DIVADt0 KOMEDIE

MISTSKÁ DIVADLA PR AŽSKÂ
DIVADLO KOMEDIE

J. N.fVE ST RO Y :

TALISMAN
Komedie se zpěvy a tanci o třech dějstvích.
Přeložil Ladislav Kulhánek. Texty písní Ota Ornest.
Režie: Jan Fišer
Hudba: J. F. Fischer
Výprava: Věra Fridrichová
Choreografie: Milada Sládkovi
Jiří Vršfala
Vit Lišák, holičský pomocník bez zaměstnání Rudolf Hrušínský
raní z Cypřišova, vdova
Marie 'Rosůlkovä
Nina Jiránková
Erna, její dcera
Alexandra Myšková
Konstancie, její komorná, vdova
Flora Stříhavková, zahradnice, vdova
Semínko, zahradnický pomocník .
Monsieur Markýz, vlásenkář
Špunt, obchodník pivem
Konrád
Jirka

sloužící u paní z Cypřišova

Hanička, vesnická dívka
Honza
Kryštof vesničtí hoši
Pepík
Verunka Poklonková

Irena !Kačírková
Růžena Lysenková
Mirko Musil
Štěpán Bulejko

Josef Beyvl
Richard Záhorský
Rudolf Hrušínský
Jiří Vršfala
Alexandra Myšková
Věra Kitllerovä
František Miška
Antonín Vávra j. h.
Miroslav 'Herzán
Ludmila Píchová

Vesnická mládež, zahradničtí pomocníci, společnost
u paní z Cypřišova
Po 1. a 2. dějství přestávka.

s

Skromnost je nejkrásnější ozdobou
talentu.
J. N. Nestroy.

JOHANN NEROMUK iNESTROY, po třicet let jeden z nejoblíbenějších herců a jeden z nejplodnějších německých dramatiků své
doby se narodil ve Vídni 7. prosince 1801 jako syn dvorního advokáta. Určen rodiči pro právnickou kariéru, studoval mladý 'Nestroy
dva semestry university. Umělecká dráha přitahovala 'ho však více
nežli studium římského práva a proto zanechává studií, když byl
předtím vyzkoušel svůj pěvecký a herecký talent jako koncertní
zpěvák a v různých ochotnických představeních. V jednadvacíti
letech debutuje Nestroy úspěšně ve vídeňské dvorní opeře jako
Sarastro v Mozartově „Kouzelné flétně" a vystupuje na téže scéně
ještě několikrát v hrdinských operách. Potom pšijímá angažmá v amsterodamském divadle, kde zpíval nejen první bas v opeře, ale
hraje také komické role v činohře. Z Amsterodamu odchází Nestroy
do Brna, kde vystupuje rovněž v opeře i v činohře. 1Konflikt s policejními orgány pro extempore na scéně přinutil Nestroye opustit
brněnské divadlo. Po krátké zastávce ve Lvově přichází Nestroy
do Štýrského Hradce, kde hraje po tři roky 'ponejvíce zpěvní role.
Tehdy začíná psát své první divadelní hry. V srpnu 1831 angažuje
Nestroye ředitel Carl do vídeňského divadla „An der Wien",
později do „Carltheatru". U ředitele Carla zůstává Nestroy jako
herec i dramatický autor, píšící lpřevážně pro mateřskou scénu a se
zřetelem na vlastní herecké uplatnění až do Carlovy smrti. Od roku
1854 vede Nestroy šest let Carlovo divadlo. Po uplynutí nájemní
smlouvy stěhuje se do Štýrského Hradce, opouští stálé angažmá,
na jeviště se vrací jen na řídká pohostinská vystoupení. 25. května
1862 umírá Nestroy ve Štýrském 'Hradci a je slavnostně pohřben
ve Vídni.
V Nestroyově osobě se vzácně slučoval talent vynikajícího
herce s nadáním pinokrevného plodného dramatika. První z jeho
více než osmdesáti her (které jsou druhově velmi rozmanité — jsou
to frašky, lidové veselohry, 'politické komedie, satiry) jsou psány
pod vlivem tehdy módních romantických her 'Raimundových. Z této
závislosti se však Nestroy v pozdějších hrách vymaňuje a ačkoliv
čerpá námět pro své hry z různých pramenů, zpracovává je naprosto samostatně a naplňuje je .nedostižitelným 'humorem, věrným vystižením prostředí i 'sugestivní kresbou postav. Ve svých
fraškách, které ;povyšují Nestroye na klasika vídeňského lidového
jeviště, bičuje satirickými šlehy a výpady nectnosti svých spoluobčanů.
3

