
ß c w c  Z K U LT U R Y 13

Návrat Harolda a Maud po dvaceti 
letech do pražského Divadla ABC

Foto Karel Meister

' o čem se domnívá, že je správné, 
o nějakých důsledcích svého jednání 

! vůbec neuvažuje, a tak se nakonec 
. zdá se, že trhlá není Maud, ale všich- 
I ni ostatní okolo. Předává optimismus 

a chuť k životu plnými hrstmi, takže 
diváka „přinutí“ uvažovat o tom, zda 
ten, kdo se vychyluje ze všeobecně 
zažité normy, nakonec není on.

Filip Blažek jako zakřiknutý mla
díček z dobré rodiny Harold pro svo
ji roli zatím nedozrál (i když, jak lze 
z některých scén soudit, je na dobré 
cestě), a tak prozatím není schopen 
být ve všech dialozích rovnocenným 
partnerem K. Fialové. Jeho herecký 
projev působí snaživě, ale tím příliš 
chtěně a narežírovaně. Přes nespor
ný talent mu v jeho věku chybí i jis
tá galantnost vůči své partnerce.

Vedlejší postavy, především pak 
paní Chasenovou-Haroldovu matku 
(Marie Durnová) a doktora Mat- 
hewse (Ladislav Trojan) vede reži
sér Ladislav Vymětal až po přehna
né rovině karikatury. Navíc tito dva 
představitelé příliš neodpovídají vě
kově. Upoutá Kamila Špráchalová 
v přesně rozlišené trojroli Haroldo- 
vých nápadnic (v inscenaci z roku 
1976 hrály tyto role tři herečky).

Harold a Maud v Divadle ABC jsou 
návratem k osvědčené klasice, kte
rá přitáhne už jen svým názvem. In
scenace sice brilantně nejiskří, 
ale přes výše napsané, zcela určitě 
stojí za zhlédnutí. A to nikoliv jen ja
ko pamětnický bonbónek.

Radka TESÁRKOVÁ

Stejně jako je Dana Medřická ne
rozlučně spjata se svou Erži z Orke- 
nyho Kočičí hry, je Marie Rosůlková 
Maud ze hry Colina Higginse Harold 
a Maud. Asi málokdo tenkrát před 
premiérou, 21. dubna 1976, očekával, 
že se inscenace odehraje ještě celkem 
stotřicetkrát. Hlavní řole Maud a Ha
rolda, příběhu o věkově nerovném 
vztahu, tehdy hrála dnes legendární 
dvojice - Marie Rosůlková a Viktor 
Preiss. I obsazení dalších rolí stálo za 
to - Jaroslava Adamová (Haroldova 
matka), Svatopluk Beneš (doktor 
Mathews), Ladislav Trojan (zahrad
ník), který jako jediný z tehdejšího 
souboru hraje i v nové inscenaci Ha
rolda a Maud, kterou v premiéře 
(16. prosince 1995) uvedlo pražské 
Divadlo ABC. (Tentokrát však hraje 
doktora Mathewse).

Inscenace Harolda a Maud stojí 
a padá s představiteli titulního páru 
- potrhlé, takřka osmdesátileté hra
běnky Mathildy Chardinové a mla
díčka Harolda Chasena. Do těchto ro
lí v ABC režisér Ladislav Vymětal ob
sadil Květu Fialovou a Filipa Blažka. 
Pro K. Fialovou je to setkání s rolí, 
pro kterou je v této době v zemích 
českých (možná i světových) ideální 
představitelkou. Stejně jako Marie 
Rosůlková i ona se zřejmě Maud na
rodila, jen do ní „pár“ let musela ze
stárnout. Její Maud je neodolatelná 
, třeba proto, že ji K. Fialová „nehra
je“, ale „žije“, je to ona sama, jen se 
jinak jmenuje. Se samozřejmým, od
zbrojujícím úsměvem udělá vše, Květa Fialová jako hraběnka Maud



!J Higginsova jevištní lekce životního jasu a optimismu
V našich dobách, kdy dějinná 

1 paměť často pláče v koutě a vděč- 
-> nost se slušností se zdají být staro- 

'¿, módním přežitkem, přímo pohladí,

když přijdete do divadla, otevřete 
program a čtete, že nová inscenace 
je věnována památce tvůrců minu
lého uvedení onoho titulu.

