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JOHANN NEPOMUK NESTROY

1801—1862. Rakouský dramatik a herec, navazu
jící na tradice vídeňského lidového divadla. Au
tor více než osmdesáti realistických a satirických 
veseloher a frašek, leckdy s revolučně demokra
tickým zaměřením, dodnes uváděných a zpraco
vávaných: „Talisman", „Chce mít švandu" (z této 
frašky čerpali Voskovec a Werich svou verzi 
„ . . . si pořádně zařádit"), „Zlý duch Lumpaciva- 
gabundus", „Svoboda v Kocourkově", „Starý muž 
s mladou ženou", a literárních parodii (např. 
Hebbelovy „Judity" a Wagnerova „Tannháuse- 
ra"). Ve svých hrách hrál zpravidla hlavní komic
kou postavu.
(Stručný slovník naučný, díl III., str. 332)



Už sama skutečnost, že Ne- 
stroyovy komedie přežívají o té
měř 120 let svého tvůrce, svědčí
0 autorově mistrovství. Jeho hry 
znovu a znovu lákají svou šťav
natostí, dravou divadelností a 
plnokrevným temperamentem.

Nestroy byl především pokro
kovým, bojovným umělcem, kte
rý vyrostl z konkrétní historické 
situace vídeňské společnosti prv
ní poloviny minulého století a 
z bohatých vídeňských tradic di
vadelní kultury, na které navá
zal a dovršil je. Dovedl nastavit 
živé zrcadlo společnosti, nebál 
se z jeviště říkat pravdu a za
útočit proti křivdám i nepravos
tem. Není tedy divu, že byl často 
pronásledován metternichovskou 
cenzurou i policií. Jedna z epi
zod jeho bohatého života vyprá
ví: Když vídeňští pekaři šidili své 
zákazníky a pekli malé rohlíky, 
objevil se Nestroy na jevišti ve 
fraku posázeném místo knoflíků 
malými žemličkami. Majitelé pe
káren si vynutili, že byl za to Ne
stroy na osmačtyřicet hodin za
vřen do vězení. Po návratu na
vedl spoluherce, aby se ho na 
jevišti v extempore zeptal, zda 
neměl ve vězení hlad. „Oh, ni
koliv" — odpověděl pohotově Ne
stroy — „neboť krásná dcera ža
lářníkova prostrčila mi pár ro
hlíčků klíčovou dírkou."

Vídeňské divadlo, barvitě roz
kvetlé už v dobách nábožensky 
vzníceného baroka, bylo ode
dávna masově oblíbenou zába
vou a přizpůsobovalo se od po
čátku devatenáctého století po
třebám přirozeného lidového 
vkusu. Jeho vlivem rychle zasta
rávala na vídeňském jevišti mys
tika i náboženské náměty. Na 
scéně je nejprve vystřídal roman
ticky pohádkový svět vil a du
chů a brzy sem začaly pronikat
1 živé postavy lidí tehdejší doby.

Nestroyův „Zlý duch Lumpaci- 
vagabundus" je svou stavbou 
příkladem takového svérázného 
polorealistického, polofantastic- 
kého stylu vídeňského divadla,



které dovršuje, ale současně i 
překonává novými, jednoznačně 
už realistickými formami jevištní 
tvorby. Prolínání fantastického 
světa se světem skutečným tu 
slouží Nestroyovi k zvýšení spo
lečensky kritického účinku, tak 
jak to ostatně známe i z celé 
řady známých her Tylových. Prá
vě v „Zlém duchu Lumpacivaga- 
budovi" už Nestroy použil i na
půl pohádkové fabule hry k to
mu, aby s tváře současné spo
lečnosti velmi odvážně a pro
myšleně strhoval iluze a ukazo
val, na jak vratkých nohách stojí 
ideály měšťáků. A ještě víc: uká
zal tu, jak i pohádkový svět je 
vlastně odrazem radostí i strastí 
pozemských, jejich pouhou idea
lizovanou maskou.