Nestroyovy frašky dostaly se brzy i na jeviště pražského Stavovského divadla, stejně jako jejich autor, který zde po prvé hostuje
června 1850 a od té doby vystupuje v Praze skoro každoročně.
Z Nestroyových her byly uvedeny ve Stavovském divadle m, j.:
„Bludní provazníci aneb Živí duchové', „Zrzavé vlasy aneb Divofvorná paruka" (původní název „Talisman"), „Nehody starého mládence aneb Netušený syn', „Zlý duch Lumpácivagabundus aneb
Ludařský troflíst".

~
NESTROYŮV „TALISMAN"
uveden byl v Praze po prvé ve Stavovském divadle a to 1. ledna
1858 jako odpolední představení ve prospěch herce Josefa Sekyry,
který hrál roli holiče Lišáka. Český překlad pořídil herec Jan iKaška
Zbraslavský, který hrál v „Talismanu" roli'Barnabáše Čípka (Špunta).
Ačkoliv na titulní stránce překladu je ponechán i původní název
„Talisman", byla fraška uvedena, jak tehdy bylo zvykem, pod názvem, který se zdál přitažlivějším a to „Zrzavé vlasy" -aneb „Divotvorná paruka'. V představení hráli František Kolár vlásenkáře Markýze, Pešková, Wiedermannová, Zachová, Lipšová, Gaučová, Nikolaj, Bôhm, !Křtin a j. Po druhé byla hrána Nestroyova fraška v samostatném českém div. Prozatímním a to za necelý rok po jeho otevřeni
září 1863 opět pod názvem „Zrzavé vlasy aneb Divotvorná paruka" ve starém obsazení ze Stavovského až na některé výjimky,

z nichž nutno uvésti obsazení Magdaleny Hynkové v roli pant
z Cypřišova a 'Elišky Peškové vEmilii. V Prozatímním divadle byl
proveden „Talisman' osmkrát, jednou byl hrán v Areně na Hradbách; V Prozatímním divadle bylo hráno celkem 17 Nestroyových
her, z čehož některé i v několikerém nastudování. Naposled byt
uveden „Talisman' v divadle Uranie v roce 1943 v režii Alše Podhorského.
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Král. stavovské divadlo v Praze.
u pMd ek dne 1. ledna 1858.

Unes,

Začšnteek we ti1 dktvrteé nu 4.

v~ prospěch Mana Josefa Sekyry.
eoLeJprs )

Zrzavc ViaNy,
Di vortvorn:t paruka.
Fraška se zp ry ve 3 jednáních dle J. Nestroje přeložen' od

H. Zbran3ns:ého.

J.

ca • • e 7e
PB LUAU, kalin .. rblr.
PW •Rewr. eb..

P.mb.,

lep

.

un

.

.

.
•
•
•
Koolaw:. pn\a.., Yw.erY,e,)
i I
.
.
a .dee
Sworn PI.e.Yo.. .alrWwn, )
'
1
.
Ilenna P.il.
•
•
.
•
YiakJ [annel,
+
s .IWFI o
uYr.dnl.
Van. M,minke.
prl . B.w..
Nye) Brnk..,
b.•
.
.
) .:a W1
Ikanrad.
.Weekal .
Ba.aab.: Cíp,A. bra.dy Lukre, .ya, k,.pae
,
Pne • PI.aLa.l. 1 b
.
.
.
o•V
l'wl IaYe..ka,
1
~
~
~
~
~
~

~

~

~

~•

~

~

Pas S.k r••
Pm wisdom......
Pau.
.
Pru Llpb.a
P.mm f...eo..
Pan .aa4i
Pr Bob".
Pap Barabl
f.. ~
Pr Bico

'

nb..

ryry P

rW B.ru..roa.

P.. Ba1..1.kf,

~

l'.0 r. ftu11b.. (
T.n nakel, m•ur
Pepa
.

M~

MV
.
.

1°
Killa., ml1B 1 Vedl
N.w;, 1
.
.
Ane:l.

.

Pr Kolar e1.dl
fan kW.
P. [.op.

