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Divadlu sa venuje najskôr ako ochotnícky
herec a režisér v divadelnom krúžku

Štefánik v Bratislave. Palkov umelecký profil
na začiatku zásadne ovplyvní štúdium vedy

o umení na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského (1945 -  1950) a divadelná

činnosť na povojnovej Novej scéne
Národného divadla. Na Štátnom

konzervatóriu v Bratislave absolvuje
dramatický odbor (1944 -  1946).

Teoretické vedomosti si prakticky overuje
pod dohľadom skúsených divadelníkov

4 Drahoša Želenského a Márie Bancíkovej
&  v Štúdiu Novej scény. Režíruje tu svoje
í ’ prvé inscenácie.

Na konci štyridsiatych rokov sa stane
umeleckým šéfom a režisérom vznikajúceho

Divadla pracujúcich v Považskej Bystrici.
Na če o divadelníkov sa postaví ešte

v prípravnom období a neskôr sa stane
profilujúcou osobnosťou umeleckého

súboru. Najtuhšie roky schematizmu
v slovenskom profesionálnom divadle

(1950 -  1952) strávi na vojenskej
prezenčnej službe v rozhlase. Medzitým sa

už Divadlo pracujúcich presídli do Žiliny
a Jozef Palka intenzívne ovplyvňuje

a formuje jeho divadelný profil. Popri
W  povinných dramaturgických „jazdách"
V  súčasnej slovenskej dramatiky starostlivo

koncipuje a realizuje svoj náročný umelecký
program. Orientuje sa na básnickejšie

predlohy a svoje réžie rozochvieva
v lyrickejších a poetickejších tónoch. Jeho

umelecké úsilia vyvrcholia inscenáciou
Schillerovej Márie Stuartovej (1957).

Po týchto presvedčivých umeleckých
úspechoch odchádza do košického

angažmánu, kde presadzuje koncepciu
moderného divadelného jazyka

a myšlienkovo závažného repertoáru.
V hereckom súbore aktivizuje dovtedy
málo používané výrazové prostriedky

(1958 -  1963).
Krátke, no umelecky významné

intermezzo Palkovej režijnej tvorby sa
udeje na Morave v ostravskom divadle

(1964 -  1965).
Dôležité obdobie režisérovho

profesijného životopisu sa spája
s umeleckým vedením a réžiami v Divadle

poézie v Bratislave.
Znova sa vracia do súboru Novej scény,

kde priebojné profiluje jej činohernú
zložku. Koncízne a presvedčivo pozdvihne

aj tvorivý potenciál našej prvej scény,
predovšetkým umelecky vzopätou, režijne
vnútorne pochopenou a herecky detailne
prepracovanou inscenáciou Sartrovej hry

Diabol a Pán Boh (1965).
Palkov umelecký profil by bol neúplný

bez významnej etapy jeho tvorivej práce
pre rozhlas a televíziu. Svojou režijnou

tvorbou aktívne formuje tvár populárnych
bratislavských televíznych pondelkov.

Básnik javiska svojou tvorivou energiou
a silou umeleckej výpovede ovplyvnil

takmer všetky slovenské profesionálne
divadlá. Stopy jeho poetických inscenácií

ostávajú hodnotou aj inšpiračným zdrojom
pre mladú slovenskú divadelnú kultúru.

Martin Timko
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Carlo Goldoni: Benátska maškaráda, premiéra 26. 5. 1948
Nová scéna ND Bratislava
František Dibarbora, Martin Gregor
Scéna a réžia Jozef Palka

Carlo Goldoni: Benátska maškaráda, premiéra 26. 5. 1948
Nová scéna ND Bratislava
Emília Lokvencová, Marta Cernická
Scéna a réžia Jozef Palka

K inscenácii
Hra o luhárovi, ktorá je vlastne akýmsi vrcholným

uplatnením lži ako dramatického prvku v komédii a
jej povýšcn-'m na ústredný motív, patri svoj in ná.
metom takmer každej divadelnej epoche, ktorá ju svo.
j ’m spôsobom nanovo pretvára. Prečo sme si teda vy.
brali práve Goldoniho Benátsku maškarádu a prečo ju
inscenujeme?

Predovšetkým pre jej nezdolateľný optimizmus a
radosť zo života, ktorou nás pán Goldoni. zámerne vy.
chádzajúc z nevinnej lži ako zdroja humoru, priam ži
velne uchvacuje. A potom: Samotný motív lži. poému
Alarconom. olmoviteľom antického motívu lži al o ú.
stredného dramatického prvku a jeho Podozrivá práv-
da (La Vcrdad sospcchosa). cez Corneillovho I uhára,
na ktorého pôdoryse budoval i Goldoni svoju hru, pre.
konal určitý' vývin, a to n tjmil smerom k poňatiu I: i
ako charakterotvorného prvku ústrednej postavy.
Alarconov Don Garda, psychologicky kreslený Cor.
neillov Luh á r. práve tak Calderonov Dlego a luhári
mo’.iérov.skí majú vo svojej lži čosi spoločného, cha.
rakterizujúceho ju ako lož zámernú a Špekulatívnu,
sledujúcu vždy cieľ ťažiť z nej a i keď pravda udivuje
svojou pohotovosťou a krkolomnou logikou, jednak sa
nám zdá. že tento druh lži priveľmi vecnej je vždy
ako by zaťažený svo’ou negatívnou etickou pointáciou.
Je to vždy akási lož z núdze, ktorá pomáha svejmu
autorovi dostať sa z nepríjemných situácií i tým

pravé diametrálne líši od lži Goldoniovho Leli.i, ktorý
— práve naopak — používa lži. aby sa dostal do rôz.
ny<h zábavných situácií. Goldoni nás zaujme prátc
týmto osobitným poňatím lži. položenej do takmer ma.
ximálnej poioh> jej učinu, t. j. až na samú hranicu
skutočnosti a poézie. Lcliovi slúži jeho loz. ako zdroj
osobitého, len jemu vlastného umenia, čerpajúceho zo
zásob jeho bravúrnej fantázie, do ktorej sa celou svo.
iott osobnosťou sám čo najaktívnejšie zapája. Jeho lož
»e vlastne len akousi vyššie položenou skutočnosťou je.
ho vlastného život.i. pomocou ktorej premieta seba sa
mého nie do plochy nanútenej mu životom, ale ta. kam
extemporatívnym plynutím svojich nápadov seba sa.
mého práve vidí. A do tohto víru neskutočnosti strhá,
va svojou výrečnosťou i ostatných, aby ich týmto dru.
honí vlastnej poézie uchvacoval a si'm bol uchvátený.
Nakoniec sám iba ťažko rozoznáva pravdu od klamu,
až mu nakoniec sám život ukáže skutočnosť, aby ju
Lelio nevdojak opát pretvoril -na lož ako všetky ostat.
né predchádzajúce lži. i sám seba a rozplynul sa tak
ako vznikol: Pod lišiackym, pritom však zhovievavým
úsmevom pána Goldoniho na benátskom trhu. Zane
chal v nás predsa len hrejivú spomienku, a to nu je-
ho optimizmus a radosť zo života, ktorou nás pán Col-
doni očaruje už vyše dvesto rokov. Preto inscenujeme
Goldoniho Benátsku maškarádu.

