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Rozhodl jsem se před časem, že divadelním 
sloupkem nebudu obtěžovat čtenáře s tak 
železnou pravidelností jako s televizním. 
Upřímně řečeno, obrazovka mi poskytuje 
za čtrnáct dní v úhrnu nepoměrně více 
látky i podnětu k přemýšlení než za tutéž 
dobu trojí či čtverá návštěva divadla. (Je 
to mj. dáno tím, že obrazovka nevypovítjá 
jen sama o sobě, ale stává se stále častěji 
i médiem přenosu klasických hodnot jiných 
oboru, především kinematografie: viz 
cykly typu Klenoty kinematografie, Doku
mentární film pro pamět'níky atd.; divadlo 
si, jak známo, takovou Radokovu Hru 
o lásce a smrti vyčarovat z rukávu nemu-
že.) Proto chci o divadle uvažovat pouze 

při příležitosti mimořádných zážitku. 
Jeden z nich je mimo jakoukoli pochybnosi: Krobova inscenace Havlovy ŽEBRÁCKÉ 

OPERY v Divadle na tahu (premiéra v Divadle Na zábradlí 1. 11. '1995). Ne že by ta 
dvě představení, která Jsem s potěšením zhlédl, byla bez problému: na veřejné generálce 
vypadával text představiteli šéfa zlodějské organizace Peachuma, zato jeho kolega naložil 
suverénně s neméně duležitým velitelem policie Lockitem - a na premiéře to dopadlo 
přesně obráceně. (Musíme předeslat, že eventuální výpadek textu i rytmu v obtížně zvlád
nutelných tirádách Havlových postav, do nichž se přestrojil žánr i slovník vědeckého 
eseje, znamená mnohem větší vadu na kráse než u kteréhokoli jin~ho dramatika. ,Nejde 
tu o běžný výpadek zaměnitelné repliky, každá nově vsunutá "záehranná" fermulace či 
neplánovaná pauza podrazí okamžitě nohy hlavnímu hrdinovi hry, jímž je slovo. Slovo 
proměnlivé, unikavé i zrádné, nadané nekonečnými významovými zvraty, slovo zneuži
telné, prodejné i ryzí, slovo statické i dynamické, dramatické i groteskní, sterilní i erotické, 
ale vždycky skalpe lově přesné, jeho význam je adjustován předem na setinu vteřiny a jeho 
tíže zvážena na miligramy). Na druhé straně si ve zmíněných představeních vedly pozo
ruhodně dobře a vyrovnaně obě Macheathovy ženy - Polly a Lucy: vycházely dusledně 
z" typového" herectví (či neherectví?). Na rozdíl od jiných se nesnažily vstupovat do 
předem prohrané bitvy o psychologickou pravděpodobnost postavy, neusilovaly o nápo
dobu profesionálních činoherních postupu. Tím vnesly do inscenace něco, co je profe
sionálum nedostupné: ochotnickou hřejivost nezmanipulované osobnosti. Lucy zdu raz
něným zjevem trčícího bidla od počátku laborovala s " neprofesionálním ", záměrně ni
kterak neZušlechtěným, neskutečně pisklavým hlasem, příjemným jako zubní vrtačka - Po
lly zase od prvé chvíle lehce parodickými, mírně "přepísklými" ochotnickými gesty i in
tonacemi jako by ilustrovala edici Harlekýn. Podobně i jeden z nejšťastnějších nápadu 
inscenace - oproti předloze zdvojení postavy " nezávislého kapsáře" Harryho Filche 
- dokázala rozehrát nepravděpodobná dvojice, představující vozíčkáře a pečovatele, do 
metafory pusobivosti takřka bruegelovské. Filchové jsou jakýmsi živým svědomím hry. 
Dokonalí profesionálové (viz bravurně složená zkouška - ukradené hodinky vévody z Glos
tru), ale nejen to. Jako jediní ve hře nepodléhají prostituci slov; a tím i ďábelské rela
tivizaci či "inverzi " všech hodnot. Trvají jako jediní s vážnou stavovskou dustojností na 
pojmu "zlodějská čest " ("Než krást pod ochranou policie - to radši poctivou práci/ "). 
A jejich patos, zdvižené pěsti i přidaný závěrečný popěvek, s nímž zajíidějí s největší 
pravděpodobností rovhou na popraviště, to všechno balancuje na kýžené hraně mezi 
opravdovostí a ironií, mezi vážností a její parodií. 

Také další' postavy dokazují, že nevýhody ochotnictví (přede'vším menší trénovanost 
v paměti a v mluvní zběhlosti, pro Havlovy zdramatizované eseje životně duležitá) mohou 
být bohatě vyváženy typovou, "nehereckou" autenticitou: přinejmenším oba Macheathovi 
fámulové a upřímní obdivovatelé jeho rafinovaného, sofistikovaného děvkařství, Jim 
a Jack, jsou jakoby vystřižen i z Formanovy nesmrtelné grotesky o hasičích,' v níž by 
rovněž účast ostřílených profesionálu pusobila rušivě. Návštěva obou neohrabaných křu
panu v" dámském salonu" tak znamenala další umocnění základního tématu hry: inverze. 
Jeden zfámulu udělá v nevěstinci skandál: je vyhnán dětsky něžnouprostitutkou se slovy 
"Marš ven, ty hnusné oplzlé prase! ". Dovolil si totiž políbit ji na čelo - a pak dokonce 
pohladit po vlasech. (" Tohlepřece není žádná seriózní úchylka, to j e obyčejné svinstvo! ... 
Nemužeme si nechat všechno líbit - to by nám za chvilku začli vyznávat do očí lásku 
- a my bychom ji nakonec ještě musely vyznávat jim!") Toto téma je exponováno od 
prvých minut inscenace: starosvětsky vyhlížející šéf zlodějské organizace Peachum a jeho 
biedermeiersky domácká puťka Elizabeth se vubec nevzrušují tím, že dcera Polly spí 
s gaunerem a nei!!.ětším londýnským .d.ěllJcařemMacheathem, ba ani> že s i. hO-.tajně-vzala, 
to vše se jim naopak náramně líbí. Rozzuří je k nepříčetnosti až podezření, že se do něj 
zamilovala. Pak teprve hlava rodiny zahřímá: "Marš od mého stolu! Couro!" 