Pan • Bga.q
I. PNerk.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
'

k: I »L4. <i.ky
LdalY
b.r.
•
P.naka, pu..ek.
„In •

,

f

Ile. a17o11. poYlaH. Lobrkdnlci, Nall. bank a 61714. — Mi ea ka.. ••.• P.. • Bew.. nN.lel. We.au ...y . Ia..K • ••.en

J, A.

- ~ G,:
CAr '
.~`ŕ!..

4. ..c.,

i~

~~:►

.,.

-:'•Č!..'

T 1 . 1. k..w 1.Vüem. il ro B.bsJ. Yaw.

Cedule z premiéry hry ,,Talisman" ve Stav, divadle

Epigram Nestroyových divadelních kolegů:
Du bist, trotz des Geschrei's der Leute
in deinem Fache nur der Zweite
der Erste, mein lieber Johannes
war halt doch Aristophanes.

(Podle Leapoldo Rosnera
„Jot annn Nestroys Werke") .
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Návrh Věry Fridriohové na kostym Špunta.
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Návrh Věry Fridrichové na kostym Flory.
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Věro Frida ichovd: Návrh scény do hry „ Talismon"

.

„ZaigncatL” aerzd..Ce, etat.cjelt
eal2V ell_ ĺe.ri tik
Mikovcův časopis „Lumír" přines! o „Talismanu" pod značkou H-ý tento
referát:
Tato fraška náleží k lepším tohoto druhu výtvorům Vídeňské Musy, a doide-li poněkud slušného překladu, jak to I tentokráte bylo, může dobrého
výsledku vždy jista být. Hlavní úlohy zrzavého Vítea a zrzavé Verunky byly
v rukou pana Sekyry a paní Peškové. Nemůžeme jistit, že Vítek k lepším
úlohám p. benef:cianta náleží. Kdykoli komická úloha v sobě rozličného
druhu živly z kterých každý zvláštního líčení požaduje, chová, tu pan Sekyra ji také až do podrobností rozerve, a tajtrlík je hotový. Nemilé jeho přehánění ani již na galerii nedochází žádného uznání, a .prafalešný jeho zpěv,
s nímž se tehdáž i chatrná pomět spojila, vzbudila hlasitou nevůli četně shromážděného obecenstva. Navzdor tomu všemu zpíval(!) pan Sekyra dále a
podal tím prapodivný důkaz uměleckého(I) svého jemnocitu. - Paní Pešková
hrála pasačku Verunku, která v obyčejných divadelních poměrech vždy lokální zpěvačce přináleží; ve zvláštních poměrech českého divadla však
naivní mlovnici přidělena byla. Bodrý humor a uhlazená hra, spojená s libozvučným orgánem, pojistily vždy ve veselohře této herečce zřejmé uznání;
fraška požaduje však již k vůli souměrnosti s druhými zastupiteli mnohem
tužší nakládání ve výrazu i ve hře. - Pan Kaška podal co Vítkův strýc velmi
rozkošnou episodu. Vedlejší úlohy byly paní Wiedermannovou, slečnou Lipšovou o Gaučovou kteráž posledně jmenovaná dvě písně k úpiné spokojenosti přednášela, oak panem Kolárem ml. slušně zastoupeny, jakož i souhra
dosti uhlazena bylo".
,

Druhé scénování „Tálismanu" připadlo no den 6. září 1863 v Prozatímním
divadle; Josef Sekyra zvolil si ji opět ke svému pří!mu. „Lumír" napsal tentokráte stručnou zmínku o tom, že „pan beneficiant př'či nil se dle možnosti
o provedení Vita; souhra bylo ostatně místy chatrná. Návštěva velmi hojná".
.