Jozef Palka: K inscenácii In Bulletin Carlo Goldoni: Benátska maškaráda
premiéra 26. 5. 1948, Nová scéna ND Bratislava

Carlo Goldoni: Benátska maškaráda, premiéra 26. 5. 1948
Nová scéna ND Bratislava
Jozef Simonovič st., Marta Cernická, ?, Oľga Vronská, František Dibarbora, Martin Kolesár,
Martin Gregor, Oľga Lichardová, Ferdinand Lehotský, Juraj Sebok, Emília Lokvencová
Scéna a réžia Jozef Palka

Poznámka k inscenácii

Nastupujú najmladší. Dvadsať neznámych mladých
fudi po prvý raz vstúpi na slovenské profesionálne ja
visko. Dvadsať mladých ľudí po prvý raz prehovorí
cez rampu a vyzná verejne svoje krédo. A možno sa
bude vravieť o generácii. O jednotnosti štýlu a ideové
ho zamerania. No láto generácia neformuluje svoj ma
nifest, hoci jej program je jasný. Je to program potre
by súčasnosti, ktorého ideovým zámerom je spravodli
vý dnešok a zajtrajšok a ktorého štýlom bude účelnosť,
nevyhnutnosť a srozumiteľnosť v každej složke preja
vu. Lebo týchto dvadsať mladých ľudí formovala okrem
iného vojna. Vnucovala im svoj štýl a slová vlasí, ná
rod a sloboda doslaly u nich jasný význam.

Preto leda Vojnovič. Preto Smrť matky Jugovičov
cov. Lebo ak sa z Vojnovičovej dramatickej tvorby za
radila Smrť Jugovičovcov trvácne do svetového reper
toáru, je to predovšetkým zásluhou jej etickej náplne,
ktorej dosah ďaleko presahuje historický rámec košov-
skej bitky, do ktorého Je hra zasadená, aby mohla cez
symbolickú postavu Matky ako reprezentantky rodu a
celého národa, vyrásť v svojom konečnom dosahu
v apotéózu čistej lásky k vlasti a v mohutný, tragicky
inlonovaný hymnus o slobode.

Toto sme hľadali u Vojnovlča. Sem cielime.
J o z e f  P a lk a .

Jozef Palka: Poznámky k inscenácii In Bulletin Ivo Vojnovič: Smrť matky Jugovičovcov
premiéra 11. 6. 1948, Nová scéna ND Bratislava

Ivo Vojnovič: Smrť matky Jugovičovcov, premiéra 11. 6. 1948
Nová scéna ND Bratislava
Záber z inscenácie

Ivo Vojnovič: Smrť matky Jugovičovcov, premiéra 11. 6. 1948
Nová scéna ND Bratislava
Záber z inscenácie
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UmElGCKY JEf R REZIIER
Y PO Víl Z J KEJ BYSTRICI

K inscenácii Mladej gardy

Alexander Fadejev: Mladá garda, premiéra 1. 10. 1949
Divadlo pracujúcich Považská Bystrica
Záber z inscenácie

Alexander Fadejev: Mladá garda, premiéra 1. 10
Divadlo pracujúcich Považská Bystrica
Katrína Hrobárová, Karol Kupčík

1949

Divadlo pracujúcich otvára svoju prvú sezónu
v období pevného určeniu cesty československého
divadla. Bratislavská a neskôr teplická konferencia
dokončily etapu základnej výstavby divadla a jas
ne určily úlohy, ktoré nás v budúcnosti očakávajú.
Aktívne sa zapájame do boju o nového človeka.
Odstraňujeme prežité buržoázno-liberálne názory
na život. Odstraňujeme ich i na kultúru a umenie.
Chceme sa umením vychovať i prevychovávať.
Určovateľom hodnoty a tvorivosti našej práce, nech
je vzťah nášho javiskového diela k samotnému
životu.

Ako naše otváracie predstavenie hráme Fade-
jevovu Mladú gardu, aby sme tak dali výraz celé
mu nášmu ďalšiemu úsiliu, vybudovať v Považskej
Bystrici základňu nového robotníckeho divadla.
Alexander Fadajev vyrastal priamo v prostredí
•. evolučnej robotníckej triedy. Celé jeho dielo cha
rakterizuje prenikavý pohľad do duše sovietskeho
človeka, v ktorom objavuje nové sily a priamo po
ukazuje na samotné korene jeho prirodzeného so
cialistického povedomia. V Mladej garde jasným
spôsobom preniká až k samotnému jadru myslenia
sovietskej mládeže a poukazuje tak na príčiny jej
konania. Majstrovským spôsobom určuje základné
skutočnosti, ktoré formujú myslenie a konanie
mládeže, ktorá celým svojim spôsobom žitia je vzo
rom pokrokovej mládeži na celom svete. A tak
hrdinovia Mladej gardy nie sú len kladné typy sta
rého razenia, ktorých dramatická váha spočíva
v charakterovej odlišnosti od ostatného sveta a
v ich boji proti jestvujúcej spoločnosti. Sú oveľa
viac. Je to mládež aktívne bojujúca za práva socia
listickej revolúcie a ich sila spočíva v silnom ideo
vom povedomí a v historickom nazeraní na súčas
nú skutočnosť. A tak aj ich tragický osud nie je
výrazom bezmocnej porážky jednotlivcov, ale vý 
razom sily myšlienky, ktorá ich smrťou zocelená
vychádza posilnená do ďalšieho boja. Ich smrť je
výrazom sily mládeže, úzko spätej s pravdou svo
jej zeme.

»Mladá garda je masovou knihou dneška, ktorá
práve tak vyhovuje inteligencii, ako aj robotníckej
a roľníckej mládeži. Je akoby odpoveďou na úlohu,
ktorú nám už dávnejšie dala naša doba.<

Napísal o Mladej garde Okťábr, Moskva. Režisér
N. P. Ochlopkov preniesol toto majstrovské lite
rárne dielo podobným spôsobom na javisko, pričom
dramatickým situovaním dejov len zvýraznil jeho
zásadné rysy.

