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STRAKONICKÝ DUDÁK, pohád-
ková báchorka j. K. Tyla, je  
první premiérou letošní sezóny  
pražského Diva dla  nd_n ~ -

dech. V •ondy se střídá  
jiřf Plachý (na snímku) a hos-
tující Břetislav Slováček. Do-
rotku hraje Hana Maciuchová  
(na snímkuj v alternaci s Lud-j  
milou Šafářovou. Premiéra jd  
ve středu v 19.30 hod.  
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■ PP.EMIRROU HRY STRAKONICKÝ DUDAK zahajuje novou sezó-
nu  DieJD na Vinohradech. V titulní roli účinkuje Jiří Placky. Na 
našem snímku vidíte Rosanú v podä n í Cabriely Vränovë a Hanu M 

ciuchovou v roli Dorotky. / Foto: Vilém Sochůrek 
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(,• Nový pohled na Tyla? 
Každá ojravdu nová inscenace Tylova Strakonického dudáka si musí položit základní otázku: 

Inscenovat tuto dramatickou báchorku v rozmezí určité tradice, nebo ji pojmout zcela odlišné, zcela 
netradičně? Zdánlivě je tato otázka snadno řešitelná — vždyť každý opravdu tvůrčí inscenátor kla-
sického textu bude přece usilovat o to, aby dílo vyložil nově, aby je přečetl očima svých současní-
ků, aby tam prostě našel to, co tam je, a aby to dokázal přesvědčivě sdělit svému divákovi. 

je, že se tu i v hereckém projevu vytratila poezie, 
ryzost a skutečná českost. To, co tvoří z této Tylovy 
hry opravdu divadeinf skvost. Samozřejmě, že tu ne-
přehlédneme některá zajímavá a působivá místa, řeše-
ní sboru lesních panen a jejich funkčního využiti 
např. pří Švandově putování do ciziny aj., která do-
svědčují, že režisér nehledal v inscenaci snadné a leh-
ce se poddávající řešeni, ale výsledek nebyl úměr-
ný této snaze. A tak vedle neurčitého, nefuriantského 
Švandy j. Plachého a vedle málo vroucí Dorotky, tře-
baže  If  dala H. Maciuchová o něco vice výraznosti, 
nejlépe'vyjádříli Tylův text Z. Řehoř jako Kalafuna, 
v němž herec roztomile rozehrál jeho muzikantskou 
hrdost i humornost, R. Jelínek, který jako Pantaleon 
Vocllka hraje svého darebáčka s chladnou chytrosti, 
která ukazuje na jeho nebezpečnost. A v malém vý-
stupu hajného Trnky opět potvrdil J.  Moučka, jak 'eho 
lidové figurky mají zvláštní bodrost — někde tr vy-
cházelo i K. Slunéčkové jako Kordule. 

Představeni je tedy především pastvou pr oči —
ale raději bychom vychutnali Tylovu osl u velké 

jednak tíhnou k perníkovým figurkám a jednak lásky mateřské i velikého citu milostného. (nikl 
k dětským hračkám, ale. ve své podstatě jsou  
Tylův text. To už scéna M. Tomka, využívající tvarů ,  
dřevořezby či perníkových forem, určuje přesněji 
prostotu jevištní báchorky. 

Štěpánkova režijní koncepce není tedy dosti čitel- 
ná, nespokojíme-11 se s tím, že šlo jenom o podívanou. 
Protože ta určitě nebyla základním inscenačním prin- 
cipem. jistě ,tu lze polemizovat i s úpravou, kdy Vo- 
cilka nakonec sesbírá několik krásných dud a ponechá 
ty ošuntělé „zakleté" ležet v lese atd., ale podstatné 

Režisér František Štěpánek, který nastudoval Stra-
konického dudáka vn''adle na VlnnhrI1ech  aetk.al 
se krátce za sebou s českou klasikou, která patří ke 
kmenovému repertoáru našich divadel. Když insceno-
val nedávno svou Maryšu, dokázal velice naléhavě" a 
pravdivě vyložit hru prostřednictvím dramatických po-
stav, obnažil jeli lidské problémy, aniž by tím omezil 
klima hry, vzniklé v určité společenské situaci. Když 
však nyní uvedl Strakonického dudáka, volil značně 
odlišný inscenační princip, který, jak ukazuje celkový 
jevištní výsledek, nevedl už ke zdárnému cíli. Pře-
devším se dostává k Tylovi nějak z vnějšku přes vi-
zuální stránku, své postavy vidí a cítí spíše v něja-
kém ladně pojatém seskupení než v jejich vlastním 
vnitřním ustrojeni. Tylovská líbeznost se proměňuje 
v líbivost a vroucnost a pohádková prostota — to vše 
se stírá v pestré padív.ané. Kostýmy Z. Seydla prostě 
překrývají svou barevností i tvarovou zbytnělosti (to 
platí hlavně o turecké scéně) herecky projev, tím 
spíše, že hlavni pár se neprojevil na scéně příliš 
průbojně. Představení prostě dominují kostýmy, které 
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Strakonického dudáka aneb Hody divých žen  
od j. K. Tyla uvede jako první podzimní premiěru Divadle_  _ Vino-
bradečh_ve-_středu 10. října. Režisérem je Frantíša—ßtjpánek, ktery  
také spolu s Věrou Eliáškovou autorem úpravy. Scénu navrhl zaslou-
žilý umělec Miloš Tomek, kostýmy Zdeněk Seydl, hudba Svatopluk  
Havelka, choreografie Karel Bednář. Titulní roli vytvořil Jiří Plachý,  kterého představujeme na snímku ze hry společně s Rudolfem Jelínkem  
jako Vocilkou. Včera Divadlo na Vinohradech uvedlo předpremiéru, v niž 

 se v rolích Švandy a Dorotky představili jako hosté Břetislav Slováček  a Ludmila Šafářová. Snímek: V. Sochûrek  



tože rra každé rolí se učí. Proto jsem i Já nehle-
dal  po ukončení školy angažmá v Praze, ale 
v oblastním divadle. Nedá se také říci, že bych 
některou roll  neměl rád. t kdyby byla sebene-
sympatičtější, nemohu si to připustit — pak bych 
ji totiž nemohl zahrát. Nejraději jsem však vždy 
měl role charakterní. Mezi mé vysněné patři psy-
chologické a přitom životné postavy. 

Jak se z tohoto hlediska díváte na svou po-
slednf titulní postavu Švandy ve Strakonickém 
dudákovi? 

Obsazením jsem byl překvapen, nebol v kon-
venčním proúedení by ji snad měl hrát herec ji-
něho typu. 0 to těžší práce to byla, ovšem I ve-
lice radostná — musel jsem zdolávat více překá-
žek a o to větší radost jsem pak měl z každého 
i sebemenšího úspěchu. Výsledek mého t režiséro-
va snaženi musí posoudit diváci t kritika. 

jak mi odpovíte, když se vás úpině nakonec 
zeptám: co pro vás znamenají stove o angažova-
nosti umělecké práce? 

Veškeré umění, tedy I divadlo, Je už ve své 
podstatě angažované. Snažím se, aby i mé herec-
tví bylo takové,  aby sloužilo dobru a pokroku. 

Hovořila 
ZDENKA CERVENKOVA 
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Je synem slavného otce (to člověka napadne 
okamžitě. když se poprvé setká s jeho jménem) 
a rozhodl se jít v jeho stopách — ne za slávou, 
ale především za divadlem. Za uměním, které je 
jedno z nejstarších a nejtrvalejšfch, za uměním 
slova, gesta, pohybu i mimiky — za herectvím. 
Snad si dnes' nikdo o osmadvacetiletém Jiřím 
Plachém myslí. že jeho umělecká kariéra je snazší 
práva díky jeho jménu. Zeptala jsem se ho na to. 

Že můj táta byl známý a skutečně dobrý herec, 
to je pro mne spíš nevýhoda. Lidé si ho připo-
mínají v jeho vrcholném tvůrčím období a jeho 
tehdejší výkony často srovnávají s mými dnešními 
a posuzují mě přísněji. Ale to se netyká jen 
mne, ale t dalších mladých herců z divadelních 
rodin. 

Před šestí lety jste ukončil studium na DAMU, 
odtud jste odešel do divadla v Karlových Varech 
a již třeti sok hrajete v pražském Di4a>fi ea 
inu .t . Casio se stává , že mladý herec je 

o sazován i do roli, které jsou například nejen 
nevýznamné, ale jemu i nesympatické. Vám se to 
jistě také stalo. Které postavy jste si za svou 
dosavadní hereckou dráhu oblíbil a které méně? 

Nikdy jsem příliš nemiloval ty prázdné role bez 
duchych milovníků. Hrál jsem je však také a ne-
litují toho. Myslím si, že začínající herec by se 
měl snažit hrát co nejvíce a vůbec všechno, pro- 
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Ro vor před premiérou 

S J. Plac y m o Svundov. 
Divadlo na Vinohradech připravilo na dnešní večer jako svou 

první premiéru té% sezóny -Tylovu dramatickou báchorku S t r a-
k o n i c k ý d u d á k. Titulní postavu Švandy vytváří J. Plachý v al-
ternaci s B. Slováčkem j. h. Jiřího Plachého jsme požádali 
o několik slov. 
Jaké byly vaše pocity, když jste se 

dozvěděl, že dudáka ze Strakonic 
budete vytvářet právě vy? 

»Nejprve jsem si myslel, že to 
není role pro mne. Víte, každý he-
rec má svůj sen o tom, jaké postavy 
by rád hrál. Postava Svandy mezi 
mými tužbami nikdy nebyla. Prů-
během času jsem však zjistil, že je 
to role zajímavá a nakonec jsem si 
ji více než oblíbil.« 

Švanda dudák prochází složitým 
vývojovým procesem. Dá se tedy 01-
ci, že jeho zvládnuti není snadné. 

»Jistě. Není to postava statická, 
stále se proměňuje. je I  rozporu-
piná. je na ni tedy co hrát. Mimo-
to je í fyzicky náročná, takže třeba 
při tanci s polednicemi se pořádně 
zapotím.. 

Myslíte si, že bude mít hra, tedy 
1 váš Švanda, co říci dnešním divá-
kům? 

»V každé dobré hře, a tou jistě 
Strakonicky dudák je, se vždy najde 
něco potřebného pro dnešek. Spolu 
s režisérem bychom chtěli konfron-
tovat dnešní pocity mladých lidi 
s moudrostí české pohádky.. 

H. PEŠKOVA 

. Plachý jako Švanda dudák v Ty- 
ově hře Strakonický dudák. 

Snímek: J. Jakí 
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Nový pohled  a Tyla?  Každá opravdu nová inscenace,Tyh»'i  -SJ r~flh hc  a $, ._si musí 
 položit 

 
Inscenovat tuto dramatickou báchorku v rozmezí určité tradice, nebo ji pojmoutzcela

kodl Šně, t zcela  netradičně? Zdánlivě je tato otázka snadno řešitelná — vždyť každý opravdu tvůrčí inscenátor kla-
sického textu bude přece usilovat o to, aby dílo vyložil nově, aby je přečetl očima svých současní-
ků, aby tam prostě našel .to, co tam je, a aby to dokázal přesvědčivě sdělit svému divákovi. 