Zajímavější je referát Jana Nerudy v deníku „Hlas" z 15. září 1863:
,.Z recitctivních představení zbývá nám zmíniti se 'eště o dvou, o benefici
páně Sekyrově a o sobotní hře v předplacení. Prvnější byl sobě obral starou,
ale dohrou frašku „Zrzavé vlasy". kteráž také obecenstvo živě bavila. Pan
benefiriant je v úloze „L'šáka" již znám, a oblíben. Při slečně Bosche'ti ,pozorovali jsme, že slečna málokdy přfležltosti má, aby se v mluvení cvičila. Vinu
zčásti nese zajisté také zvyk některých z našich pánů herců, kteří dříve často
zaměstnáváni na jevišti německém, nezbavili se leště německé konversace.
Možná také. že berou ohled na slečnu, že ještě dobře česky nezná, a proto
že s ní mluví jen německy..."
Teto referáty obrážejí v sobě poučně, byť ovšem
neútulně, stav če ,9kého divadla v době blízké zřízení Prozatímního divadlo.
Benefice ve Stavovském i v Prozatímním d`.vadle byly skutečně „divadelním zlem", jak je charakter'soval jednou Jan Neruda, zatěžovaly a rušily
reoer+oir a vydávaly iei na pospas dobré vůli a vkusu herců, kteří hledali
obyčejně hry co nejpřtažlivěiší bez ohledu na literární hodnotu. •Málokdo
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byl tak svědomitý jako na př. Jan !Kaska, který volil většinou hry hocinotnějši a pomáhal taike českým původním 'hrám na scénu. Benefice doplňovaly
sice hubené herecké gáze (30-50 zl. měsíčně) tím, že iednou nebo dvakráte
do roka obdržel beneficiant polovici čistého přijmu z představení, nutily všade
herce, aby nedůstojným způsobem obíhal své příznivce z loži a sedadel již
týden před představením a zval je na svou benefici. Takové zvaní uměl výtečně Josef Sekyra, který vždy se zkormoucenou a starostlivou tváří obchózel byty „svého obecenstva", u něhož byl oblíben jako rutinovaný ne však
tvořivý představitel vídeňské frašky. Josef Sekyra, komik německého původu, byl členem české činohry od r. 1846 do r. 1864. kdy zemřel 52IetÝ. Drobený, útlý, živých L,ieštěrčŕch' laik napsala o něm Sklenářovó-Malá) očí, obtížně memoroval české role, jež ehrál typickým, manýrovitým slohem, obvyklým na tehdejších 'německých jevištích. Tento ztělesněný vídeňský „Enšpígl"
byl pravým opakem vysokého, hřmotného, dobráckého komika Jana Kaškv,
jehož promyšlená. prostá, ale neodolatelně přirozená hra strhla vždy obecenstvo, jak se stalo i v „Talismanu" v úloze 'Barnabáše Čipka, bývalého
hostinského, který se stal boháčem.Eliška Pešková (1833-1895), chof známého
divadelníka Pavla Švandy ze Semčic, se zasloužila o české divadlo jako he•
rečka i pilná překladatelka. Jako 'herečka byla nucena ve svých počátcídh
hráti vše, co přinášel běžný repertoir bez ohledu na to. že její živý temperament, vkus a cit osvědčily se nejlépe ve veselohrách vyšších literárních
nároků. Proto také musila převzíti roli Verunky, poněvadž česká činohra
postrádala po léta dobré lokál.nŕ zpěvačky (dnešní subrety), po níž Marně
volával i Jan Neruda ve svých referátech. Paní Wi•edermannová, rozená Dolejšová, přišlo do Stavovského divadla z německé scény ve Vratislavi a hrála
v něm v letech 1850-1860. V „Talismanu" ztělesnila r. 1858 paní z Bezova,
kterou po ní ipřevzola r. 1863 vynikaľícŕ představitelka matek a ,komických
starých" Magdalena Hynková. Vdovu Šperkovou sehrála Marie Lipšová, vl.
irrménem Liebscherová (1831-1889). skromná, nadaná Charakterní uměikyne,
jíž byly údělem jen menší role. Další vdovu v „Talismanu" Pivoňkovou představila Gaučová, která se stala členkou Stav. div. r. 1852 a působila pozděii
i v opeře. Synovec tehdejšího největšího českého tragéda Josefa Jiřího Ko-.
tára, František Kolár, studoval původně malířskou akademii d přišel •k českému divadlu r. 1851, Byl s počátku zaměstnáván i ve fraškách, podobnými rolemi jako byl vlásenkář Monsieur Marauis v „Talismanu", vyspěl však
později v jednoho z neilepšŕch dhar'akternŕch herců,proslul 'i jako vrchní režisér Prozatímního a Národního divadla aranžováním skvělých průvodů a t.
zv. „živých obrazů" i navrhováním 'kostýmů a' výprav- Také Vilinvkovy „Humoristické listy" našly v něm pohotového karikaturistu.
Nerudův referát naráží na to, že Prozatímní divadlo musilo se ve svém
prvém souboru opírat i o některé herce, 'kteří ztrávili většinu své herecké
dráhy na německých jevištích, nebo byli "přímo 'německého původu. K nim
patřila i Teresie.Boschettiová, která působila iako subreta neiprve v německém divadle, odkud přešla do činohry ao zpěvohry Prozatím'Mho divadla -.
Jaroslav Švehla.
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Faksimile prvnf stránky českého překladu f. Kašky-Zbraslavského.
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KOSMETIKA
PRACUJÍCI
ŽENY