V pražském Divadle ABC při 
nastudování lyrické veselohry 
HAROLD A MAUDE udělal toto 
milé gesto režisér Ladislav Vy
mětal spolu se zúčastněnými her
ci jako vzpomínku na první čes
kou Maude, nezapomenutelnou 
Marii Rosůlkovou, a »jejího« reži
séra Ivana Weisse. A protože dob
ré skutky někdy bývají odměněny, 
nové představení se povedlo a ne
dělá své dedikaci hanbu.

Harold a Maude je zvláštní hra. 
Americký dramatik Colin Hig- 
gins ji napsal v roce 1972 na po
pud samotného Jeana-Louise Bar- 
raulta na základě vlastního scéná
ře stejnojmenného filmu. Barraul- 
tovou zásluhou zjemnil a odlehčil 
vyznění původní verze. Do příbě
hu citového probuzení dospívající
ho Harolda pod vlivem setkání 
s Maude, starou dámou s nesmír
ně mladou duší, tak mnohem sil
něji vstoupila poezie a životní 
optimismus -  dvě věci, v současné 
době neuvěřitelně cenné. Proto se 
k tomuto dílu vracejí divadla vždy 
znovu a znovu. Proto je uvedli 
opět také v ABC.

Každá inscenace Harolda 
a Maude potřebuje především vý
borné obsazení pro obě titulní ro
le. Najde-li je, je úspěch zaručen, 
a v ABC se to povedlo. Harolda 
hraje Filip Blažek. Zprvu s takřka 
neznatelnou nadsázkou vychutná
vá šokující situace námluv, pozdě
ji velmi jemně rozvíjí své zaujetí 
pro Maude. Uchovává si však až 
do konce nádech příjemné prosto- 
duchosti, což mu nedovolí za
břednout příliš hluboko do citové

ho vztahu k partnerce o tolik let 
starší, a v rozhodnutí požádat ji 
o ruku proto není ani stín absurd
nosti. Postava Maude se nedá za
hrát, pro Maude se herečka prostě 
musí narodit. Tak to bylo v přípa
dě paní Rosůlkové, tak je to znovu 
u Květy Fialové (na snímku). 
Vplula do této role s odzbrojující 
samozřejmostí, s laskavým úsmě
vem na rtech a září ve věčně udi
vených očích a beze zbytku s ní 
splynula. Tady nelze psát o výko
nu, lze psát jenom o Maude -  a to 
už udělal pan Higgins.

Vedle obou protagonistů se 
z ostatních spoluhráčů dokázala 
prosadit zejména Marie Dumo- 
vá jako Haroldova matka, paní 
Chasenová, Ladislav Trojan jako 
doktor Mathews a Kamila Šprá- 
chalová, která využila vděčnou 
příležitost trojrole Haroldových 
nápadnic k jejich výraznému typo
vému odlišení. I když úloha ko
morné Marie není nijak velká, Ja
na Mikolášková si v ní odehrála 
své a o premiéře málem sklidila 
aplaus na otevřené scéně.

Harold a Maude je z rodu tzv. 
hereckých titulů. Dobrá režie se 
v nich skrývá do výkonů jednotli
vých představitelů a nesnaží se 
o samostatné prosazení. Ke ctí La
dislava Vymětala je možno konsta
tovat, že jeho nová inscenace tak
to decentní je. Weissovo nastudo
vání dosáhlo před 20 lety na jeviš
ti Divadla ABC 130 repríz. Návrat 
tohoto titulu by nemusel pone
chat starý rekord nepřekonaný.

(vš)
Foto pro ZN noviny Karel MEISTER



Harold a Maud se opět vracejí na pražskou scénu
Divadlo ABC vám zlepší náladu - tímto sloganem láká své diváky 
do hlediště pražská scéna, která se chce systematicky věnovat dlou
ho opomíjenému žánru, kvalitnímu bulváru. K tomu by měl přispět 
i další titul, který se dnes do Městských divadel pražských vrací po 
devatenácti letech - Harold a Maud od Colina Higginse.