 

Režisér František Štěpánek, který nastudoval Stra- je, že se tu 1 v hereckém projevu vytratila poezie, konického dudáka v Iyadle na Vinohrad 	—.salsa.  ryzost a skutečná českost. To, co tvoří z této TyLovy  
se krátce za sebou s českou -

klasikou, erá patří ke hry opravdu divadelní skvost. Samozřejwě, že tu ne-kmenovému repertoáru našich divadel. Když insceno- přehlédneme některá zajímavá 
a působivá místa, řeše-val nedávno svou Maryšu, dokázal velice naléhavě a ní sboru lesntch panen a Jejich funkčního využití 

pravdivě vyložit hru prostřednictvím dramatických po- např. při Švandově putování do ciziny aj., které do-
stav, obnažil její lidské problémy, aniž by tim omezil svědčují, že režisér nehledal v inscenaci snadné a leh-klima hry, vzniklé v 

určité společenské situaci. Když ce se poddávajíc[ řešení, ale výsledek nebyl úměr-
však nyní uvedl Strakonického dudáka, volil značně ný této snaze. A tak vedle neurčitého, nefuriantského 

 odlišný inscenačnf princip, který, jak ukazuje Celkový, Švandy J. Plachého a vedle málo vroucí Dorotky, tře-
jevištní výsledek, nevedl uä ke zdárnému cíli. Pře- baže  If  dala H. Maciuchová o něco vice výraznosti, devšim se dostává k Tyloví nějak z vnějšku přes vi- nejlépe vyjádřili Tylův text Z. Řehořl a zuálnt stránku, své postavy vidí a cítí spíše v něja- v němž herec roztomile rozehrál jeho muzikantskou 
kém ladně pojatém seskupení než v jejich vlastním hrdost i humornost, R. Jelínek, který jako Pantaleon 
vnitřním ustrojená. Tylovská líbeznost se proměňuje Vocilka hraje svého darebáčka s chladnou chytrostí, 
v líbivost a vroucnost a pohádková prostota — to vše která ukazuje na jeho nebezpečnost. A v malém vý-se stírá v pestré podívané. Kostýmy Z. Seydla prostě stupu hajného Trnky opět potvrdil J. Moučka, jak ho 
překrývají svou barevností i tvarovou zbytnělosti (to lidové figurky mají zvláštní bodrost -+ někde t vy-
platí hlavně o turecké scéně) herecký projev, -tím chézelo 1 K. Slunéckové jako Kordule. 
spíše, že hlavní per se neprojevil na scéně příliš 	Představeni 	

y
yprůbojztě. Představení prostě dominuji kostýmy, které ale raději bychomdvycchutnalšiím pastvou pro  oči  —  

Tylovu osla 	velké 
jednak 
k dětským hračkám, ale ve své podstatě jsou mimo 	 (mik) Tylův text. To už scéna M. Tomka, využívající tvar 
dřevořezby či perníkových forem, určuje přesněji  prostotu jevištní báchorky.  

Štěpánkova režijní koncepce není tedy dosti čitel-
né, nespokojíme-11 se s tím, že šlo jenom o podívanou. 
Protože ta určitě nebyla základním inscenačním prin-
cipem. Jistě tu lze polemizovat i s úpravou, kdy Vo-
cilka nakonec sesbírá několik krásných dud a ponechá 
ty ošuntělé „zakleté" ležet v lese atd., ale podstatné 

v  
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Navrat StrakóRickho 'u' a a  
Divadlo 	na Vinohradech zahájilo .letošní sezónu Strakonickým dudákem  

J. K.` 	T-Bežisár Fr. Štěpánek jej upravil spolu s V. Eliěškevou a nastudoval  
na 	omka, v kostýmech Zd. Seydla, s hudbou Sv. Havelky a v  
gr 	áre.  

chorea- 

Líbezné Tylova báchorka, piná prostého  
Iidového kouzla, v němž se spojuje  dět-
ská naivita s poezií a moudrostí, patři  
ke skutečným pokladům naši dramatické  
literatúry a ke kmenovému repertoáru  
všech českých scén. V této skutečnosti  
ovšem tkví i nebezpečí nejrůznějších in-
scenačních omylů: každý režisér totiž  
chce prokázat osóbitý přístup k textu,  
snaží se přinést něco nového a ne vždy  
se to pině zdaří.  

Divadlo na Vinohradech svěřilo insce-
naci Strakonického dudáka Fr. Štěpánko-
ví — zřejmě i pod vlivem jeho vynikajfcf  
Maryši. Zdá se však, že mu je daleko  
bližší hutný, dramatický, bafadícký děj  
rdež lidová poetičnost a lyrismus.  

Na jeho na první pohled pěkné insce-
naci mi vadí určitá nesourodost a jistá  
ztráta českosti. Projevuje se hned ve vý-
tvarném uchopení: Tomkova jednoduchá,  
střízlivá, prostor poskvtsjícf ,scéna vy-
chází z, lidových dřevěných pěrnfkových  
forem — bohužel, kostýmy Zd. Seydla s 
ní neharmonují a nekoresponduj[. Jsou  
vtipně přizpůsobeny bíedermeieru, ale  
jejich lidové hračky připomïnajfcf pestrost  
zabíhá až do křiklavosti a volba barev,  
vzorů, materiálů a  někde i střih [Dorot  
činy pláštěnka!] vyvolává náprosto ne-
český dojem. Výborně působí jen bflé les-
ní panny s oboustrannými sukénkami, z 
nichž vytvářejí rozkvetlé koruny stromů, 
a celý Zuličin dvůr. 

Tatáž rozpornost se projevuje i v herec-
kých výkonech. Nejlepšími ze všech jsou 
roztomilý, ryze tylovský Kalafuna Zd. 
h oř e  a vroucí, řízná Kordula K. Slunéč- 
kové. Pěknou tylovskou figurku vytvořil  

ve starém Trnkovi J. Moučka (proč te  
podivně křivá sukovíce?]. Rosava G. Vrá-
nové měla jemnost, křehkost, líbezný pů-
vab a nebývalé mládi — snad ovšem měl  
byt vyškrtnut nebo upraven verš, v němž  
hovoří o tom, že k jejímu trestu patřilo  
í částečné zestárnutjl Vocílka R. Jelínka  
je pohyblivý, mazaný, protřely taškář,  
zdálo se mi však, že nepůsobí tak nebez-
pečně, jak by měl. Z tylovského rámce  
vypadají do značné .míry oba představi-
telé hlavních postav: Dorotka H. Maciu-
chová a Švanda J. Plachého jsou místy  
rozpačití, málo citoví, jako by nedůvěřo-
vali nosností textu a báli se přílišné sen-
tímentality , 

Nedůvěra k srozumitelnosti a ideovému  
dopadu Tylovy krásné myšlenky se pro-
jevila 1 v úpravě závěru báchorky — po-
dle mne zbytečné a trochu . nelogick#.  
Výborným nápadem, 1 když dnes už po-
měrně .džným, byly proměny lesních  
pannes t stromy — zde se právě také  
uplatnily pině Seydlovy kostýmy.  

Sila a věčný půvab Tylovy nesmrtelné  
báchorky jistě 1 jlřes vyslovené kritické  
poznámky spiní své ideové poslání a vi-
nóhradská inscenace přivede do divadla  
jistě hodně obecenstva, snad I nového.  

kop  
~ 
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1 7• X. 1973  
II. K. TYL; STRAKONICKY DU-

DÁK; UVEDLO DIVADLO NA VI-
NUI1RADECH L RIJNU 1973; RÉ-
21E FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK, SCE-
NA ZASLOUŽILÝ UMĚLEC MILOS  
TOMEK, KOSTÝMY ZDENĚK SEYDL,  
HUDBA SVATOPLUK HAVELKA,  
CHOREOGRAFIE KAREL BEDNÁR.)  

- Inscenační tradice Strakonické-
ho dudáka velmi znesnadůuje  
každý pokus o hledán! nového re-
žijního přístupu, či výkladu. Ty-
lova hra zůstává nejpřesvědčívëj-
šf tenkrát nechává-1I režie pině  
zaznít ony základní motivy, kte-
ré čin! představeni vlídným, me-
lodickým, všemi komponenty re-
spektujícím. -ámec českého ven-
kova. U Tyla v něm vždycky ja-
kási vnější idyličnost mívá zře-
telnou sociální rezonanci, kterou  
netřeba zdůrazilovat.  

Podmanivá 	naivita báchorky,  
čerpající z tradice venkovských  
vypravěčů, z tradice české lidové  
písničky, lidové moudrosti i z  
vnějšího koloritu naší krajiny  
I vesnice — to všechno potvr-
zuje niternou lidovost této Ty-
lovy hry. Ta však také zavazuje  
reziséra 1 ostatní autory Insce-
nace k nezbytné a tekl bych  
i omezujíc! kázni — mnohem vět-
ší, než tak čini jiný, nečeský, ne-
národní klasicky text.  

František Štěpánek vtiskl In-
scenaci netradiční polohy. které  
budou patrně předmětem diskusi.  
Týká se to vedle některých her-
ci nedůsledně pojatých postav  
I pojetí výpravy. v inscenaci se  
střetávají dva výtvarné přístúpy  

(scéna a kostýmy). Kostýmní vy  
tvarník se pak prosazuje takovou  
silou, že jeho práce si vynucuje  
prvořadou pozornost diváka, tak-
že narušuje potřebnou inscenační  
jednotu, plynulost, a tím lehkost  
představeni. Zdí se, že Seydlova  
výtvarná představa, akcentující  
především dekorativnost a pozna-
menaná barevnou hýřivost!, zabí-
há tentokrát od funkčnosti k vý- 

tvarné exhibici a žádá si divá•  
kovy ponornosti víc, než prospívá  
hře. (Nelze ovšem přehlédnout,  
že jednoduchost kostýmů ženské-
ho chóru s možností snadné  
proměny je nápadem pozoruhod-
ným.) Vedle toho můžeme Tom-
kovu scénu označit za úměrně sty-
lizovanou.  

Zdá se, že proti záměru režiséra  
je ve výsledném tvaru Inscenace  
poněkud porušena hierarchie dé•  
ležitosti postav. Snad je to způ-
sobeno 1 nepřesvědčivým výkonem  
představitelů Švandy a Dorotky  
(zejména v podání Plachého a  
Maciuchové, i když t k druhému  
obsazeni je možno mít výhrady ),  
zatímco v menších rolích jsme  
byli svědky několika vskutku per  
!tvých projevů herectví (Milan  
Klásek, Zdeněk Reho ř , Rudolf Je-
línek, Gabriela Vránová, Alena  
Procházková, Oldřich Musil).  

Švanda Jiřfho Plachého nejenže  
neodpovídá postavě hercovým  
typem (na rozdíl od hostujícího  
Břetislava Slovíčka), působí i po-
někud bázlivě, nepohyblivě. Jeho  
ostýchavost nedovede scénu roze-
hrát a Švanda připomíná spíše  
rozpačitého městského mládence,  
než temperamentního, trochu  
vznětlivého, podnikavě naivního  
venkovského furiantíka, Břetislav  

Slováček působí sice jistěji, ty-
pově je přesnější, bohužel jeho  
nasazení halasnost mu později  
nedovoluje nuancovat v situacích  
a dávat jim rozdílnou kvalitu.  
Nicméně ve srovnání s Plachým  
přináší na scénu vice potřebné  
jadrnosti.  

Hana Maciuchová v roli Dorot-
ky (hraje s Plachým) potvrzuje  
určitou jednostrannost svého pro-
jevu. Hned v prvním obraze si  
divák uvědomí, že svým typem  
neodpovídá představě o „pěkný,  
hodný, český Dorotce". Její na-
učené gesta, opakující se snad ve  
všem, v čem jsme ji až dosud vi-
děli, a Ignorující potřebu a cha-
rakter postavy — to se tyká t ste-
reotypního úsměvu stejně jako  
přesládlé dikce — to k Dorotce  
nepatří. I když nelze říct,  

divadlo  
že druhé obsazeni této role hos  
tujicí Ludmilou Šafářovou j : 
štastnějšf, přece jen tahle stu  
dentka DAMU je svým typem pod  
statně bližší naší představě  

Dorotce Trnkové. Její nevyhranos  
je zřetelná a příslib jejich příš  
tich hereckých kvalit zatím jej  
Dorotka také nedává.  

Za pozornost v alternovanýc  
rolích stojí jistě zajímavé, by  
rozdílné výkony obou představí  
telů Vocílky. Pro Milana Klásk t 

ve druhém obsazení je tato role  
příležitosti k výkonu zatím nej  
lepšímu za dobu jeho působeni v  
Praze. Jeho Vocflka je šantalský  
chytráček, špindíra a neúnavný  
šejdířek, zatímco Vocílka Jefín 
kův dává postavě jistou vzneše  
nosí světa znalých intrikánů, ra.  
cionálně uvažujících přeziravců  
přestože ve chvil! poniženf I tel]  
Vocílka se stává upachtěným pa  
tollzalem.  

