděl proti sobě, byl dirigent…

První rolí, do které mě nový šéf opery František Vaj-
nar obsadil, byl Kudrjáš v Kátě Kabanové. Vyhovovala mi 
spolupráce týmu Vajnar–Jernek a navíc se mojí partner-
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kou stala Libuše Márová (Varvara). Pěvecky i herecky byla 
dokonalá, chovala se ke mně, začátečníkovi, naprosto ko-
legiálně a přátelsky. Pokračoval jsem u Vajnara mílovými 
kroky – zpíval jsem v Mozartově Kouzelné fl étně a v Donu 
Giovannim. A co se nestalo? Brzy se nováček stal protiv-
níkem toho, kdo seděl na první židli tenorového oboru, 
Vaška Koppa. Samozřejmě že první premiéru zpíval vždyc-
ky on, ale protože zatěžoval hlas velmi brzy repertoárem, 
který ještě zpívat neměl, začínal mít těžkosti. Projevilo se 
to už v novém nastudování Kouzelné fl étny, kde jsme spolu 
alternovali roli Tamina. 

Před druhou premiérou opery jsem se dostal v malém 
světě divadla i mimo něj poprvé víc do středu pozornos-
ti společnosti i médií. Vznikla totiž tehdy první mediální 
přestřelka kolem mé osoby – začal jsem fl irtovat s tajemni-
cí Alenou Svobodovou, o kterou ovšem usiloval také teh-
dejší redaktor České televize Jaroslav Knotek. Dozvěděl se 
o našich pletkách a snažil se mě všemožně zdiskreditovat. 
Den před premiérou odvysílal krátký šot, kde kromě krát-
ké anonce nového titulu stručně defi noval svůj názor na 
situaci v tenorovém oboru: „První premiéru zpívá Václav 
Kopp, což je jasné, protože Štefan Margita, alternující, do 
této role ještě technicky nedospěl.“ Sám jsem jeho recenzi 
neslyšel, ale několik lidí, včetně Zdeňka Košlera, mne na 
možný nepříznivý dopad upozornilo. Vybuchl jsem, jako 
vždy při podobné nespravedlnosti, nedal jsem se a zavolal 
jsem rovnou tehdejšímu řediteli televize Zelenkovi, který 
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mi řekl, že redaktor hudebního vysílání má na svůj názor 
právo. Rozjel jsem se za Knotkem na Kavčí hory, kde mezi 
námi došlo k ostré slovní půtce. Zareagoval až v okamžiku, 
kdy jsem mu pohrozil soudem za urážku. Nakonec jsme se 
domluvili na novém šotu před mou premiérou, nicméně 
na dalších představeních jsem pro něj byl zase pan Nikdo.

Ve stejné době se rozváděl i divadelní pár, tenorista Vác-
lav Kopp se sopranistkou Jiřinou Markovou. Mezi mnou 
a Jiřinou vzplála krátká milostná etuda, ale pohasla dřív, 
než se vztah stačil rozvinout – nebyl čas a vlastně z mé stra-
ny brzy ani chuť… U Jiřiny jsem objevil vlastnost, kte-
rou u žen nejvíc nesnáším, a tou je hysterie. Chápu, že jde 
o jistou součást divadelního image, ale v jedné minutě se 
smát a hned vzápětí plakat, to opravdu nemám rád. Při-
znávám, polekal jsem se té vlastnosti a rychle jsem se raději 
vztahu vzdal. Aleně moje citové vzplanutí nebylo pochopi-
telně milé, navíc všechny divadelní scény bývají komuni-
kačně výtečně propojené. Staletími osvědčené ústní podání 
a divadelní rekvizitárna (srdce každé scény), vykonají své. 
Všechno se tam roznese podstatně dříve nežli jinde. V mi-
lostné hře jsme nakonec byli zapleteni všichni čtyři, nastaly 
velmi nepříjemné situace a já jsem nakonec vycouval svým 
způsobem: skoncoval jsem s jedním i s druhým vztahem.