Pro autora, který v roce 1988 
zemřel ve svých sedmačtyřiceti 
letech na A ID S, studoval 
v U SA  i na pařížské Sorbonně, 
psal divadelní hry, scénáře pro

film  i televizi, vystřídal řadu za
městnání (např. jako obchodní 
námořník putoval po Orientu), 
byl Harold a Maud osudovým 
tématem. Nejdříve tento příběh

napsal jako diplomovou práci, 
aby později byl podle ní nato
čen film  a posléze se proměnil 
i na divadelní hru, která prvně 
spatřila světlo světa ve Francii 
a sklízela úspěchy s Madeleine 
Renaudovou (v současné době 
se opět hra uvádí v Paříži se 
slavnou Danielle Darrieuxovou. 
Pro zajímavost - na Broadwayi 
v roce 1980 se musela tato ko
medie stáhnout z repertoáru 
po jednadvaceti představeních, 
protože ji nepřijala kritika).

Zato první pražské uvedení 
v roce 1976 si nemohlo na nepří
zeň kritiky ani diváků stěžovat. 
Hra se dočkala 130 repríz a vel
kou zásluhu na tom měl jak text, 
v němž se nešetří nepředvídaný
mi situacemi, slovním vtipem 
a nesentimentálním životním 
optimismem, tak i režijní nastu
dování Ivana Weisse, který svě
řil hlavní role Viktoru Preissovi 
(Harold) a M arii Rosůlkové, 
(podivínská osmdesátiletá hra
běnka Maud). Při dnešní premié
ře se jejich rolí ujmou Filip  B la 
žek a Květa Fialová. Ta přizná
vá, že na excelentní inscenaci, 
kterou viděla několikrát, si živě 
vzpomíná. Z role má velkou ra

dost, ale zároveň se bojí srovná
ní, jež je velice zavazující. »By
la bych nerada, aby se na mě li
dé dívali jako na zločince, když 
něco zkazím a nebudu dosahovat 
mistrovství Maryčky Rosůlko
vé,« dodala. Režisér Ladislav 
Vymětal má v tomto směru pozi
ci jednodušší, protože tenkrát 
slavnou inscenaci neviděl, proto
že v té době režíroval protiko- 
medii na jiné scéně Městských 
divadel pražských, která se hrála 
vždy ve stejných dnech jako 
Higginsova hra. »Mám tedy vý
hodu, ani podvědomě nemůžu 
nic kopírovat, s herci jsme hle
dali svou vlastní cestu,« řekl.

V  ABC chtějí každou sezónu 
zařazovat do dramaturgického 
plánu některý z titulů, který sklí
zel v minulosti úspěchy na této 
scéně, a k hostování zvát bývalé 
významné herce tohoto divadla. 
Zatím ještě není známo, která hra 
a který host to bude příště.

Letošní kalendářní rok uzavře 
divadlo od 26. prosince sérií 
šesti představení. Na silvestrov
ský podvečer je naplánován mu
zikál Funny G irl v titulní roli 
s Veronikou Gajerovou.

Kateřina Nešlehová

Po tém ěř dvaceti letech opět doputovala  na jeviště Divadla  
A B C  H igginsova kom edie Harold a M aud. Po Marii Rosůlkové  
a Viktoru Preissovi v n í h lavn í role ten tokrát hrají Květa Fialová  
a F ilip  B lažek. Foto Karel Meister
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Pražské Divadlo ABC se ve svém dramaturgickém plánu vrací k titulům, které na tomto jevišti v minu
lých letech sklízely velké divácké úspěchy. V letošní sezóně se kromě detektivní komedie Past na myši 
objevuje i úspěšná Higginsova hra Harold a Maud. Před lety patřila Maud k parádním rolím Marie Ro- 
sůlkové, v současném nastudování režisérem Ladislavem Vymětalem se hlavní role ujala Květa Fialo
vá. Tehdejšího Harolda Viktora Preisse vystřídal nadějný Filip Blažek. Hra vypráví o nelehké cestě za 
přátelstvím a láskou, kde ani smrt neznamená definitivní tečku. (neš), foto Karel Meister



Poetičnost, citovost 
či sentimentalita...

