
Ve dnech 29. listopadu ai 4. prosince t. r. se v Liberci uskutečnil festival 
ruské a sovětské dramatické tvorby. Zúčastnila se jej všechna severočeská 
divadla. Dnes zahajujeme recenze sedmi inscenací, jimiž soubory přispěly 
k této největšf letošní události severočeského divadelnictví. Vzhledem k množ
ství inscenací přinášíme úhrnný názor, v němž se přirozeně nemůžeme věno
vat všem hereckým výkonům nebo analýze dramaturgie a překladů. Budiž pro
to řečeno předem, že dramaturgie ve svém celku nešla cestou nejmenšího od
poru, že hledala nové tituly, a pokud zvolila staré a známé, přišla s novým, 
tvůrčím, generačním a současným názorem i s novými, původními překlady, 
které nejméně u poloviny textů mají vysokou hodnotu nejen literární, ale i di
vadelní. Proto herce i diváky zaujaly.
DIVADLO PRACUJÍCÍCH  
MOST

V novém , výborném  překladu, na za jím avé scéné a o dob
ré re ttt, hraje Divadlo pracujících Most hru Leonlda Leonova  
Zla tý  kočár. Za rolt N ěprjachtna býl odborem  ku ltu ry  SKNV  
oceněn výkon  Karla N onnera (na  sn ím ku ). Hru nastudovali 
M ostečtí k  65. výročí VŘSR.

DPM má zo posledních pět 
Jet poměrně nevyrovnanou sé
rii. K 60. výročí Velkého říj
na uvedlo Gorkého Vassu 2e- 
lezrvovovou v zajímavé režii 
sovětského umělce Bobyljova, 
se zájmem herců — ale bez 
většího zájmu publika, přesto
že výkony Zodákové, Černé, 
šnajdra a dolšlch byly pozo
ruhodné. Kutěnnického Nino 

| bylo poctivé realistické divad
lo s výtečným tatlkem Karlo 
Nonnera — kdyby se to vysí
lalo v televizi, divák by hru 
asi přijal jako zajímavou stu
dii měšťáctvl s názvukem sa
tiry — ale k jevištní podobě 
zůstal vcelku chladný. Gori- 
nův Ten, který nikdy neza- 
lhal, byl jen průměr a Ostrov
ského I chytrák se spálí byl 
skorg_ školním příkladem, jak 
se dromaturgický záměr a re
žijní výklad mohou minuout. 
V tomto kontextu čni jako re
lativní inscenační vrchol uply
nulého pětiletí Felzmonnův 
pokus s Ibrohlmbekovovým 
Dotekem — pro výraznou, re
lativně důsledně uskutečně
nou koncepci a pro pedago
gický přínos k herectví dvou 
hlavních představitelů — 
Mrázkové a Grygara.

Takže: pět her, pět režisé
rů. To už naznačuje první z řa
dy současných problémů 
DPM: hledáni nových tvůrců. 
Problém druhý — polonezdar, 
či pouhý polozdor, s angažo
váním elévů byl vystřídán pří
chodem nových herců, kteří 
s hereckou grupou i náročným 
mosteokým prostředím teprve 
srůstají, jak je c ítit i v insce
naci Zlatého kočáru. Problém 
třetí — v poslední době se 
povážlivě často ¿nedaří napl
ňovat to, co divodlo očekává 
od nasazeného titulu. Přáni a 
skutečnost se daří zrýmovat 
jen asi v polovině případů. 
Budiž řečeno ke cti vedeni 
divadla, že si tuto situaci se 
soudružskou otevřenosti uvě
domuje a řeš! ji.

Za této nesnadné situace 
byla svěřena režie Leonovovy 
hry mladé Joně Kallšové, kte
rá svůj nesporný talent pro
kázala hned při svém nástu
pu do divadla režii komedie 
Vstupte. Tam prokázala I své 
obrazivé myšleni, svůj cit pro 
akci a pointu, pro instrumen-

Védo o fantazie
Na závěr tohoto ročníku 

měsíčníku Svazu spisovatelů 
SSSR Sovětská literatura při
pravila pražská redakce mono
tematické číslo, věnovoné vě
deckofantastické literatuře. 
Oblíbené sci-fi má mezi spiso
vateli v Sovětském svazu řa
du výborných autorů a 12, čís
lo Sovětské literatury z jejich 
proč I přináší výběr, umocně
ný výborným přetlumočením 
našich předních překladatelů.

čtenáři tak dostávail do

toci jevištních prostředků. 
Zde však stálo před typově 
odlišným úkolem: Ideologicky 
a esteticky analyzovat nejen 
text a  vztahy postav, ole ce
lou atmosféru o dynamiku 
s pokusem vyložit jeho aktuál
ní poselství současníkům.

