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N Á R O D N Í H O
D I V A D L A

Nová inscenace Tylova „Strakonického dudáka". Jako poslední pre
miéru sezóny studuje František Salzer ve výpravě Františka Jiroudka 
klasické dílo českého kmenového repertoáru, Tylova „Strakonického 
dudáka“ s J. Mixou v titulní roli, J. Krulišovou jako Dorotkou, L. Peš
kem jako Vocílkou a St. Neumannem v roli Kalafuny. Novou hudbu 
k představení komponuje Miroslav Ponc. Prvé provedení bude v so
botu 1. července. *

A. Š te jn : Čestný soud (Zákon češti). V dnech pátého výročí osvobo
zení Rudou armádou uvedlo Národní divadlo sovětskou hru z vědec
kého života, „Čestný soud“. Ve světě rozděleném na tábor imperia
listů, válečných štváčů a jejich přisluhovačů na jedné straně a na tá
bor obránců míru a socialistického budování na druhé straně „má 
věda zeměpisné hranice“ — to je poznání, ke kterému se probojovává 
profesor Dobrotvorskij. hrdina hry, veliký vědec „se srdcem jako za
hrádka, ale s hlavou dítěte“.

Po dlouholeté úmorné výzkumné práci dospěl se svým vynálezem 
léku, odstraňujícího bolest, tak daleko, že zakrátko bude možné ve 
prospěch sovětského lidu a všeho trpícího lidstva přikročit k jeho ma
sové výrobě. Ale v zajetí starého, nepolitického ponětí o vědě, stává 
se Dobrotvorskij nevědomky obětí a pomocníkem imperialistických 
kšefařů. kteří pod pláštíkem kosmopolitismu vniknou do jeho labora
toře. Nebýt bdělosti profesorových vlasteneckých a politicky uvědomě
lých spolupracovníků, podařila by se tato sprostá špionážní akce.

Ale důležitější než zdolání vyzvědačských úkladů západních imperi
alistů vlasteneckou bdělostí je morální záchrana naivního, ale na vý
sost bezúhonného a cenného sovětského vědce. Uskutečňuje se ne
úprosnou kritikou a obžalobou, které ho podrobí právě jeho nejstarší, 
nejoddanější a nejdražší přítel. Jménem sovětského vojáka, osvobo
ditele evropských národů z fašistického otroctví, jménem hrdinsky 
padlého syna profesora Dobrotvorského, jménem dlouhé řady dobro
dinců všeho lidstva, velikých ruských vědců, prodchnutých vlastenec
tvím a národní hrdostí, jménem všeho, čím se bojující a budující so
větský lid stal nadějí všeho pracujícího člověčenstva, žaluje akademik 
Verejskij před čestným soudem, že se profesor Dobrotvorskij nedo
statkem bdělosti a sveden svým ješitným, ba bezcharakterním spolu
pracovníkem dopustil činů nevlasteneckých, nesrovnávajících se se ctí 
sovětského učence a občana. Ale třeba přísně potrestán důtkou, do
bírá se Dobrotvorskij dobrodiní sebekritiky a poznává, že „čestný soud 
je to, po čem se člověk bud znovu narodí, nebo nadobro zůstane 
stranou“.

V

Přípravy činohry N D  na p ř íš tí sezónu. Činohra Národního divadla 
zahájí zakrátko zkoušky již i na premiéry podzimní sezóny. Jako první 
hra poprázdninového repertoáru bude uvedena Ostrovského klasická ve
selohra „Výnosné místo“ v režii J. Škody (v září). Další studovanou 
hrou je Moliěrův „Lakomec“ v Průchově režii (říjen). K výročí Velké 
říjnové revoluce chystá činohra ND Vsevoloda- Višněvského „Nezapo
menutelný rok 19“, odměněný letošní Stalinovou cenou. V této hře 
o bojích s bílou kontrarevolucí budou po druhé (po úspěšném „Kremel
ském orloji“, který jde na jevištích Národního divadla již do druhé 
stovky repris) na české scéně ztělesněny veliké postavy Lenina a Sta
lina — hlavní osoby hry. Další hrou podzimního pořadu bude klasická 
komedie Jaroslava Vrchlického „Noc na Karlštejně“.