(Jak se ctěnému publiku Divadla ABC líbí)
Život je kategorie tak „proklatě“ definovaná svým počát

kem a koncem, že může beztrestně dovolit, aby byl láskypl
ně poetizován, ba dokonce, jak to má ve své tradici evropské 
drama, aby se proti jeho konečnosti bouřilo a o jeho smyslu 
polemizovalo... Sen člověka ovšem může mít také podobu 
hodného dědečka či babičky, kteří za nás tuto „metaforu“ 
zvanou život vyřeší -  umírajíce -  a láskyplně nám ukáží ne
bo alespoň naznačí, jak se orientovat...

Tuto metodu zvolil Colin Higgins 
ve své hře Harol a Maude. Risko
val ovšem, ze se veskěFé poetické 
zjemňování světa neúprosně změní 
v sentimentalitu. Tu ostatně divák 
i divadlo do jisté míry potřebuje - 
asi tak jako diabetici cukr... Někdy 
trochu, více pak škodí... Vědom si 
skutečnosti, že „vymknuta z kloubů 
doba šílí“, potřebuje divák také po
hladit (např. informací o tom, že 
nebe je modré). A vědom si těchto 
lákadel i rizik inscenoval režisér 
L. Vymětal zmíněnou hru na scéně 
(L. Kolínský) Di vadla ABC.

Květa FialoVá(Maude) se chopi
la své nepochybné příležitosti 
a oděna do filigránsky propracova
ný, „vypovídající“ kostým J. Zbo- 
řilové, obohatila, snad příliš obec
ná a příliš poetická moudra, jež její 
postavě napsal autor, o svou vlast
ní zralost a vitalitu zbavenou jisté 
„americké ploskozrakosti“ v chá
pání lidských osudů. Byla dojemná 
a v rámci žánru pochopitelná...

Naproti tomu se Filip Blažek

(Harold) spokojil s polohou jedno
stranného „famula“ . Ve věku, kdy 
již zákon umožňuje sňatek, hrál 
neustále naivního chlapce „v krát
kých kalhotách“ . Monotónnost je
ho herectví se pohybovala na samé 
hranici snesitelnosti.

Ostatní postavy - Chasenová 
M. Dumové, Dr. Mathes L. Troja
na, potencionální „počítačové“ ne
věsty i představitelé státní moci - 
se spokojili s mírně parodujícími 
skeči. Patos infantilní „vzpouřič- 
ky“ se definitivně proměnil v „ži
votu přitakávající“ sentiment.

Na Broadwayi byla hra stažena 
po 21 představeních. V programu 
je uvedeno, že „se nelíbila kriti
kům“. Pevně doufám, že u nás kri
tika, včetně této mé marginálie, 
nemá takovou moc, aby se kvůli 
ní stahovala inscenace. Kolik po
třebuje dnešní publikum Divadla 
ABC složitější pravdy a kolik poe- 
tizovaného sentimentu, o tom při
rozeně rozhodne jeho zájem o in
scenaci. J IŘ Í DANĚK

Květa Fialová a Filip Blažek jako Flarold a Maude ve stejnojmenné 
inscenaci pražského Divadla ABC Foto pro PRÁ Cl Karel Meister
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Higginsova hra v pražském Divadle ABC možná získá diváky, plnou kvalitu nikoli

N ení to koneckonců marný (i když ani originální) nápad čas od 
času obecenstvu nabídnout nové nastudování her, které už kdysi 
dotyčné divadlo uvedlo s takovým ohlasem, že se na jistou donu 
staly pilířem repertoáru. Pamětníci si s menší či větší mírou no
stalgie přijdou paměť oživ it a eventuálně také inscenace porov
nat, mladší zase může lákat sama zvěst o legendě a je jí odlesk.