Je logické, že Kališová po
chopila syžet nesnadné Leo
novovy hry svým mladým, 
ženským způsobem: přede
vším ‘jako komorní, psycholo
gický příběh skupiny zajíma
vých charakterů, jako časový 
snímek jednoho dne lidi, kte
ří za sebou vlečou neviditel
nou káru válečné minulosti. 
Jenže Leonavova hra má ješ
tě další společenský i časo
vý rozměr: ti lidé sice přichá
zej! z minulosti, ole stejně na
léhavě jsou formováni svou 
budoucnosti, do které vrůsta
jí. Prospekce je vzrušuje mož
ná víc než retraspekce — ne
jen mladé, Tomáše a Manku, 
ale především ščelkanovovou, 
předsedkyni sovětu. Ta je s to 
ve jménu těch povinnosti 
k zítřku překročit patálie 
dneška — v Inscenaci je to 
však místy schoulená, neuro- 
tizovaná ženo, která do Zlaté
ho kočáru nenasedne spíše 
z únavy (neochota něco mě
n it), než z mravní zásady své 
životni koncepce. Program 
k představeni správně upozor-
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ňuje, že Zlatý kočár je dra
ma lidských koncepcí. A n o '-  
jejích střet je ¡osný ve vzta
hu Nannerova Něprjachima o 
Mrázkové Dášenky, ale je 
mdlý ve vztahu čelkonovové 
a Karejeva. Protože však tato 
je vztah pro celé drama klíčo
vý, inscenace nemá dost na
pětí, které by integrovalo 
jednotlivé obrazy. Srážko 
koncepci je oslabena, neboť 
Korajevův životni způsob je 
metodou samolibě seriáznfho, 
změšfdčtělého člověka, para
zitujícího no vlastni minulos
ti, rva legendě o svém poby
tu no Pomlru.

Inscenační tradice Zlatéhb 
kočáru, jak jsme jl mohli za 
dlouhá leta sledovat u nás a 
trochu v Maďarsku, ukazuje, 
že lépe uspěli tam, kde zo
brazili Karejeva — zčásti 
I proti textu — jako stále ješ
tě společensky prospěšnou au
toritativní osobnost, jako sil
ného představitele jedné ži
votni cesty, vedouc! k titulár- 
nl úspěšnosti. Tento soupeř 
pak v divákovi vyvolává oba
vu, zda ščelkonovová jako 
představitelka oné šedivé, 
každodenní, prašné cesty 
k naplnění života tomuto pa
sažérovi ve zlotém taxíku ne
podlehne, zda s nim neodje
de. Toto napět! mostecká in
scenace sice neměla (důsle

dek jinak správné snahy zba
vit poselství hry přílišného 
patosu), v divákovi však vy
volávala účast s osudem pro
následovanou předsedkyni — 
proto je nositelem historické
ho optimismu sovětských lidi 
spíše Nonnerův Něprjachln. 
Poroto jeho výkon hodnotí ja
ko hluboce lidské zpodobeni 
neústupnosti od mravních 
principů a novrhlia udělit Kar
lu Nonnerovi čestné uznáni. 
Za vlce než zmínku stajf: scé
na — druza holých žárovek je 
výmluvným znakem palčivého 
prostřed! poválečného SSSR.

Přes všechny výhrady pova
žujeme mosteckou Inscenaci 
zo velmi solidní čin mladé 
režisérky, by se jl nepodařilo 
a oni nemohlo podařit pře
kročit vlastni stín své zotfm- 
nl životni a společenské zku
šenosti.

ČINOHERNÍ s tu d io  s d z n  
v O s tí n a d  la b e m

K šedesátinám VRSR 1977 
přispěli činoherci Inscenaci 
Arbuzovovy hry Můj ubohý 
Marat. Režii měl Jaroslav 
Vostrý. Už tehdy bylo potrné, 
že inscenace jde někom jinam, 
než kom dosud směřoval Ivan 
Rojmont. Proto byl rozchod 
s Vostrým i některými herci 
zákonitý. Začátkem progra
mově nového vhledu do rus- 
sfcé klasiky byla inscenace 
Gogolovy Ženitby, kde však 
osobitá scéna sice inspirova
la Baloďovu režii, ale prokáza
la funkční nosnost jen asi do 
poloviny představeni. Poras- 
ský mramor v Rojmontově re
žii byl sice československou 
premiérou, ale to také byla 
jeho největšf ctnost. Jinak se 
tam na metaforicky uzavírané 
plátno jakoby promítaly dvě 
skutečnosti, jež inscenaci už 
předem oslabovaly: jednak
špatný odhad divadelní účin
nosti přepisu původně filmo
vého scénáře a za druhé ne
dostatek času, který měl Raj- 
mont k režijní přípravě.

Tyto podmínky měl naopak 
pro Tři sestry. Respekt, s nimž 
soubor přistoupil ke klasikovi 
a intenzitě, s niž Čechov" 
dráždil intelekt o paměť her
ců, šly naproti Rajrhohtově 
snaze vyložit text nikoli z pou
hé litery, ale z jeho ducha, n i
koli z tradice, ale ze svého 
generačního světocltu. Přesto, 
či vlastně proto se Rajmont 
nedostal do rozporu s Čecho
vem, ale toliko s čechovovštl- 
nou. (O Inscenaci Tři sester 
jsme psali již dřivé.)

Setkáni s Čechovem přines
lo proto divákovi aktuální 
pravdy — z nichž nemůžeme 
přehlédnout například vyni
kající Knoipavu studil Veršlni- 
no a zobecňujíc! varovný 
obraz současné Inteiektuálšti- 
ny v Knopových postavách vů
bec. Maloměšťák se od Če
chovových časů dále zmenšil, 
ole jeho nebezpečí dále vzrost
lo. Souboru přinesly Tři sestry 
lidské i občanské obohacení, 
jaké přináší odpovědná sna
ha vyrovnat se s filozofickou 
a estetickou kvalitou takové 
mohutnosti, jakou představuje 
Čechovovo dílo. Poroto prgto 
navrhla ocenit čestným uzná
ním Ivana Rojmonto za tvůrčí

éřlinos k inscenační tradici 
echovových her a Václava 

Knopo z o ztělesněni Veršinl- 
na. Ivan Rajmont byl oceněn 
I uznáním ministerstva kultu- , 
ry ČSR.
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