Výhrady tedy jsou značné. Iso  
to však výhrady k Inscenaci do  
sud neusazené, kterou díky to-
mu, že je to oblíbená Tylova bá-  
chorka, přijme obecenstvo určit . 
s vlídným porozuměním- Zejm  
na obecestvo školou povinné.  

U 

S!rakonĺck  dudák  



	

Režie Františka Štěpánka vy- 	strovat 	nebezpečí 	prospěchář- 

	

eházi z toho, že Tylův „Straka- 	ských zaprodanců ciziny ( jeho  

	

afcký dudák je divadelní podiva- 	přímý vliv na Švandovo zakolí- ~~ 	nou v nejprimárnějšfm a pejlep- 	sání není však dost přesvědčivý).  

	

šim slova smyslu" (citováno 	Z dvou Švandů (J.  Plachý a  bos- 

	

s  programu), že tedy nejde 	tující B. Slováček) se prvnímu 

	

o popisný obraz života jednoho 	lépe daří plasticky ztvárnit vý- 

	

dudáka ze Strakonic z poloviny 	voj postavy. Dorotka H. Maciu- 

	

minulého století, ale o básnická 	chová má dětskou prostotu a dfv- 

	

zobrazení typu mladého českého 	č[ pilvab, méně zkušená, ale ta- 

	

člověka, hiedajiciho sama sebe 	lentované posluchačka DAMU L. 

	

I své místo ve světě a  nacházejí- 	Šafářová je aktivnější v boji 

	

cího je — za přispěni lásky ma- 	o Švandu. Zvláště v druhém ob- teřské a milostné — doma. 	sazeni je však citovost potlačena,  

	

Nechce se zřejmě také spokojit 	jako by šlo o letmý vztah dvou 

	

s pčedstávou, že by se Svanda 	dnešních mladých lidí, a ne o Ty 

	

nakonec rezignovaně stal pan- 	lovu lásku, která překoná i pekla  

	

skym hajným, proto, a také k zdě- 	moci. 
razněnf stále aktuálního nebezpe- 	Společný problém těchto a dal- čf pozlátkových. svodů mladého 	šfch postav, které zde nemohu člověka, upravuje spolu s V. Eliáš- 	ani vyjmenovat, se ozřejmí při 11/ovou v závěru Tylův text. Do- 	pohledu na kostýmy Zd. Seydla, ronívám se, že 1 bez tohoto dost 	které na sebe strhují až nadměr- násilnéhó zásahů (Vocilka se roz- 

nou pozornost. Svou přímo pro- běhne do světa s pinou náruči 
nalezených oě~ärovaných ducl) by 	

d hak iv netradičností asi u mno- nalezených  
, posel- 	ha diváků (rozhodně ne u děti, bylo dílo schopno nést svá P 	p jejichž fantazii inscenace také  styl dnešku. — Za dnešním ztvár- 	počítá) vzbudí odpor třeba Švan- něním klasické hry nejde cestou 	dovy poloklaunské kalhoty nebo  jejího problematizováni ani cestou 	moderní puntíčkované žlutobílé ozvláštňování a psychologického 	šaty Rosavy uprostřed prostěra- prohlubování Tylových jednoznač- 	dlovë bílých lesních panen, je- ných postav. Právě naopak, vidu jichž obrácené pestrá suknice 

 je jakoby očima pohádkou okouz- 	v dalším spolutvoři scénický leného dítěte v sytých barvách 	obraz. Seydlovi patrně pramálo 
 a nekomplikovaných rysech. 	záleží na lokálním a dobovém Řehořův Kalafuna je veselý 	koloritu hry, jeho kostýmy vy- česky človíček, patřičně pyšný 	cházejí z dramatického nervu na titul „kápo primárius", smysl 	postav a vnitřního rytmu lnsce- pro legraci neztratí v žádné si- 	nace. Někde jsou až fantastické tuaci; rozhodně to není žádný 	svým tvarem (strážci Zuliky), výlupek všech ctností, ale  je -ze 	mnohde spoléhají na fyziologickou všech postav odtově nejbohatší. 	působivost barev na oko diváka.  Kordula K. Slunéčkové je obyčej- 	Neusilují však o vytvoření barev- ná ustaraná máma řádky dětí 	pych akordů, naopak vytvářejí na  (rozkošných!), Lesana J. Stepán- 	scéně' barevný mumraj, lidovou ková je filosofkou na trůnu, má 	pouf, až cirkusové show. V ledas- noblesnost í moudrost pohádkové 	čem mi to připomíná starou ko- královny lesních vil. G. Vránová 	medil dell'arte, jejiž kostým byl je nepatetickou Švandovou mat- 	založen na tvarové a barevné 
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divadelnímu kos- 

Strakonicky dudak 	 ém kostým u 
 

tit sám o sobě — nosí ho na sobě 
herec. Vyhovuje-li mi toto kos-
týmní pojetí třeba u Kalafuny, 
vadl mi u celé řady méně výraz-
ných postav ostatních, protože 

 

cítím rozpor mezi stupni výtvarnf-
kovy a hercovy stylizace. Podob-
né nebezpečí je ve světě stylizo-
vaných rekvizit (rychtářské pra-
vo, Vocilkova hůlčička, která 
nabobtnala do rozměrů jakéhosi  
obrovitého policajtského pendre-
ku, Alamirův palaš aj.). Ve chvíli 
kdy se např- starý dudák Tomáš 
objeví s prapodivnou sukovicí, 
cosi nehraje dohromady. Budto 
sem nepatři tahle ostře stylizo-
vaná rekvizita, nebo je Hodrova 
charakteristika postavy příliš přf-
zeptně střízlivá. — Odstraňovat 
naznačený rozpor by mělo být 

 

cílem další práce na inscenaci: 
aby nemizel herec, aby k divá-
kovi došlo jeho cítění, myšlení 
skrze bohatou škálu výrazových  
hereckých prostředků; aby se 

 

herec — nadsazeně řečeno — sám  
`neodsoudil jen do role manekýna 
efektního kostýmu.  

Pak je tu svět scénická výpravy  
Miloše Tomka. Volný elipsovitý 
prostor, stromy po obou stranách 
zavoní domovem a také vzadu 
spouštěné symboly toho kterého 

 

dějiště připomínají lidové dřevo-
ryty í s tím naivním tureckým 

 

viděním Alenorova království. Ne-
vtíravy půvab této scény zanikne, 

 

když ji zapiní křiklavě břeskné 
kostýmy, a brechtovská•oponka 

 

v popředí (dělá ovšem dobrá 
 

služby při proměnách a podporu-
je antfiluzívní prvky Inscenace) 

 

jako by sem zabloudila z jiného 
světa. Sytňbióza Tomkova výtvar-
ného rámde se Seydlovymí kostý-
my, které mají i scénotvornou 
funkcí (např. víly = česká příro-
da), je velmi problematická. 

Nestýská se mi po koženkách, 
 v nichž se Švanda odjakživa 
 

hrával. je mně sympatické, že se 
vinohradský kolektiv nespokojil 
s --  mTvEIft!ffi iluzívně popisnou  
inscenaci nejpopulárnějšího díla  
českého divadla. Vidím v insce-
naci záměr navázat apelující kon-
takt s dnešním mladým divákem 

 a jen zaujaty kritik by v insce-
naci neviděl řadu nápadů f vý-
borných scén (Kalafunův návrat 

 

domů, Švanda pod šibenici aj.). 
Srovnávám-li však výsledek toho-
to velkého kolektivního úsilí s po-
sledními výraznými úspěchy Ště-
pánkových režii české klasiky na 

 

Vinohradech (Maryša, Loupežník), 
 

nedosahuje Strakonický dudák 
 

jejich ucelenosti, přesnosti, čis-
toty, Řádu. Zde si každá jevištní 

 

složka chce spíše žít svým vlast-
nim životem než byt nedílnou 

 

součásti vnitřně jednotného celku 
 a v samé snaze po rekonstrukci 

divadelní naivity moderními diva-
delními prostředky jako by ustu-
povala do druhého plánu tolikrát 

 prokázaná schopnost Strakonic 
ho dudáka mocně apelovati  a divákův cit.  

JIWBENEŠ 
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STRAKONICKÝ DUDÁK V PRAŽSKÉM DIVADLE NA VINOHRADECH 

T Istále současný 
Slyšel 7j jsem názor, »že nám stále 

servírují (rozumí se maloměštákům, 
snobům a elitářské skupině „kumštý-
řů") Tyla, Stroupežnického, Ostrov-
ského, vyčichlé věci«. Jednak je zají-
mavé všimnout si onoho vyčtu auto-
rů a za druhé je podivné, komu vadl 
díla národní a ruské dramatické tvor-
by. Zřejmě to má hlubší důvody a ko-
řeny. Nechme však ony také umělce 
Tkát nad »bídou« našich divadel a 
uvedme fakta, která hovoří o tom, 
co pro nás Tylova dramatická tvorba 
znamená. Především Tyl patří k za-
kladatelům pokrokové linie české kul-
tury a každá kulturní země si váží 
svých významných umělců. Vrací se 
k nim nejen proto, aby je přiblížila 
dorůstajícím mladým generacím a 
navázala na bohatou minulost, ale zá-
roveíl dává možnost tato díla ukázat 
v novém světle a přiblížit je tak dneš-
nímu člověku. 

Tylovo dílo, především však jeho 
Strakonický dudák, nepotřebuje žád-
ná omlazující kouzla. Znovu nám to 
dokázala inscenace v pražském Di-
vadle na Vinohradech. Tyl ukazuje 
charakterové vlastnosti českého lidu 
v minulosti jako dnes, i když od vzni-
ku této hry uplynulo více než sto let. 
Cožpak nemáme ještě dost Švandů a 
Vocílků? Nebo se snad oněm vzneše-
ným »umělcům« nelíbí ona českost 
uvedené báchorky, láska k vlasti a li-
dem, charakterové vlastnosti Dorot-
ky, Kalafuny a Korduly? Dost možná,  

že jim vadí Vocílka, nebol v něm po-
znávají sami sebe. Vocílkové jsou to-
tiž stále stejní, dříve jako dnes, za 
peníze, majetek nebo dobré postavení 
prodají vlastní čest, svědomí, národní 
cítění i celou vlast. Stačí se Jen dob-
ře zamyslet nad morálními hodnota-
mi Tylová Strakonického dudáka a 
vidíme, že podstatu tvoří boj dobra 
se zlem, lepšího světa s tím horším. 
Právě proto je nejhranějším Tylovym 
dílem. Snad každý český režisér se 
snaží právě tuto hru inscenovat, ne-
bot má nadčasovou platnost. Ta se 
projevuje I v představeníDívadla na 
Vinohradech. 

Při otevření opony na vás dýchne 
jakoby kus českého lidového uměni 
v podobě řezbářské práce. Architekt 
M. Tomek vytvořil scénu typicky ty-
lovskou, laděnou do hněda. Když při-
jdou herci v kostýmech na scénu, je 
najednou jeviště ilustrováno Seydlo-
vými obrázky, jsou tak barevné, až 
zrak přechází. V prvním okamžiku se 
vám zdá, že kostýmy budou rušivým 
elementem inscenace. Záhy však po-
znáte, že jde o zcela záměrnou styli-
zaci, která s dobrou režijní prací a 
hereckými výkony vytváří nesmírně 
čisté tylovské představeni současnos-
ti. Režisér F. Štěpánek nepředvádí sám 
sebe, ale Tylovy myšlenky. V tom, 
stejně jako v práci s hercem, je diva-
delní přínos celého představení; jed-
notliví představitelé charakterizují 
své postavy jako citově a myšlenkově 
bohaté typy českých lidi. ještě jeden 
autorův a režijní podnět vychází z vi-
nohradské inscenace Tylovy báchorky 
pro naše současné divadlo. Autor na 
jednoduchém příběhu řeší vážné mo-
rální problémy a režisér oba prvky 
v inscenaci zvýraznil. 

Hlavni představitelé H. Maciuchová 
(Dorotka) a J. Plachý (Švanda) od-
vedlo celkově dobrou práci a nepro-
marnili velkou příležitost, kterou Jim 
role dávajt, v některých výstupech 
však ztráceli na přesvědčivosti. Nej-
výrazněji se herecky projevila G. Vrá-
nová (RosavaI, Z. Řehoř (Kalafuna) 
a K. Slunéčková (Korduly). R. Jelínek 
stylizoval Vocílku spíše jako světáka 
než všemi mastmi mazaného »čecháč-
ka«. 

