
V MOSTĚ SE DAŘÍ MLADÝM
Divadlo prscujících Most - M.Maeterlinck: MODRÝ PTÁK. 
Podle překladu Svatavy Bartošové upravili Vlastimil No
vák a  Zbyněk Srba. Režie: Zbyněk Srba Dramaturgie: 
Vlastimil Novák Scéna: Pavel Zikmund Kostýmy: Irena 
Marečková Pohybová spolupráce: Ludmila Kovářová Hud
ba : Lezem do kotle. Premiéra 1(^.10.1989.

Maeterlinckova pohádková hra se u nás hrála 1912 v 
Národním divadle v režii Jaroslava Kvapila a 1925 na 
Královských Vinohradech v režii Jana Bora. V letošní 
sezóně přišel s tímto neobvyklým impulsem - pokusit se 
o pozapomenutý text - mladý režisér Zbyněk Srba v mos
tecké činohře.

Úpravu textu provedl režisér s dramaturgem Vlasti
milem Novákem již s ohledem na možnosti souboru i vel
kého, vybaveného jeviště, vymykajícího se našim běžným 
divadelním poměrům. Srbe v tomto prostoru umí pracovat 
a často dokáže jeho nevýhody proměnit ve výhody - a vý
hod plně využít. S výjimkou úvodu a závěru inscenace ve 
vánočně vyzdobeném pokoji se celý snový příběh odehrává 
ve volném černém prostoru, jemuž dominuje obrovská zá
řivě bílá vlna - duna - přesyp, evokující cestu vzhůru, 
po níž skutečně všechny postavy putují nahoru i dolů, 
slézají překážky, mizí a znovu se vynořují, kloužou do
lů a vystupují až k nedohlednému vrcholu. A už způsob 
jejich pohybu po tomto fantaskním centrálním objektu 
předurčuje způsob hraní této pohádky.

Inscenátoři zcela vědomě realizují pohádkový pří
běh - snový, napínavý, strašidelný, veselý, zábavný, 
plný překážek i zasloužených vítězství - a přitom s 
bezpečným citovým zázemím. Černobílý základ oživují de
sítky pestrobarevných, fantastických, nápaditých kostý
mů, personifikujících duše věcí, zvířat, stromů a do
konce i abstraktních pojmů /Štěsí běhat ranní rosou, 
Štěstí nic nevědět.../. Mezi těmito "dušemi" se pohybu
jí dvě děti, Tyltyl a Mytyl, ve svých střízlivých neba-
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revných šatech a hledají modrého ptáka štěstí, jak jim 
poručila čarodějnice Beryluna... aby jej po probuzení na
lezly doma ve své kleci a darovaly tomu, kdo po něm tou
ží: nemocné Grétě. V Srbově inscenaci dívka skutečně po
vstává z invalidního vozíku, udělá pár nejistých kroků a 
vedena dětmi prochází mezi všemi těmi bytostmi až k 
vrcholu bílé vlny - cesty. Toto řešení bylo snad do jisté 
míry riskantní, ale provedeno citlivě je plně zdůvodněno 
a zcela přirozeně připomene divákům, zejména dětským, že 
postižení lide a děti žijí mezi námi, nikoli v umělé aso
ciální izolaci.

tKlasickou divadelní poučku "děti a psy nepatří na 
jeviště" učinil Srba neodolatelnou výjimkou z pravidla a 
ďo jisté míry na tomto nápadu inscenaci dokonce vybudo
val. Přivedl nejen psa, kočku a kanárka, ale hlavně asi 
desítku dětí různého věku /zhruba od čtyř do patnáctí 
let/, které organicky zapojil do jevištního života nejen 
jako roztomilý kompers a "kulisáky", ale i v rolích při
měřených jejich schopnostem. To konvenuje- jak hereckému 
pojetí Tyltyla a Mytyl /Tomáš Vacek a Jaromíra Mílová 
nejsou sice děti, ale přesvědčivě, s pohybovou erudicí 
hrají chlapce a dívku/ - tak dětskému publiku. Něžný pů
vab mají malé holčičky v modrých šatičkách, které předbí
hají, protože se užuž chtějí narodit - nebo človíček v 
kulichu s obrovským kapesníkem, který skočí do náruče 
své oběti a ne a ne se pustit /protože je Bacil rýmy/,
A tak dál. Vlastně je to neobvyklý úkol "navíc" pro čle
ny souboru - jejich profesionální zvládnutí neběžných 
rolí /Chléb, Cukr, Voda.../ se dostává do konfrontace s 
dětským reálem všude kolem. Inscenace jako celek tak os
ciluje mezi určitou artistností, atraktivitou - a přiro
zeností, sympatickou nenuceností až obyčejností. Její 
smysl i poslání je jednoduché - připomenout, oživit, uči
nit přitažlivým všechno každodenní a nenápadné, co by 
nám mohlo zkrášlit a obohatit život, kdybychom byli po
zornější ...
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Inscenace je živá skutečným zaujetím celého soubo
ru - vedle výrazné výtvarné podoby má i působivou hudeb
ní stránku s pěknými texty /nahrávka skupiny Lezem do 
kotle/. Režisér pracuje s principem stále nových a no
vých překvapeni, ale zároveň nezapomíná na citovou rov
nováhu - nejdojemnější jsou scény a dialogy o mateřské 
lásce, o vroucím vztahu k zemřelým prarodičům, kteří 
tímto způsobem žijí...

Viděla jsem reprízu s dětským publikem - bylo vý
tečné, a to i při scénách myšlenkově náročnějších. Děti 
bez zábran akceptovaly celkový tvar představení, které 
jim nepochybně něco darovalo do dalšího života. Je to 
také ideální představení pro rodiče s dětmi, jak mi v DP 
potvrdili. Škoda, že se nedá z technických důvodů při
vézt do Prahy či jinam.

Marie Boková


