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rama o legiích
Od podoby, v níž se lira Pavla Hanuše ZPĚNĚNÍ KOŇ objevila 

poprvé na martinské scéně, liší se textové verze uváděné Stát
ním zájezdovým divadlem a  divadlem v Hradci Králové dosti 
značně. Liší se dokonce i mezi sebou, představujíce zřejmě dvě 
postupné fáze dotváření dramatického textu. Ani tak ovšem ne
máme před sebou ještě pevný tvar, který by pozoruhodné téma 
umocňoval k silnému jevištnímu účinu.

Hanuš, bouraje legionářskou legendu a ukazuje na prudké 
vnitřní rozpory v našich ruských legiích, soustředil se na posta
vu českého rudoarmějee Kuby, který je při plnění kurýrského 
úkolu zatčen a popraven legionářskými vojsky. Kolem této hlav
ní postavy, je jíž  žižkovanství nezapírá haškovské reminiscence, 
vrství dramatik naturálně sytou kresbu revolucí zdivočelého Za- 
uralí roku 1918 s opilými mužiky a morálně rozvrácenými legio
náři. Několik postav z tohoto pozadí je  — nebo se pokouší být 
—• Kubovými protihráči. Zkoumáme-li však tyto postavy, a přede
vším je jich  vztahy, brzy se octneme na mělčině. Jejich  funkce 
většinou není totiž dějová, ale ilustrativní: platí to o Rudoví, kte

rý ve své fyzické bezmocnosti 
může být jertrcvolucionářsky tvb 
dým rezonérem Kubova „fóris- 
mu,“, platí to o Kubovu bratrovi 

Václavovi, jehož úloha ve hře se v podsťhtě redukovala na ně
kolik retrospektivních šotů, o Darje, jež snad má být symbolem 
trpícího RfcSka, ale už tím se vymyká z reálné osnovy hry. Da- 
ří-li se Hanušovi udržovat dramatické napětí v prvních dvou 
třetinách hrý, dospěje V závěru pouze k patetickému gestu Ku
bova pochodu ha šnirt, kdy k němu přicházej! poštavý z před
cházejícího života a on v dialogu s nimi resumujé smýší věcí, 
předem už jašBý á vyslóvěný. Hanušovi se tu stalo něco podob
ného, co v dáleko vátšř míře, postihlo Daflkův Pohled do očí: 
místo dějového konfliktu a  katarze, vybojované střetnutím dra
matických charakterů, dochází jen k tragickému resumé paralel
ní konfrontace několika životních rovin. Těmito vnějšími sta
vebními postupy, k nimž patří i zbytečný chórový „našeptavač“, 
nedostaneme se dál něž ke sledu obrazů, jímž se už cele stala 
anekdotieká hra Hašek a tajný Vinca. Ani epická dramatika ne
obejde se totiž bez hlubokých dramatických charakterů,

Ze . dvou zmíněných inscenací Hanušova Zpěněného koně za
slouží Jan. Pásková' ttťa ttécká—rmjflě WtthSf kritické pužófnúiíftr 
Nastudování, Státního zájezdového divadla, (režie Jiřina Martín
ková/ je  cen^é pouze snahou, s níž. se v obtížných podmínkách 
utkává soubor s jevištně náročným textem, aniž se mu sebeméně 
podařilo nalézt vlastní inscenační přístup k němu. Herecky bez
radné představení je stísněno na nevyhovujíc! jevištní prostor 
(viděl jsem představeni v Luhačovicích), kde se.spíš ad lioc im
provizuje, než tvoří.

Milan Pásek komponuje Hanušovu revoluční poému opět do 
kruhového prostoru, tentokrát režijně i herecky  s přesvědčivým 
úspěchem. Oprostil se téměř od nadnesených režijních efektů a 
dosáhl civilnostl u něho nevídané. Té cívllnosti, jež právě v kon
frontaci s odhalenou divadelností prostoru dosahuje né okázalým 
pedálováním, ale Vnitřní dialektickou proměnou výrazového pa
tosu. Abychom byli upřímní: netýká se to hudby, jíž je mnoho 
a je  okázalá až běda; netýká se to Darjl, transponované do ny- 
vosti Ofeliiny; netýká se to chóru, s nímž se tu čaruje sice po
tmě, zato všák zbýtéčně. Jinak ale odhalili nový prostor, zvláště 
ve dvou hospodských Interiérech, velké možnosti při aranžování 
složitých davových scén, z nichž si světelný záběr vždy snadno 
vyizoluje ten nebo onen významný dialog. Herecky stojí před
stavení na Černíkové Kubovi: žádná přehlídka frajerských fór- 
ků, ale právě jen to jakoby letmé usrkávání hbitých replik, jen 
koutkem úst, jen bokem — protože o nic nejde, 1 když jde o vše
chno, a žádná hrozba ho nesve- mmmm_ _ _ _ _ _ —
de z nastoupené cesty. Přednes I u i / n í i A w r  I 
„bohatýrské“ písně ukázal, že | H R A D E C  K R Á L O V É  
Černík je  jistě jš í v hlasové než ■

v gestické poloze postavy. I v dalším hereckém obsazení je  in
scenace na úrovni, jež není v Hradci běžná. Po několika slabých 
výkonech v minulých inscenacích příjemně překvapil legionář 
Laňkův, zatímco od Miroslava Švejdy jsme viděli naopak v mi
nulosti postavy bohatší, než je  jednostranná intrikánská šarže 
rozvědčíka Růžičky.

