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Tentokrát je Na tahu Vyrozumění
Divadlo na tahu je s t »proměnlivým společenstvím lidí, kteří 
se v průběhu posledních sedmnácti let několikrát sešli, aby 
nazkoušeli a předvedli svým kamarádům a příznivcům ně
kterou z divadelních her Václava Havla«.

BLANKA KUBÍČKOVÁ
Tak zní jejich vlastní prolog, bez 

dalších dodatků přesně zodpovídající 
otazníky a pochybnosti o existenci 
tohoto seskupení. K realizaci umělec
kých chtíčů se jim povětšinou, a bez
esporu rádo, propůjčuje pražské Di
vadlo Na zábradlí. Zůstalo tomu tak 
i tentokrát, kdy se právě na tuto scé
nu po 28 letech vrátila další z her 
Václava Havla -  VYROZUMĚNÍ. 
Tehdy, v roce 1965, držel režijní tak
tovku Jan Grossman, nyní sejí chopil 
Andrej Krob.

Týpický absurdistán minulého 
spravování naší země se odráží téměř

ve všech Havlových hrách. Vždy 
»důkladná« organizace, neprodyšný 
a nezničitelný systém čehokoli, neko
nečná řada stupidních nařízení. Pro 
tentokrát je za »názorný« příklad 
uveden chod kolosálního (jakého ta
ké tehdy jiného, že?) úřadu, kde ředi
tel Josef Gross (Josef Hrubý) je pou
hou reprezentační figurkou bez mini
mální pravomoci. Ta mu také hodně 
schází ve chvíli, kdy se mu do rukou 
dostává vyrozumění o inventarizaci 
jeho úřadu, bohužel ve zcela podiv
ném jazyce. Mimo něho šlo totiž na
řízení »progresivního« náměstka Ja
na Baláše (Viktor Spousta), jenž ja
zyk ptydepe zavedl v celém monopo-

Z pozorovatele opět ředitelem -  Josef Hrubý, Viktor Spousta Foto

lu. Vyjma ředitele počali všichni po
vinně ptydepe studovat, samozřejmě 
dle daného systému -  výuka, použití, 
a pro slabší překladatelské středisko. 
Než se Josef Gross dopátrá, k jakému 
závěru došla inventarizační komise 
v onom vyrozumění, je nucen (pod 
tlakem náměstka Baláše) pro svou 
neznalost ptydepe ředitelský post 
předat a klesat po žebříčku kariéry až 
na vševidícího pozorovatele praco
višť. Ani zdaleka tady jeho účinková
ní nekončí...

Havlovy hry nepatří mezi ty, které 
kdysi vřely politickou satirou a dnes 
jsou jen prázdnou vzpomínkou na co
si. Zůstávají, svým způsobem, umě
leckým »dokumentem« jednoho ob
dobí naší historie, s pevnou kostrou 
divadelního díla. Svérázný tvar v po
dání Divadla na tahu nikterak neubírá 
lehké ironii, vzdávající hold lidské 
omezenosti, jež nechybí v žádné do
bě. Proč se tedy nejít zasmát, když 
VYROZUMĚNÍ nechybí humor. 
Kdežto nám někdy ano.

Ještě ředitel Josef Hrubý; dále Viktor Spousta a Ladislav Klepal
Foto Hana Rysová

V á c l a v  H a v e l  s l e d o v a l  ! 

z k o u š k u  s v é  d i v a d e l n í  h r y
H r á d e č e k  (dap) - Za účasti autora, prezidenta Václava Havla, 

se v sobotu na Hrádečku ve východních Čechách uskutečnila veřejná 
zkouška divadelní hry Vyrozumění. Po Horském hotelu a Spiklen
cích je Havlova hra z první poloviny šedesátých let třetím z předsta
vení, jež nastudovalo pod vedením režiséra Andreje Kroba amatér
ské divadlo Na tahu.