Programy Městských divadeĺ pražských č. 24. — Vyšlo k premiéře hry
J. N. Nestroye „Talisman" v Divadle komedie dne 21. ledna 1953 za redakce
Dr Mojmíry Janišové. Obálku navrhla Vě ra Fridrichová.
Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 08.
Sčt 08 _ 9235

MISTSK Á DIVADLA PR A Ž S K Á
DIVADLO KOMEDIE

J. N. NESTROY:

TA'IL IS MA'N
Komedie se zpěvy a tanci o třech dějstvích.

Přeložil Ladislav Kulhánek. Texty písní Ota Ornest.
Hudba: J. F. Fischer

Režie: Jan Fišer
Výprava: Věra Fridrichová

Choreografie: Milada Sládková

Vít Lišák holičsky
omocník bez zaměstnání Jiří
Vršfala
YP
Rudolf
Hrušínský
Paní z Cypřišova, vdova
.
.
.
Ema, její dcera .
Konstancie, její komorná, vdova .
Flora Střŕhavková, zahradnice, vdova
Semínko, zahradnický pomocník
Monsieur Markýz, vlásenkář
Špunt, obchodník pivem
Konrád
Jirka

} sloužící u paní z Cypřišova

Maris Rosůlková
Nina Jiránková
Irena Kačírková
Růžena Lysenková
Mirko Musil
Štěpán Bulejko
Josef Beyvl
Arnošt Mirský
Rudolf Hrušínský
Jiří Vršfala
Alexandra 'Myšková
František Miška
Antonín Vávra j. h.
Miroslav 'Herzán
Ludmila Píchová
{

Harnička, vesnická dívka
Honza
Kryštof vesničtí 'hoši
Pepík J
Verunka ,Poklonková

Vesnická mládež, zahradničtí pomocníci, společnost
u paní z Cypřišova
Po 1. a 2. dějství přestávka.

Sčt 08 - 394

V obsazení některých rolí ve hře TALISMAN

nastala před

premiérou změna.

Prosíme, abyste si laskavě obsazení, jež je uvedeno v programu,
dopinili, resp. opravili takto:
Za řádkou:
Špunt, obchodník pivem

Josef Beyvl

následuje:
Konrád
Jirka

sloužící u paní z Cypřišova

Arnošt Mírský
(Rudolf Hrušínský
Jiří Vršfala
. . Alexandra Myšková
, František Miška
Antonín Vávra j. h.
Miroslav Herzán
Ludmila Píchová
'

Hanička, vesnická dívka .
Honza
Kryštof
! vesničtí hoši
Pepík
Verunka Poklonková
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J. N. NESTROY:

riľifuLlISMAN
Komedie se zpěvy a tanci o třech dějstvích.

Přeložil Ladislav Kulhánek. Texty písni Ota Ornest.
Režie: Jan Fišer

Hudba: J. F. Fischer

Výprava: Věra Fridrichová

Choreografie: Milada Sládková

Jiří Vršfala
Vít Lišák, holičský pomocník bez zaměstnání Rudolf Hrušínský
Paní z Cypřišova, vdova

Marie Rosůlková

Ema, její dcera .

Nina Jiránková

Konstancie, její komorná, vdova

Irena Kačírková

Flora Stříhavková, zahradnice, vdova

Růžena Lysenková

Semínko, zahradnický pomocník

Mirka Musil

Monsieur Markýz, vlásenkář

Stěpán Bulejko

Spunt, obchodník pivem

Josef Beyvl

Hanička, vesnická dívka .

Alexandra Myšková

Konrád
Jirka

Arnošt Mirský
Antonín Vávra j. h

sloužící u paní z Cypřišova

Pepík, vesnický hoch .

Miroslav Herzán

Verunka Poklonková, husopaska .

Ludmila Píchová

Vesnická mládež e zahradničtí pomocníci, společnost
u paní z Cypřišova
Po 1. a 2. dějství přestávka.
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