Nastala chvíle druhé premiéry, zpíval jsem Tamina 
v Kouzelné fl étně dobře, všechny kritiky vyznívaly v můj 
prospěch. Cítil jsem, že jsem se odrazil vzhůru, měl jsem 
před první premiérou Dona Ottavia, své milované role 
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TADY ZPÍVAT A... ZEMŘÍT!

v Mozartově Donu Giovannim. Na mém obsazení měl nej-
větší podíl jistě Zdeněk Košler, neboť jsem se stal jeho mi-
láčkem. Doba zkoušek s ním mě zcela proměnila, někdy, 
aby mi vysvětlil postavu a zkoušel se mnou, jsem dostal od 
pana Košlera pozvání i k němu domů: „Přijď k nám večer 
domů,“ řekl mi, „manželka, když čekáme hosta, udělá dob-
rou večeři a něco i napeče. Jinak koláč nedostanu!“ A když 
jsem mu pak zazpíval árii Dona Ottavia, povídá zamyšleně: 
„Štefánku, to bylo moc hezký, ale my to uděláme úplně 
jinak!“ Mile mě urazil a já si pomyslel: udělám všechno 
proto, aby se mu to líbilo! 

Myslím, že nebýt jeho, nedostal jsem se do povědomí 
širšího publika tak rychle. Staral se o mne jako o syna 
a dostal jsem se mezi jeho vyvolené. Jednalo se o hlouček 
čtyř mladých zpěváků – kromě mě to byli Pavel Horáček, 
Jiřina Marková a Slávek Kopp. Na premiéře Giovanniho 
jsem zpíval po boku Magdy Hájjosyové, která v té době 
zažívala svou největší slávu (pamatuji si, že jsem volal 
panu Košlerovi, že mám trému. Dost odměřeně odpově-
děl, že doma si mohu dělat cokoliv, ale na jevišti ze sebe 
mám vydat všechno!), a dalších velkých legend: Václava 
Zítka, Karla Bermana, Jiřiny Markové. Vznikla velmi sil-
ná inscenace s velkou přitažlivostí pro diváka, atmosférou 
a emočním nábojem. Cítil jsem, že mám úspěch a že se 
zase v mém repertoáru objevila postava, která mi skuteč-
ně sedla. Dokázal jsem Ottavia vytvořit ne jako trochu 
zatvrzelého, neschopného milovníka, uchopil jsem tu po-
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III. KAPITOLA

stavu docela jinak: jako slabocha, který touží překročit 
svůj stín!

Pan dirigent Košler byl schopný mě vyprovokovat. 
Jednou při studování role v Cosi fan tutte prohodil: „No, 
nevím, jestli budeš schopný to zazpívat, ale zkusíme to!“ 
To je pro Lva to nejlepší, co může nastat. Po premiéře mi 
s úsměvem řekl, že je rád, že se mi to povedlo, že mu jeho 
malá „lest“ vyšla… Jeho zájem o mou osobu mne pochopi-
telně motivoval, vyvolával ve mně nadšení i jistotu, že se na 
něj mohu spolehnout.

Zdeněk Košler podporoval „svou“ skupinku „vyvole-
ných“ i dalším, dost zvláštním způsobem – když jsem večer 
nemohl v divadle vystupovat já ani Václav Kopp, on ne-
dirigoval. On se pod neznámého sólistu „nepodepsal“… 
Podobnou závislost bych už nechtěl zažít, stejně jako to, 
abych byl u něj v pořadí až na třetím místě. Tehdy mě to 
samozřejmě těšilo, moje výhra spočívala v tom, že jsem byl 
hned druhá alternace v pořadí.

Protože jsem si přál, abych měl své příznivce hodně blíz-
ko vedle sebe, snažil jsem se přesunout svou korepetitorku, 
moji přítelkyni Katarinu Bachmannovou, do Prahy. Vní-
mal jsem, že vztah Katky s dirigentem Velatem krachuje 
a že ji využívá jen jako jistotu pro případ, že by se nudil. 
Jednala jako každá hodně zamilovaná žena a neviděla, že 
ji v další krizové situaci zase zradí, což už udělal mockrát. 
Katka udělala v roce 1986 konkurz do Prahy a během 
týdne se z Košic odstěhovala. Její odchod mi Boris nikdy 
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Svatba s Hankou, 6. 6. 1992
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S maminkou po koncertu ve Státní opeře Praha

Naši ve Španělsku
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Margitovi – oslava maminčiných devadesátin

A ještě jednou rodina ve Státní opeře Praha – prosinec 2013
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S Hankou v San Francisku

V pořadu Hogo Fogo
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