Děj Vyrozumění je  postaven na absurditě, v daném případě na za
vádění umělého jazyka "ptydepe" v nejmenovaném úřadě. "Zdá se 
mi, že by to mohla být dobrá inscenace. Napadlo mě, že bych někde 
mohl trochu sáhnout do textu," řekl nám po představení Václav 
Havel. "Těžko se mi posuzují inscenace mých her, kontroluji hlavně, 
jestli řeknou všechno, co  jsem napsal," uvedl autor. V rozhovoru s 
režisérem A . Krobem prohlásil, že ve Vyrozumění poznává své 
mládí. "Dnes bych to možná napsal trochu rafinovaněji," dodal Vác

lav Havel.
Představení na Hrádečku se účastnilo asi sto hostů, premiéra se 

uskuteční v listopadu v pražském Divadle Na zábradlí.

Autor Vyrozumění prezident Václav Havel s režisérem divadla Na tahu Â £ ^ ° ^ m DAVID NEFK

M ra z iv ě  a k tu á ln í v y ro z u m ě n í D iv a d la  n a  ta h u

Josef (Žluťák) Hrubý v roli nechápavého ředitele Grosse a Hana Pil
ná v úloze naivní Marie Foto Ondřej Němec - LN

V pondělí m ěla v pražském  Di
vadle Na zábradlí prem iéru no
vá inscenace bezmála třicet let 
staré Havlovy hry VYROZUMĚ
NÍ, kterou (po předloňském  
představení H orského hotelu  
a loňské prezentaci Spiklenců) 
nastudovalo ochotnické Divadlo 
na tahu v  čele s režisérem  Adre- 
jem  Krobem.

J an F oll

Nekňuba Kupš (Ladislav Klepal), 
který nakonec všechno nespraved
livé odskáče, ustavičné luští křížov
ky, zatímco jeho „náhradník“ Šuba 
si v závěru bezmyšlenkovitě pohrá
vá s Rubikovou kostkou. Havlův 
scénický hlavolam o zavádění a ru
šení umělého jazyka „ptydepe“ fun
guje s mrazivou aktuálností jako sa
tira na kariéristy, dacany i váhavé 
intelektuály veškerých režimů a od
růd. Dosazovat do jednotlivých po
stav a situací skutečné osoby - včet
ně autora, dalších současných

politiků i každého z nás - lze done
konečna. Skrytou tajenkou „rubi- 
kovsky“ vykoumaného panoptika 
o směšné setrvačnosti lidí i systé
mů je Havlovo celoživotní zkoumá
ní jazyka jako nástroje dorozumění

i ničivého odcizení (viz jeho slavná 
úvaha Slovo o slovu). Jak se ukazu
je v závěrečném monologu oportu- 
nistického ředitele Grosse (Josef 
„Žluťák“ Hrubý), přirozená řeč mů
že být nebezpečnější než ocjlidště-

né zpotvořeniny typu ptydepe 
a chorukoru. Sebefilozofičtější úva
hy se totiž mění v pusté fráze, obha- 
jují-li prachobyčejnou zbabělost...

Pondělní premiéra znovu dokáza
la, že režisér Andrej Krob a jeho dru
žina nadšených ochotníků umějí 
havlovským „stroječkům“ dodat 
kouzlo záměrně rozvrzaných flaši
netů. Promyšlená režie a antirutinní 
kreace jeho aktérů vytvářejí z Havlo
va živočichopisu sarkastické „lout
kové divadlo“, oživované banálními 
sháňkami po dobrém obědě i tep
lých místečkách. Kromě zmíněných 
postav zaujali Viktor Spousta v úloze 
vychytralého náměstka Baláše a no
vá členka souboru Hana Pilná, jež 
v roli Marie zosobnila bezelstnou 
a kruté ztrestanou nevinnost, podob
nou třeba dychtivé studentce Mar
kétě z Larga desolata. Když v po
slední replice hry vyhozené děvče 
upřímně poznamená, že „Tak hezky 
tady se mnou ještě nikdo nepromlu
vil!“, člověk se usmívá, zároveň je 
mu do breku, především se však do 
hloubi duše stydí.