Nejdokonaleji je téma inscenace vtěleno do ústřední postavy hry, Smoljakova Macheat
he. Romantický svudce je tu odromantizován a oddémonizován nejzazším možným zpu
sobem: je to Don Juan po .česku. Don Juan s poklidnou, nevyrušitelnou, strejcovskou 
logikou, s dikcí i vypravělstvím Josefa Švejka. Tím, že na sebe řekne předem všechno, 
nezustane ani milimetr prostoru pro tajemství a mýtus. Mýtus svudcovství je dokonale 
řemeslně rozebrán samotným svudcem-řemeslníkem, jenž pozoruje lásku stejně zaníceně 
jako badatel krysu. Jindy pečlivě skrývaná strojovna zázraku, okouzlení a iluzí je jako 
na exkurzi zákulisím barokního divadla ukázána do poslední páky a kladky. Ještě šara
mantnímu, dynamickému, rtuťovitému J. Abrhámovi v Menzelově inscenaci Činoherního 
klubu bylo možno věřit, že svými stavidly výmluvnosti, bolestných grimas a prudkých 
gest láme i v nejbeznadějnější situaci jedno dívčí srdce za druhým. Byl to lupič srdcí již 
značně opelichaný, s pověstí povážlivě pošramocenou, ale dosud se zjevnými zbytky ro
mantického šarmu. Ne tak absolutně stoický Ladislav Smoljak: za něho nemluví už vubec 
nic než - brilantní logika. Slova. Říká je o poznání unaveněji (unaveněj i z poznání?), 
pomaleji, rezignovaně ji než kdykoli J. Abrhám. V klíčovém jedenáctém obraze, kdy na 
uvězněného sňatkového podvodníka vtr.hne pohroma v podobě dvou oklamaných manželek, 
rozpoutává princip inverze triumfální orgie. Macheath obrátí pohromu ve vítězství tím, 
že oběma klamaným" dialekticky" vysvětlí dvojženství jako poctu - neměl to srdce ani 
jednu z nich připravit o výhody role milenky a manželky. Smoljak nadepisuje Havlovu 
mistrovskou tirádu, kt!rá je. ódou na rozkoš myšlení v paradoxech, jako učitel slohové 
cvičení: "Děvčata!" Rekne to oznamovacím zpusobem, trochu káravě. Smoljak zásadně 
nehraje vykřičníky, nepřehrává, nýbrž 
podehrává: herec ustoupil korektně do 
pozadí, aby o to víc dal vyniknout pro
tagonistovi Havlovy hry, slovu. ' Kdo 
z profesionáLU by mezi amatéry pusobil 
tak m410 rušivě, tak málo nápadně 
- a přitom by beze zbytku sloužil postavě 
j hře? 

Miloš Spurný, 
Moravské krajiny 
(Nakladatelství Veronica - Ulita) 
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Havlova Žebrácká 
opera po JO letech 

. PRAHA (hop). Za přítomnos
tI prezidenta Václava Havla 
proběhne dnes v Divadle Na zá
Qradlí výroční představení jeho 
Ze~rácké, opery. Jedna z nejpo
pu}arnějš lch dramatikových her 
mela svo,u premiéru I. listopadu 
19?5 v sale Hospody u Čelikov
skych v Horních Počernicích. 
Na~tudov~lo j,i tehdy společen
S~V I amaterskych herců, ze kte
reho se později zrodilo Divadlo 
Na tahu. Ke dvacátému výročí 
tohoto prvního a po dlouhou do
bu t~ké jedinéh() uvedení hry 
v nasl repubhce jl letos Divadlo 
Na tahu nastudovalo znovu. Se 
stejným režisérem - Anorejem 
Krobem, s obsazením však pře
c~ jen pozměněným. Jako svůd
ny :Ioduch Macheath se před
stavl Ladislav Smoljak 

~W-CE" 1.1~· twr 

Před dvaceti lety, kdy byla zakázána ioscenace Ž~brácké qP~
ry, si její autor, Václav Havel, jistě nepomys/~/, ze v leto?nt"! 
roce bude připravována veřejně a s velkou slavou. Amatersk~ 
Divadlo na tahu ji v sobotu več~r !~ou~e!o. dokoncf!. na HrB:,
dečku. Autorovi se výkony hercu zreJme líbily, nebot Je odme
nil bednou šampaňského. Zkouška v~ak měla. málem vadu na 
kráse - chyběl herec, hrající opilce. Ze nikdo není nen~hradl
telný, platilo i na louce u prezidentovy ~h.~/ufJY.' S velkym nB:,
.sazením a diváckým úspěchem "zaskocll mmlstr Ruml, u ne
hož se projevil netušéný herecký talent. (Na snímk.u s L. Smol: 
ja/Sf][Jl 9 B. KQklovouL _I Rc o Foto CTK - Judita Thomova 
r1?--1~LJ, A qlf.fi ( a f l Y-&'· /2--

Rumlův opilec sklidil potlesk 
Za účasti autora - prezidenta&). zůstaly (tyřt obrazy - mimocho

Václava Havla - ' se v sobotut;;:;, dem i konec hry, nit který budou 
ve~er uskutečnila ~a v louce~ muset di~áci přijít až v listopa
uJeho chalupy na Hrádecku ve- ~ du, vysvetltl Krob. . 
řejná zkouška jeho hry ŽebráclUí ~ Jak ře!" prezident Havql zpra
~,!era, kt~rou, v s~učasnosti zkOIl-~ vo(~aji C.TK, ?ředst9.~e,ní .~e m~t 
Sl amaterske Dlvadlo na tahu. '-!.I pres nektere chybeJlcl sceny 11-
V neobsazené roli opilce bravur- ~bilo. Připomínky měl pouze 
ně zaskočil ,. vylosovaný divák" - ~ k drobným textovým výpadkům 
ministr vnitra Jan Ruml. - některých herců. Stejně tak se mu 

Havlovu Žebráckou operu ~ líbil i ministr Ruml v roli opilce. 
zkou.\:í Divadlo na tahu od leto.f- :-' Sám Jan Ruml si v sobotu vec<er 

.ního června, premiéra by měla ~ zahrál ve dvou jednáních insce
být J. listopadu v Divadle Na zá-':-..,nace. · Během krátké pauzy mezi 
bradU. Soubor předvedl v sobotu ~ dvěma akty se dokonce nau6 1 
pod režijním vedením Andreje i svou repliku. Jeho hereck.ý 
Kroba vět/fí (ást připravqyané v.ýkon sklidil mezi dvěma stovka-
insCfnace. Nenazkou.feny zatím mi diváků ndd.fený potlesk. 
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Minimalistická scéna Žebrácké opery na Hrádečku. Muzikanti ladí, diváci dopíjejí, opo
na jde vzhůru, tedy do strany. 

Ladislav Smoljak a ministr vnitra Jan Ruml v náročných rolích: děvkaře Macheathe a "vy
losovaného" spícího opilce 

Jedna z hezkých přítelkyň Květomíry v pauze venkovské truchlohry Františka Hajniše Potlesk po představení vlasteneckého kusu se zpěvy a obrazy, který předvedlo hostují-
(1853) Souchotiny aneb Láska jej rtila _______ -=-..-:&!adIo • zuto· 
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Havlova verze Zebrácké opery v erotickém oparu 
Divadlo Na tahu uvedlo znovu po 
dvaceti letech Havlovu adaptaci 
Žebrácké opery. Při té příležitosti 
na Hrádečku hostoval Pasekův 
ochotnický soubor Filigrán z lito
myšle. 

Vf:RA JIROUSOVÁ 

V parném sobotním odpoledni se 
před týdnem sjížděli na Hrádeček 
hosté. Přilákalo je sem pozvání na 
premiéru Žebrácké opery, ~terou 
znovu po dvaceti letech nastudoval 
Andrej Krob s divadlem Na tahu. Po
zval ochotnické divadlo Filigrán, tak
že jako první - jako předkapela - si za
hráli mladí herci z restaurátorské 
školy v Litomyšli . 