K této dramaturgické (a bez 
zlomyslnosti dodejme) komerční 
strategii sáhlo Divadlo ABC v pří
padě komedie Colina Higginse 
HAROLD A M AUDE, jejíž před
chozí inscenace a zároveň česká

premiéra z roku 1976 s Marií Ro- 
sůlkovou a Viktorem Preissem 
v hlavních rolích slavila na zdej
ším jevišti stotřicítku repríz. Ne
chci odhadovat, kolikrát se sál na
plní tentokrát, kdy režie Ladislava

Vymětala předem jmenovité sází 
na trvalý magnetismus Květy Fia
lové a rozžíhající se hvězdnou záři 
Filipa Blažka. Není vyloučeno, že 
to opět bude pro diváctvo hit. Ale 
ani tato vidina by neměla překrýt 
pohled na problémy předlohy i je
jího scénického ztvárnění.

Příběh o stařičké, osudem zkou
šené, leč optimistické, ztřeštěné 
a společenské konvence ignorující 
francouzské hraběnce, jejíž vnitřní 
ušlechtilost a všeobjímající láska 
pomohou objevit základní smysl 
života citově hluboce frustrované
mu americkému mladíkovi, který 
se do své »učitelky« nakonec doo
pravdy zamiluje, obsahuje pořád
nou dávku záměrné bizarnosti. Ta
- ve spojení s volně přidruženými 
vedlejšími motivy - představuje 
dostatečně pružnou trampolínu pro 
komediální přemety různého dru
hu. A vlastně by vytvářela i pro
stor autorem protěžované »prosté« 
ideji o nádherné síle lidské vzá
jemnosti. Jenom by takové sdělení
- aby skutečně umělecky působilo
- muselo nenásilně plynout z (jak
koli posunuté nebo převrácené) lo
giky děje, nikoli být k němu nemo
torně přilepeno povětšinou za po
moci těch nejobecnějších (pseu- 
do)poetických poukazů a odkazů, 
banálních slovních metafor (»člo

věk je květina, která bývá často 
zlomena«) a podobné veteše.

Strmé skluzy nemála takových 
sekvencí nepřekonal úplně ani při
rozeně milý, vervní a v jiných situ
acích suverénní výkon Fialové. 
Projev jejího partnera přináší velké 
zklamání. Jakýmsi stěží zdůvodni- 
telným omylem se Blažek zcela 
minul se všemi přijatelnými poten
ciálními rozměry postavy a téměř 
po celou hru stereotypně předvádí 
cosi na způsob hodně retardované
ho malého chlapce se zcela bezvý
raznou tváří. Kam se přitom poděl 
režijní vliv (tedy, pokud nějaký 
existoval), zůstává záhadou. 
Z ostatních aktérů potěší Kamila 
Spráchalová v trojroli vdavekchti- 
vých děvčat a Marie Dumová jako 
Haroldova matka (vynikající ze
jména ve výstupu s Maude, založe
ném na vtipné aplikaci klasického 
vzorce komického nedorozumění; 
obě herečky právem sklidily po
tlesk na otevřené scéně).
' Na inscenaci v ABC by se moh

lo částečně vztáhnout přísloví »ne
vstoupíš dvakrát do stejné řeky« - 
s tou výhradou, že někdejší první 
ponor do proudu sice snad byl he
recky vyrovnanější, k úchvatnému 
»skokanskému stylu« ovšem text 
neposkytl a neposkytne předpokla
dy nikdy... Petr Sluka

K radovánkám, ba i drobným neřestem, jimiž Maude léčí Haroldovu smut
nou duši, náleží rovndž řádný šluk z vodní dýmky... Foto Karel Meister
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Divadlo: Návrat Harolda a Maud do pražského ABC

Ovace
Pražské Divadlo ABC uvedlo 
po letech opět populární hru 
předčasně zesnulého americ- 
ko-francouzského autora Co- 
lina Higginse (1941-1988) 
Harold a Maude.
__________ Jindřich Černý__________

Text si už léta udržuje určitou obli
bu jako benefice hereckých senio- 
rek. V  A BC  hrála v druhé půli se
dmdesátých let ve sto třiceti reprí
zách roli stařenky Maude Marie Ro- 
sůlková.

