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Veseloherni fantazie ve dvou dílech o životě a 
smrti slavného barona Karla Friedricha 
Hieronyma von Munchhausena, hrdiny mnoha 
veselých knížek a historek, u nás chvalně 
známého jako baron Prášil.
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„ . . . Jako bývalý lékař vím, že je snadnější kte
rékoliv nemoci předcházet, než je léčit. Jako dra
matik jsem přesvědčen, že divadlo dnes nemůže 
stát stranou problémů, které vzrušují svět."

GRIGORIJ GORIN patří nesporně k nejvýrazněj
ším autorům nové vlny sovětského dramatu. Ob
dobně jako Vampilov, Dvoreckij, Šukšin, Kutěr- 
nickij a další je i Gorin charakteristický svou 
osobitou poetikou a metaforickým viděním světa.

Narodil se v roce 1940 v Moskvě a vystudoval 
lékařskou fakultu. Několik let pracoval jako lékař 
záchranné služby. Psát začal už v době svých stu
dií a v roce 1960 vyšla jeho první kniha povídek 
a humoristických fejetonů. O šest let později na
psal spolu s Arkadijem Arkanovem svou první

divadelní hru. Jejich komedie „Svatba pro ce
lou Evropu" byla nesporným úspěchem. Jen v 
samotném Sovětském svazu ji uvedlo více než 80 
divadel a se stejným zájmem se setkala i u di
váků u nás, v Polsku, Rumunsku, Bulharsku a ve 
Francii. Společně s Arkanovem napsal Gorin ješ
tě další dvě hry a několik aktovek.

K samostatné dramatické tvorbě se Gorin do
stává až v sedmdesátých letech. Všechny tři hry, 
které v tomto období napsal — „Zapomeňte na 
Herostrata", „Thyl Ulenspiegel" a „Ten, který ni
kdy nezalhal" — patří bezesporu k tomu nejlep
šímu, co v sovětské tvorbě v tomto období vznik
lo.

O první z nich Gorin napsal: ,, . . . Tragikome- 
die „Zapomeňte na Herostrata" je první hra, 
kterou jsem napsal samostatně, takže za všechny 
její klady a nedostatky nesu sám plnou odpověd
nost. Zvolil jsem starořecký námět a snažil jsem 
se na něm odhalit některé dnešní problémy. 
Chtěl jsem ukázat, že pohrdání lidskými hodno
tami, neúměrné vyzdvihování vlastního „já", avan- 
turismus a lež vytvářejí vhodnou půdu, na níž 
může vyrůstat fašismus, nejnebezpečnější cho
roba, která kdy lidstvo postihla."

Rovněž „Thyl Ulenspiegel" čerpá ze známé his
torie a vychází z motivů „Legendy o Ulenspieglo- 
vi" Charlese Costera. Chápeme-li Costerovu 
„Legendu" jako román o svobodě, zejména o 
svobodě národní a svobodě přesvědčení, pak 
„Ulenspiegel" Gorinův je především hrou o otáz
kách vnitřní svobody a nesvobody člověka. Zá
kladní předpoklady ke skutečné vnitřní svobodě 
vidí Gorin nejen v odvaze mravní důslednosti, 
ale i ve schopnosti humoru, fantazie, ve schop
nosti kritického nadhledu i nad sebou samým, 
ve schopnosti nepřeceňovat cenu své vlastní oso
by, v chápavé velkorysosti vůči druhým. Gorinův 
„Thyl Ulenspiegel", hra o „bláznech, kteří se ubí
rají životem tak zpříma, jako by ve světě stačilo 
být dobrým a poctivým", je vlastně oslavou právě 
těchto hodnot."

Konečně i hrdina jeho třetí samostatné hry 
„Ten, který nikdy nezalhal" je postavou historic
kou a legendární. Ale stejně jako Ulenspiegel 
je i baron Prášil, vlastním jménem Karel Friedrich 
Hieronymus von Můnchenhausen, pro Gorina jen 
příležitostí k úvaze o postavení člověka v soudo
bém světě. Formou dramatického paradoxu sta



ví Gorin proti sobě člověka, který hájí svou prav
du a čest a společnost, zastoupenou symbolic
ky mocí, ideologií, právem i veřejným míněním, 
která si pravdu přizpůsobuje, deformuje a retu
šuje. Jeho hra varuje před nebezpečím mýtů, 
demagogie, lži a přetvářky a je nesmiřitelnou sa
tirou na kariérismus a společenské přizpůsobo
vání konzumní společnosti za cenu ztráty vlastní
ho úsudku.

Společným rysem těchto Gorinových her je his- 
toricko-filosofické zaměření, ale historie je pro 
Gorina jen prostředkem, aby se vyjádřil k sou
časnosti. Sám o tom říká: ,, . . . Moje hry mají 
formálně historické téma. Já je samozřejmě za 
historické nepovažuji, neboť jsou psány dneš
ním jazykem a dotýkají se výlučně dnešních pro
blémů. Co to ale ty „dnešní problémy" jsou? Lás
ka, nenávist, zrada, boj za svobodu, zápas o 
lidskou důstojnost — ve kterém století se tohle 
všechno zrodilo a ve kterém to přestane být dů
ležité? Pro mě je Don Quijote současníkem a 
můj soused, opilec a rváč, představitelem prvo
bytné společnosti."