Poprvé byla tato nejslavnější 
Nestroyova hra uvedena 6. říj
na 1833 ve Vídni a její autor 
si v ní zahrál postavu ševcovské
ho tovaryše Floka. Ještě téhož 
roku měla i svou pražskou pre
miéru, ovšem v němčině. Do češ
tiny ji jako první přeložil Jan Ne
pomuk Štěpánek a uvedl ji 14. 
února 1836 ve Stavovském di
vadle v rámci českých nedělních 
odpoledních představení. Po
stavu truhlářského tovaryše Kli- 
hy hrál Josef Kajetán Tyl pod 
pseudonymem Skalný. V Tylově 
úpravě ji uvedlo v roze 1864 Pro
zatímní a v roce 1392 i Národní 
divadlo s trojicí slavných českých 
herců — Mošnou, Frankovským a 
Šamberkem v rolích tovaryšů.

Jiskra věčně mladého Ne- 
stroye přeskočila i do nezapo
menutelného Osvobozeného di
vadla. Jedna z prvních svižných 
grotesek Osvobozených, uvede
ná v roce 1928 pod názvem 
„ . . . si pořádně zařádit", byla 
Werichovým a Voskovcovým zpra
cováním Nestroyovy hry „Chce 
mít švandu."

V mosteckém divadle se k ne
stárnoucímu Nestroyovi vracíme 
po deseti letech, kdy jsme uvedli 
jeho „Talisman".



Z A F O R I S M Ů  j. N. N E S T R OY E

Nikomu není vidět do srdce; což teprve do duše, 
ta vězí až za srdcem.

•

Není třeba se stydět za chudobu, je mnohem 
více lidí, kteří by se měli stydět za své bohatství.

•

Láska k bližnímu začíná u sebe.

•

Láska je slepá; proč by tedy zamilovaný neměl 
nad ledačíms přivřít oči?

•

Ženská jako ženská, ale ta různost povah — to 
je úplný zázrak.

•

To je stará pravda: nad starou babu není nic 
horšího než muž, který je babou.

•

Jsou věci, kterým v životě neuhneš; k nim náleží 
holení; a to je pořád ještě nejsnesitelnější, když 
tě holí holič; ale když tě holí tvoji drazí, ženy, 
dcery . . .



OSOBY A OBSAZENÍ

JAROMÍR HUSÁK
Kliha, truhlářský tovaryš

KAREL POLIŠENSKÝ
Nitka, krejčovský tovaryš

JAN GRYGAR
Flok, ševcovský tovaryš

LADISLAV DUŠEK
Lumpacivagabundus, ale také Pančovička, 

Kedruta, Šmajz, Taškář a Zpěvák

PŘEMYSL BEČKA
Stelaris, ale také Bohatý pán, 

Podomní obchodník, Hoblík, Malíř 
a Předseda soudu

ZDENĚK KOŠATA
Mystifax, ale také Káďa, Štrůdl, 
První sluha, Fuč, Muž a Soudce

BĚLA ČÍŽKOVÁ
Fortuna, ale i Žofka, Stázinka, Laura, 

Zpěvačka a Nitková

VĚRA MRÁZKOVÁ
Amorosa, ale i Hanči, Pepička, 

Kamila a Dívka

SLUHOVÉ, HOSTÉ, KATÍ
Rostislav Sýkora, Miroslav Mandík, 

Antonín Bušek, Pavel Sláma j. h.

Inspicientka / JANA LAVIČKOVÁ. Text sleduje / 
TRUDA KRÁLOVÁ, Korepetice / HELENA HO
ŘEJŠOVÁ j. h. Zvuk a stavby / kolektiv vedený 
VLADIMÍREM TOPINKOU, KARLEM NOVÁKEM 
a ERIKEM ERNESTEM. Scénu a kostýmy zhoto
vily dílny Divadla pracujících pod vedením J. 
JINDRY, JAROSLAVY HOŘEJŠÍ a A. TREFILA.
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