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ancurova  ose  ~na 
F antišek Bršlina inscenoval v Jihočeském divadle v. českých Budějovicích ve 

v vě nově angažovaného Tomáše Paula se scénickou hudbou Jiřího Kosiny  
vervu veselohru Josefina. Jeho pojetí vyzvedlo základní společenský kon-

fliK těžící v literárQim obraze ze střetnuti konvenčni hovorová mluvy s jadr-
ností lidové výřečnosti — konflikt mezi světem Iněšfátlké paničky Rihové  
a světem gaminské Josefiny.  

SPÁDNÝ RYTMUS a veseloherně působi-
vou atmosféru určila inscenaci nově an-
gažovaná členka souboru Lenka Macho-
ninová v titulní roli. Vběhne na scénu 
v maxiplášti s pletenou  čepicí a dlouhou 
šálou a v stylizované neomalenosti mlu-
vy f chůze naznačí typ prvorepublikán-
ského dívčího roštáke z pražské perifé-
rie. Úvo. ní epizoda dryáčnicky důrazné-
ho žadonění po finanční náhradě zniče-
ných Malečkových skřipek v zjemnělém 
konzervatornim prostředí je jen prudký  
vstup a silně dramatické předznamenání 
postavy. Už ve scéně studia s režisérem  
je to dívka, která nechala stranou vpěj  
šl slupku své osobnosti a odhaluje divá-
kovi vnitřní citovou bohatost. Zprvu ne  
zvlášt hezká, s výrazným pohledem očí,  
narůstá Machoninové Josefina postupně  
do krásy silou vnitřního prožitku. Když  
přenáší Kateřinin monolog se Zkroceni  
zlé ženy, kkdyž používá střídmě výtvarně  
působivých gest,  zkrásní a zjasni se její  

obličej. Má v sobě něco z bezprostřední  
upřímnosti dítěte a dost $ůvabu mladé  
ženy. Ve scénách s Valentou a Irenou  
prokazuje Machoninová znalost techniky  
moderní hry v tom, jak dovede plasticky  
vyjádřit druhý plán postavy, jak dovede  
členit podstatné od vedlejšího, jak do-
vede být cudná, když naznačuje ztajeny  
projev milostné náklonnosti a jak jí stačí  
jen jemné potlačování intenzívně nabi-
tého zbližovánf ruky s Valentinovou, aby  
přesně určila situaci. Machoninová má  
v postavě humor, je temperamentní a do-
vede zaujmout obecenstvo bohatostí cito-
vého projevu. Jej[ Josefina spolu s Va-
lentou P.  Slováčka a studentem Julín-
kem P. Havránka jsou vedle postav kon-
zervatorních profesorů Vydry a Johna  
v podáni znalých a zkušených členů sou-
boru O. Hradeckého a K. Rodena nejvy-
raznějšImi výkony v úspěšném .předsta-
vení'budějovické činohry %  jpa  
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L` JOSEFINA 
lohra JpSRFINA je v tvorbě 

Vla t va a`nčury ojedinělým dí-
st le 	vým y kem, tvarem I  osu- 

dem. 	I 
tragicky vážné dějinné situaci, 

kdy Vančura pracuje na třetim dí-
le svých (žel nedokončených) Obra-
zů z dějin národa českého, píše 
současně djyadelní veselokru, v 
niž vědomě opouští svůj vyhraně-
ný literární styl a snaží se o lido-
vou prostotu a širokou srozumitel-
nost. Premiéry se už nedočkal. Jo-
sefina byla poprvé uvedena v Ná-
rodním divadle v Praze až v úno-
ru 1949 v režii Jindřicha Honzla a 
Antonína Dvořáka. 

Tento Vančurův čin vedl často k 
nejrůznějším úvahám, vědecky pod-
loženým i povrchním, o smeru je-
ho další tvorby, kdyby násilná 
smrt nebyla předčasně ukončila je-
ho život. Ať by už tomu bylo jak-
koli, zůstává Josefina důkazem 
Vančurova pevného politického pře-
svědčeni a jeho víry v novou re-
nesanci člověka a lidstva. Zůstává 
svědectvím jeho třídního pohledu, 
jeho sociálního cítěni, jeho sepětí 
s osudem národa, jemuž chtěl po-
moci v nejtěžších chvílích. 