U 

Na protěj ším svahu na Hrádečku 
se divadlo hrálo snad odjakživa. Urči-

tě ale od té doby, co tu proti Václavo
vi a Olze zabydluje chalupu Andrej 
Krob s rodinou a od sedmdesátých let 
se tu každé léto sjíždějí jeho přátelé, 
aby' si zahráli to, na co oficiální scény 
neměly copyright. Od Zahradní slav
nosti přes Horský hotel po Pokoušení 
hrály se tu na lidové scéně ve stodole 
nebo na louce všechny Havlovy hry. 
Najděte dramatika, který si takové 
privilegium může dovolit. Navíc v přá
telství s "režisérem" Andrejem nemu
sí "autor" pan prezident výjimečně 
donquijotovsky lámat kopí na větrné 
mlýny. Na představení pak vždycky 
přijeli intelektuální přátelé z Prahy 
a poklidně zasedli vedle odvážnějších 
sousedů z okolí, jako byl pan Pechan, 
který přišel vždycky i s dětmi. 

U 

Filigráni k všeobecnému obvesele
ní předvedli vlasteneckou truchlohru 
se zpěvy a obrazy z roku 1853, kterou 

její recesistický obrozenecký autor 
František Hajniš nazval Souchotiny 
aneb Láska jej usmrtila. V režii Ladi
slava Horáčka' a princi pálky Many 
Švehelkové se tak představilo mladé 

, divadlo s bujnou krví. O úspěch této 
naivní venkovské truchlohry se posta-

, raly hlavně hezké dívky - kamarádky 
Květomíry', které se vystřídaly i jako 
pasoucí se husy a krávy. Mezi nimi 
herecky zazářila v chlapecké postavě 
vypravěč,e Tereza K1ůsová. Vystoupe
ní Filigránu mělo malebný výtvarný 
rámec, pěkné kostýmy a spoustu ná
padů . Taky jim Paseka Horáček 
správně nasadil laťku, kterou pak her
ci hravě přeskakovali. 

O přestávce se všichni stihli napojit 
u celtového bufetu (mimochodem 
s výborným vínem, pivo posoudit neu
mím) a už působivá odpolední hudba 
zvala na první dějství Žebrácké opery.' 
Dějové linie odvíjející se ze vztahů me
zi postavami, ktere v Gayově slavné 

hře tvoří kontury příběhu, se v Havlo
vě verzi dostávají do jakéhosi absur
dostroje. Jeho racionální algoritmy 
mnohonásobně propojí každého 
s každým, tudíž i se sebou. Obraz po 
obrazu se utahují smyčky pastí kolem 
všech postav. Přitom se zdá, že je nej
víc žene neúprosná logika děje, když 
jejich jednání je co nejautentičtější. Ni
kdo dnes asi neuvěří, že to tak na kon
ci šedesátých let opravdu fungovalo. 
Jak bývá u dobrých autoru zvykem, 
hra poskytuje nejen zjevné pobavení, 
ale taky nenápadné poučení. Obojí mí
vá kupodivu dost univerzální platnost: 
"Mravy.jsou pořád stejné, 'jenomže co 
se - dřív tutlalo, to se dnes dělá veřej
ně." Těžko říci, jestli to víc platí pro še-
desátá nebo devadesátá leta. , 

Divadlo Na tahu zřetelně posílil La
dislav Smoljak v hlavní roli. Se soubo
rem se dobře sehrál a dával pozor, 
aby jeho Macheath příliš nepřečníval. 
Havlovu kusu věnoval svoje herecké 

zkušenosti, které byly v tomto přípa-
dě dvojnásob k nezaplacení. Dalším 
pilířem představení byl s'olidní Pea
chum Jana Hraběty. Zralé ženy v ro
lích počestných dam i majitelky ero
tického salónu Diany podaly zralý 
výkon. Není to zdvořilé, ale mla<Jé 
dívky by hrály přesvědčivěji, kdyby ' 
uměly líp vzbouzet pokušení, jemuž 
se chce podlehnout. Vedlo se to jen 
zrádné Jenny. Přesto se představení I 

zdařilo, vynikající hudba svázala de
set obrazů do působivého celku. 

Utopické projekty se zřejmě mo
hou uskutečňovat na louce jako na vo
dě, pokuq jde ovšem o divadlo Na ta
hu Gehož herci ve svém volném čase 
chodí-do zaměstnání, jak poznamenal 
ředitel a režisér divadla v jedné osobě 
Andrej Krob) . Všech čtrnáct obrazů 
Žebrácké opery uvede divadlo Na ta
hu v Praze L listopadu, v Divadle Na 
zábradlí. 

Foto Ondřej Němec - LN 

Herci z Pasekova ochotnického souboru z restaurátorské školy v Litomyšli. V popředí 
Květomíra, malíř Aleš 9goun v roli rolníka. 

Režisér divadla Na tahu Andrej Krob po představení Žebrajdy. Vpravo Antonín Kašpar· 
- starší bratr Filch, Jan Hraběta· Peachum, Lucy a Polly. 
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českého dramatika jen výjimečně 
(inscenace Jana Grosmanna na Zá
bradlí nebo Pokoušení Jana Buriana 
v Plzni) nestaly samy o sobě fe nomé
nem. Premiéra Žebrácké opery před ' 
něko l i ka měsíc i znovu potvrd ila, že 
Krobův soubor složený z amatérů 
(tentokrát výjimečně hostuje Ladi
slav Smoljak) nejrůzněj ších civi l
ních profesí, ředi te l kou divad la počí
naje a hospodským konče, je s to 

... zprostředkovat Havl ovu hru se vše
mi jejími dialektickými zákrutami 
přesvédčivěji než například před ně
kolika: lety Jiří Menz~1 s herci Čino~ 
herního klubu. Jistá insitnost, pří

močarost, ba i nejistota a profesio
nální nešikovnost (ve smyslu na
prosté absence herecké rutiny) 
zkrátka Havlovým textům neobyčej 
ně sluší. 

Krobovi herci nejsou interprety 
rolí v obvyklém slova smyslu . Ne
převtělují se do svých postav, nehraj í 
je, ale přij ímaj í je za své, zvláštním 
způsobem s nimi splývají. Vkládají 
do nich své psychofyzické dispozice, 

. jed inečnost své tváře, pohybu, hla
s u, gest. Text nám sdě luj í jaksi "na
sucho", skoro demonstrativně, bez 
emocí, ale s bedlivou pozorností 
k jeho sdělení, významům, okolnos
tem, stavbě či rytmu. Vzniká tak 

zvláštní dojem, jako by byl text skrze 
ně mluven. V inscenaci Horského 
hotelu se tak skládal zážitek až exis
tenciální úzkosti - jako by malinké 
děj e stojatého života jeho obyvatel 
byly marnými pokusy vzepřít se ně
jaké cizí. ch ladné síle. Tato insce
nační metoda se lhává ve chvíli , kdy 
:,herci" propadnou chuti ,.hrát", ne
bo si p řestanou uvědomovat obsah 
a smysl toho, co říkají, když poleví 
ze svého osobního nasazení a nevy
daj í se své postavě . To jsme pak ob
čas svědky jen běžných ,.ochotnic
kých" výkonů , které nemůže za
chránit ani Krobovo jednoduché, 
přesné aranžmá a smysl pro ironic
ký detail. Klopýtá rytmus, nevychá
zejí pointy ... 

