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Divadlo Vítězslava Nezvala Karlovy Vary

István Crkény : Drazí Totovi /Roditel Totů /

ř*: Jiří Daněk,Ú.: Jiří Daněk a Ivo Krobot,B.: Deniel Fikejz,T.p.: Ivo 
Krobot,S*: Miloň Kalia j*h*,K*: Jnna Překová j*h* R.: Jnna Kališová 
premiéra 14*12* 196$ 
zhlédnuto 5*5*1986

Karlovarské divadlo nastudovalo v r* 1984 Kočičí hru - nyní uvedlo 
hru Drazí Sotovi.V r*1967 vy31a ve sbírce Novomanželé na mucholapce 

novelo lótovi,kterou později I.ffrkény zpracoval do dramatické podoby*
r

Kritika počítá tuto jeho hru zn jeho ne jlepáí,protože autor v ní ve
lice plsobivým způsobem i pohledem zpracoval téma naléhavé a závažné: 
zvláštní podobu faiistické morálky*
K«r!rrvar”Vé WtVaÉl» v d«»** nV w í p  lor>£f emBBeeko« órovefíj
což je dáno nejen tím, že některé pohostinské režie kladlyv táí ná
roky na herce, ale i cílevědomější inscenační prací*V inscenaci Dra
zí Totovi mohla prokázat mladá talentovaná režisérka J.Kališová,že 

cíti divadelně, že si dokáže nnlézti osobitý pohled na danou předlo
hu a že tento svůj pohled umí i realizovat*Její inscenace výrazným 
způsobem postihuje i realizuje zvláštní tragickou grotesknost celé
ho příběhu,což se ji daří postihnout no všech postavách a při všech 
zobrazovaných situacích.Malé obsazení dovoluje i dobré obsazení a 
tok lze tuto inscenaci počítat k úspěšnýn čihům letošní karlovarské 

sezóny•
Režisérka zvýrazňuje grotesknost příběhu celým svým scénickým poje- 
tím,hereckou prací, výtvarnou stránkou, hudbou atd* Michal istrich 
vstupuje na jeviště jako sm-šný oficír, jako major,který postupem 
hry ukazuje své diktátorské sklony, svou panovačnost,svou zdánlivě 
laskavou tvář,která se prom ňuje v okamžiku,když se dělá něco,co 
se mu nezdá.Herec tak udává celým svým projevem pódobu inscenace,



reprezentuje zajímavým způsobem fašistickou nadřazenost, vyhroce
nou do divadelně propracované grotesky«Prostě zrůdnost se v jeho 
projevu ztvárňuje tak,aby ji divák pochopil a zároveň aby pochopil 
rekaci ostatních postav, jímž vlastně vládne. Břetislav Tetera ja
ko TÍ>t nemá sílu se vzepřít - to se mu daří až nakonec.Je unavený a 
poslušný - režisérka to vyhrocuje tak, že usíná při práci na papíro-

a  y.

vých krabicích,že se okamžitě podřizuje nejen majorovi, ale i své 
ženě Marišce,která je tu podbízivě poslušné - to v okamžiku, kdy major 
vyslovuje své přání v podobě rozkazu i rozkazovačná ve vztahu k man
želovi .Magda Dolejšová ji dává ustaraný výraz tam, kde se jedná o sy
na na vojně, kterému velí přítomný major,ale i ostrou i tvrdou podo
bu, kdy ukazuje, že ona vládne v rodině.Její herecký výkony je tvárný 
a přesvědčivýa stylově dobře zapadá do celkové až do grotesky jsoucí 
výrazvé polohy.Dagmar Hubičková jako Agika vnáší do hry pošlušnost 
i obdivnost k majorovi, ale i svou rozkazovačnou energii .Plas tiacky 
reprezentuje názvok fašistické mládeže. Dobře sem zapadá i Luboš 
Tesař v postavě listonoše, který na scénu přijíždí na kole a má své 
půosbivé ironické poznámky.
Scéna Mloně Kališe j.h. vytváří funkční interiér, ale hlavně výraz
ně modeluje hru tím,že scénu postjqaiš naplňuje papírovými krabicemi, 
které celá rodina musí vyrábět na rozkaz majora,který s nimi také 
pracuje,ale hlavně rozkazuje o přikazuje.
Dobrá divácká odezva ukazuje, že divadlo si našlo i kontakt se svým 

velice různorodým divákem.

M.Křovák