Po prvý raz z javiska Divadla pracujúcich chce
me teda my, mladi divadelníci prehovoriť predo
všetkým k mladým súdruhom z fabrík. Vieme, že
sme sa podobrali na ťažkú úlohu. Reálne sme sa
však snažili odhadnúť naše sily. Uvážili sme všetky
umelecké a technické požiadavky inscenácie. Sme
však divadlom pre robotníkov, čo nás zaväzuje hrať
vo všetkých priemyselných strediskách a chceme,
aby naše obecenstvo vidélo i vo svojom prostredí
a na svojom javisku doma, predovšetkým veľké
diela súčasných svetových spisovateľov, s ktorými
by sa inak nemohlo soznámiť. Preto sme sa sna
žili priestorové i technicky riešiť hru tak, aby sme
sa s ňou dostali aspoň na Časť javísk v  našej ob
lasti. Jednako chceme sa však s týmto dielom vy
rovnať statočne, pretože chceme, aby ste vy, sú
druhovia, spolu s nami prostredníctvom vrcholných
diel najpokrokovejších umelcov sveta prenikali
k samotnému jadru myslenia sovietskeho človeka,
priblížili si ho a tak sa ideologicky vyzbrojili do
boja o nový, lepší život.

Režisér.

E. F. Burian:
Len tí, čo skromne, radi a oddane sa zúčastňujú

na veľkolepom akte umenia, majú právo sami seba
nazývať súčiastkou divadelného vývojového diania.
Slúžiť umeniu je veľké celoživotné rozhodnutie. Nie
je to žart ani hra. Umelci, slúžiaci krásnu, nepo-
sluhujú konjunktúre.

Jozef Palka: K inscenácii Mladej gardy, In bulletin
Alexander Fadejev: Mladá garda, premiéra 1. 9. 1949
Divadlo pracujúcich Považská Bystrica

Úprimné slovo

Naše divadlo, ktoré prevzalo na seba úlohy kul
túrne obhospodarovať nielen samotnú Považskú
Bystricu, ale celé priemyselné Považie, podobralo
sa určením si tejto úlohy ako základnej, na prácu
veľmi ťažkú a zodpovednú. Kto súm nebol diva
delníkom a nepozná našu prácu, ako sa hovorí,
»z vnútra«, vie si len veľmi ťažko predstaviť ťažko
sti a obtiaže, ktoré sa pri vykonávaní našej práce
nezriedka vyskytujú. Radostne nastupujeme do
každej novej hry. S veľmi úprimným vzťahom
k samotnej práci a k nášmu publiku nastupujeme
každý večer na javisko. Sme šťastní, keď vidíme
z. reakcie publika, že to, čo sme mu adresovali z ja 
viska do hľadiska, správne chápe, že sa aktívne
našej spoločnej tvorby zúčastňuje nezriedkavým
aplauzom počas hry. Ale prečo by sme si nepri
znali, trocha trpko sa nás dotýkajú určité okolno
sti, ktoré, pretože vyplývajú z čírej neinformova-
nosti o práci v divadle, sa vám pokúsim teraz
ozrejmiť. O situácii na javisku a v miestach kam
chodíme hrávať, teda mimo Považskej Bystrice,
napísal do nášho programu už iný náš súdruh.
O ťažkostiach ktoré máme, písať hádam netreba,
pretože postupným vývojom a stále lepšou orga
nizáciou našej práce, s vedomým úsilím o ich od
stránenie, vymiznú. A napokon, nie sú nikdy ta
kého vážneho charakteru, aby sa mohly stať zá
sadnými. Ide tu však o ujasnenie si samotnej práce
každého divadelníka, teda o to, ukázať vám, ako sa
vraví, divadlo nie »ccz rampu«, ale »zpoza kulís«.
Kra kapitalizmu v našom živote vyvolala určitý
konvenčný názor na hercov, ktorý sa ešte na mno
hých miestach a veľmi okaté udržuje. Je  predsa
zarážajúce, ak vám niekto, i keď nie zlomyseľne,
vo voľnom rozhovore naznačí, že veď, ako vám je
dobre, keď nič nerobíte, len hráte divadlo.

Nože, pozrime sa z blízka na to nič nerobenie.
Pokúsim sa vám vyrátať, koľko pracovného času
treba na uskutočnenie jednej premiéry. Ilustrujme
si to na prípade dvoch hier. Jedna nech je s väč
ším obsadením, povedzme Mladá garda, jedna
s menším, povedzme dnešná Morálka pani Dulskej.
Teda predovšetkým: Na naštudovanie jednej hry.
ktorú vy si pokojne vypočujete v hľadisku, treba,
podľa jej rozsahu a závažnosti, asi tak tridsať až

päťdesiat skúšok. Teda tridsať až päťdesiat pra
covných dní. Ak rátame, že v Mladej garde bolo
zamestnaných tridsať hercov, ktorí mali štyridsať-
jeden skúšok, povedzme len päťhodinových, vyjde
nám toto číslo, ktoré si určíme pre jeho väčšiu
srozumiteľnosť v pracovných hodinách: umelecký
súbor Divadla pracujúcich spotreboval na naštudo
vanie Mladej gardy približne 6000 pracovných ho
dín. Je to číslo určené odhadom. Teraz skutkový
stav. Súbor absolvoval pri študovaní Mladej gardy
dovedna štyridsaťjeden skúšok, z ktorých každá
trvala najmenej päť hodín, na j viacej desať. Každý
člen odpracoval na Mladej garde 271 hodín, ak to
vynásobíme tridsiatimi, teda počtom účinkujúcich,
vychádza nám, že umelecký kolektív Divadla pra
cujúcich odpracoval na Mladej garde 8130 hodín.
Ak k tomu prirátame 20 predstavení, ktorých ča
sové trvanie bolo najmenej 8-hodinové, pretože
to boly zájazdy, a berieme 8 hodín za základ pri
počte pätnástich zúčastnených, musíme v tomto ča
sovom rozpätí, keď sa študovala Mladá garda,
v rozpätí 41 pracovných dní, k počtu 8130 hodín
prirátať ešte 2400 pracovných hodín, plus, najme
nej jednu hodinu denne každého člena, ktorú ve
nuje na prácu sám na sebe. (Ako napr. cvičenia
hlasu, pohyb, gymnastika .štúdium, atď.) Teda
plus 1210 hodín.'Ak rátame nutnú, najmenej dvoj
hodinovú prácu herca na roli doma, tak musíme
k tomu prirátať ešte 2420 hodín. Ak to všetko
spočítame, vychádza nám, že pri Mladej garde,
teda v rozpätí 41 pracovných dní, odpracoval
30-člcnný umelecký kolektív Divadla pracujúcich
dovedna 14.160 hodín. Ak to vydelíme, vyjde nám
číslo, nad ktorým možno mnohí z vás pokrúti hla
vou, ale ktoré je skutočné a tieto hodiny sú pre
sne zachytené v našich pracovných výkazoch:
každý člen umeleckého súboru Divadla pracujú
cich pracoval denne priemerne jedenásť hodín.
Úmyselne som nerátal k celkovému počtu odpra
covaných hodín na Mladej garde, pracovné hodiny
technického personálu, ktorý len na vyhotovení
scény Mladej gardy (je 4-členný) odpracoval 1361
hodín, prirodzene nerátajúc v to pracovné hodiny
na predstaveniach a zájazdoch. Práve tak nerátam
počet pracovných hodín na technických skúškach,
na skúškach s ochotníkmi, ktorí nám pomáhali,
ako aj pracovné hodiny krajčírov, ktorí zhotovo

vali do tejto hry kostymy. Počet pracovných ho
dín, ktoré spotrebuje uskutočnenie premiéry jed
nej hry, by istotne prekročil 16.000.