Divadlo na Vinohradech přichází 
s Tylovym Strakonickým dudákem 
programově jako s hrou, která se 
snaží odpovídat na některé problémy 
dneška. Svým způsobem jde o dra-
maturgicky t režijní čin. Ještě jedna 
maličkost je na tomto představení 
zvlášť sympatická, je mladé nejen 
podstatou své inscenace, ale i he-
reckými tvářemi. Tedy př edstavenf 
mladé a divácké. A tak si jistě i tato 
klasická, přitom však nesporně zcela 
dnešní hra, najde své diváky; jako si 
je našlo výborné inscenované dra 
bratři Mrštíků Maryša. 

VLADIMIR ľtDUDA 
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vaný   tvar. Výmluvná, procítěná 
 

hudba dokáže velice sugestivně 
 

navodit dramatickou atmosféru, 
 

vyjádřit pláč, radost či zoufalství. 
 

Přímo úměrný k ní byl v novém 
 

nastudování režiséra L. Štrose, 
 

dirigenta J. Kouta a výtvarníka 
 

O. Šimáčka pěvecký i herecký vý-
kon představitele titulní role V.: 
Zítka, formujícího svého Rigoletta f  
až do tragické velikosti.  

H. Pešk.v . 



PRAŽSKÁ INPORMAčNI SLUŽBA 
VÝSTŘIŽKOVÁ SLUŽBA 

Praha 2-Vyšehrad, K rotundě 8/82 - tel. 29-73-78 

• PREMIÉROU HRY STRAKONICKÝ DUDÁK zahajuje novou sezó-
nu Divadlo na Vinohradech. V titulní roli účinkuje Jiří Plachý. Na 
našem snímku vidíte Rosanu v podání Gabriely Vránové a Hanu M 

 v roli Dorotky. 	 Foto: Vilém Sachůre 
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Rozhovor před premiérou 
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S J. Plachým o Svandovi 
Divadlo na Vinohradech 	'pravilo na dnešní večer jako svou 

prvpt>í'rem-ié ň této sez ny Tylovu dramatickou báchorku S t r a-
k o n i c k ý dudá k. Titulní postavu Švandy vytváří J. Plachý v al-
ternaci s B. Slováčkem j. h. Jiřího Plachého jsme požádali 
o několik slov. 
Jaké byly vaše pocity, když jste se 

dozvěděl, že dudáka ze Strakonic 
budete vytvářet právě vy? 

«Nejprve jsem si myslel, že to 
není role pro mne. Víte, každý he-
rec má svůj sen o tom, jaké postavy 
by rád hrál. Postava Švandy mezi 
mými tužbami nikdy nebyla. Prů-
během času jsem však zjistil, že je 
to role zajímavá a nakonec jsem si 
ji více než oblíbil. 

Švanda dudák prochází složitým 
vývojovým procesem. Dá se tedy ří-
ci, že jeho zvládnuti není snadné. 

»Jistě. Není to postava statická, 
stále se proměňuje. Je i rozporu-
piná. Je na ní tedy co hrát. Mimo-
to je i fyzicky náročná, takže třeba 
při tanci s polednicemi se pořádně 
zapotím.r 

Myslíte si, že bude mít hra, tedy 
i váš Švanda, co říci dnešním divá-
kům? 

«V každé dobré hře, a tou jistě 
Strakonický dudák je, se vždy najde 
něco potřebného pro dnešek. Spolu 
s režisérem bychom chtěli konfron-
tovat dnešní pocity mladých lidí 
s moudrostí české pohádky." 

H. PEŠKOVÁ 

. Plachý jako Švanda dadák v 
lově hře Strakonický dudák. 

Snímek: J. jaltl 



~ 	 

Foto  J.  lekl  

H. Maciuchová jako Dorotka  
a J. Plachý jako Švanda  

v Tylově Strakonickém dudákovi  

Novinky  
v pražských  
divadlech  

r r 7 
Začátky divadelní sezóny obvykle  
nebývají bohaté na premiéry. Di-
vadla přebírají repertoár ze sezó-
ny minulé, nové hry teprve zkou-
šejí á premiéry připravují. Přesto  
je v nové sezóně již několik no-
vinek.  

Do pokladnice naší národní  
klasiky sáhlo Divadlo na Vino-
hradech. Hraje Tylova Sáakonk-
kého dudáka a inscenuje jej zce-
la netradičně. Režisér F. Štěpá- 

nek vycházel z faktu, že hra je 
divadelní podívanou v tom nej-
primámějším a nejlepším slova 
smyslu, takové hře pak nejlépe 
odpovídají při její jevištní reali-
zaci principy a poetika divadla 
v jeho jednoduchosti, prostotě, 
půvabu a čistotě výrazu. Prostřed-
ky specificky divadelními na jed-
noduché scéně M. Tomka s mini-
mem dekorací, jejichž funkci čas-
to přebírá herec sám svým tělem 
nebo kostýmem, vytváří stylizova-
ný tvar o divadlo v pravém slova 
smyslu. Kostýmy navržené Z. Sey-
dlem j. h. nezapřou seydlovskou 
fantazii, barevnost a veselost. 
Herci dostávají ke svému jednání 
dostatek volného prostoru. J. Pla-
chý vybavuje svého Švandu  
chlapským furiantstvím, lehkomy-
slností, ale i lítostí nad zradou 
čisté lásky i sebe samého a stes-
kem, který ho přivádí zpět domů. 
Křehká Dorotka H. Maciuchové 
je zosobněním dobra. velkého ci-
tu a odpuštění. Nezapomenutel-
ný dojem zanechá Jelínkův Vocil-
ka, světoběžník všemi mastmi ma-
zaný, šelmovsky úlisný klaun bez 
pocitu sounáležitosti k někomu či 
něčemu. 

Strakonický dudák, dílo o velké 
lásce chudého mládence a lesní-
kovy dcery, píseň o vítězné moci 
lidského citu, stává se na Vino-
hradech líbeznou pohádkou pro  
dospělé, konfrontující svou moud-
rost a pravdivost s pocity dneš-
ních mladých lidí. 

Pro toho, kdo má rád vážnou  
hudbu, ale ï pro toho, kdo by se 
ji chtěl naučit poslouchat, nastu-
dovalo Smetanovo divadlo operu 
italského skladatele G. Verdiho 
Rigoletto. V této tragédii směšné-
ho netvora a zároveň člověka 
vášnivě milujícího vykrystalizovala 
Verdiho tvůrčí síla v pevně formo- 
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	7. X. 1y13  
(t.~ m 	T~RAKONICKY  DU- 

DAK; UVEDLO DIVADLO NA VI-
N ľ973; RE-
21E FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK, SCÉ-
NA ZASLOUŽILÝ UMËLEC MILOS 
TOMEK, KOSTÝMY ZDENĚK SEYDL, 
HUDBA SVATOPLUK HAVELKA,  
CHOREOGRAFIE KAREL BEDNAR.) 

tnsconačnf tradice Strakonické-
ho dudáka velmi znesnadňuje  
každý pokus o hledáni nového re-
žijního přístupu, či výkladu. Ty-
Iova hra zůstává nelpřesvědčivěj-
ší tenkrát nechává-II režie piné 
zaznít ony základní motivy, kte-
ré činí představeni vlídným, me-
lodickým, všemi komponenty re-
spektujícím. -•ámec českého ven-
kova. U Tyla v něm vždycky ja-
kási vnější Idyličnost mívá zře-
telnou sociální rezonancí, kterou  
netřeba zdůrazňovat. 

Podmanivá naivita báchorky, 
čerpající z tradice venkovských  
vypravěčů, z tradice české lidové  
písničky, lidové moudrosti 1 z 
vnějšího koloritu naší krajiny 
i vesnice — to všechno potvr-
zuje niternou lidovost této Ty•  
lovy hry. 'fa však také zavazuje  
režiséra I ostatní autory insce-
nace k nezbytné a řekl bych  
i omezující kázni — mnohem vět-
ší, než tak činí jiný, nečeský, ne-
národní klasický text.  

František Štěpánek vtiskl in-
scenaci netradiční polohy, které  
hudou patrně předmětem diskusi. 
Tyká se to vedle některých her-
ci nedůsledně pojatých postav 
f pojetí výpravy. V  inscenaci se 
střetávají dva výtvarné přístupy  

(scéna a kostýmy). Kostýmní vý-
tvarník se pak prosazuje takovou  
silou, že jeho práce si vynucuje  
prvořadou pozornost diváka, tak-
že narušuje potřebnou inscenační  
jednotu, plynulost, a tím lehkost 
představení. Zdá se, že Seydlova 
výtvarné představa, akcentující  
především dekorativnost a pozna-
menaná barevnou hýřivostt, zabí-
há tentokrát od funkčnosti k vý- 

tvarné exhibici a žádá si divá.  
kovy pozornosti víc, než prospívá  
hře. (Nelze ovšem přehlédnout,  
že jednoduchost kostýmů ženské-
ho chóru s možností snadné 
proměny je nápadem pozoruhod-
ným.) Vedle toho můžeme Tom-
kovu scénu označit za úměrně sty-
lizovanou. 

Zdá se, že proti záměru režiséra 
Je ve výsledném tvaru inscenace 
poněkud porušena hierarchie dů  
ležitosti postav. Snad je to způ-
sobeno i nepřesvědčivým výkonem 
představitelů Švandy a Dorotky  
(zejména v podání Plachého a 
Maciuchové, t když t k druhému 
obsazení je možno mít výhrady), 
zatímco v menších rolích jsme 
byli svědky několika vskutku per  
tivých projevů herectví (Milan 
Klásek, Zdeněk nehoř, Rudolf Je-
línek, Gabriela Vránová Alena 
Procházková, Oldřich 'Musil). 

Švanda Jiřího Plachého nejenže 
neodpovídá postavě hercovým  
typem (na rozdíl od hostujícího 
Břetislava Slováčka), působí i po• 
někud bázlivě, nepohyblivě. Jeho 
ostýchavost nedovede scénu roze-
hrát a Švanda připomíná spíše 
rozpačitého městského mládence, 
než temperamentního, trochu 
vznětlivého, podnikavě naivního 
venkovského furíantfka. Břetislav 

Slováček působí sice Jistěji, ty-
pově je přesnější, bohužel jeho 
nasazená halasnost mu později  
nedovoluje nuancovat v sltuacfch  
a dávat jim rozdílnou kvalitu. 
Nicméně ve srovnání s Plachým 
přináší na scénu více potřebná 
jadrností„ 

Hana Maciuchová v roll Dorot-
ky (hraje s Plachým) potvrzuje  
určitou jednostrannost svého pro-
jevu. Hned v prvním obraze si  
divák uvědomí, že svým typem 
neodpovídá představě o „pěkný,  
hodný, český Dorotce". Její na-
učená gesta, opakující se snad ve 
všem, v čem jsme ji až dosud vl-  
dělí, a ignorující potřebu a cha-
rakter postavy — to se tyká 1 ste-
reotypního úsměvu stejně jako 
přesládlé dikce — to k Dorotce  
nepatří. I když nelze říci, 

divadlo  
že druhé obsazení této role hos-
tující Ludmilou Šafářovou je 
šťastnější, přece jen tahle stu-
dentka DAMU je svým typem pod-
statně bližší naší představě o  
Dorotce Trnkové. Její nevyhranost 
je zřetelná a příslib jejích příš-
tích hereckých kvalit zatím její 
Dorotka také nedává.  

Za pozornost v alternovaných  
rolích stojí jistě zajímavé, byt 
rozdílná výkony obou představi-
telů Vocílky. Pro Milana Hláska 
ve druhém obsazení je tato role 
příležitostí k výkonu zatím nej-
lepšímu za dobu jeho působení v 
Praze. Jeho Vocilka je šantalský 
chytráček, špindíra a neúnavný  
šejdířek, zatímco Vocílka jelin. 
kův dává postavě jistou vzneše 
nosí světa znalých intrikánů, ra-
ctonálně uvažujících přeziravců,  
přestože ve chvíli ponížení t jeho 
Vocílka se stává upachtěným pa 
toltzalem. 