•  Divadlo Na tahu uvádí dnes 
večer premiéru hry Václava Havla 
Vyrozumění v režii Andreje Kroba. 
Začátek představení v Divadle Na 
Zábradlí je v 19 .30  hodin. První re
príza se uskuteční 3. listopadu.
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D ivadlo na tahu je zvlášt
ním společenstvím lidí, 
zvláštním nejen tím, že 

i divadlo hrají ve svém volném

HAVEL NA TAHU
čase, ale především  tím , že hra
jí výhradně hry svého přítele 
Václava Havla. Zatím poslední 
inscenací je Vyrozumění, hra 
napsaná podle slov režiséra An
dreje Kroba »před tém ěř třiceti 
lety pro dnešní dny«. Za účasti 
autora s manželkou a dalších  
význam ných osobností politic
kého i kulturního života ji Diva
dlo na tahu uvedlo v pražské 
premiére v Divadle Na Zábradlí 
počátkem  tohoto týdne. Andrej 
Krob vytvořil inscenaci, které 
m á spád a v níž září výkon Jose
fa »Zluťáka« Hrubého v roli ře
ditele úřadu Josefa Grosse. První 
reprízu můžete zhlédnout dnes 
večer opět v  Divadle Na Zábra-

d h ' rad
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L E N K A  JU N N G M A N O V A

DIVADLO NEJEN PRO 
STŘEDOŠKOLÁKY

Když jsem při inscenaci tragédie J. Racina “Bri- 
tannicus” (rei. L. Vajdiéka j.h.: premiéra 7. 10.) 
seděla v parteru, byla jsem obklopena samými 
středoškoláky. Téměř tři hodiny se nudili a dáva
li najevo svůj nezájem. Moje účast! Postavy na 
jevišti Stavovského divadla mluví a mluví (více 
k sobě než k divákům), herci těžko zvládají obsá
hlé kusy textu a zápolí s veršem, výprava stojí 
a stojí a brání kontaktu s publikem (přes zjevnou 
snahu zaujmout zesoučasněním scény a kostýmů, 
a tak celého příběhu), takže poslání příběhu ze 
světa “Nerona a Seneky” , o moci a zákulisních 
pletkách k divákům nedolehne. Jak aktuální! In 
scenace má spoustu vad a velmi málo ctností. 
V duchu hry pravdivější Junie M . Šplechtové, 
Nero D. Matáska, a rádce F. Němce kontrastují 
s povrchní ukřičeností a podbízivostí Agrippinv 
(J. Tesařová), která jakoby nakazila zbylé posta
vy (M . E tzler...) a se slonbldlovitostí otroků. 
K návštěvě tohoto titulu studenty, stejně jako  
k dramaturgickému výběru této hry mám jen 
jednu otázku. Proě?
Podobný problém (méně nápadný a snadněji ře
šitelný) našli opět přítomní středoškoláci v insce
naci Havlovy hry “Vyrozuměni"", kterou s diva
dlem Na tahu nastudoval režisér A. Krob (Div. 
Na Zábradlí, premiéra 1. 11.). Představení k fun
gování nestačí promluvy či jednání na úrovni 
scén. Poznámek a otravné ptydepe mu na dechu 
nepřidá. Režisérské “gesto" příchodů a odchodů 
zdá se býli vyčerpáno a kolem nechápajícího ře
ditele, je použito pomálu. Více by bylo lépe! 
Uchvátila mne cele inscenace přepracované hry 
T. de Molinv “Doňa Juana” (Divadlo v Celctné 
pražská prem. 21. 9., středoškoláci žádní). Reži
sér M . Dočekal použil a sjednotil některé druhy 
a žánry divadla. Patetické dialogy střídají ro
mantické a poetické monology - simultánně se 
symbolickými scénami baletu (za doprovodu 
operních árií) momenty s prvky muzikálu a klau- 
nlády. Tragický úvod pokračuje dramaticky přes 
komediální polohy až k frašce a odtud ke katarzi 
happy-endového typu. Znovu a znovu se těším na 
střet všech “zelených kalhot", na scény býčích zá
pasů, které nejen ilustrují prostředí, ale navozuj! 
atmosféru a především symbolizují v inscenaci 
metaforu koridy, v níž jednou zvítězí býk, jindy 
(nakonec) toreador. Tolik jednotlivých dokona
lostí (krásné a divadelně efektivní kostýmy domi
nující na strohé dřevěné scéně, postavy lahodící 
duší i oku, herectví různých druhů, dobré zvlád
nutí baletních čísel...) v dokonalém celku (atmos
féra, napětí, líbeznost...) vynáší inscenaci (podí- 
vám-li se zpět) na post “number onc" několika 
posledních sezón. Povinně bych j i  nařídila ke 
zhlédnutí (nejen) všem středoškolákům, aby si 
upravili názor o krizi českého divadla a umělcům 
ode mne vyřídili: “Dámy a pánové, klaním se 
Vám”.

