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Pohádka velkomississaugská

Poprvé jsem se s Nerudov˘mi Malostransk˘mi
povídkami v divadle setkal poãátkem ‰edesát˘ch let v
Divadle Na zábradlí. Pantomima Devût kloboukÛ na
Prahu mne ani tolik nelákala jako Ljuba Hermannová,
která mezi jednotliv˘mi etudami zpívala. Vlastnû jsem
tehdy o pantomimû nic nevûdûl a nevûdûl jsem ani nic
o mimovi Ladislavu Fialkovi (1931-1991), a najednou
bylo pfiede mnou devût pfiíbûhÛ prokládan˘ch ‰ansony.
Fialka se nebál ‰áhnout k biblick˘m tématÛm, coÏ bylo

tehdy dost neobvyklé. Pfiíbûh Kaina a Ábela byl hned v
úvodu. Dal‰í pfiíbûh, kter˘ mnû utkvûl v pamûti a vûzí
tam i po padesáti letech, byla Nerudova povídka Pfiivedla
Ïebráka na mizinu o panu Vojtí‰kovi a Babû Miliónové.
Tento pfiíbûh mne zaujal snad z Malostransk˘ch povídek
nejvíce. Pfiiznám se, Ïe povinná ‰kolní ãetba mne jinak
nechávala chladn˘m a T˘den v tichém domû byl pro
mne zdlouhav˘ a tûÏko jsem se pfies nûj dostal k
povídce druhé o panu Ry‰ánkovi a panu Schleglovi.
Pfiesto mi nûkteré postavy zÛstaly v hlavû jako pan
Rybáfi nebo ne‰Èastn˘ pan Vorel. Nic naplat, v té tobû
byl m˘m oblíben˘m spisovatelem NerudÛv vrstevník
Jules Verne, ale pfiiznám se, Ïe i jeho jedinou knihu z
Kanady Bezejmenná rodina jsem také nedoãetl. MoÏná
proto, Ïe Verne fandil, na rozdíl od jiného spisovatele
19. století, Jamese Fenimora Coopera, FrancouzÛm a
HurónÛm, zatímco Cooper AngliãanÛm a DelawarÛm.
Obãas se mi Nerudovy postaviãky vybavily a obãas

jsem se k nim vrátil, ale byly uloÏené nûkde stranou.
Pfied ãasem jsem dostal od Martina Machovce dvû

DVD z undergroundu. Na jednom z nich Egon Bondy
popisuje postavy z Malé Strany, kde básník a filosof
pob˘val v druhé polovinû dvacátého století. Pfiíbûhy
stejnû zajímavé, nûkdy i stejnû tragické. Vypráví o
mladé dívce Mirce Kochové, která spáchala sebevraÏdu,
podobnû jako pan Vorel. Osamocení a zároveÀ jakási
melancholie Malé Strany jsou v‰ak dnes nenávratnû
pryã.
Andrej Tarkovskij fiíká ve filmu Solaris: „Milujeme to,

co mÛÏeme ztratit!“ A my jsme skuteãnû nûco na Malé
Stranû ztratili. U Mikulá‰e se jiÏ nekonají bohosluÏby.
Krámky na Malé Stranû nahradily obchody se suven˘ry.
HospÛdky jsou plné turistÛ. Nûco zmizelo.
A pfii tom ne tak úplnû. Nûkdo jako kdyby sesbíral

mozaiku malostransk˘ch pfiíbûhÛ a pokusil se z kamínkÛ
udûlat nov˘ obraz. Smutné Nerudovy postavy v
provedení Nového divadla jako kdyby dostaly ha‰kovsk˘
humor. Pûnovka pana Vorla se najednou objeví v
ústech pana Bavora (Sasa Trentchev), z celkem
nezáÏivného T˘dne v tichém domû se stal pfiíbûh, kter˘
zastfie‰uje ostatní drobné pfiíbûhy. Pan Vojtí‰ek je
nakonec rehabilitován a neumfie jako u Nerudy. Nevím
v‰ak, jestli je Baba Milionová pro nûj nûjaké terno, ale
rozhodnû v podání Adriany Lisové je to spí‰ komická
postava, na rozdíl od ãarodûjnice v pfiedstavení v

Divadle Na zábradlí v roce 1960.
Jedin˘ tak trochu smutn˘ pfiíbûh je Hastrman o panu

Rybáfiovi (Josef âermák), kter˘ si myslí, Ïe má
drahokamy a zatím má obyãejné kamínky. Pfiedlohou
Nerudovi pro tento pfiíbûh byl francouzsk˘ emigrant a
paleontolog Joachim Barrande, po nûmÏ se jmenuje
praÏsk˘ Barrandov. Barrande strávil vût‰inu Ïivota v
Praze a Nerudova matka byla jeho hospodyní. Není
známo, odkud se nauãila francouzsky, ale mezi ní a
Barrandem se vytvofiil velice blízk˘ vztah a dokonce se
objevily teorie, Ïe Barrande je NerudÛv otec. Sbírka
Joachima Barranda, kterou odkázal Praze je dnes v
Národním muzeu je jedním z nejvût‰ích pokladÛ, které
Národní muzeum má a není bez zajímavosti, Ïe mnohé
trilobity francouzsk˘ paleontolog pojmenoval ãesky.
Jan Neruda nebyl abstinent; miloval hospody a není

divu, Ïe po skonãení pfiedstavení mûl nejeden náv‰tûvník
chuÈ na pivo a zajít do útulné hospÛdku, obzvlá‰tû kdyÏ
na pláních v Mississauze foukal ledov˘ vítr. To, co se
odehrálo pfied pár minutami v útulném divadélku uvnitfi
knihovny, vypadalo ve vzpomínkách jako pohádka -
Velká pohádka z Mississaugy, z Velké Mississaugy.
Janû Fabiánové a hercÛm Nového divadla za tuhle

pohádku dûkujeme!
(Dojmy Josefa âermáka naleznete na stranû 5)

Ale‰ Bfiezina
***

Z představení Nového divadla: nahoře zleva: Gabi Kupčíková, Karel Tamchyna, Radka Tamchynová, Martin Bonhard, Adriena Lisová, Jiří Jančárek st.;

Dole Jana Fryntová s dětmi  a Josef Čermák, uprostřed s kyticí Jana Fabiánová a vpravo sborový tanec. Foto: Maria Gabánková