Výhrady tedy jsou značné Jsou  
to však výhrady k inscenaci do-
sud neusazené, kterou díky to-
mu, že le to oblíbená Tylova bé-
chorka, přijme obecenstvo určité 
s vlídným porozuměním. Zejmé 
na obecestvo školou povinné.  

[jpŕ  

Slrakouickf dudak  
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STRAKONICKÝ DUDÁK V PRAŽSKÉM DIVADLE  NA VINOHRADECH  

Tyl stále současný  
Slyšel jsem názor, »že nám stále  

servírují (rozumí se maloměštákům,  
snobům a elitářské skupině „kumštý-
řů") Tyla, Stroupežnického, Ostrov-
ského, vyčichlé věci«. Jednak je zají-
mavé všimnout si onoho vyčtu auto-
rů a za druhé je podivné, komu vad'  
díla národní a ruské dramatické tvor-
by. Zřejmě to má hlubší důvody a ko-
řeny. Nechme však ony také umělce  
Tkát nad »bídou« našich divadel a  
uveďme fakta, která hovoří o tom,  
co pro nás Tylova dramatická tvorba  
anamená. Především Tyl patří k za-
kladatelům pokrokové linie české kul-
tury a každá kulturní země si váží  
svých významných umělců. Vrací se  
k nim nejen proto, aby je přiblížila  
dorůstajícím mladým generacím a  
navázala na bohatou minulost, ale zá-
roveň dává možnost tato díla ukázat  
v novém světle a přiblížit je tak dneš-
nímu člověku.  

Tylovo dílo, především však jeho  
Strakonicky dudák, nepotřebuje žád-
ná omlazující kouzla. Znovu nám to  
dokázala inscenace v pražském Di-
vadle na Vinohradech. Tyl ukazuje  
charakterové vlastnosti českého lidu  
v minulosti jako dnes, f když od vzni-
ku této hry uplynulo více než sto let.  
Cožpak nemáme ještě dost Švandů a  
Voeílků? Nebo se snad oněm vzneše-
ným »umělcům« nelíbí ona českost  
uvedené báchorky, láska k vlasti a li-
dem, charakterové vlastnosti Dorot-
ky, Kalafuny a Korduly? Dost možná,  

že jim vadí Voeílka, nebol v něm po-
znávají sami sebe. Vocílkové jsou to-
tiž stále stejní, dříve jako dnes, za  
peníze, majetek nebo dobré postavení  
prodají vlastní čest, svědomí, národní  
cítění i celou vlast. Stačí se jen dob-
ře zamyslet nad morálními hodnota-
mi Tylova Strakonického dudáka a  
vidíme, že podstatu tvoří boj dobra  
se zlem, lepšího světa s tím horším.  
Právě proto je nejhranějším Tylovym  
dílem. Snad každý česky režisér se  
snaží právě tuto hru inscenovat, ne-
bof má nadčasovou platnost. Ta se  
projevuje I v představení Divadla na  
Vinohradech.  

Při otevření opony na vás dýchne  
jakoby kus českého lidového uměni  
v podobě řezbářské práce. Architekt  
M. Tomek vytvořil scénu typicky ty-
lovskou, laděnou do hněda. Když  
jdou herci v kostýmech na scénu, je  
najednou jeviště ilustrováno Seydlo-
výmf obrázky, jsou tak barevné, . až 
zrak přechází. V prvním okamžiku se 
vám zdá, že kostýmy budou rušivým 
elementem inscenace. Záhy však po-
znáte, že jde o zcela záměrnou styli-
zaci, která s dobrou režijní prací a  
hereckými výkony vytváří nesmírně 
čisté tylovské představení současnos-
ti. Režisér F. Štěpánek nepředvádí sám 
sebe, ale Tylovy myšlenky. V tom, 
stejně jako v práci s hercem, je díva-
delnf přínos celého představení; jed-
notliví představitelé charakterizují 
své postavy jako citově a myšlenkově 
bohaté typy českých lidí. ještě jeden  
autorův a režijní podnět vychází z vi-
nohradské inscenace Tylovy báchorky  
pro naše současné divadlo. Autor na  
jednoduchém příběhu řeší vážné mo-
rální problémy a režisér oba prvky 
v inscenaci zvýraznil.  

Hlavni představitelé H. Maciuchová  
(Dorotka) a J. Plachý (Švanda) od-
vedli celkově dobrou práci a nepro-
marnili velkou příležitost, kterou jim  
role dávají, v některých výstupech  
však ztráceli na přesvědčivosti. Nej-
výrazněji se herecky projevila G. Vrá-
nová (Rosava), Z. Řehoř (Kalafuna)  
a  K.  Slunéčková (Kordula). R. Jelínek  
stylizoval Vocflku spíše jako světáka  
než všemi mastmi mazaného »čecháč-
ka«.  

Divadlo na Vinohradech přichází  

s Tylovym Strakonickým dudákem  
programově jako s hrou, která sé  
snaží odpovídat na některé problémy  
dneška. Svým způsobem jde o dra-
maturgický i režijní čin. Ještě jedna  
maličkost je na tomto představení  
zvlášf sympatická, je mladé nejen  
podstatou své inscenace, ale i he-
reckými tvářemi. Tedy představení  
mladé a divácké. A tak si jistě I tato  
klasická, přitom však nesporně zcela  
dnešní hra, najde své diváky, ja si  
je našlo výborně inscenované ama 

 

bratří Mrštíků Maryša.  

VLADIMIR ROUDA  
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KULTURA  

Otízuíkykolem  Tyla  
Pražské Divadlo  na  Vino- vadelní podívané. Pohádkový  

hradech uvedlo v nové diva- ráz Tylovy báchorky podtrhu- 
delní sezóně jako svou první 	jí i scéna M. Tomka a kostý- premiéru základní dílo české 	my Z. Seydla, které mají svůj dramatické klasiky, Tylova 	obvyklý 	vysoký 	standard. Strakonického dudáka. Příběh 	Představení září barvami, je o všemocné síle lásky, o obě- 	tu maximálně využito všech 
tavosti mateřského citu, o po- komických momentů hry, hod- 
míjejícnosti hmotných statků 	ně nově viděných situací, ale 
a o vztahu k rodné zemi se jako by se pod tím vším ztrá- 
na naše jeviště vrací znovu 	cela osobitost postav — i když a znovu a jeho inscenátoři 	psychologie tylovských postav  v něm stále nalézají nové po- je přímočará a jednoduchá, loby. 	 nelze ji 
žii F. 

Vinohradská inscenace v re- 	všeobecností
ahradit hereckou 

vším Štěpánka upoutá přede- 	V interpretaci B. Slováčka pestrostí a rušností di- j. h. je Svanda jen sympatic- 
ký křikloun a Dorotka L. Sa-
fářové (posluchačka DAMU) 
naivně zamilovaná dívenka. 
U obou hlavních představitelů  
je příjemné jejich mládí. pů-
vab i snaha vyhnout se diva-
delní konvenci, ale obě tyto 
postavy žádají od herce přece 
jen víc. Ostatní výkony jsou  
spolehlivé, rutinované, ale no-
vou a zajímavou interpretaci 
bohužel nepřinášejí. 

Po Štěpánkově objevné re-
žii Maryši bratří Mrštíků je  
Strakonický dudák na Vino-
hradech jistým zklamáním. 
Proměnil se v pohádku, sice 
moderně cítěnou, barvitou a 
veselou, ale to je na hru prá-
vem nazývanou základním dí-
lem českého národního dra-
matu t~ d přece jen málo 
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STRAKONICKÝ DUDÁK V PRAŽSKÉM DIVADLE NA VINOHRADECH  

Tyl stále současný  
Slyšel jsem názor, »že nám stále  

servírují ('rozumí se malomëštákům,  
snobům a elitářské skupině „kumštý-
řů") Tyla, Stroupežnického, Ostrov-
ského, vyčichlé věci«. Jednak je zají-
mavé všimnout si onoho výčtu auto-
rů a za druhé je podivné, komu vadí  
díla národni a ruské dramatické tvor-
by.  Zřejmě to má hlubší důvody a ko-
řeny. Nechme však ony také umělce  
Tkát nad »bídou« našich divadel a  
uveďme fakta, která hovoří o tom,  
co pro nás Tylova dramatická tvorba  
znamená. Především Tyl patří k za-
kladatelům,pokrokové linie české kul-
tuŕy a každá kulturní země si váží  
svých významných umělců. Vrací se  
k nim nejen proto, aby je přiblížila  
dorůstajícím mladým generacím a  
navázala na bohatou minulost, ale zá-
roveň dává možnost tato díla ukázat  
v novém světle a přiblížit je tak dneš-
nímu člověku.  

Tylovo dílo, především však jeho  
Strakonický dudák, nepotřebuje  žád-
ná omlazující kouzla. Znovu nám to  
dokázala inscenace v pražském Di-
vadle na Vinohradech. Tyl ukazuje  
charakterové vlastnosti českého lidu  
v minulosti jako dnes, I když od vzni-
ku této hry uplynulo více než sto let.  
Cožpak nemáme ještě dost Švandů a  
Vocflků? Nebo se snad oněm vzneše-
ným »umělcům« nelíbí ona českost 
uvedené báchorky, láska k vlasti a li-
dem, charakterové vlastnosti Dorot-
ky, Kalafuny a Korduly? Dost možná,  

že jim vadí Vocílka, neboť v něm po-
znávají sami sebe. Vocílkové jsou to-
tiž stále stejní, dříve jako dnes, za 
peníze, majetek nebo dobré postavení  
prodají vlastní čest, svědomí, národní 

" cítění I  celou vlast. Stačí se jen dob-
ře zamyslet nad morálními hodnota-
mi Tylova Strakonického dudáka a  
vidíme, že podstatu tvoří boj dobra 
se zlem, lepšího světa s tím horším. 
Právě proto je nejhŕanějším Tylovým  
dílem. Snad každý český režisér se 
snaží právě tuto hru inscenovat, ne-
bot má nadčasovou platnost. Ta se  
projevuje I v představení Divadla na  
Vinohradech.  

Pří otevření opony na vás dýchne  
jakoby kus českého lidového uměni 
v podobě řezbářské práce. Architekt  
M. Tomek vytvořil scénu typicky ty-
lovskou, laděnou do hněda. Když při-
jdou herci v kostýmech na scénu, je 
najednou jeviště ilustrováno Seydlo-
vými obrázky, jsou tak barevné, až 
zrak přechází. V prvním okamžiku se 
vám zdá, že kostýmy budou rušivým  
elementem inscenace. Záhy však po-
znáte, že jde o zcela záměrnou styli-
zaci, která s dobrou režijní prací a  
hereckými výkony vytváří nesmírně 
čisté tylovské představení současnos-
ti. Režisér F. Štěpánek nepředvádí sám 
sebe, ale Tylovy myšlenky. V tom,  
stejně jako v práci s hercem, je diva-
delní přínos celého představení; jed-
notliví představitelé charakterizuji' 
své postavy jako citově a myšlenkově  
bohaté typy českých lidí. Ještě jeden  
autorův a režijní podnět vychází z vi-
nohradské inscenace Tylovy báchorky  
pro naše současné divadlo. Autor na  
jednoduchém příběhu řeší vážné mo-
rální problémy a režisér oba prvky  
v inscenaci zvýraznil.  

Hlavní představitelé H. Maciuchová  
(Dorotka) a J. Plachý (Švanda) od-
vedli celkově dobrou práci a nepro-
marnili velkou příležitost, kterou jím 
role dávají, v některých výstu ech 
však ztráceli na přesvědčivosti Nej- 
výrazněji se herecky projeví 	Vrá- 
nová (Rosava), Z. Řehoř (Kalafuna)  
a K. Slunéčková (Kordula). R. Jelínek 
stylizoval Vocílku spíše jako světáka 
než všemi mastmi mazaného »čecháč-
ka«. 