Byly doby, kdy se zdálo, že Van-
čura bude nejuznávanějším českým 
spisovatelem, jehož jméno bude žít 

našem povědomí víc než jeho 
dílo. Objevují se však nové ediční 
záměry, úspěšně z jeho tvorby 
čerpá film (Markéta Lazarová, Luk 
královny Dorotky, Rozmarné léto), 
přibývá nových mladých čtenářů. 
jeho dramatické dílo se objevuje 

dramaturgických plánech divadel. 
jestliže Vančura, „milenec češtiny", 
svým dílem ovlivnil celé generace 
prozaiků, jestliže jeho uměleck 
výboje jsou jedním z pilířů, o kte 
rý se jejich tvorba opírá, může 
mnoho životadárného nacházet í di-
vadlo v jeho hrách, jestliže je do-
káže postupně pro sebe objevit. — 
Prvním takovým pokusem v Jiho-
českém divadle je uvedeni Vančn 
rovy josefiny. 
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Začátek každé nové sezóny je v divadle vždycky pozname-
naný premiérami a příchodem nových adeptů bohyně Thálie, 
kteří doplňují soubory. Není tomu jinak ani v českobudějo-
vickém Jihočeském divadle. Po Cosi fan tutte, Nestárnoucích 
melodiích a Přelomu přichází činohra s Josefinou Vladislava 
Vančury. Právě v Josefině se setkáváme s celou plejádou no-
vých tváří. Jedním z těch, jejichž první angažmá začíná na 
jihu Čech, je i Břetislav Slováček. 

Před novou premiérou v Jihočeském divadle 
'VA G  

Vlad islav Vančura 	ina  
„Vančurova hra je přede- 

vším postavena na základ-
ních rozdílech a tím I kon-
fliktech maloměšťácké rodi-
ny Říhové a prosté, ale ve 
svých citech opravdové Jose-
finy (hraje ji Lenka Macho-
nínová, také nová členka 
souboru činohry JD). Mezi 
nimi kolísá Valenta, student, 
který se musí rozhodnout: 
peníze Ireny Říhové (Ludmi-
la  Kuželová, alternuje Eliška 
Havránková) nebo chudoba, 
ale opravdový cit a charak-
ter Josefiny. Valentova po-
stava je bohatá nejen v kon-
fliktech, které ji provázejí, 
ale především v jeho lid-
ském přerodu. V tom, že 
přes všechny svody si nako-
nec Valenta zachovává svou 
pravou tvář, že neobětuje 
lásku představám maloměš-
táckého pohodlí je hlavni 
síla jeho postavy. Tím má co 
říci Vančurova hra í dnešní-
mu divákovi." 

Zaznamenal Josef CIS 

„Hovořil jsem po skončení 
'AMU  s některými herci, kte-
ří v Českých Budějovicích již 
hráli a všichni na svou he-
reckou práci zde rádi vzpo-
mínají. Měl jsem možnost Jít 
do Hradce Králové a do Par-
dubic a nakonec jsem se roz-
hodl pro iiŽní Čechy. Hlavní 
rolí, kterou jsem zde dostal, 
byl Valenta v josefině. První 

kroky na českobudějovickésn 
jevišti a hned jedna z hlav-
ních postav. Začaly první čte-
né zkoušky, ale pak přišel 
Přelom, kde jsem byl obsa-
zený do role námořníka — 

anarchisty. Když bylo po 
premiéře, mohli jsme s Jose-
finou pokračovat napino." 

V čem se vám stala rol 
Valenty blízká? 
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Jihočeská pravda,  
České Budějovice  

Včera uvedla činohra Jih čes 
keh další premiéru 
sezóny. Je ji hra Vladislava 
Vančury Josefina. Na . snímku  
Boh. Maříkové je nový člen 
souboru činohry Břetislav Slo 
váček (Valenta] a Eliška -
vránková (Irena]. 
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Titulní roli hry Vladi-
slava Vančury Josefina,  
kter_ou nastudovalo--éiaa-  
hrä-1J20českého divadla,  
hřaje Lenka Machonino-
vá. Foto B. Maříková 

 