Spiklenci a žebráci 
po dvaceti letech 
Poslední premiéra Divadla na tahu ' 
připomněla úspěšnou inscenaci 
z roku 1992. Tehdy Andrej Krob 
představil publiku Spiklence, Hav
lův do té doby utajený text napsaný 
v roce 1971 jako komentář k pokusu 
nastolit socialismus s lidskou tváří 
a odložený ad acta. V době těsně před 
rozdělením státu, kdy každý ještě 

s úzkostí pozoroval často průhledné 

mocenské tahy politických lídrů, 

. ,.""._----
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listá naiv ita . p řl'm očaro s t . ba i profes iol1áll1 ( nešikov nost Havlovým t <,x t ů m 

slu š( 

zněla z jeviště dramatikova slova ne
obyčejně aktuálně. Obnažovala totiž 
jakési až genetické dispozice zakrý
vat vlastní mocenské ambice slovy 
o prospěchu druhých a mechanis
mus ú če l ovýc h spojenectví, která 
jsou vzápě tí zrazena. Malé pohnutky 
balené do ve lkých slov. Bizarnost po
litické typo logie, jakji ztě l es nili her
ci Di\'ad la na tahu, nestyda té. p rů 

hledné. ale účinné a osvědče né me-

tody naháněly při vší legraci temnou 
hrůzu . Také Žebrácká opera je hrou 
o šachových kombinacích na cestě 
k moci. Jenže daleko rafinovaněj š í. 

Tentokrát nejde o místa v če l e státu, 
ale o vládu nad mafií a policií. 
V komplikovaných tazích, do nichž 
jsou zapleteny i dcery sou peřících 

šéfů , zv l áš tě vyniká uměn í dialektic
ké argumentace. s jejíž pomocí lze 
logicky vys\'ětlit . a hlavně vyvázat 
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z etického hodnocení jakékoliv pod
razy, lumpárny i taktiky. Nejenže 
obehráváme druhé a jsme jimi obe
hráváni, ale dokonce s gustem před
stíráme i sami před sebou ... Andrej 
Krob má velký smysl pro komiku 
těchto smutných parti í. 

Překvapen ím hyl v}'kon Ladislava 
Smoljaka v roli Macheatha, Pokl eslý 
image unaveného svůdce , který 
ozdoben vlaj ící stříbrnou kšticí vy
stupuje s nacvičeným patosem réto
ra na piedestal hospodského stolu 
nebo vězeňského l ůžka7 aby roz
dmýchal plamen soucitu, obdivu ne
bo pochopení. 

Působení Andreje Kroba a jeho 
Divadla na tahu je jedinečné a v pod
statě nenapodobitelné. Divadlo se 
v tomto společenství stává součástí 
života každého ze zúčastněných 

a jejich soukromé já prosakuje do 
konkrétních podob dramatických 
postav v daleko větší míře, než je 
v ,.normálním" divadle běžné. Sou
částí divadelního zážitku je tu přece 
i setkání starých p řátel. 

MARIE RESLOVÁ 
Autorka je divadel ní pub licis tka . 

Foto : Ludvík Hra di lek 
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Z" b ' ká Op· ·eranepochopená .. e rac , . " 010 ie. nudlí, když to vše nejen,neumoznu-

~ I ~ ~ rovn~i dvou pražských př~~ ~~~~:v P~:~~~~~p:~1 ,,~~o; t,ě- je přiblížit se , :~~~ust~~a~~~ :e:; t .. 

~ ~~~V:~~~~~~ař~~r~~i~~~~~ ~ím~~~:~~~ep~i~~:' :~~~:o~~~ťn~~- p:~r~~~t~~á~:~!~tyO~~:~:jk 
po sobě dopada P Imo po ~ , SI en , hr' o svo-

. . vadlo n~ tahu může sloužit jako pří- D",vadlo _ glosa objevuje na scéně a h~ a C%\laun-
" kl d jak z minima prostředků vy tě- bodě tisku, musela byt k;"°dl h ' i 

Ž
. at ' ximum inscenace Michala h t' re ské výstroje vybavena pre ou ~m 

"- ;-1 ma ve Sva~dově divadle dokazu- Svým jednostopým erec Vlm - škrpály. Napsal jse~ v recenZl na 
~ ~anžgea ply' tván'l prostředky působí dukuje Michal Dlouhý, Mache~th,a žebráckou operu Divadla na dt~hmUe' 
y, Je .. akéhosi předměstskeho bonvlva- ž pa a 

k~ntraproduktivně . nnaaJz hřl'šny'ch lidí města londýnské- že se nasmějeme; a se p~ Svan- I 

" . ' Otl' tomu že se Lang rozho- p ne za břicha, ale za· hlavy. e 
ho. Když Ivan Řezáč ~oby ea-

--t3 " Ž .. hraje jako by nebyla chum neřve, tak přehráva. A,k čemu vu nad tak neuvěntelnou mnou n 
~ ~ J~č~ ton:~ n:ffraškdu. Sám aúto~ ně- jsou obludně vycpaná p~za~ ?OSPO- porozumění. JOSEF MLE~K 
~ Ul ~m;1 '1 na to že absurdní dyň, tanečky do sebe yrážeJlc:ch p,0- Autor je publiCista 

~ kohkrat upozorni, stav, polopatická scéna s valemm 
~ '- poselství jeho hry nemůže předat 

S Havlem nél tahu 
Amatéři kolem Andreje Kroba svému dram~tikovi rozumějí 

Ni! podzim roku 1991 vystoupil \' Di 
vad le !'\a zábradlí soubor Divadla na 
tah u s premiérou hry Václava Havla 
Horský hotel , Le~endární divadelní 
spo l ečens t\'í. které za hl uboké tota
lit \' v lis topad u 1975 uvedlo v Hor
ní~h Počernicích Havlovu Žebrác
kou operu. se poprvé ofi c i á ln ě před
stavilo ve řej nost i . Od té doby hostuje 
Divadlo na tahu na Zábradlí vždy 
n ě ko l ikrát za sezonu a vícemén ě 
p ravide ln ě (jednou za rokl uvádí 

i premiéry dalších textů: s výj imkou 
Čecho\'o\'~'c h Tří sester a Beckettovy 
Posledll i pásky to vždy byla n ěk te rá 
z her \'áclava Havla. 

Spi ri tus agens tohoto spol ečen 
ství a jeho jediný ~eži sé r je Andrej 
Krob - vlivem Václa\'a Havla k vrta
řům sběh lý adept důstojni cké školy, 
v šedesát}'ch a v sedmdesátých le
tech kulisák na Zábradl í a v Divadl e 
Járy Cimrmana, pak montér ko\'otě - . 

su a jeden z t\'ů rcú Originálního vi-

deojournalu . ,Je pŮllodcem v.\'eho 
mého z la i dobra, .. říká Andrej Krob 
o autorovi, kterého už dvacet let in
scenuj e. 

Služba autorovu textu 
Žijeme v době prchavých setkání, 
nepevných svazků a neustálýc h 
změn . Věrnost sobě nebo druhým se 
tak u'ž sama o sobě stává hodnotou. 
Režisér Andrej Krob jako východisko 
své divadelní práce postuluje a také 

i důs l edně dodržuje i věrnost textu, 
s kterým právě pracuje: ,,Je třeba na
jít pravdu , z níž ta věc Vychází - co 
nám autor chtěl h ct , pocit , ze které
ho si sedl a začal psát , důvod toho 
psaní." Ale ani to by j eště nebyl ar
gument, proč jeho zvláštním havlov
ským inscenacím vě nova t pozor
nost, kdyby se v kontextu současné
ho divadla, které si na počátku deva
desátých let dokázalo poradit s texty 
jedin'ého skutečn ě světoznámého 

• Premiéru ŽEBRÁCKÉ 
OPERY na způsob bappe
ningu s deseti obrazy uvedlo 
amatérské Divadlo na tahu 
12. srpna na Hrádečku. Ře
ditel této divadelní společ-

, nostUndrej Krob insceno-
val znovu po dvaceti letech hru Václava Havla, 
sepsanou volně podle slavné hry Johna Gaye. Všech 
čtrnáct obrazů Havlovy verze žebrácké opery uvede 
Divadlo na tahu v Praze, I. listopadu v Divadle 
Na zábradlí. . 