Jednásť pracovných hodin denne je istotne
úctyhodný denný pracovný výkon. Koľko ostáva
takto pracovne zaťaženému človeku na tak často
poukazovanú »zábavu« hercov, si ľahko vyrátame.
Berte prosím do úvahy aj to, že okrem nutného
odpočinku musí herec, ak by nechcel zakrpatieť,
denne čítať odbornú literatúru, ktorá sa úzko do
týka problémov jeho zamestnania.

Nechcem vás unavovať podrobným rozpisom. Po
predchádzajúcom príklade hádam stačí výsledné
číslo odpracovaných hodín pri hre Morálka pani
Dulskej, ktorú práve uvidíte, alebo ktorú ste už
videli. Pretože je to hra s menším obsadením,
časové ľahšie zvládnuteľná, mala dovedna s gene
rálnymi skúškami 26 skúšok. Výsledné číslo ce
lého pracovného kolektívu vychádza takto: 4318
odpracovaných hodín, ratujúc v to i čas strávený
pri študovaní doma, pri školení, predstaveniach,
atď. Na jednotlivca teda pri pomerne pohodlnejšom
štúdiu ako bola otváracia premiéra, podrobne roz
počítané, 10.8 hodiny.

Takto teda a toľkoto pracuje herec, o ktorom
sa traduje meštiackou spoločnosťou rozšírená fá
ma. ako ľahko žije.

Vy, súdruhovia, bojujete o to na svojom fronte.
Na fronte práce. My na svojom fronte. Na fronte
umenia. Priblížme sa ešte užšie jeden druhému.
Tesnejšie spolupracujme, aby napokon to, čo vy
vo vašej základni vyrobíte, našlo odraz v našich
umeleckých snaženiach a to, čo my, z nich vychá
dzajúc. vytvoríme v umení, našlo si nazpät, už
umelecky pretavené, cestu k vám.

Písal som tento článok v snahe oboznámiť vás
s našimi pracovnými pomermi, podmienkami a sna
hami, pretože vy z nich prijím ate už iba hotový
výrobok: divadelné predstavenie. Nemali ste ani
možnosti, ani času na to, aby ste sa s našou prá
cou soznámili. Chcel som vás preto i keď nie vy
čerpávajúco, ale predsa len informovať. Mv sa o
vašu prácu a vaše pracovné pomery zaujímame
veľmi intenzívne. Verím, že práve na tejto plat
forme oboznámenia sa so svojou prácou navzájom,
si najlepšie porozumieme.

Jozef Palka.

Jozef Palka: Úprimné slovo, In bulletin Gabriela Zapolska: Morálka pani Dulskej
premiéra 26. 1. 1950, Krajové divadlo pracujúcih Považský Bystrica

Gabriela Zapolska: Morálka pani Dulskej, premiéra 26. 1. 1950
Krajové divadlo pracujúcich Považská Bystrica
Gustáv Legéň, Ľudovít Reiter, Bohumila Horňáková-Ružičková

G. B. Shaw: Živnosť pani Warrenovej
premiéra 27. 4. 1950
Krajové divadlo pracujúcich Považská Bystrica
Emília Haľamova, Gustáv Legéň

Moliére: Scapinove šibalstvá, premiéra 29. 6. 1950
Krajové divadlo pracujúcich Považská Bystrica
Tibor Bogdan, Martin Kolesár

Moliére: Scapinove šibalstvá, premiéra 29. 6. 1950
Krajové divadlo pracujúcich Považská Bystrica
Tibor Bogdan



Ľubomír Smrčok: Dobrodinci premiéra 29. 12. 1952
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Záber z inscenácie, I. dejstvo

Georgij Mdivani: Kto je na vine?
premiéra 28. 3. 1953
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Naďa Kotršová, Jozef Bobek

Moliére: Scapinove šibalstvá* premiéra 13. 12. 1953
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Bohumila Horňáková-Ružičková, Anton Lysonek, Miroslav
Chorvát, Mária Hanúsková, Martjn Kolesar, Jaroslava
Kolesárová, Oto Horňák, Anton Duriník, Jozef Hrdý

VŽIUÍIE
umeiECKY šéf  n r ežij er

DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V A

Moliére: Scapinove šibalstvá* premiéra 13. 12. 1953
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Martin Kolesár, Oto Horňák

ŕ L:

Josef Kajetán Tyl: Lesná panpa, premiéra 31. 3. 1954
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Mária Hanúsková, Nad'a Kotršová, Elene Gegušová,
Jaroslava Kolesárová, Hana Celková, Bohumila Horňáková-Ružičková

Josef Kajetán Tyl: Lesná panpa, premiéra 31. 3. 1954
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Záber z insacenacie

Josef Kajetán Tyl: Lesná panpa, premiéra 31. 3. 1954
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Martin Kolesár, Naďa Kotršová

Ivan Bukovčan: Surovo drevo, premiéra 16. 10. 1954
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Záber z inscenácie

Ivan Bukovčan: Surovo drevp, premiéra 16. 10. 1954
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Karol Kupčík, Jaroslav Cimbalík, Pavol Jánoš, Ján Mildner
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Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Kade horí, tade hasne
premiéra 21. 11. 1954
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Naďa Kotršová, Gustáv Legéň

Ľubomír Smrčok: Puknutý mliečnik,
premiéra 17. 12. 1955
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Viktor Blaho, Eduard Bindas, Anton Lysonek

m i
William Shakespeare: Večer t roj krá ľový
premiéra 17. 9. 1955
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Bohumila Horňáková-Ružičková, Ján Gubala

William Shakespeare: Večer trojkráľový
premiéra 17. 9. 1955
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Naďa Kotršová, Ján Gubala

Fráňa Srámek: Leto, premiéra 18. 3. 1956
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Miroslav Chorvát, Hana Celková

Fráňa Srámek: Leto, premiéra 18. 3. 1956
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Ján Gubala, Naďa Kotršová

Fráňa Srámek: Leto, premiéra 18. 3. 1956
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Návrh scény Zdenék Pavel

