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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Najväã‰ia radosÈ je aj tak ‰kodoradosÈ
Keì francúzsky kráº ªudovít XIV, zvan˘ tieÏ “Slnko”, alebo
“Slneãn˘”, udelil v roku 1665 titul, ãi funkciu Kráºovského
divadelníka Jeanovi Baptistovi Poquelinovi, známemu ako
Moliere, znamenalo to pre dramatika veºa.
Nielen vítaná ochrana, satisfakcia, rozlet a posmelenie do

práce, ale i povinnosÈ priamo svojimi hrami a divadeln˘mi
predstaveniami prispievaÈ na príleÏitostné zábavy kráºovského
dvora. Tieto dvorné komédie boli komponované ako veºké
poeticko - v˘pravne hry. Slovo sa v nich druÏilo s hudbou a
hudba s tancom. Ne‰lo v nich o zobrazenie reality, skôr o
akúsi féeriu plnú farieb, ºúbiv˘ch melódií a poézie. Ani o
pranierovanie spoloãensk˘ch neduhov, ãi zrkadlo mravov.
VeºkoleposÈ a v˘pravny charakter inscenácií zdôrazÀovali
krásu, lásku a radosÈ. Jednoducho megalomanské farebné
rozprávky.
Na pozadí t˘chto trendov a dobov˘ch zvykov, Molierova

komédia - fra‰ka o zbohatlíckom Georgovi Dandinovi, vyzerá
ako úpln˘ kontrast. UÏ samotné meno sugeruje skôr
nemotorné pohyby (dan - din) neÏ baletn˘ ‰vih. Vo svojom
paríÏskom divadle v Palaise - Royal, Moliere túto komediálnu
fra‰ku hrával bez jej spevno - hudobného rámca (tak ju aj
vydal). Podnes sa tak hráva. V takejto podobe potom,
prirodzene, ostro vystúpili jednak jej satirické hroty ako aj jej
tzv. “suchosÈ”, ãi priam “krutosÈ”, ba i domnelá tragika. Mnohí
Molierovi súãasníci hovoria o “neºútostnom v˘smechu”, ãi
“trpkosti aÏ brutalite” a povaÏujú Chudáka manÏela za
“najnemorálnej‰iu hru” z celého Molierovho repertoáru.
Je isté, Ïe ide o pomerne drsn˘ príbeh, Ïivot v‰ak b˘va aj

tak˘. Dovolíme si skon‰tatovaÈ, Ïe samotná koncepcia diela
je zaloÏená na dobrej znalosti temn˘ch zákutí ºudskej du‰e,
pretoÏe od zaãiatku je celkom oãividné, Ïe úboh˘ Dandin
nemá nijakú ‰ancu v spleti klamstiev, intríg, fal‰e a pokrytectva
a v koneãnom dôsledku to nie je pravda, ktorá víÈazí, ale ãosi
celkom opaãné.
TakÏe tentoraz bez happy endu, hoci s úsmevom.
Sp˘tali sme sa Zuzany Martinkovej, ktorá hru vybrala a

reÏírovala.
Preão práve tento Moliere?
Po nároãnej dokumentárnej dráme Horúce leto 68 som sa

chcela sústrediÈ na ãosi ºah‰ie, dobre stráviteºné a úsmevné.
Molierove hry hrajú v‰etky divadlá uÏ vy‰e 300 rokov. Chceli
sme, myslím t˘m cel˘ kolektív, ktor˘ pripravil túto inscenáciu,
aby sa divák hlavne dobre zabavil. Hoci keì si ãlovek odmyslí
divadelnú, ãi vlastne umeleckú nadsázku, príbeh klamaného
manÏela nie je príli‰ do popuku. Najmä pre toho manÏela.
âo, okrem nenároãnej zábavy, ponúkate divákom?
Myslím si, Ïe diváci nie sú rovnako vnímaví a na kaÏdého

ãloveka predstavenie zapôsobí ináã. O to v‰ak ide. Najlep‰ie
by bolo, keby sa ºudia pobavili a zaroveÀ pouvaÏovali nad t˘m
ãi tento, zveliãen˘ príbeh je iba smie‰ny. Pre prelietavé Ïeny
nemusí byÈ nov˘ milenec, ãi partner, vÏdy lep‰í a hodnotnej‰í,
ako ten pôvodn˘. Neusilujeme sa o nijakú hlbokú
psychoanal˘zu, chceme len pobaviÈ a ak sa niekto e‰te aj
zamyslí, t˘m lep‰ie.
Ak˘ je realizaãn˘ team?
So v‰etk˘mi ºuìmi, ktorí participovali na tomto predstavení,

si ºudsky veºmi dobre rozumiem a príprava prebehla viac-
menej bez viditeºn˘ch zádrheºov. Sme ºudia a tak aj spolu
fungujeme. Tak akosi ºudsky so v‰etk˘m, ão k tomu patrí.
MôÏu diváci oãakávaÈ nieão mimoriadne?
Myslím, Ïe áno. Nás v‰etk˘ch. A pekne a príjemne stráven˘

veãer, ãi popoludnie.
ëakujeme.
Na záver vari len toºko: Poniektorí z nás vieme, Ïe najväã‰ia

radosÈ je ‰kodoradosÈ, alebo ako hovorí nepekné, hoci
pravdivé slovenské príslovie “Keì zdochla koza mne, nech
susedovi skapú dve.” NuÏ milí manÏelia, urãite sa v‰etci
te‰íme, Ïe Ïena zah˘ba Dandinovi a nie nám. Hoci ãlovek
nikdy nevie. Klaman˘ manÏel je zväã‰a posledn˘, kto sa o
tom dozvie. Na druhej strane, Dandin o tom vedel od zaãiatku
a príli‰ mu to nepomohlo.

I.Z.
***

Nové divadlo uvedlo hru Chudák manÏel. Na fotografiích od shora a zleva: Roman Kozák, Martin Bonhart, Viktor
Matejkoviã, Jan ·míd, Lenka Nováková, Erik Schwartz, Radka Tamchynová, Lenka Kimla, je‰tû jednou Radka Tamchynová
a reÏisérka Zuzka Martinková-Zná‰iková
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