Divadlo 

Zprofanovaná 
slova 

Jan FoU 

Když se na konci čtvrtého obrazu 
Havlovy hry tEBRAcKA. OPERA 
zvedl)e od stolu anonymn! opilec s vý_ 
křikem "At' žije svoboda tisku!", vy_ 
padá ttJ jako absurdní gag .. Zvlášt' ku-
riózně pi/sob! ona scénka v přfpadě, 
účinkuje-li v n! ministr vnitra Jan Ru
ml, což se - ža všeobecného gaudia 
publika - stalo při předvčerejš! pre
miéře v Divadle Na zábradlf. Ochot
nické Divadlo Na tahu tu JÍ režii And
reje Kroba předvedlo grotesku na 
Gayovo téma po dvaceti letech odje
jí "ostře sledované" premiéry v hos-
tinci v Horních Počernicích. 

Vzhledem k době vzniku lze Havlo
vu verzi frašky o londýnských zlodě
jích. policajtech a děvkách z osmnác
tého stolet! chápat jako satiru o "nor
malizaci" po roce 1968, Propletenec 
vzájemného zrazován! a udávání zr
cadlí praktiky dokonale amoráln(ho 
režimu, kde se uplatnili především 
gauneři, kteř! své kumpány i protivnl
ky dokázali mazaněji podrazit, Ti zá
sadovějšl často dopadali jako Havlo
va dvojiee kapsářů, kterou všichni 
blahosklonně odepíši ... 

Předvčerejš! představen! však zno-
vu prokázalo, že Havlovy "oživlé 
stroječky" nejsou jen protikomunis
tickými agitkami ve vice či méně za
maskovaných podobách. Zvlášť dnes 
je lze totiž vnlmat jako jasnozřivé ka
rikatury politického pletichaření, 
rozbujelého i v poměrech demokra
tických. A dá se jlt ještě dál: mnohé 
Havlovy hry mi/žeme chápat i jako 
autoparodické výpovědi o kluzkosti 
sebeduchaplnějšlch proklamaci i se
beušlechtilejších postoj/i. V Žebrácké 
opeře sice rejdl lupičské bandy, zko
rumpovaní policisté a prodejné štět
ky, přfběh však vypráví především 
o intelektuálech a zrádnosti slov, 

Séf lupičů Peachum v nádherně 
alibistických monolozích zdi/vodňuje 
svou" rlskantn! práci v nebezpečném 
pásmu na pomez! podsvět! a policie ", 
jeho konkurent Macheath ukonejší 
své dvě manželky brilantní obhajo
bou bigamie, "Kdo nevf, že slouží, 
slouží vždycky nejlíp," konstatuje 
v poslední větě hry spokojený Lockit, 
z něhož se vyklube největší pokrytec 
ze všech. Jeho tvrzení však neplatíjen 
o zmanipulovaných vztazích mezi lid
mi, ale i o našem zacházenf s jazykem 
- v běžných hovorech, v politických 
proslovech, v novinových statlch ifa
bulovaných knihách. Všude tam totiž 
číhají ďáblíci kulantně znějícfch lží 
a efektních frází, nebo i vzletných 
pravd znesvěcených amorálními či
ny. Nen! v téhle souvislosti výkřik 
o svobodě tisku vlastně kUčovou vě
tou celé hry? 

Žebrácká opera po 

1 

Divadlo Na tahu uvede dnes večer v Divadle Na zábradlí premiéru 
hry Václava.Havla 2ebrácká opera. Stane se tak pfesně na den 20 let 
PQ~é, co 1. l~topadu 1975 proběhla v počernické hospodě U Čelikov
skych premiéra a zároveň derniéra právě této Havlo-by hry. Dnešní 
~lavn?stní premié7y se kromě autora samého a dalších celebrit zúčastní 
z většina těch, ktefí v roce 1975 .ve Me hráli (a něktefí v ní hrají i ny-
ní), r:a01!.aIf ~zúčastní se jí a z nemocnice bude premiéru řídit Rffa
něny rezzser znscenace Andrej Krob. Další pfedstavení milžete zhléd
nout 2. a 3. listopadu od 19 hodin rovněž v Divadle Na zábradlí. 

Na snímku z "generální zkoušky" inscenace na Hrádečku Hana Pilná 
(Lucy), Ladislav Srrwljak (Macheath) a Bohunka Kuklová (Polly). (rt) 

. Foto Hana Rysová 

, Hry Václava Havla lie zhlédno~t 
'k du v Českém Krumlove o Vl en . I kém městském divadle bude 

Ceský Krumlov (ja'9 - V. českOkr~~~~~ry Václava Havla. V pátek ~o 
zítra a v sobotu hrát pražske »?lVa~~e~~í školy Žebrácká opera, od 17 h~~ 
bude od 10 hodin představem pro. dramatizovaných textů uvede -

ak Antik6dy, které v podobě ~ěkohka z o ramů V. Havla ve foyeru divadla, 
~ej Krob (součástí je ver!llsáž rS~{9 ~od~n opět Žebrácká opera. V sobotu 
která potrvá do 7. prosmce), / d 19 hodin Zahradní slavnost. Zárukou ne
členové Divadla na ta~u sehraj o . enace známých Havlových her ,Pro
všedního zážitku jistě Je sku,tečn~st, m~~erý jako jediný uváděl na scéně J ~ho 
běhne v autentickém po?ám sou ~u'átých letech a v současné době mimo 
tvorbu už v sedmdes,~~ch a osm es 
Prahu účinkuje jen VYjlmečně. -:z...\lJ 'l. °0 \ ~ J\ , f\ <J<J IP 

Film o hře Žebrácká opera je spíš o smyslu života 
P r a h a - Dvacetiletou historii 

amatérských inscenací Žebrácké 
<:::se opery Václava Havla, na jejímž 
~ počátku stálo legendární předsta

vení v Horních Počernicích roku 
\~ 1975 a která vyústila v současná 
~ '"šetkávání Divadla Na tahu reži

, séra Andreje Kroba s dramat i
~ kem-prezidentem, shrnuje doku

ment Olgy Sommerové A znovu 
~--tebrácká opera. Václav l-favel 

C F'l patřil k jeho prvním divákům - a 
~ rozechvělé režisérce vzápětí slo-

--.žil hold. "Nejvíc se mi líbí, že to 
~ není film ani o Andreji Krobovi , 
~ ani o mně , ani o hře Žebrácká 
~ opera, nýbrž o životě a hledání 
~ jeho smyslu," řekl Havel. V této 
"""'- ("""!tOuvislosti ocenil i skladbu pro-

"""\ gramu ČT 2, která dává podob
~ým nekomerčním projektům 

lJ- prostor. 
;;;r:: V mozaice, která konfrontuje 

okolnosti a protagonisty "ilegál
ní" Žebrácké opery s jejich dneš
ní podobou, vystupují mnohé 

'- - známé osobnosti. Nedlouho před 
svou smrtí tu o svém vztahu k 
Andreji Krobovi , duchovnímu 
otci projektu, hovořila Olga Hav
lová. V jubilejním představení 
obnovené premiéry z roku 1995, 
jež dokument zaznamenává, si 
vylosoval "roli opilce" ministr 
vnitra Jan Ruml. Hlavní postavu 
Macheathe představuje Ladislav 
Smoljak, označovaný Krobem za 
"nejlepšího z českých neherců" . 