Friedrich Schiller: Mária Stu^rtová, premiéra 12. 1. 1957
Divadlo Petra Jilemnického Žilina
Gustáv Legéň, Naďa Kotršová

Friedrich Schiller: Mária Stu^rtová, premiéra 12. 1. 1957
Divadlo Petra Jilemnického Žilina
Naďa Kotršová, Anton Duriník



Q. B. Shaw: Pekelník, premiéra 25. 1. 1958
Štátne divadlo Košice
Scéna Zdenék Pavel a. h.

DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V AKOŠICKÉ TVORIVÉ ROZCERERIE

TOinr> ;ll VÔD

Q. B. Shaw: Pekelník, premiéra 25. 1. 1958
Štátne divadlo Košice
Marián Kleis

&arel Capek: R. U. R., premiéra 18. 10. 1958
Štátne divadlo Košice
Ján Bzdúch, Ivan Rajniak, Elena Volková

William Shakespeare: Hamlet
premiéra 27. a 28. 4. 1962
Štátne divadlo Košice
Ivan Rajniak

William Shakespeare: Hamlet
premiéra 27. a 28. 4. 1962
Štátne divadlo Košice
Elena Volková, Ivan Rajniak

lýarel Capek: Biela nemoc, premiéra 6. 11. 1961
Štátne divadlo Košice
Jozef Hodorovský, Ján Bzdúch

William Shakespeare: Hamlet
premiéra 27. a 28. 4. 1962
Štátne divadlo Košice
Ján Bzdúch, Ivan Rajniak

lyiaxim Gorkij: Deti slnka, premiéra 12. 10. 1962
Štátne divadlo Košice
Ivan Rajniak, Zoltán László, Ján Bzdúch,
Naďa Kotršová, Elena Volková

lán Chalúpka: Kocúrkovo, premiéra 12. 9. 1959
Štátne divadlo Košjce
Návrh scény Otto Sujan

VVillíam Shakespeare: Večer trojkráľový, premiéra 5. 1. 1963
Štátne divadlo Košice
Ján Bzdúch, Ján Ondrejka, František Grissa, Nad'a Kotršová



KOŠICKÉ TVORIVÉ ROZCEREÍ1IE DIVADELNÝ ÚSTAV
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fTOJOTYCII VO D
■■■■ ■■■

.Juraj Vah: Bohovia Amsterdamu, premiéra 21. 11. 1959
Štátne divadlo Košice
Elena Volková, Oľga Hlaváčková, Ivan Rajniak

J,uraj Váh: Bohovia Amsterdamu, premiéra 21. 11. 1959
Štátne divadlo Košice
Návrh scény Ján Hanák
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Juraj Spitzer - Ľubomír Smrčok: Búrlivé leto
premiéra 11. 6. 1959
Štátne divadlo Košice
Ján Bzdúch

IXlazim Hikmet: Prvý deň sviatočný, premiéra 4. 4. 1960
Štátne divadlo Košice
Marián Kleis, Eva Roláková, Elena Volková, Peter Macko, Ján Bzdúch

|\lazim Hikmet: Prvý deň sviatočný, premiéra 4. 4. 1960
Štátne divadlo Košice
Ján Bzdúch, M. Ringelhannová, Hana Grissová, Ján Ondrejka

.Juraj Sever: Vlak nečaká, premiéra 2. 7. 1960
Štátne divadlo Košice
Naďa Kotršová, František Dadej, Elena Volková, Ján Svec

Alexander Arbuzov: Príbeh na brehu rieky, premiéra 8. 11. 1960
Štátne divadlo Košice
Záber z inscenácii

Ľudovít Filan: A bolo svetlo, premiéra 18. 2. 1961
Štátne divadlo Košice
Ján Ondrejka

Ľudovít Filan: Motýle, premiéra 3. 2. 1962
Štátne divadlo Košice
V skúšobnom období

Ľudovít Filan: Motýle, premiéra 3. 2. 1962
Štátne divadlo Košice
Scéna

Ľudovít Filan: Motýle, premiéra 3. 2. 1962
Štátne divadlo Košice
Jozef Hodorovský, Ján Bzdúch



DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V Ain» r m c a t  o r i n  » i i f u t  r

HOSŤUJÚCI REZISER

Ladislav Nádaši-Jégé: Adarry Sangala, premiéra 26. 2. 1958
Divadlo Petra Jilemnickélip Žilina
Martin Kolesár, Vladimír Šupka, Jaroslava Kolesárová, Gustáv Legéň
Réžia Jozef Palka a. h.

Ľubomír Smrčok: Magda Burčová, premiéra 4. 5. 1957
Krajové divadlo Nitra
Eliška Kováčiková, Oľga Rúfusová
Réžia Jozef Palka a. h.

Peter Karvaš: Polnočná omša, premiéra 7. 11. 1959
Divadlo Jonáša táborského Prešov
Arnošt Garlaty, Zelmíra Kačková, Elena Soltésová, Anton Baláž, Cyril Ducko,
Ivan Horský
Réžia Jozef Palka a. h.

Savva Golovanivskij: Ďaleká ozvena, premiéra 17. 12. 1960
divadlo Slovenského národného povstania Martin
Štefan Mišovic, Ján Blanský, Marica Bálintová
Réžia Jozef Palka a. h.

Ján Kákoš: Vietor do tvárí, premiéra 10. 9. 1960
Divadlo Jonáša táborského Prešov
František Papp, Štefan Servátka
Réžia Jozef Palka a. h.

Jozef Hollý: Šibal Geľo, premiéra 22. 9. 1961
Divadlp Jonáša Záhorského Prešov
Peter Šesták, Kvetá Michalcová
Réžia Jozef Palka a. h.

Bulletin k inscenácii Deviaty spravodlivý, premiéra 31. 12. 1963 Jerzy Jurandot: Deviaty spravodlivý, premiéra 31. 12. 1963
Divadlo Slovenského národného povstania Martin
Záber z inscenácie v strede Emil Horváth st.
Réžia Jozef Palka a. h.



DIVADELNÝ ÚSTAV
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HinonniE ducha  veikého r áíaika

Pavol Országh Hviezdoslav: yájnikova žena, premiéra 2. 4. 1955
Krajové divadlo pracujúcich Žilina
Eduard Bindas, Jaroslava Kolesárová

Pavol Országh Hviezdoslav:„Hájnikova žena, premiéra 18. 6. 1960
Divadlo Petra Jilemnického Žilina
Jaroslava Kolesárová, Gustáv Legéň, Viliam Roháček, Radoslav Bartoník,
Milan Fiabáne, Viktor Blaho
Réžia Jozef Palka a. h.

Pavol Országh Hviezdoslav:„Hájnikova žena, premiéra 18. 6. 1960
Divadlo Petra Jilemnického Žilina
Gustáv Legéň, Jaroslava Kolesárová
Réžia Jozef Palka a. h.

Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena, premiéra 6. 3. 1965
Krajové divadlo Trnava
Leopold Haverl, Zita Furková
Réžia Jozef Palka a. h.

Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena
premiéra 6. 3. 1965
Krajové divadlo Trnava
Jozef Mihálik, Zita Furková
Réžia Jozef Palka a. h.

PRVÁ PREMIÉRA V DIVADLE POÉZIE

LHÄJNIKOVA ŽENA
Prvou^premtérou tohtoročnej wzô- réžia (scénické aranžmán. gotický,

ny r  bretrvtevskom—Divadle poeaws^jnimický a Intonačný prejav horcov
...... .  neilustrovall príbeh, ten ho naznačo

vali ako pri rozhovoroj. „Náladové"
svietenie, občas popisné hudba a pa
tetické recitácia niektorých hercov
zasa nchormonlzovnll s koncepciou
inscenácie, Práve z hradiska PálkovFf
koncepcie treba posudzoval herecký
prejav účinkujúcich — zdá sa. že naj
viac s Aou harmonizoval prejav l»o-
poMa Háve r la. z jeho úst zhdlkHvíez-
doslavova verše Inajmtt v prvnj polo-

bola Hviezdoslavova Hájnikova Žena.
Scenár i ré líú j$KRT»raveiiwr-mal |ozef
Pálka. PáHca adaptoval Hájnikovu že
nu pre divadlo po prvý raz spolu s f.
Klllerovou-Xoskovlčovou — jeho te
rajší scenár Sa v ' hlavných črtách
zhoduje s pôvodnou dramatizáciou.
Už v dramatizácii použil Pálka ten tie
verše, ktoré posúvali dej akciou, vy
pustil opisy a lyrické pasáže i niekto
ré okrajové epizódy, pozornosť kon- __ . . . ____ ______  . t___ tceniroval na tragický príbeh Hany a ' t l e j  predvnyjm te'f’fahko. ’prt'róďwiné
Michala- C»jk J / 1 pôvodná divadelná a“  hovorovo, akodv ,v nich ani nebo-
verzia t dnalný SOepár.j Inscenovaný^ Jo, to vo In y rz ll  a hoologir
v Divadle ppéžia’ sa skončia scénou m.Ov/Prt vražde v hájovfll* a’ najmá
Súdu: Pálka ?a-tak vyhol Hvtezdosla- súd (táto scftna boln — na rozdiel od
vovmu nepravdepodobnému „tteus ox- .pre^cijAdtfiúarftip a  lonr.powmá na l-
machina" (príhoda sp MChránenyip dlvadulnejlteí.sa u»la|nU,i i.H«verlo-
panským kdčomj a teda toglcky t pri- ve hareclťé kvality. Tu mu bob rovno

cenným partnerom Slávo Žáhrédnfk —
svojim hereckým prejavom zdramati
zoval Hviezdoslavove verše a doká
zal plasticky stelesniť poetavu obhaj
cu. Záhradníkove „rozprávačská" ver
še počas celej inscenácie sa vyzna
čovali logickou Intonáciou a súčasne
a| molodlčnostou. Zo žten sa obidvom
hercom priblížila Zita Furková — Čas
to udržala civilný, vecný, rozprávač-

III ideálnemu záveru Hviezdoslavovej
epickej skladby, Vq  vnrzll. .ktorú Pál
ka inscenuj v Divadlo-poézie, vypúš-
ta z pôvodne] dramatizácie scénu
s Hanlnýml rodičmi (štvrtý obrozj a
pridáva niektoré verše, ktoré opisujú
miesto doja a vyjadrujú atmosféru.
Z Hviezdoslavovej skladby používa
tiež niektorá spevné vložky.

Možno povedať, že takáto adaptácia _ ____ .. . . _____ _ _ r ____
Hájnikovej 2»ny je práva pre Divadlo sky.tôn, nte práve drafnátickô'miesta
poézie dosť šťastná: divák môžo sle
dovať plynulú epickú kontinuita a
dať sa strhnú! | dramatickým napá-
Um, ktoré Hviezdoslavova skladba ob
sa h u je. Súčasne sa však ftut rozdiel iíá .......___
od pôvodnej dliaúteiiraý w jrz M ’ do”  kď<r iprcmtdtať čipkoví obriytý Eleny
stávajú väčšmi k slovu Hvlczdostevo- Holftrzvovcj alebo aby sa vytvorila
ve lyrické a diskurzívne verše. ..snová" atmosféra, ktorá aj tak od-

Režisér Pálka spolu ,s hopca-mi Df * pnrtrje civilnej inscenácii? Alebo pre-

Stfl1

vadte--poézie »  výtvarníkom Z. -Pav- tch-aby hercom nebolo poriadne vidno
lom sa snažil, skôr civilne vyrpzprá- do tvárí? Práve túto poslednú skutoČ-
vat d ivný  pnbeh, než predviesť Ho nosfšoth st toUť pri, ' (premfére Háj-
lluzívno na javisku. S touto koncep- nfkovej ženy v Divadle poézie usta-
clou súviseli civilné obleky účinkujú- vlčne uvedomoval
cich, rozpeóv«č*»kÝ- ton- -s~nepoptená *■ MARTIN PORUBJ*K

Martin Porubjak: Hájnikova žena.
Pravda, Bratislava 5. 10. 1967.
Recenzia divadelnej inscenácie
Hájnikovej ženy v Divadle poézie



Margita Mayerová - Jozef Palka: Ľud báseň hovorí
premiéra 10. 5. 1961
Štátne divadlo Košice
Záber z inscenácie

Margita Mayerová - Jozef Palka: Ľud báseň hovorí
premiéra 10. 5. 1961
Štátne divadlo Košice
Ján Ondrejka, Ivan Rajniak, Zoltán Lászlo

Umelecká odvalia a jej úskalia
Inscenované pásmo poézie v košickom Štátnom divadle líši sa od bet-

\  nýih  divadelných premiér. Je predovšetkým autorskou i  divadelnou od-
váhou a nečudo. že badat na dom všetky lesky i  liene, ktoré zvyknú
s umeleckou odvahou súvisieť. Ak však pre nedostatok pôvodných d i
vadelných diel k sviatku KSČ rozhodli sa M. M a y e r o v á  a J. P a lk a
(režisér pásma) vyriešiť tým, že sami zložili z mnohorakých básni akúsi
kantátu o jubilantke — strane, t ’ eba oceniť ich čin. Zial. človek je po
predstavení troška rozpačitý: tlieska odvahe, ale vytýka nespracovanom.