Nová inscenace Havlovy hry Vyrozumění

Ptydepe v lepších časech
Nové nastudování hry V áclava H av
la Vyrozumění uvedlo Divadlo na 
tahu v režii Andreje Kroba a skoro 
již tradičně v Divadle Na Zábradlí.

Pam ětníci si m ožná připomenou  
skvělou inscenaci Jana Grossmana 
v témže divadle v roce 1965. Václav 
Havel psal Vyrozumění tehdejšímu  
souboru doslova na tělo: ředitel 
Gross —  Josef Chvalina, náměstek 
Baláš —  Jan Libíček, Kunz ptydo- 
met —  Jan Přeučil, Marie —  Marie 
Málková. Hra zaujímá v Havlově 
tvorbě významné postavení —  nad
časovost a obecná platnost dramati
kovy výpovědi je zde tém ěř neuvě
řitelná. Komplikovaná struktura tex
tu vyžaduje soustředěnou režii, ne
jde jen o absurdní satiru: příběh 
o zavádění umělého jazyka zvaného  
ptydepe v nejmenovaném úřadě od
haluje mašinérii zbabělosti, intrik 
a lidské lhostejnosti nejen v politic
kých souvislostech. Je to všem dů
věrně známý systém začarovaného 
kruhu, z kterého není východiska.

Režisér Andrej Krob pominul ten
to hořce mrazivý rozm ěr Havlovy 
hry. Spolehl se především na ko
mický účinek replik, nedokázal je 
však významově propojit. Výsled
kem je poněkud schem atický sled 
dvanácti obrazů až příliš názorně 
proložených hudebním doprovo
dem. M echanicky se obměňující m a
ratón kolem ptydepe se zejména 
v druhé části inscenace zahlcuje

sám sebou, utápí se v detailech. 
Chybí přesně vystavěný půdorys 
jednotlivých scén a situací, nepříliš 
šťastné je i rozčlenění scénického  
prostoru, které tříští divákovu po
zornost. Havlovo „vyrozumění"
0  stavu společnosti a mechanismu  
lži a přetvářky posléze přece jen 
z textu vystupuje, ale tak trochu ne
obratně a rozvláčně. Při veškeré úctě  
ke snaze amatérského souboru Diva
dla na tahu bylo od počátku zřetel
né, že složitá Havlova hra bude nad  
jeho síly. Pouze Josef „Žluťák" Hru
bý v roli ředitele Grosse adekvátně 
volí střídmé herecké prostředky —  
již předem smířený se svým osu
dem, stále v defenzivě se s nevyřče
nou omluvou plouží vlastním pod
nikem. Jeho protihráč Baláš (Viktor 
Spousta) představuje pouze komický 
typ (mohutná persona natěsnaná do 
obleku, který korunuje křiklavě čer
vená kravata) a tuto vnější charakte
ristiku nepřekročí. Podobně i ostatní 
herci s menší či větší těžkopádností 
nasazují ověřené špílce.

Andrej Krob v závěrečné děko- 
vačce výstižně prohlásil, že hra by
la napsána před třiceti lety pro 
dnešní dobu. Nová inscenace vzdor 
všem námitkám stojí za vidění
1 z tohoto důvodu. A poctivý pokus 
Divadla na tahu nás nutí k zam yšle
ní nad absencí Havlovy dramatiky 
na českých jevištích.

JANA MACHALICKÁ

Inscenace Divadla na tahu alespoň z části zaplnila prostor chy
bějící Havlovy dramatiky na našich scénách.

Foto: O N D Ř E J  N E M E C


