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Gorinův náročný text byl vybrán jako náhradní titul, jehož krátká, zku

šební lhůta je jednou z příčin jevištní nedotvořenosti díla* Nepříliš šíasW 

ná dramaturgická úprava - nešetrně proškrtaný text ochuzuje ostři slovní ko

miky, z níž hra v převážné míře těží - nerespektuje konverzační podstatu hry« 

Textová redukce narušuje logiku vzájemných vztahů a ztěžuje čitelnost dílčích 

metivických linií a z nich rostoucích témat»

Jednotlivé charaktery (režijně interpretované jako předem dané a neměnné le- 

tory) jsou stylizovány do groteskní nadsázky, která jo zřejmá především z 

utilisaee extralingvistickýeh prostředků (Inkovitost pohybu, strnulost mi

miky, drobnekresba gest}» Vnitřní svět postav je oklestěn, neexistuje» Jsi

ko bychom se nacházeli v panoptiku voskových figurín, jež je navíc zdůra&* 

něno odtržením slova a akceó Pouze Nennerův Munchhausen a Marta Bily číž

kové mají lidský rozměr<>

Honosné kostýmy z  pracovního sametu s bohatými krajkovými aplikacemi půso

bí na tělech herců dojmem operetni přebujelosti (hraničící se samoúčelera), 

na druhé straně však vyzdvihují v n ě j š k o v o u  groteskní polohu in

scenace, Jan Růžička nezapře výtvarné myšlení* ve druhé části odkládá Munch

hausen (nyní zahradník Muller) paruku a je navlečen do tepláků* do panopti

ká vyfintěných figurín rázem vstupuje n o v ý  člověk* Invenčni propraco

vanost výtvarné složky předchází invenci režijní*

Zvolená režijní interpretace musela nutně rezignovat na hlubší ideový zá

měr a celistvost vzniklého jevištního tvaru* Sdělnost mizanscén utrpěla 

vnějšími dramaturgickými úpravami (které sice sledují spád děje, ale sou

časně jo z nich čitelná i nahodilost), některé vztahy zůstaly u náznaku*
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Stereotypní stylizace pohybu (prvořadě Jan Grygar v roli Theofila von Munch- 

hausen a Břetislav Rychlík v roli Sikevatele) vychází vstříc intenci® vnějš

kové grotesknosti*

Stojí za zamyšlení, zda se režijně i herecky rozporůplné představení nemi

nulo žánre* i volbou výrazových prostředků* Nakonec i tím, ee vyslovilo o 

p r a v d ě  barona Prášila* Nonnerův baron ztratil r o v n o c e n n é  

protihráče a tím i kus své pravdy* neměl s kým o ni bojovat*