Smoljak považuje Žebráckou 
operu - adaptaci satirické hry 
Johna Gaye, jež inspirovala rov-

K prvním divákům dokumentu A znovu Žebrácká opera patřili Václav Havel a Andrej Krob; s oběma 
hovoří režisérka Olga Sommerová FOTO: PŘEMYSL FIALKA 

,~-

něž Bertolta Brechta a jejíž hav
lovskou jevištní podobu z Čino
herního klubu přenesl v roce 
1991 na filmové plátno režisér 
Jiří Menzel - za nejzábavněj ší ze 
všech Havlových her, která má 
proto i největší šanci získat si 
běžné nejširší publikum. 

Olga Sommerová, mimo jiné 
autorka portrétu Olgy Havlové 

---IN7~Rr.~----------------------------------

~vt~O,D~ .l:f .. G-1 ·1?fťG lf c'"
Na tahu s /ZebrácKou ope~ou f o S 
O~T~AVA (BA~. Od s~ětové premiéry Havlovy hry v počer
mcke ~osp?de U Čehkovských uběhlo 20 iet. Tehdy autor 
nebyl, cesky~ prezidentem a uvést zakázaného dramatika 
na sc~~u vyza,dovalo hodně odvahy. Po pražské jubilejní 
P:~.~l~re, ~tera se setkala s neobyčeným ohlasem u diváků 
pnJIzdl, DIV~dlo Na tahu i do Ostravy, kde se představí 
v DK,yltko~lce, a. S., 16.3. v 16 a ve 20 hodin. Hlavní roli 
vytvanLadlslavSmoljak. ~~ ~~~ 

pro dokumentární cyklus Gen, se 
ve filmu A znovu Žebrácká ope
ra zajímá nejen o historii této le
gendy, ale také o životní postoje 
jejích strůjců. "Při sběru materiá
lu se stane, že původní téma si 
vynutí nový, širší přesah, " při

znává režisérka, která výsledný 
sestřih zhruba desetihodinového 
záznamu dávala dohromady za 

..., , 11 , 

pomoci čtyřiceti stran psaných 
poznámek. 

Krobovu inscenaci Havlovy 
Žebrácké opery s Ladislavem 
Smoljakem v hlavní roli uvede 
Divadlo Na tahu v závěru své 
páté sezóny v sobotu 22. června 
na scéně pražského Divadla Na 
zábradlí. 

MIRKA SPÁČILOVÁ 

• Herci Divadla na tahu tleskají Václavu 
Havlovi, který jim v sobotu věnoval 
bednu šampaňského po skonL'ení veřej
né zkoušky jeho hry žebrácká opera u 
Havlovy chalupy na Hrádečku. 

Foto ČTK. - Judita Thomová 
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Představení Zebrácké opery na Hrádečku 
Premiéru žebrácké opery na 
způsob happeningu s deseti ob
razy uvedlo amatérské Divadlo 
na tahu v sobotu na Hrádečku. 
Ředitel této divadelní společnos
ti Andrej Krob inséenova1 znovu 
po dvaceti letech hru Václava 
Havla, sepsanou volně podle 
slavné hry Johna Gaye. 

VtRAJIROUSOvA, 
Hrádeček, Vlčice u Trutnqva 

ného pfedstavení této hry v Horních 
Počernicích, které se stalo jedním 
z pramenů současného proudu naší 
nezávislé kultury. Dojemné opako
vání se tedy nekonalo, soubor odve
dl solidní výkon s dosti pfefeknutí
mi, ve vylosované roli opilce se závě
rečným sloganem "Ať žije svoboda 
tisku!" si zahrál i ministr vnitra. 

Václav Havel a herci po skončeni představeni 

Hrádečkovské provedení Havlovy 
tebrácké -opery s euforizující atmo
sférou pnpomnělo dvacáté výročí le

Foto O. Němec - LN . gendárního úspěšně zakonspirova-

Andrej Krob patff k těm vyvole
ným, kdo na divadle můžou dělat 
skoro všechrio. Do stejné role obsa
dil Peachuma-Hrabětu, někdejší Pol
ly a Lucy dostaly role zkušených 
žen. Osou pfedstavení bylo Machea
tovo "děvkai'ství", které se ,,zvláštní 
směsicí drzosti, píle, humoru a uke
canosti toh_, co to- umí se ženský-

... 

LN ~ ,t1qq~ l~ 1- 11. " 
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Divadlo: Dvacet let Na tahu 

Žebrácká opera Na zábradlí 
Přesně před dvaceti lety, 1. lis
topadu 1975, proběhlo v sále 
hospody U Čelikovských 
v Horních Počernicích před
stavení hry Václava Havla 
Žebrácká opera. Následovaly 
policejní šikany mnohých pro
tagonistů i diváků. 

Jan Kerbr 

Ochotnické Divadlo Na tahu , které 
variaci tehdejšího disidenta na slav
nou Gayovu předlohu v režii Andreje 
Kroba tenkrát nastudovalo, se - na
vzdory jJroblémům, které zažívalo 
s tehdejším režimem - specialIzovalo 
na Havlovy texty i poté: v roce 1988 
například vznikla pozoruhodná video
inscenace Pokoušení. V reali zacích 
dramatikových předloh soubor pokra
čoval i po listopadu: v roce 199 1 uve
dl jeho Horský hotel, následovaly po
litická fraška Spiklenci (1992) a le-
gendární Vyrozumění (1993). -

V obnovené podobě Žebrácké . 
opery se částečně změnilo obsazení 
i in scenační postupy, někteří herci 
však "přešli" z původní jevištní verze 
do té nejnovější : napřík l ad členové 
Divadla Járy Cimrman!!' Jan Hraběta 
a· Jan Kašpar či pracovnice Divadla 
N a zábradlí Zdena Žárská. 

I 

Veřejná zkouška současného je
vištního zpracování proběhla už v lé
tě v sousedství autorovy chalupy na 
Hrádečku, kde se v epizodní roli 
uplatnil také ministr vnitra Jan Ruml. 
Ze známěj ších umělců na současné 
inscenaci participujL klauň Jiří "Bil
bo" Reidinger a především Ladislav 
Smoljak ve stěžejním partu Ma
cheathe. Ten se přiznává, že Žebrác
k o~@j~eho nejmilejší Havlovou 
hrou . Z dramatikovy tvorby ji záro
veň povaŽuje za nejsrozumitelněj ší 

pro širší vrstvy publika. Režis~i in
scenace Andrej Krob leží momentál
ně v nemocnici. se zraněnou nohou 
a Ladislav Smoljak, který ho pravi
delně navštěvuje, vytváří jakousi 
spojku mezi hereckým souborem 
a jeho "principálem" . 

