
INTERIÉR 

Zatímco exteriér je zdoben v novorenesančním stylu, 

interiéry jsou pojaty ve stylu novobarokním. Vstupní 

halu podpírají dva mohutné mramorové sloupy, od nichž 

vedou po stranách do prvního patra dvě mramorová 

balustrádová zábradlí. Hlediště má bohatou štukovou 

výzdobu v barvě bílé a zlaté. Autorem nástropní malby je 

vídeňský malíř Heinrich Löffler, dílo představuje čtyři 

roční období lidského života ve vztahu k hudbě. Dětství 

znázorňuje hudba veselá, mládí milostná, mužný věk 

symbolizuje hudba vojenská a stáří hudba vážná. Ačkoli 

interiér díky propracované výzdobě působí honosně, 

zachovává si důmyslným vnitřním členěním rovněž jistou 

intimitu a lidský rozměr. 

 

OPONA 

Zhotovení opony bylo svěřeno studentům vídeňské 

umělecko-průmyslové školy Franzovi Matschovi 

a Gustavu Klimtovi. Mladí umělci se zavázali realizovat 

zakázku do půl roku od schválení, a to v ceně, jež 

nepřekročí 1500 zlatých. Náročnost díla ovšem nakonec 

vedla k tomu, že byl překročen jak rozpočet, tak termín, a 

to přesto, že si malíři přizvali ke spolupráci ještě Gustavova 

mladšího bratra Ernsta. Zastupitelstvo na jejich žádost o 

prodloužení lhůty a navýšení celkové částky přistoupilo 

pod podmínkou, že návrh opony nebudou smět použít pro 

žádné jiné divadlo.  

 

V průvodním dopise, jenž byl k návrhu opony malíři 

přiložen, je uvedeno: „…jsme toho názoru, že pro městské 

divadlo provincie, kde je repertoár tak různorodý, musí být 

námět hlavní opony všeobecný, avšak alegorizující veselé i 

vážné. Zvolili jsme proto za motiv ústředního výjevu Triumf 

lásky (svatbu) zastupující veselou stránku, zatímco postavy 

v popředí mají symbolizovat vážné umění. Podepsaní věří, že 

tak vytvoří obraz působící uměleckopoeticky a přece jasně…“  

 

Opona bohužel v prostoru provaziště trpěla vysokou 

prašností a značně proměnlivým prostředím (vlhkost, 

nestálá teplota apod.), takže původní kresba je dnes méně 

zřetelná. Celé dílo bylo sice v letech 1968-1969 a znovu 

v letech 1993-1994 nákladně restaurováno, avšak ani přes 

tyto odborné zásahy se nepodařilo uvést malbu do 

původního stavu. V současné době je proto opona 

stahována pouze při výjimečných příležitostech.  

 

Jakkoli bylo rozhodnutí, svěřit zhotovení opony mladým 

umělcům odvážné, později se ukázalo, že šlo o krok 

veskrze šťastný. Z tehdy dvacetiletého studenta Klimta se 

po čase stal světově vyhlášený secesní malíř a liberecké 

divadlo díky němu vlastní unikát, na který může být 

právem hrdé. 

 

SOUBOR 

Divadlo mělo od počátku svůj stálý soubor, proto nebylo 

odkázáno jen na zájezdové herecké skupiny a mohlo tak 

vytvářet vlastní repertoár. Docházelo zde k zajímavému 

mísení různých kultur, kdy byly uváděny hry autorů 

německých, rakouských, francouzských a po roce 1918 

samozřejmě také českých. Od 50. let minulého století až 

dodnes v divadle působí tři samostatná umělecká tělesa 

– opera, činohra a balet. 

 

OPERA 

Dramaturgické plány preferovaly před rokem 1918 operu, 

a to zejména dílo Richarda Wagnera. Některá díla byla 

uváděna brzy po své světové premiéře. Vysokou 

návštěvnost měly také opery italské a rovněž operety 

v duchu rakousko-uherském, oblíbeným autorem byl např. 

Franz Lehár. Jako jedno z mála se liberecké divadlo 

dokázalo udržet i přes těžká léta první světové války. 