Margita Mayerová - Jozef Palka:
£ud báseň hovorí, premiéra 10. 5. 1961
Štátne divadlo Košice
Naďa Kotršová, Zoltán Lászlo

Celé pásmo Ľ u d  b á s e ň  h o v o 
r í .  to sú rozštvrtené a rozpoltené
básne Majakovského, Nezvala. Surko-
va, Bendovej, Žáryho, Wolkera a
iných. Divadlo sa začína milým po
zdravením jubilantov-komunistov. po
tom v retrospektíve ukazuje sa vý
vin udalosti, ktorý začína a vrcholí
Októbrovou revolúciou. Naozaj tu
všetko vrcholí. Dramaticky je situ
ácia natoľko vyostrená, že sa je j žiad
na ďalšia partia v pásme nevyrovná.
Majakovského Ľavý pochod sa ešte
zopakuje, to má byť náš Február,
vyostrí sa nim na chvíľu aj dej. ale
tu už skutočne naposledy. Okupácia,
oslobodenie a nové dni striedavo zo
brazované slohami z Mihálikovho
Spievajúceho srdca a Nezvalo vho
Spevu mieru, to už je jedna rovina,
ktorú iba troška prevyšuje úryvok
zo Žáryho poémy Ikar večne živý. V
celom slede básnických obrazov sa
zbytočne opakujú niektoré nálady a
myšlienky. Ak s divákom Majakov-
vského verše mocne zalomcovali,
vrh li ho do prúdu udalostí, naraz má
ten istý divák čudný pocit, že ho
z toho veľkého diania ktosi neprá
vom vylúčil 8 cíti sa ako od zeme
odtrhnutý. Na vine je  nesúrodé lib 

reto a tiež režisér. Pásmo sa stalo
obeťou formy.

Pravda, to všetko súvisí aj s tým.
že v košickom divadle je málo doo-
rých recitátorov. Poézia v nepoetic-
kom podaní nevie Človeka dosť za
ujať a vari preto je  tu toľko náhra
diek. Sú tu dobré miesta a herci, kto
r í  zaujmú — t. Rajniak, J. Ondrejka,
J. Cunderliková. B. Petrík i N. Kotr-
šová vedeli v nejednej básní zaodieť
autorove myšlienky do prostých,
správnych tónov. Títo herci sami po
tvrdzujú. že skutočnou hodnotou mô
že byt v divadle len slovo a pohyb.
Všetko ostatné je  len vtedy pekné
a dobré, ak sl básnické slovo môže
na javisku spĺňať svoje poslanie.
Ťažko je chcieť od diváka, aby sa
zamýšľal nad ideou básni, dal sa ni
mi viesť, ak je na javisku chaos.

Košičania sa podujali na experi
ment. Vyskúšali svoje umelecké vlo
hy na poézii. Uvedené pásmo doku
mentuje snahu o dramatické zobra
zenie bojového pochodu našej stra
ny. Škoda-preškoda. že všetko, čo sme
videli na javisku, nebolo také prosté
a logické, také strhujúce, ako bývajú
veľké udalosti v skutočnosti.

TIBOR FERKO

Tibor Ferko: Umelecká odvaha
a jej úskalia. Pravda, Bratislava
23. 5. 1961
Recenzia

Erich Gúnther: Sny
Peter Hirche: Najpodivuhodnejšia ľúbostná príhoda na svete, premiéra 27. 1. 1966
Divadlo poézie Bratislava
Jozef Ligda, Zora Kolínska, Hilda Michalíková, Leopold Haverl, Ľudmila Krajíčková

Erich Gúnther: Sny
Peter Hirche: Najpodivuhodnejšia ľúbostná príhoda na svete
Premiéra 27. 1. 1966, Divadlo poézie Bratislava
Leopold Haverl, Hilda Michalíková

Fiodor Michajlovič Dostojevskij:
Biele noci, premiéra 6. 1. 1966
Divadlo poezie Bratislava
Zora Kolínska, Jozef Ligda

Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Biele noci, premiéra 6. 1. 1966
Divadlo poézie Bratislava
Jozef Ligda, Zora Kolínska

Poézia a divadlo
Že poéziu možno naozaj insceno

vať tak, aby výsledný tvar nepôsobil
literárne — to dokázal režisér Jozef
Páika v Divadle poézie inscenáciou
veršov Miroslava Válka, nazvanou
Zvony na nedelu. V Inscenácii po
užili básne zo zbierok Dotyky. Ne
pokoj a Milovanie v huse| koži.

Válkova poézia pôsobila vždy dosť
racionálne (v tom dobrom zmysle
slova), ale ak to spočiatku boli viac
nostalgické úvahy v „pocitovej“  po
lohe. dnes sa v jeho básňach Čas
tejšie zjavuje neistota, relativita hod
nôt a poznania, hrozba Istoty smrti,
a básnikov výraz dospieva od počia
točnej subtíinostl k silnej expresív
nosti. Zväčšuje sa filozofická hĺbka,
problemalika je všeobecnejšia a zá
roveň sa zvyšuje aj miera básnikovej
úprimnosti voči sebe samému. Válka
dnes zaujíma viac proces hľadania
než halový výsledok; úprimnosť je
ho sebaodhaľovania spôsobuje, že aj
expresívne zobrazenie tohto procesu
pôsobí autenticky. Válek úprhnno
hľadá sám v sebe, a tým pomáha na
chádzať a) nám.

Inscenovať takúto Introvertnú poé
ziu je naozaj ťažké. Jozefovi Pálkovl
sa však podarilo využiť maximum
divadelných možností a ich vhodnou
kombináciou dokonca odhalil nové
polohy Válkovej poézie. Väčšinu bás
ní zo zbierky Dotyky mu zhudobnil
Ján MelkoviČ — treba povedať, že to
nebcla hudba ilustratívna, ale kon-
trapunktlcká, ktorá ozvláštňovala
„lite rá rnu“ atmosféru básne, posú
vala ju do inej polohy, a tým aj
dosahovala nevšedný výsledok. Kon
tra punkcia a vzájomné ozvláštňova-
nie boli vôbec charakteristické pre
Pálkovu réžUb Prejavilo sa to v ná-

vflznostl medzi zhudobnenými a re
citovanými básňami, I v javiskovom
aranžmán. Ak herec hovorí: „Bolí
sme dvaja," a  pritqm rukou objíma
flgu.ínu, konkretizuje sa zmysel ver
ša. prevdepotiôbne proti duchu kon
venčných čitateľských asociácií. Špe
cificky d lv e d - e ln e  sa zjavujú no
vé polohy a významy literárneho ma
teriálu, O divadelnom cítení režiséra
Páiku svedčí napríklad aj jeho spô
sob inscenovania'. ■ retrospektívnych
častí básní. Na.,-to, aby odlíšil re
trospektívu od ostatného „deja“ ,
využije celý arzenál divadelných
prostriedkov, zmení osvetlenie a in 
tonáciu horca, použije m ikrofón’ a
hudbu. Báseň potom získa plastícltu
v takej Intenzite, v akej sme sl ju
pr’ čítaní neuvedomili.