Divadlo na Vinohradech přichází  
s Tylovým Strakonickým dudákem 
programově jako s hrou, která se 
snaží odpovídat na některé problémy  
'dneška. Svým způsobem jde o dra-
maturgický I  režijní čin. Jéště jedna 
maličkost je na tomto představení 
zvlášf sympatická, je mladé nejen 
podstatou své inscenace, ale í he-
reckými tvářemi. Tedy představení 
mladé a divácké. A tak si jistě i tato 
klasická, přitom však nesporně zcela  
dnešní hra, najde své diváky, jako si  
je našlo výborně inscenované drama  
bratří Mrštíků Maryša. 

VLADIMIR HROUDA  
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-171s. TYL VČERA A DNES 

Ve Vinohradské 
nžckého dudáka 
a Švandy Hana 

inscenaci Tylova Straka- 
vytvořili postavy Dorotky 
Maciuchová a Jiří Plachý 
Snímek VILEM SOCHOREK' 

Jak hrát Tyla nyní? Zde je ovšem moudrá 
rada drahá a žádný závazný recept neexis-
tuje. Jisté je jen to, že' současné divadlo 
by mělo hrát Tyla v prvé řadě v rozum-
ných repertoárních proporcích při citlivém 
využití nových a ne muzeálních uměleckých 
prostředků, dobře by se měla vážit míra 
realistických a romantických prvků pro Tyla 

. typických;-nehrát Tyla smrtelně vážně, jako 
když se -klade k pomníku věnec, ale všude, 
kde je to jen trochu možné, hrát ho úsměv-
ně, múzicky, komediantsky, zkrátka diva-
delnicky. Avšak ta úsměvnost nesmí nést 
ani stopu povýšeného úsměšku »moderního« 
člověka nad »naivním« klasikem. Pak snad 
po mnoha třeba i neúspěšných pokusech 
se nám podaří navázat na zasutou jevištní 
tylovskau tradici, na tradici českého lido-
věla divadla. Teprve .potom se například 
Strakonický dudák nebo. Kutnohorští havíři 
stanou v českém divadelním programu dů-
stojným` protějškem Smetanových oper. 

Nyní konečně stručně . přejděme k oběma 
novým nastudováním Strakonického dudáka 
a Paličovy dcery. 

Na
'  

 Vinohradech se  režisér František Ště-,. 
pánek jistě snažil o představení nekonvenč-
ní, jevištně bystré a hybné, kde se vkusné, 
jakoby ze dřeva: řezané náznakové výpravě 
Miloše Tonika dokonce za pomoci zvlášt-
ních sukní promění rozkvetlé keře v lesní 
panny a naopak. Nápadů a dobré vůle měl 
režisér jistě dost, ale přesto se tu odehrává 
.mnoho procesů mechanických, utlačujících 
Tylovu lyričnost, pohádkovost a osobitou 
českost. Jeviště, jako by na nás dýchalo 
zvláštní vnitřní prázdnotou, i když postavy, 
které se  zde pohybují, jsou hodně pestré 
a barvité. A v tam je asi kámen úrazu, 
protože barvité a nadmíru zajímavé jsou 

především originální kostýmy Zdeňka S 
dla; méně již samotní herci a jejich výkon  
Kostýmy jsou tu opravdu vytvarně ori 
nální, ale natolik groteskní, že nutně 
změňují rustikálně lidový charakter tyl 

á ských figur a figurek. Spíše než do 
rodní pohádky«, jak sám Tyl S-t'akon:ci i o 

 dudáka nadepsal, by se Seydlovy humorné 
postavičky hodily do loutkového filmu. Tím 

a nastal silný posun v žánru a došlo k tornu, 
m co se nestává často: hru začaly režírovat 

 kostýmy. Nad báchorkou převládla dobře 
 míněná groteskní komedie. Tak se rež.sé- 
a rova usilovná snaha po současném výkladu 
o většinou minula cílem. Národní pohádka 
 byla obětována »originalitě«. 

a 	Daleko přiměřenější je Tylovu dílu hu- 
dební stránka představení, kde nás Však 
zklamala interpretace kupletů, pro Tylovu 

ě ` političnost velmi důležitá. Mají být zpívány 
lehce, neuspěchaně, jakoby samozřejmě, a 
přitom útočně, a hlavně srozumitelně. jako 

s složka, s dudáckou báchorkou přímo nesou-
u visející, mohly by být kuplety aktualizovány 
e až po současnost. Viděl jsem to kdysi v za- 

hraničí při inscenováni 'Nestraye, bylo t 
é výborné. a  charakter představení nebyl ne 

jen porušen, ale dokonce posílen. 
Postav napsal Tyl do Strakonického du 

h dáka mnoho, ale -rozhodující jsou čtyři neb 
é nejvýše pět: Švanda, mladý dudák; Paola-

leon Vocflka, bývalý študent, teď na ces-
tách; Kalafuna, venkovský muzikant; Kor-
dula, jeho žena; Dorotka, dcera starého haj-
ného Trnky. V Divadle na Vinohradech jsou 
některé z těchto postav obsazeny dvakrát. 
Švandu hraji Břetislav Slováček a Jiří Pla-
chý. Oba opravdu mladí, talentovaní a ani 
rozdil mezi nimi není 'příliš velký. Výraz-
nějším se jeví Švanda Plachého, ale  ani 
ou ještě nebyl tím českým vesnickým fan-
farónem a furiantským muzikantem. V obou 
případech to byl dosud výkon nesmělý. 
Zdálo se, že pro Vocílku bude mít svým 
rtuťovitým herectvím řadu ideálních , ;ic-d- 
pokladů Rudolf Jelínek. Není špatný, bohu-
žel právě ta jiskra prohnanosti a bezpát=.ř-
ného oportunismu mu chybí. Alternující Mi-
lan Klásek hraje Vocílku ostřeji, dramatic- 
těji, s jistotou, i když chvilkami trochu jako 
přestrojeného pohádkového čerta-našeptáva-
če. Také při kupletech by měli byt oba Vo-
eflkové herecky i pěvecky uvolněnější. Do-
rotka je bytost především milující, oddaná, 
věrná, a tak jí toho na hraní mnoho ne-
zbývá. Přirozenější a vřelejší se zdála být 
v této roli posluchačka DAMU Ludmila Ša-
fářová, ale velký kvalitativní rozdíl mezi ní 
a Hanou Maciuchovou není. Spolehlivě jíma-
vým Kalafunou byl Zdeněk Řehoř, s pusou 
jako šlejf, avšak s dobrým srdcem před-
vedla Kordulu Karolina Slunéčková. Oba 
dva, Řehoř i Slunéčková, měli k tylovskému 
žánru nejblíže. 

A tak máme zase jednoho Dudáka za 
sebou. Hodně chtěl, ale méně dokázat. Čest- 
ná zkušenost a další jablíčko poznání na 
cestě za současnou interpretací Tyla. 

Paličova dcera, tak jak ji nastudoval 
v Národním divadle Jaromír Pleskot, je 
představení vcelku neproblematické, spoleh-
livě tradiční a v realisticky náznakové, 
funkční výpravě Oldřicha Šimáčka se vy-
víjí pokojně. Ztroskotance, venkovského šu-
maře a paliče Valentu hraje Martin Růžek 
jistě vědomě v dosud žijící podobě vojanov-
ské a vydrovské. Valentu rozehrává v de-
tailech, psychologizuje a tím nám připo-
míná slavné herecké doby minulo. Slavné, 
ale minulé. Dnešnímu tylovskému stylu je 
nejbližší zámožná plátenice Kateřina Šestá-
ková ve výrazně uměřeném a pevném pojetí 
Vlasty Matulové. Je to vdova rezolutní, sa-
mostatná, kde pod drsnější skořápkou bije 
citlivé ženské srdce. Jak si  přitom nevzpo-
menout na Šestákovou Růženy Naskové, kta-
rou v nejlepších momentech své role l'a-
tulová úspěšně 'následuje — ale  nenapodo-
buje. 

Valentovu dceru Rozárku, pražskou služ-
ku, hraje cudně, jen trochu jednostranně 
Jaroslava Tvrzníková, síla postavy Ameriká-
na Kolinského je u Miroslava Doležala hlav-
ně v čisto deklamaci, skromný, avšak vy-
trvalý a čestný je krejčovsky tovaryš An-
tonín v herecky přesvědčivém a jemném 
ztvárnění Petra Štěpánka. Josef Čáp zahrál 
mladého řezníka Toužimského s divadelně 
účinnou, nepřehánějící natvrdlostí, vdova 
Jed.Iičová je žena od rány a takové má Li-
buše Havelková spolehlivě vyzkoušené. Slza-
vou roli hrobníka Melichara vkusně utlumil 
Stanislav Neumann, nadutost, podlost a oplz-
lost koňaře Podleského nepřetáhl v robust-
ním výkonu Soběslav Sejk. Děti, jichž bylo 
na odpoledními vánočním představení hodně, 
měly velkou radost ze skoků, kotrmelců a 
vinnetoíiovského halekání mladého Indiána 
Prokopa, jak ho pružně odskotačil poslu-
chač DAMU Ivan Pokorný. 

Již jsme řekli, že Paličova dcera v Národ-
ním divadle je představeni poklidné. Obe-
censtvu, a to í dospělému, se líbila, hodně 
se aplaudovalo, ale uvážíme-li, že Tylova 
hra je zřejmě prvním evropským dramatem, 
jehož hrdinkou je služka, byla by si jistě 
zasloužila více jevištní dramatičnosti a in-
terpretačňí invence. 

Tak mnoho úspěchů při hledáni součas-
ného poletí Josefa Kajetána Tyla! Tohle byly 
jen krůčky. 	VLADIMÍR PROCHÁZKA 

tylo  

Se  

y.  
gi-  
po-  

ná- 

Kdykoliv se objeví na našem jevišti ně- 
které z Tylových dramat, vždy se znovu 
vyrojí řada otázek, problémů, srovnání 
i vzpomínek. Tím spíše se takováto zamyš 
lení přímo vnucují, inscenují-li Tyla sou-
časně dvě přední pražské scény. Koncem 
minulého roku nastudovalo Strakonického 
dudáka Divadlo na Vinohradech a Paličovu 
dceru zařadilo do repertoáru Národní di- 
vadlo. A tak opět přemýšlíme o tom, jak 
se Tyl hrál kdysi, jak nedávno, jak se hraje 
dnes nebo spíše jak by se asi měl hrát 
dnes. Zda má jeho dílo dosud aktuální 
smysl, co je to tylovská tradice, v čem spo-
čívá specifika českého divadla prostě 
otázek mnoho. 

Pokud jde o minulost a o tradici, na-
shromáždily naše divadlo i divadelní lite-
ratura historická, kritická a teoretická už 
dost zkušeností, o něž se je možno bezpečně 
opřít. Stále platí a bude platit otevřené 
poznání, že nejlepší hry J. K. Tyla jsou 
jedním z pilířů, ba přímo základů české 
dramatické kultury. 

Přesto nelze tvrdit, že by velká profe- 
sionální divadla Tylavy hry nějak příliš pil- 
ně uváděla. Už v Prozatímním divadle a 
později i v Národním divadle byly celé epo- 

kdy před starší českou klasikou (Klic- 

perou a Tylem) byla jednoznačně dávána 
přednost efemérním fraškám a salónním ně-
meckým a francouzským hříčkám. Samo-
zřejmě že žádná scéna s pravidelným den-
ním provozem nemůže a právem ani nechce 
zůstat závislá jen na domácí produkci. 
Ovšem to upozadění Tyla na našich před-
ních jevištích bylo v určitých "dobách až 
příliš nápadné: A příčina? Bylo jich jistě 
mnoho, ale ta nejzákladnější tkvěla y tom, 
že bahatnoucí měšťanstvo a později velká 
buržoazie, které koneckonců rozhodovaly 
o našich reprezentativních scénách, viděly 
v Tylovi většinou jen chudého přïbuzného,-
staromódního lidového idylika a historizu-
jícího romantika. Rozhodně tedy nic svě- 
tového. 2e se však u Tyla kladly základy 
k národnímu charakteru, o tom se raději 
nechtělo nic vědět. Co také společného 
mohli mít moderní fabrikanti, velkoobchod 
aloi, 

 
advokáti a statkáři s těmi Tylovými 

ševci, služkami, markytánkami a dudáky. 
A když Tyl o vysoké panstvo zavadil, tak 
téměř vždy velice kriticky. Prosím, revolu-
cionář Tyl nebyl, káral především mravy 
a rád se utíkal do venkovské idyly. Ale 
jakápak mravní kázání, jakápak idyla. My 
chceme do světa! — takový byl hlas české 
buržoazie I v divadle. Proto co s Tylem? 

za 

Tyla 

Nejvýš jen někdy a docela málo jako o v 
nocích koledu. 