Od roku 1923 byla v divadle uváděna opereta i v jazyce 

českém. Po pětileté pauze v období druhé světové války, 

uvedlo divadlo již 5. 10. 1945 operu Prodaná nevěsta. 

V téže první sezoně hostoval operní soubor v Žitavě, což 

položilo základy k dlouholeté družbě obou divadel. Trvalá 

spolupráce pojí libereckou operu také s pražským 

Národním divadlem. Celá řada vynikajících interpretů 

nachází uplatnění právě na jeho scéně a rovněž 

i v zahraničí. Krom operních inscenací, prezentuje divadlo 

i operetní a muzikálový repertoár. Také prestižní ceny 

Thálie již zamířily právě do Liberce. A není divu. Vždyť 

právě liberecká opera (díky znamenitým sólistům 

i práci celého sboru) patří k předním operním 

souborům v zemi. 

 

 

 

 

 

ČINOHRA 

Stálý činoherní soubor se v divadle zformoval teprve v roce 

1945. Do té doby zde byla uváděna přestavení zejména 

v jazyce německém a české hry nabízely pouze hostující 

soubory. První sezonu zahájilo dne 15. 9. 1945 uvedení 

Jiráskovy tragédie – Gero – jež měla demonstrovat českou 

orientaci souboru. Záhy se zde vytvořil pestrý repertoár 

z děl české i světové klasiky. V druhé polovině let 

osmdesátých získala činohra vysněnou studiovou scénu 

v podobě Malého divadla (bývalý Lidový dům), kde se 

soubor soustředil na možnosti studiové tvorby, prostor 

Šaldova divadla tak sloužil především pro uvádění oper 

a baletu.  Po sametové revoluci došlo k zásadní proměně 

kulturního prostředí v zemi. Velká konkurence a omezené 

finanční zdroje nyní vedou divadla k tvrdému zápasu 

o přízeň diváků. Liberecká činohra se v tomto směru 

nevzdává. Důkazem je skutečnost, že v roce 2015 oslavila 

již sedmdesáté výročí svého založení. 

 

BALET 

Od svých počátků až do roku 1945 působili v divadle 

němečtí tanečníci zejména z řad amatérů. Teprve po druhé 

světové válce nastala zásadní změna ve všech ohledech, 

která s sebou přinesla i vznik samostatného 

profesionálního baletního souboru. První baletní 

premiérou divadla byla stálice českého baletního nebe -

titul Z pohádky do pohádky Oskara Nedbala. 

V následujících letech dostaly prostor nejen klasické tituly 

(Labutí jezero, Spící krasavice, Louskáček), ale také díla 

moderní baletní literatury. V roce 1989 zde byla založena 

Experimentální taneční škola, jediná svého druhu 

v republice. V roce 2009 se baletní soubor prezentoval 

titulem Marie Antoinetta/Markýz de Sade, kde roli Markýze 

de Sade alternovali známí baletní mistři, jména obou 

tanečníků hovoří za vše: Vlastimil Harapes a Jaroslav 

Slavický. 
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EXTERIÉR 

Nádherná novorenesanční budova je bohatě zdobena, 

přízemí zvýrazňuje bosáž, patro dotváří sloupy a pilastry, 

horní římsu ukončuje atika s balustrádou. Po stranách 

předsunuté vstupní části můžeme na atice vidět dvě 

pískovcová sousoší od vídeňského sochaře Bendela, jimž 

dal podobu kameník Reinhold Völke. Vpravo je 

znázorněno Umění šířící oheň osvěty - žena třímá 

pochodeň a nalévá olej do nádobky, kterou drží bůžek, jenž 

šíří oheň poznání dál. Další bůžek čte knihu, celosvětový 

zdroj osvěty. Vlevo je Apollón, bůh múz s lyrou v ruce, 

doplňují ho dva bůžci jedoucí na delfínu. Směrem ke 

kavárně Pošta jsou obráceny další sochy v nadživotní 

velikosti – bohyně Flora, patronka radosti a květin, Thálie 

– múza divadelního umění a na nároží Melpomené – 

bohyně dramatického umění. Směrem k budově Pošty je 

situována  Terpsichoré – múza tance, Fortuna – bohyně 

štěstí a na nároží Erató – patronka milostného básnictví 

a milostných písní. Dva podstavce vedle schodiště do 

hlavního vstupu budovy zdobili původně gryfové – bájní 

tvorové s okřídleným lvím tělem a orlí hlavou, byli však 

(mylně) pokládáni za symbol germánství, a proto odtud po 

roce 1945 zmizeli. Divadlo bylo projektováno velmi zdařile. 