*

Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů. Jako svou předposlední činoherní 
premiéru před prázdninami nastudovalo Národní divadlo tuto nejhereč
tější a snad nejveselejší komedii velkého dovršitele a překonavatele 
italské commedie delkarte. Nastudovalo ji (v režii Karla Dostala, ve 
výpravě Rossmanově a s Janem Pivcem a Josefem Pehrem v titulní 
úloze) nejen pro její neutuchající oblibu na jevištích celého světa a 
zejména na jevištích sovětských, nýbrž také a především pro její prů
kopnický realismus a její ideové jádro, zřetelnější dnes než kdy před
tím. „Sluha nad pány“ — to je smysl tohoto praobrazu Švejka a švej- 
kovství, kterým lid v hledišti bojoval proti panské falši a panské po
tměšilosti. dokud se mu nedostalo účinnějších zbraní. A naše obe
censtvo poznalo tu opět pravdivost známého výroku, že „každé umě
lecké dílo, jen je-li skutečně uměleckým dílem, zobrazuje aspoň nějaký 
kus cesty revoluce“.

Tisk o premiérách činohry ND

Asi před rokem, po návratu ze Sovětského svazu, psal Jan Drda 
o zážitcích ze sovětských divadel. O večeru, kdy se hlediště proměnilo 
v ohromnou poradní síň, kde se hlasovalo a zápasilo o sovětskou pří
tomnost. V horké, vzrušené atmosféře středečního večera v Tylově di
vadle prožívali jsme také u nás chvíle, kdy jeviště přestalo být místem, 
na němž se hraje jakési „divadlo“, nýbrž kdy se celá prostora divadla 
proměnila v jakési zápasiště dvou světů — nejen tam, mezi dvěma 
frontami na scéně, v příběhu hry, ale také v hledišti, v každém z jeho 
diváků. Tak živá, palčivá je to hra, tak divní a pravdiví jsou její lidé, 
tak dobré jsou tu výkony našich herců. Odcházíme vzrušeni, posíleni, 
změněni. Nelze zůstat lhostejný k této hře, jejíž české provedení je 
událostí ne pouze kultury, ale všeho našeho života.

Jan Kopecký, Lidové noviny



T o ,  co nám před čtrnácti měsíci ukázal Ochlopkov jako vůdce „Těatru 
dramy“, je v naši paměti dobře uschováno. Naše provedení v pohostin
ské režii Jana Škody*snese přirovnání s tehdejším provedením.

Kulturní zprávy ČTK

Ve Štejnově hře jde především o člověka. O člověka zbaveného bo
lesti, člověka nového, svobodného, humánního světa, nedeformovaného 
hnusným a podlým kšeftařeníin s největšími triumfy vědy, s vítěznými 
úspěchy dokonalosti lidského tvora. A tohoto člověka ztělesňuje Průcha 
ve Verejském překrásnými znaky ryzího, spravedlivého a úzkostlivého 
přátelství k Dobrotvorskému, vojenské nesmiřitelnosti v postoji k Losje- 
vovi, v heroické lásce k vlasti. Jak je ten Verejskij veselý, humorný, 
svobodný a krásný!

Avšak neubereme na kráse ani postavě profesora DobrotvorSkého, 
jak ji vytvořil Ladislav Boháč. Na kráse, ke které Dobrotvorský směřuje 
tím více, čím víc se dětsky zaplétá do osidel Losjevových, čím více sám 
sebe žene tam, kam jej nejrozhodněji donutí Verejskij: do tragického 
okamžiku, kdy vlast ústy svého lidu rozhoduje o jeho cti, jménu, lidství. 
A Dobrotvorskij, kterého představitel vybavuje nejjemněji vyhmátnutými 
znaky předobrého srdce, vyroste z očistné lázně soudu jako nová, ryzí 
postava, člověk, který si vybojoval své právo na čest, na úctu, v boji 
nejkrutějším, mravně složitém. B Půlpánová v roli lékařky a manželky 
Dobrotvorského tvoří nedílnou postavu krásného manželského vztahu 
lidí, z nichž ona — a je to v sovětských hrách typické — dobře zná 
správnou cestu. dv v Práci
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