Páskovo představení Zpěněného koně úspěšně vyvrcholilo do
savadní prostorové experimentování hradeckého divadla. Ten 
úspěch je, podle mého soudu, dán jedním základním faktem : re
žisér sl přestal hrát s prostorem a začal hrát v prostoru s her
cem. Totiž jen přes projev herce může ten prostor najít své 
oprávnění 1 JINDŘICH ČERNÝ
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ANUSÚV ZPĚNĚNÝ KŮŇ se hraje 
už na dv(tii slovenských scénách 
Jý premiéře v Martině jsme psali) 

a teprye nedávno uvedla hru v původ
ním zpění i dvě divadla česká — Státní 
zájezdová scéna a Hradec Králové. Autor 
provetfHnělíteré textové, úpravy a v dra
maticky barvitém díle se soustředil na 
příběh dvou českých rudoarmejcfi, kteří 
hynou při ilegálním poslání v legiích. 
Některé vedlejší prvky (většinou hru 
tříštily a epizovaly) jsou potlačeny a na
opak je rozvedena motivace vnitřních 
konflikt«. V režii J. Martinkové je to 
představení rychlého vnějšího spádu, 
které chce upoutat především příběhem, 
a působí tak trošku jaku dobrodružný 
film, v němž není mnoho místa na kres
bu charakterů a psychologizování. Sku
tečnou postavou je tu jediný Kuba, pro 
něhož má M. Draždík znamenitá herecké 
dispozice, i když doplácí na to, že režij
ní úsilí o sílu se leckdy mění v siláetví 
a přeheroízovaný Kuba ztrácí svůj nejvý
raznější rys — humor žižkovského pro
letáře a neokázalost jeho odvahy. Před
stavení Zpěněného koně patří už do no
vého repertoáru Státní zájezdové scény, 
která s některými inscenacemi nemyslí 
pouze na nejmenši vesnická sály, ale 
čhce jp hrát na iépe vybavených jeviš
tích, mj, y pražských předměstích. Ga
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H a n u šo v o  d ram a ještě je d n o u

Hanušův ^Zpěněný kůň“ měl premiéru v Hradci 
Králové den po 'Státní zájezdové scéně. Pokud jáe 
o líři'záběrů a sytost charakterových kreseb, je to 
hra až nadměrně rozsáhlá a technicky velmi dobře 
zpracovaná. Není však velkou hrou, pokud jde 
o vyhranění ideových rozporů. Jde spíše o histo
rickou fresku než o skutečné drama. Lze mít ná
mitky i proti některým formálním prvkům: kon
frontace živých s mrtvými se jeví jinak v Shawo- 
vě ironii než jde-li o věci vážné a politicky důle
žité. Nicméně je Hanušova hra záslužná v tom, že 
dialekticky odhaluje nimbus kolem legionářských 
legend. Milan Pásek pojal režii s velké stránky hry. 
Dal se svou, dnes už typickou a vyjetou kolejí. 
Opět používá kruhové scény, třebaže tu tentokrát 
není nových prvků. Široké rozehrání davových scén 
se mu daří brilantně jako obvykle, ale je tu zase 
trochu mystického okouzlení světlem, lépe řečeno 
tmou, ze které periodicky vystupuje ne právě šťast
ný chór. Z hlavních postav jmenujme alespoň tvár 
ného a barvitého Kubu (Černík), méně se již daří 
Pefíázovi (Ruda), kterého sráží jednostrunný text. 
Zaujme ofelíovská Darja, M. Procházková však 
přesto nedovedla přesvědčit o funkci postavy. In
scenace se vůbec opírá o řadu poctivých studií, ja 
ko Patočkův Morjak. '

H



Výstřižková služba 
při Pražské informační službě 

Praha 1, Letenská 2 
Telefon 631-74

V Ý S T Ř I Ž E K  Z Č A S O P I S U

Pochodeň, Hradec Králové

,25. VI. 1961

pravilo samo téma. Výsledkem je  přečasto 
velmi podrobná ilustrace s mnoha zbyteč
nými detaily, jako např. scéna v krčmě 
či scéna mezi legionáři. Tuto ilustrativnost 
nemohou zachránit ani básnické partie 
chóru, ani snovitá a neskutečná postava 
Darji, která má symbolizovat zmatek a 
bloudění revolučního Ruska.