Teprve v letech po druhé světové válce se začaly objevovat 

nedostatky, které si nakonec v šedesátých letech vynutily 

přestavbu zadní části. Ta byla totiž původně vybudována 

na nedostatečně hlubokých základech, což narušilo 

stabilitu budovy, které dokonce hrozilo zřícení. Návrh 

přestavby projektoval liberecký architekt Karel Winter, 

který krom hlubších základů zadní části nechal provést 

nástavbu, díky které divadlo získalo alespoň část 

scházejícího příslušenství jeviště. V sedmdesátých letech 

liberecký Stavokombinát opravil střechu, hlediště 

a elektrické rozvody. Restaurován byl celý exteriér, 

současně s blízkým okolím. Přestavěna byla rovněž 

kamenná rampa před hlavním vchodem, obnovy se 

dočkaly stylové lampy i plakátovací sloupy. Připojením 

divadla na parovod teplárny se uvolnilo místo v suterénu, 

kde posléze vznikla stylová restaurace podle plánu 

libereckého architekta Pavla Švancera.  

 

Honosná budova v samém srdci města slaví v roce 2018 

již úctyhodných sto třicet pět let. 

 

HISTORIE BUDOVY 

Původní divadlo nechal roku 1820 vystavět soukenický 

cech na Novoměstském (dnes Sokolovském) náměstí, 

proto se divadlo nazývalo Soukenické nebo též Cechovní. 

Jednalo se o prostou budovu, průčelí bylo zděné, zbylá část 

stavby dřevěná, přízemí a dvě galerie pojaly cca 760 

diváků, z nichž velká část musela stát. Netrvalo dlouho 

a divadlo přestalo splňovat stále se stupňující požadavky 

na pohodlí a bezpečnost diváků, již kolem roku 1872 se 

proto začalo uvažovat o výstavbě divadla nového. Spolek, 

který se zabýval plány na novou stavbu, sice přestal po pár 

letech existovat, pak ale rozhodl osud, kdy celé divadlo 

v noci z 23. na 24. dubna do základu vyhořelo. Cesta 

k výstavbě nového divadla se tak otevřela…  

 

Na nutnost získat finanční prostředky na stavbu reagoval 

znovuobnovený divadelní spolek vyhlášením veřejné 

sbírky, která měla za cíl shromáždit alespoň 

50 000 zlatých. Částky bylo opravdu dosaženo, a když k ní 

Liberecká spořitelna štědře přidala dalších 60 000 zlatých, 

nestálo už vyhlášení architektonické soutěže nic v cestě. 

První místo získal návrh architektů Hanse Miksche 

a Heinricha Niedzielského, ale celkovou sumu, kterou mělo 

nakonec město k dispozici – 150 000 zlatých by nebylo 

možné dodržet. Proto město oslovilo firmu vídeňských 

architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, 

která projektovala divadla po celé Evropě, a která slíbila 

dodržet úsporný rozpočet 237 358 zlatých. Konkurz na 

zhotovitele stavby vyhrála liberecká firma Sachers 

a Gärtner. Základní kámen byl slavnostně položen 

15.9.1881. Do výstavby divadla významně zasáhl velký 

požár divadla vídeňského (Ringtheater) při kterém 

zahynulo na 400 osob. V důsledku toho se velmi zpřísnily 

bezpečnostní předpisy, které si například vyžádaly snížení 

kapacity z původně plánovaných 1050 na 850 diváků. 

Celkové náklady stavby byly vyčísleny na 280 000 zlatých. 

Slavnostní položení závěrečného kamene proběhlo 

29.9.1883, zahajovacím představením byl Schillerův Vilém 

Tell.   

 

Od roku 1957 nese divadlo jméno po známém 

libereckém rodákovi, spisovateli a kritikovi Františku 

Xaveru Šaldovi. 
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