Higginsova hraje v základě jed
noduchá fraška o dominantní matce, 
která vychová ze svého syna Harol
da zakřiknutého podivína, jenž na 
sebe upozorňuje exhibičními sebe
vražednými pokusy a jinými demoli
cemi. Na jakémsi pohřbu (pohřby 
jsou jednou z jeho morbidních zálib) 
se seznámí s mile potrhlou starou pa
ní, snad zchudlou šlechtičnou, která

pro Květu Fialovou „
L n  i w q
H života alžije cjhlapce, který je zvyklý odráodmítá vnímat příkoří 

svou nuznou existenci jako laskavý 
dar. Harold se do osmdesátileté paní 
zamiluje (zde se fraška mění v ko
mediální melodrama) a chce ji požá
dat o ruku. Stará paní však - jako by 
z vlastní vůle poslechla hlasu příro
dy - v den svých narozenin umírá.

Přiznám se, že jsem nebyl obdivo
vatelem onoho výkonu Marie Rosůl- 
kové z roku 1976; je jí Maude byla 
příliš sentimentálně přeslazená a mi
lostná vášeň Preissova Harolda půso
bila poněkud morbidně. V  nové in
scenaci hraje tuto roli Květa Fialová: 
není v ní nic secesně nadýchnutého, 
žádná sentimentální kudrlinka neo- 
pentluje její výkon, je rovná a samo
zřejmá, je spjata se světem pohledem 
svých krásných velkých očí, které 
s láskou, ale neoblomně vnucují svě
tu tu podobu, kterou ony vidí. Je sice 
trochu zhastrošená svým plandavým, 
vetešnickým kostýmem, ale její po
hled, tvář, gesto a smích jsou mladé. 
Chápete, že přitahuje zfrustrovaného

odrážet od 
sebe svět jako otravnou můru. Filip 
Blažek hraje Harolda jako lhostejné
ho provokatéra, který jen pomalu 
a neobratně roztává v přítomnosti 
otevřené Maude.

Režisér Ladislav Vymětal se při
způsobil rozlomenému stylu hry 
a svět kolem Haroldovy matky (Ma
rie Durnová) pojednal jako ryzí fraš
ku. Obstarožní milenci v ní náhle vy
rážejí k chvatnému polibku, trojici 
Haroldových „nápadnic“ zkarikuje 
jediná herečka (Kamila Špráchalová) 
atd. Někdy se ovšem fraška zcela ne
povede (výstupy inspektora Bernar
da a seržanta Doppela v podání Jana 
Szymika a Antonína Brtouna). Však 
také dnešní režisér neměl k ruce sou
bor z roku 1976: Jaroslavu Adamo
vou, Svatopluka Beneše a další.

Divadlo ABC. Colin Higgins: Harold a Maude. 
Překlad Alexandr Jerie. Režie Ladislav Vymě
tal. Dramaturgie Jana Páteřová. Scéna Petr Ko
línský. Hudba Václav Hálek. Kostýmy Jana 
Zbořilová. Premiéra 16. prosince.
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recenze a glosy

Ojedinělé setkání v Divadle ABC
Pražské Divadlo ABC sáhlo do zlatého fondu svých úspěšných 

titulů a uvedlo komedii Harold a Maude. Inscenace režiséra Ladi
slava Vymetala však není lapáním odlesků někdejší slávy. Bez ob
sazení, adekvátního tehdejšímu tandemu Marie Rosůlková - Viktor 
Preiss, by ostatně bylo sebevražedné se o Higginsovu hru opět po
koušet; příběh přátelství bezmála osmdesátileté Maude a mladíka 
Harolda by se mohl stát křečovitě vykonstruovanou hříčkou. S 
Květou Fialovou jako Maude a Haroldem Filipa Blažka to ovšem"*', 
nehrozí.

Květa Fialová prochází představením jako nádherná zářící by
tost, optimismem a přímočarostí až podezřelá usedlým občanům.
A také svými kousky - je pro ni stejně samozřejmé osvobodit stro
mek z rušné ulice a zasadit jej v lese jako vypustit tuleně ze zoo 
do moře. A právě tato dáma, hraběnka, jež válečné utrpení skryla 
do nejzasutějších koutů paměti, probudí k životu uzavřeného Ha
rolda, jenž se marně snažil upoutat pozornost své matky předstíra
nými sebevraždami. Je fascinující pozorovat, jak se Haroldova 
plachost proměňuje k prvním upřímným úsměvům, jak se z loutky 
rodí nová osobnost.

