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Ňestroyova fraška v Mostě
Ňestroyova fraška Zlý duch Lumpaci- 
vagabundus se od doby svého vzniku 
až do současnosti dočkala v českém 
divadelním kontextu celé řady překla
dů a nejrůznějších úprav, z nichž vět
šina snížila uměleckou úroveň klasic
kého díla na úroveň banálních operet- 
ních libret na téma „hra o nápravě“. 
Cílem představení v mosteckém Diva
dle pracujících je  rozkrýt a znovu 
objevit ve hře, tolikrát zneužité laci
ným humorem a plytkostí, její skeptic
ky moudrý a společensky kritický 
podtext

Začínající režisérka Jana Kališová 
spolu s výtvarníkem, skladatelem 
a ostatními spolupracovníky pojala 
Nestroyovu frašku se zpěvy jako 
mnohovrstevnou strukturu, která 
vyžaduje citlivé a důsledné prokom- 
ponování všech jevištních složek. Její 
režijní koncepce je  odvozena 
z důkladného přečtení a pochopení 
hry, v níž autor použil schématické 
pohádkové fabule k tomu, aby cestou 
situační a karikaturní nadsázky podal 
ironický obraz soudobé měšťanské 
reality a odhalil její nicotnost a prázd
notu. Konkrétní podoba inscenace, 
stylizace slovního a zpěvního projevu,

gestických a mimických prostředků, 
vyrůstá ze snahy realizovat a aktivi
zovat všechny potenciální významové 
možnosti obsažené v samotném 
Nestroyově textu. V promyšleném 
výběru stylizačních postupů a ve 
správném odhadu tvůrčích sil souboru 
(v němž je řada neškolených herců) 
spočívá základ úspěchu mosteckého 
představení.

Malé jeviště kulturního střediska 
Máj, kde soubor po dobu výstavby 
nové divadelní budovy provizorně 
působí, obklopil scénograf Miloň 
Kališ ze tří stran bílou stěnou, v níž se 
na několika místech mohou otevřít 
průhledy dveří či oken. Hrací prostor 
vymezují židle a černý kulatý stůl na 
kolečkách, který slouží jako základní, 
polyfunkční scénografický prostředek.

Prolínání kouzelrté a reálné roviny 
hry vnáší do inscenace lehce dešifro- 
vatelný rozpor mezi iluzí a realitou. 
Vzniklý kontrast funguje jako nositel 
vnitřního dramatického napětí a záro
veň jako jeden ze zdrojů komična 
v inscenaci. Nejvýrazněji se projevuje 
ve střetu dvou hereckých stylů: proti 
loutkovitému projevu představitelů 
nadpozemských postav stojí realistic-
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ké portréty prostých lidiček, založené 
na herectví satirické typizace. Kouzel
ná rovina hry je režisérkou omezena 
na pouhou rámcovou složku, svět 
duchů je  v intencích autora ironizo
ván, mechanické pohyby a symbolicky 
nadnesené kostýmování působí do
jmem absurdní frašky.

Hlavní váha představení spočívá na

Eředstavitelích tří potulných tovaryšů, 
ledajících únik před tíživou existencí 

v tuláckém životě „veselé bídy“. 
K  otázce nápravy se režisérka staví 
skepticky. Po zdánlivě šťastném roz
sudku ex machina následuje pointa 
poslední scény, v níž motiv pijácké

písničky „napravené“ vagabundy na 
okamžik zvedá ze židlí od práce, aby 
po chvíli opět pomalu a beznadějně 
usedli. Idylické řešení s vidinou ro
dinného štěstí se rázem mění v iro
nickou iluzi. Deziluzivní a skeptické 
vyznění inscenace názorně ukazuje 
vratkost některých pozemských ideá

lů pokojného měšťanského života.
Herectví představitelů trojice tova

ryšů (Jan Grygar, Karel Polišenský 
a Jaromír Husák) přes všechnu odliš
nost spojuje hravost, vtip a snaha
0 aktualizaci, kterou účinně podporuje
1 současné kostýmní řešení Jana 
Růžičky.

Velkým přínosem představení jsou 
nové písničky Pavla Šrůta s hudbou 
Petra Skoumala a Libora Šonky. Tex
ty písní vtipně glosují děj a výběrem 
jazykových prostředků podporují cel
kovou aktualizační tendenci. Syntetic
ká hudba s prvky parodie operetních 
šlágrů a kramářských kupletů orga
nicky vstupuje do představení a dů
sledně je rytmizuje.

Inscenace Ňestroyova Lumpaciva- 
gabunda je  ve svém výsledku povzbu
zením pro mladou režisérku, která 
v obtížných podmínkách oblastního 
provozu prokázala nejen nezbytné 
tvůrčí schopnosti, ale i značnou píli 
a houževnatost.
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