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DIVADLO PRACUJÍCÍCH ¥031'

Johana Nepomuk Nestravt ZLÍ DUCH LUMPAGIVAG-ABUMDUS

Překladi Eva Bezděková fipravat Karel Pokorný Režie* Jana Ka
ličova Scéna* Milen Kališ j©ho Kostýmy* Jan Růžička Hudba*
Petr Skoumal a Libor Šonka Texty písní* Pavel Šrůt Choreo - 
grafiet Ludmila Kovářová joh©

Zhlédnuta premiéra 3©6© 1981 v Mostě

Kouzelná fraška se zpěvy "Lumpacivagabundus** (1833) je kom- 

pozicí a tématikou tzv© "hra o nápravě“» jako byly hry Raimundo- 

vy© Od doby svého vzniku až po dnešek se dočkala Y českém diva - 

delním kontextu řady překladů a zejména úprav» V roce 1969 uved

lo hru Divadlo bratří Mrštíků v překladu B© Mathesia a v úpravě 
R© Mihuly» v roce 1970 vycházela divadla DSKN a Západočeské di

vadlo v Chebu z překladu E© Bezděkové a úpravy K© Pokorného, v 
r© 1972 vyšlo Východočeské divadlo v Pardubicích z překladu Mab- 
hesiova. a úpravy Z* Bittla a v témže roce v Uherském Hradišti 
byla hra inscenována v úpravě Rynštově s přihlédnutím k překla
dům B© Mathesia a E© Bezděkové© Podobně se promenovaly složka 

hudební a texty písní© Výchozí text mostecké inscenace je vlast

ně úprava úpravy* úpravu K© Pokorného zredukovala režisérka J© 

Kališová zhruba na dvě třetiny, napsány jsou zcela nové texty 

písní (P© Šrůt, J© Kališová), takže lze opět hovořit o “nové ver

zi" Nestroyova “Lumpacivagabuada"©

Těžiště inscenace J© Kališové spočívá v uchopení portrétů tří to

varyšů různých řemesel (režisérka nechala trojici obrůst "špina

vým" porostem©©©)© V jejich výstupech je těžiště představeni, kde 

vlastně k žádné nápravě zásahem zvenčí nedochází© Důraz je polo

žen na veselý život© K otázce nápravy se staví režisérka (podobně
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jako autor) skepticky t náhlá výhra ne»působí žádnou převratnou 

změnu* Závěrečná "idyla* se nekoná i způsob života Lump aeivaga— 

bundových stoupenců - tj* život veselé bídy — byl přece jen na

tolik lákavý, že spořádaný a spokojený život s ženami a rodina** 

mi je pro trojlístek nepřijatelný*»» To je také pointa předsta

vení* režisérka nás nenechává na pochybách, že vše se postupně 

vrátí do výchozí polohy pijáckých kousků* Tři Lumpacivagabuado* 

vy stoupence figurují Jaromír Husák (Klika), Karel Pciišeaský 

(Mitka) a Jan Grygar (Flok) a očividnou snahou ukázat divákovi 

naše mladé současníky* Fantasijní, kouzelná rovina hry je v re

žisér činných intencích zhyperbolizována a zparodována* pohádky 

ae nedějí, zbývá ayrový život* Proto také loutkovitoat pohybů ví

ly Fortuny (Běla čížková) a ¿moresy (Věra Mrázková), Stelarioe 

Přemysla Bečky* Proto též hyperbolizované kostýmní řešení této 

trojice (žluté šaty, žlutá paruka, rudé šaty, rudá paruka***}«.

Představení je ozvláštněnc řadou režijních nápadů (které ne vždy 

dokáží herci realizovat), nechybí ani - obligátní a pro žánr pří

značné - obsazení ženské role mužem (Ladislav Dušek - Kedruta, 

ale také Lumpacivagabundus apod*)« Velkým přínosem představení 

jsou Šrutovy texty písní a Skoumalova a Sonkova hudba*

I druhé mostecká režie Jany Kališové se setkala s velkým divác

kým ohlasem} lse říci, že začínající režisérka si v krátké do

bě vybudovala v souboru vynikající výchozí pozici*