Vymětal v inscenaci přesně udržel rovnováhu bláznivých situací a 
sentimentu. Přirozeně vyzněly přípravy Maude na vlastní smrt - 
vlastně tak Haroldovi dala poslední dárek, jenž ho posunul ke sku
tečné dospělosti.

Svět Harolda a Maude obklopují a dokreslují výstupy typově přes
ných postav a postaviček, z nichž vynikla zejména exaltovaná, do se
be zahleděná Haroldova matka Marie Dumové či trojrole dívek zají
majících se o Harolda v podání Kamily Špráchalové. V dané konste
laci ovšem působí panoptikálně tuleň, představovaný hercem nasou- 
kaným v naturalisticky ochotnickém kostýmu.

Harold a Maude v ABC je ojedinělým setkáním hereckých hvězd 
dvou generací - té legendární a té nastupující. Navíc v inscenaci, jež 
je předvánočním pohlazením vlídného humoru a připomenutím, že v 
každém věku je zbytečné uzavírat se do světa konvencí, řádu a nudy.

ZDENĚK A. TICHÝ 
D ivadlo ABC, Praha - Colin Higgins: H arold a Maude. Překlad A le
x a n der Jerie, režie  L a d is lav  Vymětal, scéna P e tr  Kolínský, hudba 
Václav Hálek, dram aturgie Jana Páteřová, kostýmy Jana Zbořilová*. — 
Prem iéra 16. prosince.



Harold a Maude po dvaceti letec
J a k  s e  ra d o v a t z e  ž iv o ta

Divadlo ABC připravilo pro své diváky jednu z her ze své
ho »zlatého fondu«. Inscenace Harold a Maude C. Higginse 
se na scéně ABC poprvé objevila v roce 1976, získala si 
srdce diváků a dočkala se více než 100 repríz. Štafetu po 
M. Rosůlkové a V. Preissovi (který přišel kolegy na premié
ru povzbudit a dokonce si na konci s herci zazpíval) pře

sálavzala Květa Fialová a Filip Blažek.
Příběh mladíčka, který se snaží 

budovat svou osobnost ve stínu své 
dominantní matky, a osmdesátileté 
hraběnky Mathildy přezdívané
Maude, je dotykem, který pohladí

Eo duši. Pod vedením režiséra 
. Vymětala modeluje F. Blažek své

ho Harolda jako kloučka, jenž si do
ma udržuje masku nezávislého 
»mladého muže«, kterého nic nevy
vede z míry. Nedivíme se mu — 
vždyť nesnesitelná aktivita jeho 
matky (s roztomilostí a vervou ii 
hraje M. Durnová) by udolala i sil

nější jedince. Jeho neu
stávající pokusy o sebe- 
vražau mají jediný cíl 
— upozornit a vyprovo
kovat matku, dostat se 
pod její egocentrickou 
slupku. Vztah, v němž 
matka na jedné straně 
neustále syna »vycho
vává« (shání mu nevěs
ty a říká mu, jak se má 
chovat a co má dělat), 
na druhé straně vůbec 
nebere 
v úvahu 
jeho osob
nost (ja
koukoliv 
jeho čin
nost šma- 
hem od
soudí jako 
hloupost), 
je začaro
vaným
krunem, ze kterého Haroldovi může
Šomoci jedině někdo zvenčí. Para- 

oxně právě morbidní prostředí po
hřbu znamená pro Harolda šťastné 
setkání. Seznámí se totiž s Maude, 
která bere život plnými hrstmi, nic 
nepovažuje za nemožné a dokáže se 
ze. všeho těšit s naivní radostí dítě
te, přesto, že zažila v životě mnoho 
zlého. Tenhle její pohled prozařuje 
celé okolí a odzbrojuje lidi, kteří se 
snaží udržet řád světa v zaběhaných 
kolejích. Dává životodárnou injekci 
Haroldovi, který po počátečním 
neurotickém koktání a nemotorné 
dětinskosti nabývá jistoty a přebírá | 
Maudinu štafetu optimismu. I když 
se nejedná o inscenaci výjimečnou, 
je příjemným, laskavým a uklidňují
cím zážitkem.