O žebrácké opeře a jejích zpraco
váních Divadlem Na tahu natáčí do
kument režisérka Olga Sommerová, 
Krobov souboru věnuje I?ozornost 
také další přední český dokumenta
rista Ivan Vojnár. 

Režisér Andrej Krob v nemocnici 

»Ze všech her Václava Havla je mi 
jeho zpré!~ování Z~brácké o~ery 
nejmilejš4f: ň7<á Lad/S~~ Smoljak, 
který v nové inscenacI teto hry, na
studované Divadlem na tahu, ~á
ří ústřední roli Macheathe (v n!! h~, 
také zachycuje snímek). »p'}násl. 
dokonalé podobenství spolecnosti 
lid4 kteří obelhávají n.ť;jen o~tatn~ 
ale i sami sebe, ztráceJI SVQU IdentI
tu a při jejich boji o moc nakonec 
ul ani nelze rozeznat, kdo koho 
ovládá. f: - Příležitostně sestavova.
ný, zpola amatérský a zpola profeSI
onální soubor uvádí tebrá~ko_~ 
opero už podruhé, a to u pn7e~l
tosti 20. výročí její světové premIé
ry, kterou se právě Divadlu na t!hu 
díky chvilkovému zaz:natko.vánr k~.-
munistických normallZáto~ podan-
10 'feřejně provést 1. irstopadu 
1975 v sálku restaurace v Hor~{c~ 
Počernicích (Další představenr uz 
se poch'Opitelně konat n~mohla.) 
Současná ' inscenace, pnpravená 
znovu tehdejším režisérem Andre-
jem Krobem a po jeho úrazu d5:tvc:
řená L. Smoljakem, se bude pn bliž
ně dvakrát měsíčně reprízovat na 
scéně Divadla Na zábradlí a občas 
také v Zižkóvském divadle TCM. 

js,/oto Hana RYSOVA 

Foto Ondřej Němec - LN 

2\'J 'S \ 2..~ ~ \ 4,1\1\ · 1\~~S-ll\,\ 

mi," skvěle pfedvedl Ladislav Smol
jak. Nezávislí kapsái'i bratn Fůchové 
a půvabná Betty ukázali, že vedle 
práce s Havlovým náročným textem 
se mohou blýsknout i malé role. 

Představení nerušila ani pfemno
žená smečka psů všech ras, kterou 
s sebou pnvedli četní pfáteléa příz
nivci divadla jako životní volby. 
Všech čtrnáct obrazů Havlovy verze 
tebrácké opery uvede Divadlo na ta
hu v Praze, 1. listopadu v Divadle Na 
zábradlí. . 

Jak fekl prezident Havel, pfedsta
vení se mu líbilo. Pnpomínky měl 
pouze k drobným textovým výpad
kům některých herců. Stejně tak se 
mu hbil i ministr Ruml v roli opilce. 



Séj Barrandova Václav Marhoul hovořf s prezidentem Václavem Havlem během opékánf buřtů. 
poto CT~J.~OMevA 

Ministr Ruml si zahrál opilce 
a sklidil potlesk od prezidenta 

Za účasti autora - prezidenta ce. Během krátké pauzy mezi dvě· 
Václava Havla - se v sobotu večer ma akty se dokonce naučil i svou 
uskutečnila na louce u jeho chalu· repliku. Jeho herecký výkon sklidil 
py na Hrádečku veřejná zkouška mezi dvěma stovkami diváků na· 
jeho hry Zebrácká opera, kterou dšený potlesk. 
v současnosti zkoušf amatérské Součást( sobotnfho divaáelrifho 
Divadlo na tahu. V neobsazené odpoledne bylo i předánf »presttt· 
roli opilce bravurně zaskočil nylo· nf ceny Divadla na tahu~ - Dřevě· 
sovaný divák~ - ministr vnitra Jan ného Andreje - prezidentu Havlo· 
Ruml. vi a jeho maritelce Olze jako pro· 

Havlovu Zebráckou operu zkou· jev uznánf jejich zásluh o české 
šf Divadlo na tahu od letošnfho Divadlo na tahu. Divadlo na tahu 
června, premiéra by měla být 1. nastudovalo Havlovu Zebráckou 
listopadu v Divadle Na zábradlf. ' operu už v roce 1975. Premiéra se 

Jak řekl prezident Havel, před· tehdy konala v Hornfch Počerni· 
stavenf se mu, i přes některé chy ' ~fch, avšak inscenace byla záhy za· 
bějfe( scény, lfbilo. Připomfnky kázána. Letošnf nastudovánf je 
měl pouze k drobným textovým připraveno právě k dvacátému vý. 
výpadkům některJch herclÍ. Stejně ročf počernické inscenace. 
tak se mu [(bil i ministr Ruml v roli Veřejná zkouška pokračovala do 
opilce. pozdnfch nočnfch hodin »zahradnf 

Sám Jan Ruml si v sobotu večer slavnost(~, opékánfm buřtIÍ nad 
zahrál ve dvou jednánfch inscena· ohněm a jazzovým jam session. Ministr Jan Ruml v roli opilce. 

Ruml si v Havlově 
hře zahrál opilce 
H rád e č e k (Jek, ČTK) -

Prezident Václav Havel se spo
lu s manželkou Olgou v sobotu 
zúčastnil veřejné zkoušky své 
hry Žebrácká opéra, kterou ten· 
tokrát nastudovalo ' amatérské 
Divadlo na tahu. Divadlo hru 
předvedlo na louce ů Havlovy 
chalupy na Hrádečku . Jednu z 
dosud neobsazených vedlejších 
rolí· opilce - si přitom zahrál 
ministr vnitra Jan Ruml. 

Havel po představeni prohlásil, 
že se mu i přes některé cQybějící 
scény představení líbilo. Připo
mínky měl pouze k drobným tex
tovým výpadkům některých ber· 
ců . Spokojen byl i s Rumlovým 
výkonem, který se dokonce bě
hem krátké pauzy mezi dvěma 
akty naučil i svou repliku. 

Ruml si tak zahrál například 
po boku Ladislava Smolja~a, 
Jana Hraběty . či , Doubravky 
Svobodové. Celému souboru 

Václav Havel a šéf barrandovských ateliérů Václav Marhoul na věnoval Havel bednu šampaň
Hrádečku zůstali poté, co společně s dalšími přáteli a známými ského a s herci zůstal i při ve· 
shlédli představení Havlovy hry lebrácká opera, i na večerní opé· černím opékání buřtů a závě· 
kání buřtů a jam session FOTO: ČTK. JUDITA THOMOVÁ rečnémjam session. 

Foto CTKJ. THOMOvA 



Havlova Žebrácká opera slaví dvacet let od premiéry 
P r a h a (zat) - Novým nastudováním 

Žebrácké opery Václava Havla dnes oslaví 
dvacet let od její světové premiéry pražské 
Divadlo na tahu. Havel tehdy patřil k zaká
zaným autorům, a tak se účastníci první in
scenace, kterou Divadlo na tahu uvedlo v ro
ce 1975 v počernické hospodě U Čelikov
ských, potýkali s perzekucemi komunistické
ho režimu. 

V představení na scéně Divadla Na zábra
dlí, kde soubor režiséra Andreje Kroba hraje, 
vystoupí jako host v roli lupiče Macheatha 
Ladi slav Smoljak. "V Žebrácké opeře, která 
je mi z Havlových her nejmilejší, se nádher
ně a hodně žvaní," vysvětluje, proč výjimeč-

. ně účinkuje mimo Divadlo Járy Cimrmana . 