Konečně, vždyť sama Paličova dcera, jed-
na 

 
 z nejzralejších Tylových her, byla z 

devadesát let  existence Národního divadla 
 I s posledním nastudováním 

 sedmkrát, a to mezi některými reali-
zacemi 

 
 uplynulo téměř třicet let. Nu, a Fid-

lovačka, 
 

 která je hrou z nejlidovějších 
nejpražštějších a pro niž Národní divadlo 

 vždy vynikající interpretační podmín-
ky, 

 
 byla zde od roku 1883 až do dneška 

 pouze dvakrát! Jak vidíme, ne-
byla to jen doba minulá, která Tyla zane-
dbávala. Pro maloměšťácké a nacionálně 

 rysy většinou odmítali Tyl 
také revoluční divadelníci a levičavá avant-
garda. A byl to jen Zdeněk Nejedlý a  Julius 

 kteří již před lety dovedli Tylovu 
 a divadelnost ocenit, uvědomujíc 

si ovšem historickl meze Tylova mafabur 
žoazního,světového názoru. Fučík dokonce 

 po jakémsi novém, socialistickém Ty-
lovi. Leč jeho přání nedošlo zatím napinění 

Relativně nejvěrnějšími pěstiteli Tylových 
 byli venkovští ochotníci, pražsk 

lidové arény a některé kočovné společnosti. 
Tedy ty ansámbly, které byly převážně od-
kázány na obecenstvo, jež při určitém tříd-
ním zjednodušení lze označit jako obecen-
stvo lidové. Samozřejmě nemůžeme zapo-
menout na konjunkturu Tyla v divadelním 
repertoáru před dvaceti lety, kdy se zase 
hrál téměř všude, ale spíše jako jedna ze 
špatně pochopených obvyklých dramatur-
gických kampaní, která diváky Tylem pře-
sytila. 

jakým stylem • se hrál Tyl v minulosti? 
Odpověď může byt dosti jednoduchá. Za 
Tylova života a v období romantismu ro-
manticky, s realistickými prvky, realisté 
typu Šmahova studovali Tylovy hry koncem 
minulého století . převážně realisticky, poz-
ději se Tyl hrál stále civilněji a stylově 
náhodněji, eklekticky a došlo i k výkla-
dům a deformacím záměrně modernistíc-
kým. Skutečnou specificky českou divadelní 
a hereckou tradici jsme takto z Tylova díla 
pochopitelně nevybudovali, =takže tylovské-
ho herce, jako mluvíme o smetanovském 
zpěváku, abychom. dnes s lucernou .hledali«, 
ja.k upozornil již před lety Zdeněk Nejedlý 
— a platí to dodnes. 

o  

o  
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problémy  
s klasikou  
antonín langr  

L7ivadle na Vinohradech hrají v re-
žiicTiarerrftt odní pohádku  
Josefa  Kajetána Tyla Strakonický dudák . 

aneb' Hody divých žen.. 
této scéně se nedá říci, že by se 

chovala v posledních desetiletích k tomuto 
nejpřednějšfmu dramatikovi obrozeneckého 
divadla macešsky a nevěnovala mu zaslou-
ženou pozornost.  

Na vinohradském jevišti se hrálo od 
padesátýdh let Jiřfkovo vidění, ještě s Jin-
dřichem Plachtou, dále Paličova dcera, Les-
ni panna, Fidlovačka i Tvrdohlavá, žena, 
bratislavský režisér Josef Budský zde vy-
tvořil významné představeni Jana Husa. 

Nyní připojujeme k tomuto výčtu 
Strakonického dudáka, hru, znamenajfcf 
důležitý okamžik ve vývoji českého di-
vadla. Právem ji divadelní odborníci dodnes 
staví na jedno z nejpřednějšfch míst v Ty-
lově tvorbě i v celé epoše našeho divadel-
nictví.  

Má dokonce vlastnosti, jež ji stále 
posunují z jednoho desetiletí do druhého 
s naprostou samozřejmosti, se zájmem 
tvůrců i obecenstva. Důvodů je několik. Jsou 
to zejména myšlankové, ideové kvality díla, 
přesné zpodobení české skutečnosti a cha-
rakteru, dále tehdy nové, objevné tvůrčí. 
přístupy, z kterých potom naše dramatika 
nadále vycházela.  

Karel Havlíček Borovský napsal po  
premiéře 21. 11. 1847 pochvalně, že Tyl vy-
hověl tentokrát „parteru i horním kraji-
nám". Tyl totiž právě zde bez jakýchkoliv 
ústupků spinil potřebu lidového obecenstva, 
tvořícího základ publika českých předsta-
vení, a zároveň uspokojil uměledky hod-
notným, objevným zpracováním (pozoru-  
hodná je například jazyková stránka)  
i náročné diváky a odborníky.  

Dudákovi vytvořil oslavu českého 
lidu, jeho mravní sily. Zobrazil .jako jeden 

prvních naši vesnici, i když ji předvádí  
ještě jako jednotný, nediferencovaný ce- 

lek. Zároveň se dotkl, především v kuple-
tové vložce Šavličky i v narážkách Vocil-
kových, peněžních vlivů nastupujfcfch ka-
pitalistických proudů. 

Vymyslel si jednoduchý, prostý děj 
o chudém mladém dudákovi a jeho lásce 
Ik dceři hajného Trnky Dorotce. K tomuto 
motivu přidal další, dudákův z poloviny 
nadpřirozený původ a jeho putování do 
světa za bohatstvím, jímž chce oblomit 
srdce zatvrzelého tatíka. Na tomto základě 
vykreslil pak řadu výrazných charakterů  
nejen v hlavních postavách -Švandy, Dorot-
ky, Kalafuny, Korduly, Rosavy a Vocilky, 
ale i na malých plochách vždy funkčních  
postav, které byly ve vinohradském před-
stavení bohužel minfinálně využity.  

Tylovi se tak podařilo nabídnout di-
vákovi věrný obraz naši národni povahy,  
spojený co nejúžeji s českou krajinou, 
s touhou po ní a s potřebou žít v ní. 

Forma lidové báchorky byla v době, 
kdy Strakonický dudák vznikl, naprosto  
běžná a velmi oblíbená. Na Tyla působil 
vliv vídeňské lidové dramaturgie. Kmotry 
jeho her byli především Ferdinand Rai-
mund, jehož Diamant krále duchů byl u nás 
uveden v roce 1827, a Johann Nepomuk 
Nestroy, jenž si získal naše obecenstvo  

osm let později Zlým duchem Lumpaci-
vagabundem.  

Vracíme-li se ke své klasice, což je 
samozřejmě správné, dokonce nutné, je tře-
ba.  ji nebrat jako repertoárovou záplatu. Je  
nutné přistoupit k dílu s pevnou ideovou 
koncepcí, s přesně viděným posláním, a co 
je velmi důležité, bez sebemenšího podce-
ňováni. Pak může vzniknout inscenace,.za-
psaná nadlouho -do paměti obecenstva i di-
vadelní - historie. Tak tomu bylo třeba 

válečného představení Zlého Jelena V. K.  
KIicpery v Národním divadle v režii Jiřího 
Frejky, kdy inscenátor přistoupil ke své 
práci s nejcitlivějším smyslem pro uváděný 
text, dovedl sám vychutnat uváděný příběh 
a zživotnit je{ tak, že diváka ú' 	upoutal 
a dal mu potřebný pocit radosti Podobně 
tomu bylo v několika inscenací Strako-
nického dudáka, Šmaho ě konc- m minulé-
ho století, později Kvapil vě a ejkově. 

Štěpánkovo vinohr dské představení  
však tyto rysy postrádá. • • ús . ěšné Maryši 
nenašel tentokrát režisér tej ě přesný in-
scenační přístup, jak tomu • o u díla Mrš-
tíků. Došlo k několika m ným krokům. 
Od samotné úpravy hry, ji ořídil režisér 



ko leÿ
sně s Věrou Eliáškovou, přes šcé___, 

y, až k hereckým výkonům. 
Víme, že od počátku století kromě 
o Paloušova provedeni beze škrtů 
tickém divadle v roce 1952, se obe- 
setkávalo s Dudákem vždy v urči- 

tých ap t vách..Majf své opodstatněná, ale 
jen potud, jsou-li• funkční, inscenaci pro- 
spěšné, nejde-li pouze o úpravu pro úpravu, 
jak se tomu zdá být v přápadě vinohrad- 
ských. Pochybený, nijak zdůvodněný je roz- 
hodně závěr, kdy se to na jevišti leskne 
zlatými (?!) dudami, kam se člověk podívá. 

Scéna Miloše Tomka je v samotném 
základním nápadu s emblémy napodobující-
mi perníkové výrobky docela vtipná, ale 
nevystihuje atmosféru hry. Studí a nijak 
nepomáhá k vytvoření potřebné iluze. Kde 
zůstalo kouzlo horkého letního poledne 
s rozpáleným sluncem, se zeleným lesním 
paloukem? Chybělo zde to, co Zdeněk Ště-
pánek vyzdvihuje ve své vzpomínkové knize 
Herec u Jaroslava Kvapila: „Byl režisérem 
nálad a skutečným mistrem ve liře světel, 
dovedl světlem přímo malovat. Když na-
příklad v Lucerně rozžehl podvečer ve tře-
tím jednáni, byla to básetí o české krajině, 
při níž vám jihlo srdce.". 

Dalším problémem jsou Seydlovy 
kostýmy. Viděli jsme od něho kromě řady 
ilustrací i zajímavé jevištní a kostymní ná-
vrhy. Také tentokrát jeho kostýmy tvoří 
jednolitý, nápaditý, vyrazný celek, ale do 
této hry nezapadají. Strhují na sebe přf-
lišnou pozornost a odvádějí nás někam ji-
nam, daleko od tylovského prostředí. 

Nejednotnost, kterou trpí celé před-
stavení, poznamenala inscenaci i po herec-
ké stránce. Švanda a Doratka postrádají 
v podání první ze dvou alternujících dvojic, 
a to J. Plachého a H. Maciuchové, typické 
rysy, nutné pro tyto postavy. Jako by nad 
oběma, ještě víc nad Plachým, ležela jakási 
studená ruka, jež je odvádí od hlubších 
citových prožitků a vede k vytváření příliš 
strohých figur, obecenstvu blízkých jen 
autorovým slovem, a vzdalujících se mu 
hereckým podáním. 

K. Slunéčková hraje svou Kordulu bo-
hužel dost běžným výrazovým rejstřákem, 
stejně tak J. Moučka, jehož starý Trnka 
je ještě ke všemu zbytečně posunut do nad-
sazené komiky. . 

Vocilku alternuje R. Jelínek s M. Klás-
kem. Viděl jsem druhého v pořadí. Jeho vý-
konu chybí dostatečně potřebná nápaditost,  

řilé, pinokrevné Vocilky jak L. Peška, t 
R. Hrušínského ve filmu. 

Tylovi zůstávají nejblíže dvě postav 
Kalafuna v podání Z. Řehoře a Rosa 
G. Vránové, u nichž nacházíme to, na 
pokládal dramatik velký důraz, přirozen 
cit. 

Byl jsem na jedné z reoráz, navštíve 
hodně mladými i dětskými diváky, což bu 
jistě i nadále. I když tyto jevištní báchor 
byly psány v prvé řadě pro dospělé, ma 
a budou mít vždy své malé či dospívají 
obecenstvo. 