Jana SOPROVÁ
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S Květou Fialovou před premiérou hry Harold a Nlaud
Divadlo ABC se rozhodlo každý rok připomenout jednu ze svých 

legendárních inscenací. Letos padla volba na Higginsovu hru Harold 
a Maud, v níž v roce 1976 excelovala Marie Rosůlková a Viktor 
Preiss. V nové inscenaci L. Vymetala se představí Květa Fialová 
a Filip Blažek. Květa Fialová je pamětnicí — hrála v Divadle ABC už 
v roce 1958 pod vedením J. Wericha.

□  Na co nejraději vzpomínáte?
»Na tohle vám ani nemůžu odpovědět. Jsem člověk, kte

rý se raduje z každého dne. V každé inscenaci byla bud’
báječná parta, kamarádi, nebo hra samotná byla hezká.

ch
ostatním. Áť jsem děla

hru, byla jsem šťastná.«

Nemůžu tedy jmenovat jeden titul, protože bvch měla po
cit, že jsem nevěrná těm ostatním. Ať jsem dělala jakoukoli

□  Máte ohromně optimistický přístup k životu. Myslím, 
že postava Maud je vám blízka...

»Jsem s ní absolutně ztotožněná, je mému srdci velmi 
blízká. Maud stejně jako já miluje život, každou vteřinu, za 
všecko je vděčná. Jako by to byla má slova, mé myšlení, lé
ta, která mám. Já si jen tak lehám na vlnu života a pluju. 
Protože všechno, co nám přinese osud, ať je to třeba trá
pení, je vlastně kladné. Podle buddhismu je utrpení dar. 
Kdybychom žili jen ve štěstí, tak nebudeme nic znát, 
hloubka utrpení se rovná hloubce radosti. Proto máme
prostě přijímat všechny tyhle věci a být za ně vděční.«

□  Zakladem hry je velmi hezký vztah této moudré pa
ní k mladému muži. Máte vy ráda mladé lidi, předáváte 
jim zkušenosti, jak si poradit se životem?

»Maud je šťastná, ze může Haroldovi předat to, co má 
ve svém srdci — lásku k  životu. Já se vůbec neodvažuji ně
komu radit. Bez přátel bych vůbec nemohla žít. Mám i vel
mi mladé přátele, povídáme si spolu a myslím, že ani jim,
ani mně nepřijde, kolik je komu let, jsme v jedné řadě.«

□  Jak si dnes zachovat optimistický pohled na život?
»Ono je to strašně jednoduché. Nic nechtít — ani od li

dí, ktere milujeme a kteří milují nás. Jenom být vždycky
" o. Když člověk 

i pak je
té důvěřovat. Maud, když umírá, říká Harolaovi: Musíte si

vděčný a divit se, když přijde něco krásného. Když 
pořád, něco chce, je nervózní a ničí ho to. A !e důleži-

věřit, to je všechno.« Jana SOPROVÁ
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Maude po dvaceti letech
„Když člověk dostane takovou roli, na
před se ohromně zaraduje, ale pak se 
lekne - je to přece jen veliká odpověd
nost,“ řekla nám po premiéře (16. 12.) 
hry Harold a Maude v pražském Divadle 
ABC herečka Květa Fialová.

„Poctivě řečeno, je ale taková 
krásná role největší dar, jaký herec 
může dostat. A zdálo se mi, že diváci 
poselství Maude o lásce k životu 
a světu přijali - a to je v tomto eko
nomikou řízeném čase důležité.“

Komedie Colina Higginse, která 
na světových jevištích vždy sklízela 
úspěch, se u nás hrála v roce 1976.
Tehdy roli podivínské osmdesátileté 
hraběnky Maude ztělesnila Marie 
Rosůlková a jejím mladým partne
rem byl Viktor Preiss. Nyní postavu 
Harolda hraje vedle Květy Fialové 
Filip Blažek, režisérem je Ladislav 
Vymětal.

„Těším se 
na příští reprízu,“

prohlašovala těsně
před Vánocemi Květa Fialová
(je v pátek 29.12.).