Tato slabina se projevila i v obou hlav
ních postavách: v rudoarm ejcích Kubovi 
a Rudovi. Hanuš v nich má zárodek pro 
velmi závažný konflikt i myšlenku. Oba 
jsou tělem i duší oddáni revoluci. Jenže 
pro Rudu je  revoluce krutá a těžká povin
nost, kterou chápou jen  někteří a ostatní 
je  třeba k ní donutit. Nevěří lidem, a pro
to spáchá sebevraždu, neboť nedoufá, že 
dovedou revoluci do konce. Kuba naproti 
tomu je  proletář, poznamenaný Žižkovem 
až do té frajeřiny. Do revoluce jde s v ti
pem, s posměškem, s písničkou. Všechno, 
co dělá, je  pro něj samozřejmé a nikdy 
nepřestane věřit, že provést se dá vše
chno, protože se naučil spoléhat na děl
nickou solidaritu a pevnost, která nezná 
překážek. Hanuš jim  však nedovolí, aby se 
střetli a proto je  nemůže ukázat z mno
ha stran a stále je jich  charaktery nově 
rozvíjet.

Na ilustrativnost doplatila i Pásková re 
žie, která ji  chtěla vší mocí překonat a 
opřít se o ty složky díla, jež sm ěřují k pa
tosu, k romantickému vzepětí. Pásek chtěl 
opět na jevišti mezi diváky rozehrát celý 
ten strhu jící svár a zbavit lidi i události 
podružných maličkostí. Jenže sám cha
rakter hry si vyžadoval dosti podrobné 
výpravy. Jinými slovy: otevřené jeviště, 
které nesnese nejm enší dávku ilustrativ- 
nosti, muselo ilustrovat a napodobovat 
skutečnost. Všechno úsilí o patetičnost a 
rom antičnost se tím muselo rozbít. A kru
hové jev iště  ztratilo své oprávnění, neboť 
inscenační principy nevycházely z něho, 
ale ze hry, která si daleko více žádá ob
vyklý typ divadla. Velmi markantně to 
bylo vidět na hudbě a chóru. Hudba J. 
Hubnera nesporně vyhovovala Páskovu zá
měru svou vypjatou polohou. Ale pro tvar 
hry byla příliš nadnesená. Podobně i chór, 
koncipovaný Páskem jako vzrušený, ko
vovým hlasem znějící účastník a možná 
i spolutvůrce dějin. A zase tato jeho pa
tetická podoba neodpovídala ostatnímu je 
vištnímu projevu, neboť ten šel především 
— jak  už je  to dáno hrou — za přiblíže
ním vnější tváře skutečnosti. A tak v celé 
inscenaci stále probleskují okamžiky, které 
upozorňují na to, co by byl mohl režjéěr 
a co autor. Jsou to však možnosti, k te ré  
více dráždí, než aby se naplňovaly./

JAN CÍSAŘ

DRÁŽDIVĚ
MOŽNOSTI

smrt. A stejn ě spontánně s sebou tento 
materiál nese i myšlenku nejen o síle re 
voluce, ale i složitých osudech českých le
gionářů. Tady útočí drama i na legionář
ské legendy a odhaluje drsnou a často 
krutou pravdu. Má tedy toto téma více 
než dost předpokladů pro myšlenkově i 
tvarově strhu jící drama. Však také často 
zajiskří výboj, který slibuje dostihnout 
překvapujících výšin a otevřít zcela nové 
a netušené poznání o lidech a realitě 
vůbec.

Bohužel však autor až na tyto vrcholy 
nedojde. Zdá se to být paradoxní, ale pří
činou je  totéž, co opravňovalo věřit ve 
vznik velkého dramatu: životní materiál. 
Hanuš mu příliš podlehl, dal se strhnout 
jeho syrovostí a naléhavostí. Místo toho, 
aby. třídil, odhazoval nepodstatné a budo
val ústřední konflikt, spokojuje se jen 
s řadou vypjatých situací, které mu při

Prvé měsíce občanské války po Velké 
říjnové socialistické revoluci. Zmatek a 
chaos neustále se měnících front, loupících 
bílých band i útočících rudých partyzánů, 
dezertérů, špiónů, tuláků. Zmatek a chaos 

, v myslích a srdcích miliónů lidí, kteří si 
teprve začínají uvědomovat, co se děje a 
jak é  je  je jich  místo v tom divokém víru, 
jím ž začíná nová dějinná epocha. A touto 
rozbouřenou řekou lidských osudů jdou na 
Sibiři dva čeští rudoarmejci. Nesou ně
kolika bolševikům v českých legiích dopis 
s příkazy, jak  postupovat dále a jak  mařit 
intervenci, do které chce reakční velení 
legie zavléci. To je  základní situace dra
matické prvotiny P. ňanuše Zpěněny kůň, 
kterou si hradecké divadlo žf5¥ÍTC> pro 
slavnostní premiéru ke čtyřicátém u vý
ročí strany.
" ‘ Jo to situace nesmírně vděčná, nabíze
jíc í nepřeberné množství možností. Je  v ní 
ostrý konflikt velkého historického vý
znamu, jsou v ní lidské životy, které pro
cházejí prudkými srážkami a nečekanými 
obraty, je  v ní i patos velikého zápasu 
dějin. Všechny tyto přednosti jsou také 
v Hanušově hře zřetelně cítit. Stále se 
v ní něco děje, málokdy se zmírní napětí 
a opadne pozornost. Životní materiál pří
mo hrne autorovi nesčetné varianty vy
pjatých momentů, kdy jde o život nebo
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