Na Vinohradech asi ty nejmen 
okouzlila pestrost Seydlových kostýmů, kt 
ré jim zřejmě zůstanou v paměti. Tyl ale m 
sel ustoupit do  pozadí, ke odě právě t 
boto diváka, který se zde " të v mnoha př 
padech setká s touto h u nebo dokon 
s jejím autorem poprvé neodnese si zro 
na nejpůsobivější zá ' ek. 

o vlivu televize na děti 
Sovětský časopis Dětskaja litěratu 

[1974/1) se zamýšlí nad dětskými pořa 
v televizi. Vypisuje anketu, v níž vyzý 
čtenáře, aby sdělili svůj názor na to, ja 
ujiv má televize na děti. Hlavní redakt 
vysílání pro děti Viktor Krjučkov a  Ode  
ký pracovník B. Lichačov hodnotí televiz 
pořad_y především z hlediska estetické 
mravní výchovy. Sovětská televize má m 
ximální snahu uvést děti do problemati 
moderní vědy a techniky. O tom svěd 
olympiády, určené pro starší děti, kte 
se zajímají o techniku. Nejlepší účastní 
televizní olympiády se po ukončení jed 
části vždy sejdou s významnými sovětsk 
mi vědci. Jejich . setkání, nazvané Svát 
poznatků, se vysílá v televizi. Pro mlad 
děti se vysílá dlouhodobě pořad Buratin 
va výstava, v níž děti získávají element 
ní poznatky o malířství, učí se samy mal 
vat a používat různé materiály. Kres 
které posílají do televize, se pak v tom 
pořadu komentují. Hlavním cílem toho 
vysílání není ani tak vychovat z dětí mas 
vë malíře, ale spíše uvést je do zákulisí m 
lířské tvorby a vštípit jim estetické cítě 
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O azníky kolem Tyla 

Pražské Divadlo na Vino-
hradech uvtg tto v nově Z}tva- 
e m sez jako svou první 

premiéru základní dílo české 
dramatické klasiky, Tylova 
Strakonického dudäka. Příběh 
o všemocné síle lásky, o obě-
tavosti mateřského citu, o po-
míjejícnosti hmotných statků 
a o vztahu k rodné zemi se 
na naše jeviště vrací znovu 
a znovu a jeho inscenátoři 
v něm stále nalézají nové po-
lohy. 

Vinohradská inscenace v re-
žii F. Stěpánka upoutá přede-
ivším pestrostí a rušností di- 

vadelní podívané. Pohádkový 
ráz Tylovy báchorky podtrhu-
jí i scéna M. Tomka a kostý-
my Z. Seydla, které mají svůj 
obvyklý vysoký standard. 
Představení září barvami, je 
tu maximálně využito všech 
komických momentů hry, hod-
ně nově viděných situací, ale 
jako by se pod tím vším ztrá-
cela osobitost postav — i když 
psychologie tylovských postav 
je přímočará a jednoduchá, 
nelze ji nahradit hereckou 
všeobecností. 

V interpretaci B. Slováčka 
j. h. je Svanda jen sympatic-
ký křikloun a Dorotka L. Sa-
fářové (posluchačka DAMU) 
naivně zamilovaná dívenka. 
U obou hlavních představitelů 
je příjemné jejich mládí, pů-
vab i snaha vyhnout se diva-
delní konvenci, ale obě tyto 
postavy žádají od herce přece 
jen víc. Ostatní výkony jsou 
spolehlivé, rutinované, ale no-
vou a zajímavou interpretaci 
bohužel nepřinášejí. 

Po Štěpánkově objevné re-
žii Maryši bratří Mrštíků je 
Strakonický dudák na Vino-
hradech jistým zklamáním. 
Proměnil se v pohádku, sice 
moderně cítěnou, barvitou a 
veselou, ale to je na hru prá-
vem nazývanou základním dí-
lem českého národního dra 
matu snad přece jen mái 

ev) 



V nové inscenaci L'ylovy Paličovy dcery v Národnfrn divadle vytvořili postavy Rozdrky • dr 
a Valenty faroslava Tvrznfková a Martin Růžek 	 Snsmek JAROM1R SVOBODA 
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strovat 	nebezpečí 	prospěchář- 	tit sám o sobě — nosí ho na sobě 
ských zaprodanců ciziny (jeho 	herec. Vyhovuje-li mi toto kos- přímý vliv na Švandov o zakolf - 	tymní pojetí třeba u Kalafuny, 
sání není však dost přesvědčivý).' vadí mí u celé řady méně výraz- 
Z dvou Švandů (J. Plachý a hos. 	ných postav ostatních, protože tujfcf- B. Slováček) se prvnímu 	cítím rozpor mezi stupni výtvarnf- 
lépe daří plasticky ztvárnit vý- 	kovy a hercovy stylizace. Podob- 
voj postavy. Dorotka H. Maciu• 	né nebezpečí je ve světě styltzo- 
chové má dětskou prostotu a div- 	vaných rekvizit (rychtářské pré- 
čf půvab, méně zkušená, ale ta- 	vo, Vocilkova hůlčička, která 
lentovaná posluchačka DAMU L. 	nabobtnala do rozměrů jakéhosi 
Šafářová je aktivnější v boji 	obrovitého policajtského pendre- 
o Švandu. Zvláště v druhém ob- 	ku, Alamírův palaš aj.). Ve chvílí, 
sazeni je však citovost potlačena, 	kdy se např. starý dudák Tomáš 
jako by šlo o letmý vztah dvou 	objeví s prapodivnou sukovicf, 
dnešních mladých lidí, a ne o Ty- 	cosi nehraje dohromady. Buďto lovu lásku, která překoná 1 pekla 	sem nepatří tahle ostře stylizo- moci. 	 vaně rekvizita, nebo je Hodrova 

Společný problém těchto a dal- 	charakteristika postavy příliš pčf- 
ších postav, které zde nemohu 	zemně střízlivá. — Odstraňovat 
ani vyjmenovat, se ozřejmí při 	naznačeny rozpor by mělo být 
pohledu na kostýmy Zd.SSeydla, 	cílem další práce na inscenaci: 
které na sebe strhuji až nadměr- 	aby nemizel herec, aby k divá- 
nou pozornost. Svou přímo pro- 	koví došlo Jeho cítění, myšlení 
vokativní netradičností asi u mno- 	skrze bohatou škálu výrazových 
ha diváků (rozhodně ne u dětí, 	hereckých prostředků, aby se 
s jejichž fantazii inscenace také 	herec — nadsazeně řečeno — sám 
počítá] vzbudí odpor třeba Švan- 	neodsoudil jen do role manekýna 
dovy poloklaunské kalhoty nebo 	efektního kostýmu. 
moderní puntíčkované žlutobílé 	Pak je tu svět scénické výpravy šaty Rosavy uprostřed prostěra- 	Miloše Tomka. Volný elipsovitý  diově bílých lesních panen, je - 	prostor, stromy po  obou   st  anách jichž obrácené pestré suknice 	zavoní domovem a také vzadu v dalším spolutvoří scénický 	spouštěné symboly toho kterého obraz. Seydlovi patrně pramálo 	dějiště záleží na lokálním a dobovém 	1 	připomínal( lidové dřevo- 

	

Rehoř$v Kalafuna je veselý 	koloritu hry, jeho kostýmy vy- viděním 
i s tím naivním tureckým 

Ne- 

	

český človíček, paťŕicnč pyšný 	cházejí z dramatického nervu 	cíděním Alenoro to  království. Ne- 
na t  l Uep' 	 -°  s", • smysl 	postav a vnitřního rytmu insce - 	vtíravý půvab této scény zanikne; 

	

pro 'legraci neztratí s v' žádné si- 	nace. Někde jsou až fantastické 	když ji zapiní křiklavě břeskné 

	

tuacf; rozhodně to není žádný 	svým tvarem • (strážci Zuliky), 	kostýmy, a brechtov še  opo bré  

	

výlupek všech ctnosti, ale je ze 	mnohde spoléhají na fyziologickou 	v popředí [dělá ovšem dobré 

	

všech postav citově nejbohatší. 	působivost barev na oko diváka. 	služby při proměnách a podporu- 

	

Kordula K. Slunéčkové je obyčej- 	Neusilují však o vytvoření barev- je  antüluzívni prvky inscenace] 

	

na ustaraná máma řádky dětí 	ných akordů, naopak vytvářejí na 	jako by sem zabloudila z jiného 

	

(rozkošnýchl), Lesana J. Štěpán- 	scéně barevný mumraj, lidovou 	světa. Symbióza Tomková vytvar- 

	

kové je filosofkou na trůnu, má 	pout, až cirkusové show. V ledas- 	něho rámce se Seydlovými kostý- 

	

noblesnost f moudrost pohádkové 	čem mi to připomíná starou ko- 	my, které 'mají t sčeská  ornou 

	

královny lesních vil. G. Vránová 	medil dell'arte, jejíž kostým byl 	funkcí (např. vily 	české přfro- 

	

je nepatetickou Švandovou mat- 	založen na tvarové a barevné 	da), je velmi problematická. 

	

kou Rosavou. Vocilka R. Jelínka 	symbolice 	(vycházející 	ovšem 	Nestýská se mi po koženkách, 

	

je malá odporné veš, která st 	z lidových základůl) a ignoroval 	v nichž se Švanda odjakživa 

	

osedlá Švandu virtu6znf podléza- 	celou řadu funkcí, které dnešní 	hrával. Je mně sympatické, že se 

	

vostf, zatímco M. Klásek z druhé- 	praxe zpravidla divadelnímu kos- 	vinohradský kolektiv nespokojil 

	

ho obsazení se pokouší hrát gau- 	týmu přikládá. 	 s konvenční iluzívně popisnou nera většího formátu a demon- Divadelní 'stým těžko hodno- inscenací nejpopulárnějšího díla 
českého divadla. Vidím v insce-
naci záměr navázat apelující kon-
takt s dnešním mladým divákem 
a jen zaujatý kritik by v insce-
nací neviděl řadu nápadů 1 vý-
borných scén (Kalafunův ná ,rrat 
domů, Švanda pod šibenicí aj.).  
Srovnávám-li však výsledek toho-
to velkého kolektivníhoúsilf s po-
sledními výraznými úspěchy Št& 
pánkových režií české klasiky na 
Vinohradech (Maryša, Loupežník), 
nedosahuje Strakonicky dudák 
jejích ucelenosti, přesnosti, čis-
toty, řádu. Zde si každá jevištní 
složka chce spíše žít svým vlast-
ním životem než být nedílnou 
součástí vnitřně jednotného celku 
a v samé snaze po rekonstrukci 
divadelní naivity moderními diva-
delními prostředky Jako by ustu-
povala do druhého plánu tolikrát 
prokázaná schopnost Strakonické. 
ho dudáka mocně apelovat na 
divákův cit. 

JIM B ' ES 

Strakonický dudák novém 'kostýmu 
Režie Františka Štěpánka vy-

•házf z toho, že Tylův „Strako-
nický dudák je divadelní podiva- 
nou v nejprimárnějštm a nejiep-
šfm slova smyslu" (citováno 
z programu), že tedy nejde 
o popisný obraz života jednoho 
dudáka ze Strakonic z poloviny 
minulého století, ale o básnické 
zobrazení typu mladého českého 
člověka, hledajiclho sama sebe 
1 své mfsto ve svátě a nacházejí-
cího je — za přispěni lásky ma-, 
teřské a milostné — doma. 

Nechce se zřejmě také spokojit 
s představou, že by se Švanda 
nakonec rezignovaně stal pan- 
ským hajným, proto, a také k zdů-
raznění stále aktuálního nebezpe-
čí pozlátkových svodů mladého 
člověka, upravuje spolu s V. Eliáš-
kovou v závěru Tylův text. Do-
mnívám se, že í bez tohoto dost 
násilného zásahú ' (Vocilka se roz-
běhne do s'víta s pinou náruči 
nalezených očarovaných dud) by 
bylo dílo schopno nést svá posel-
sty!  dnešku. — Za dnešním ztvár-
něním klasické hry nejde cestou 
jejího problematizováni ant cestou 
ozvláštňování a psychologického 
prohlubování Tylových jednoznač-
ných postav. Právě naopak, vidí 
je jakoby očima pohádkou okouz-
leného dítěte . v sytých barvách 
a nekomplikovaných rysech. 
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