„ P r o č  jsem  tyto  hry n a p s a l? " ,  p o k ra č u je  G o 
rin. „V každé době je možné najít problémy, kte
ré platí věčně. Mou ctižádostí je, aby diváci cí
tili hru s námětem z historie jako hru současnou. 
Ovšem nerad bych, aby se současnost zaměňo
vala s aktuálností. Aktuálnost chápu jako něco, 
co platí právě teď, pouze dnes. Není divu, že 
taková představení a takové hry rychle umírají. 
Moje představa současnosti je širší..."

Kleón nezabije Hérostrata, že nůž je pouze rek
vizita. Ale především je pro mě divadlo setkání 
lidí naladěných na stejnou strunu myšlení, lidí, 
kteří se sjednotili ve stejných emocích a myšlen
kách. Z toho podle mého vyplývá ten velký zá
jem o divadlo a herce jak u vás, tak v naší ze-

Jaký je váš názor na soudobý herecký styl?

„U nás se o něm teď hodně mluví — o staré 
a nové formě hereckého umění. Dá se říci, že 
souběžně u nás existují dvě základní školy he
reckého stylu. První jsou následovníci školy Sta- 
nislavského, kdy herec je cele ponořen do své 
postavy. Druhá, takzvaná moderní vlna, zastává 
názor, že herec má stát vně své postavy, být nad 
ní. Mně osobně je bližší ta druhá škola, přes
něji řečeno jakási moderní syntéza obou. Mám 
na mysli takový typ herce, často intelektuální typ 
— jako například Batalov, Tabakov, Smoktunov- 
skij. Takový herec s námi hraje tu starou dět
skou hru, nepředstírá, že je stařík se vším všudy, 
například Lear, ale také nezdůrazňuje svou oso
bu, nepovyšuje se nad roli — chvílemi je to Lear 
a chvílemi cítím, že je to můj současník. Neohro- 
muje mě lacinými efekty, přináší do role své 
vlastní vnitřní osobní kouzlo a sílu, ovládá hru 
kontrastů — umí gesty vyjadřovat sebevědomí a 
očima strach, s úsměvem říkat podlosti a podob
ně. Tento styl herectví nutí diváka k velkému 
soustředění. Divák ví, že se nesmí rozptylovat, 
že nesmí ani na chvilku vypnout pozornost jinak 
ztratí souvislost. To je podle mě moderní herec
ký projev."

DVĚ OTÁZKY AUTOROVI

Co vás láká na divadle?

„Pokládám divadlo za nejživější ze všech dru
hů umění. V divadla neomračujeme diváka vy
nalézavou technikou, jako například ve velko
filmech. Láká mě na něm tichá dohoda mezi Zaznamenaly L. Jánská a A. Kožíkovó při návště
tvůrci a diváky, že jde o hru — například, že vě Grigorije Gorina v Praze.
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OSOBY A OBSAZENI

Baron Karl Friedrich Hieronymus 
von Münchenhausen / KAREL NONNER

Marta, jeho družka / BĚLA ČÍŽKOVÁ

Baronka Jacobina von Münchenhausen, 
jeho choť / VĚRA MRÁZKOVÁ

Theofil von Münchenhausen, 
jeho syn / JAN GRYGAR

Tomáš, sluha / JIŘI OVEČKA

Starosta / LADISLAV DUŠEK

Rammkopf, advokát / KAREL POLIŠENSKÝ

Soudce / PŘEMYSL BEČKA 

Pastor / JAROMÍR HUSÁK 

Šikovatel / BŘETISLAV RYCHLÍK

Chlapec / 
ROBERT PECKHART j. h. 

LUKÁŠ HERINK j. h.

Inspicientka / Jana Lavičková Text sleduje /Tru- 
da Králová Světla / Vladimír Topinka a Vlastimil 
Brož Zvuk / Karel Vojtenko Jevištní mistři / Zde
něk Tchuř a Enrico Ernest Rekvizity / Jana Peck- 
hartová

Scénu a kostýmy zhotovily dílny Divadla pracují
cích vedené mistry Antonínem Vobořilem a Ja
nem Jindrou.

N áv rh  kostýmu Jana Růžičky.

Vyda lo  D ivad lo  pracujících v M ostě k 4. prem iéře sezóny 
1980/81. Umělecký řed ite l V lad is lav Chudlaský. Zřizovatel 
Severočeský KNV Ústí n. L. Program p řip ra v ili: textovou 
část dram aturg  František Šíma, výtvarnou část šéf výpra
vy Jan Růžička, Veškerá práva k provozování tohoto  díla 
zastupuje DILIA Praha. Vytiskla Severografia M ost n. p., 
závod 07 Most. Povolovací číslo 13/81 — 403/16. Cena vý
tisku 1,50 Kčs.

K a r l  . 1
FRÍEDIÍC3
HiEKOK#
von
Mdll'-Il,
i líiu/jKi r