. "Ředitelem Divadla na tahu je Andrej Krob, 
kamarád, který strávil v našem divadle řadu 
!t:t. V režii téhož Kroba se mi buzarem vra
cejí všechna má režijní pochybení, která ho 
v našem divadle nemohla minout - trpím tak 
pod jeho rukou, jako by to byla má vlastní." 
Krob se ovšem premiéry nezúčastní, neboť si 
zlomil nohu a závěr zkoušek řídil z nemocni
ce telefonicky. 
Zřizovatelem Divadla na tahu je sdruženi 

Originální Videojournal, který vydal publi
kaci mapující dvacet let souboru; v produkci 
Videojournalu toči Olga Sommerová doku
ment o Žebrácké opeře. 

Ladislav Smoljak jako Macheath v Žebrácké opeře, kterou s Divadlem na tahu nastudoval 
režisér Andrej Krob FOTO: MA FA - MICHAL RŮ:lICKA 

Před dvaceti 
lety - 1. listo

padlJ 1975 - se 
odehrála v diva
delním sále hos
pody U Čelikov
ských v Horních 
Počernicích pre
miéra (a zároveň 
i derniéra) Hav-
lovy Žebrácké 
opery, kterou 
tenkrát »secviči-
10« Divadlo na 
tahu. Po dvaceti 
letech se k .ní 

ur,oven sveno protejSKU. _ 

Štír (24. říjen - 22. listopad) 
Všechno dělejte klidně 
a důkladně : Vaši klienti ,-c,C ocení solidní zevnějšek 

~ a staré dobré způsoby, 
které se dnes tak málo 
používají. 

Střelec (23. listopad - 21. prosinec) 
Nedorozumění s cizími 
lidmi vám pokazí náladu \ ' 

~ a zkomplikuje jinak bez- ~\" 
~ problémové situace. Se-o 

soubor složený z neprofesionálních herců a lidí, kteří mají 'k divadlu 
blízko, 1;ase pod režijním vedením u'měleckého vedoucího a režiséra 
Andreje Kroba, vrací. Inscenace, která nemá být rekonstrukcí té pů
vodní, se v nepravidelných intervalech zkoušela od jara a poprvé se 
objeví na jevišti Divadla Na Zábradlí dnes, ve čtvrtek a v pátek bude 
mít své další premiéry. Přestože v současné době leží Andrej Krab 
v nemocnici, neboť si při zkoušce na Žebráckou Operu zlomil n'ohu 
»dálkově« pomocí radiotelefonu řídil zkoušky; pokyny režiséra tlu~ 
m~č~1 ~s~at~ím ~olegům p~~dstavit~1 ~acheatha Ladislav Smoljak. 
Onglnalm Vldeo)ournal natacel v prubehu zkoušek dokument, který 
by se měl objevit v příštím roce ve vysílání České tele.vize. Bude 
v,něm .zl!.chycena i ~tmo.sféra, která vlá~la p~i veřejné srpnové gene
ra!ce" Jez s~ o~ehrala (Jak dokumentUje smmek) v zahr.adním pro
stredl na Hradecku. (nešl, foto Přemysl Fialka 

žeňte si včas šikovného 
mluvčího nebo poradce. ~ . 

Kozoroh (22. prosinec - 20. lede';) 
Mnoho věcí se dnes mů- ~ 
že podařit. Budete se (\' 

~ však muset rozhodnout, ~ 
.-! jestli- dát přednost fi- ~ 

nančním ziskům nebo "\..:i 
přátelským vztahům. ~ 

Vodnář(21 . leden - 19. únor) ' ,~~ 
Den bude úspěšný I~ '-~. 

1. ~ a náročný. Dveře, ,na \"-.: --.. 
~7' které budete klepat, 

' )'i budou otevřené a židle 
je 'stále volná. . , 

UVI!l1 (1161 1Jr; ti. b.1 ť . fo 
~--~~----~----~~-~---------

Televize: Žebrácká opera Václava Havla po dvaceti letech 

Divadlo jako smysl života 
Dnes večer uved~ Česká televi
ze na ČT 2 ve 21.30 dokument 
režisérky Olgy Sommerové 
A znovu žebrácká opera, věno
vaný nejen loňské premiéře hry 
Václava Havla. žebrácká opera 

Dvacet let je v lidském životě pěkně 
dlouhá' doba. V divadle, kde se čas 
nepočítá na dny, měsíce a roky, ale od 
premiéry k premiéře, utíká zdánlivě 
mnohem rychleji. V listopadu loňské
ho roku uplynulo přesně dvacet let od 
okamžiku, kdy skupina divadelních 
amatérů vedená režisérem Andrejem 
Krobem (v té době pracoval jako je
vištní mistr Divadla Na zábradlí) 
uvedla v sále Kulturního domu 
"U Čelikovskýéh" v Horních Počer
nicích Havlovu adaptaci hry Johna 
Gaye Žebrácká opera: Tato skuteč
nost stála u zrodu dokumentárního 
projektu režisérky Olgy Sommerové, 
ale základní motiv ohlédnutí za ama
térským představením , které kdysi 
k údivu všech zúčastněných (herců 
i diváků) vyvolalo neuvěřitelné běs
nění tehdejší vládnoucí nomenklatu
ry, autorka rozšířila o další dimenze. 

výročí - 1. listo
padu~1995 v Di
vadle Na zábra
dlí. Promluvy 
jednotlivých her
ců Divadla. na fa-

Havlové, 
Ivana Klímy, . 
Vlasty Chramos
tové, Jiřího Dien
stbiéra i dalších 
pozvaných divá
ků všech tří před-

Václav Havel, Andrej Krob a Olga Sommerová po projekcI doku- stavení se nevzta
mentu A znovu Žebrácká opera Foto Přemysl RalkiHN hují jen ke kon

krétním divadel-
Její dokument se znovu vrací k listo
padu a následujícím měsícům roku 
1975, aby konfrontoval dnešní Diva
dlo Na tahu s jeho minulostí a doplnil 
obraz lidí, kteří dnes, stejně jako kdy
si; chodí pracovat Uak říká Andrej 
Krob) ve svém volném čase a divadlo 
se stalo smyslem jejich života. Ve fil
mu archivní černobílé záběry Origi
nálního Videojournalu z Počernic vy
tvářejí kontrapunkt generální zkouš
ce téže hry Divadla Na tahu na Hrá
dečku v srpnu loňského roku a k její 
premiéře uvedené v den dvacátého 

ním událostem.. Mají charakter 
zamyšlení nad obecnějšími otázkami 
lidskéhó života. V závěru říká Andrej 
Krob (dvě hodiny před samotnou pIe
miérou upoutaný po úrazu na nemoc
niční lůžko): ,,život je krásnej tím, že 
když už člověk padá na hubu a myslí 
si, že je všechno špatný, tak se ráno 

: proJ:mdí a najednou se raduje z úplně 
riesmyslných věcí." 

A znovu :2:ebrácká opera, vyrobil Onginální Vi
déojournal pro CT, námět, scénář, režie: Olga 
Sommerová, kamera: Jan Spáta, Josef Nekvasil, 
premiéra: 12. června, repríza: 17. června. 
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