Scéna Zdeqka Pavla korešponduje
s czvláštňovacímí postupmi réžie.
Veľké sklá tvoria uzavretý priestor,
ktorý sa však dá meniť a aj otvárať.
Často. ■ ’ vzttíká r  slabé odzrkadlenie,
ktoré .znásobuje vnímaný obraz. Nie- c
kedy máňid 'dojem, akoby účinkujúci
boli v akomsi veľkom akváriu; pri
zmene osvetlenia sa nám Ich postavy
zdajú len ako pomyslený odraz
v skle zrkadla. Prudké otvorenie a
narušenie tohto priestoru zmení oka
mžite atmosféru, verše „priamo do
publika" pôsobia potom apelatívne.

Z účinkujúcich zaujme najmá kul
tivovaný šansónový spevácky prejav
Zon Kolínskej (je to naozaj pre
kvapenie) a radiácia Michalíkovej,
Krajíčkove). Havorleho a Záhradní
ka Treba len pripomenúť, že niekto
ré prudké prechody hercov pôsobia
neprirodzene a na vŕzgajúcej podlahe
javiska rušivo.

Premiéra Zvony na nedeľu nás
presvedčila, že Inscenovanie poézie
nemá len reprodukčný, ale aj tvori
vý význam.

MARTIN PDRUBJAK

Miroslav Válek - Jozef Palka: Zvony na nedeľu, premiéra 28. 4. 1966
Divadlo poézie Bratislava
Hilda Michalíková, Zora Kolínska, Leopold Haverl

Martin Porubjak: Poézia a divadlo.
Pravda, Bratislava 6. 5. 1966
Recenzia

Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Biele noci, premiéra 6. 1. 1966
Divadlo poézie Bratislava
Jozef Ligda, Ľudmila Krajíčková
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Ivan Bukovčan: Kým kohút nezaspieva, premiéra 30. 8. 1969
Slovenské národné divadlo Bratislava
Jozef Kroner, Oľga Sýkorová
Réžia Jozef Palka a. h.

Ivan Bukovčan: Zažeň vlka, premiéra 16. 5. 1970
Slovenské národné divadlo Bratislava
Hana Meličková, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl
Réžia Jozef Palka a. h.

Ivan Bukovčan: Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica
premiéra 20. 2. 1971
Slovenské národné divadlo Bratislava
Jozef Kroner, Elena Zvaríková-Pappová
Réžia Jozef Palka a. h.

Ivan Bukovčan: Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica
premiéra 20. 2. 1971
Slovenské národné divadlo Bratislava
Ivan Rajniak, Elena Zvaríková-Pappová
Réžia Jozef Palka a. h.

Ivan Bukovčan: Prvý deň karnevalu, premiéra 23. 4. 1972
Slovenské nácodné divadlo Bratislava
Ivan Mistrík, Štefan Kvietik
Réžia Jozef Palka a. h.

Ivan Bukovčan: Prvý deň karnevalu, premiéra 23. 4. 1972
Slovenské národné divadlo Bratislava
Záber z inscenácie
Réžia Jozef Palka a. h.

Ivan Bukovčan: Takmer božský omyl, premiéra 30. 11. 1971
Nová scéna Bratislava
Ida Rapaičová, Dušan Blaškovič, Vladimír Múller
Réžia Jozef Palka a. h.

Dramatik a režisér v tvorivom dialógu

Ivan Bukovčan: Fatamorgána, premiéra 14. a 15. 6. 1980
Nová scéna Bratislava
Ivan Letko, Teodor Piovarči, Kamila Magálová
Réžia Jozef Palka a. h.

*

Ivan Bukovčan: Luigiho srdce alebo Poprava tupým mečom
premiéra 22. 3. 1973
Štúdio Novej scény Bratislava
Naďa Kotršová, Viliam Polónyi, Jarmila Koleničová
Réžia Jozef Palka a. h.



pniKovn EXKiuzivnn in jccn n c in
DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V A

IBRTROVHO DlnBln n pnnn BOHA

Jean Paul Sartre: Diabol a Pán Boh
Slovenské národné divadlo Bratisla
Július Pántik, Ctibor Filčík
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Jean Paul Sartre: Diabol a Pán Boh, premiéra
Slovenské národné divadlo Bratislava
Záber z inscenácie

18. 12. 1965

ivadelní svátek

Jean Paul Sartre: Diabol a Pán Boh, premiéra 18. 12. 1965
Slovenské národné divadlo Bratislava
Ctibor Filčík

Slovenské národní divadlo hrálo v Brné
ned první vystoupenf činohry Slovenského národního divadla v Brná

potvrdilo správnost predpokladá 1 cílĎ. které toto téleso navzájom s čino
hrou Stálniho divadla realizuje vzájomnými zájazdy. Prnslavená bratislav
ské Insconace Sarfrova dromatu „Ofibel a pánbúh“ so pro brnčnské divá
ky stala dlvadelním svátkem.
PREDSTAVENÍ se uskutočnilo v na- '

plnôném Mahenovč divadle v sobotu
večer n tém, ktorí je neznaj! z Bra- i
llslavy. potvrdilo vysokou úroveň slo- ■
venskélio dlvadelnictvl, Palkúv oso- '
bitý pčístup k textu J. P. Sartra a znn- •
menltou povfist bratislavského číno-
berního souboru. Jean Paul Sartre po- <
važuje .Dábla a pán a b oh a“ zu pfímé
pokračovaní .Špinavých rukou“ , tFe-
brtžu se odelirává pted člyFmi sty le
ty v rozbujelé válečné histórii bojO
mezl čelnými nemeckými mfisty. Zá-
kladem její ideové osnovy je skuteč-
nost, že |e to drama o vztahu mezl
Človékem a Bohom, o vztahu človôka
k nekonečnu a absolútna v morálce.
Zlo tu stoji proti dobru a Jejlch vzá
jomné stfetání od začátku do konre
hry je v podstatô histórií vnltrnlho
stíetávání obou sl! v jedinci i ve spo
ločnosti.

.Dábel a pánbfih“ je po tŕlletém
trvám na repertoáru Činohry SND pro-
včfon po všech stránkácb. Palkova
režle pronlkla do dfeni textu I do
Sortrovy fllosoíie. O souboru Ize smfi-
le prohlásil. že ani po tčech letech
práce na nesmírné obtížné a spolo
čensky l umôlecky závažné hre nesle-
vll nie z vytčených cílfl a neosla
bil žôdnou roll zvnéjšku, ani zevnltf.
Nejvétšího úspéchu dosáhl Palka vo
spolupráci s mlstrným predstavltelem
Goctze Ctlborem Filčíkem. který sl pH-
náäí do role velícího generála herec
kou robustnost, uplatnfinou mnoho
tvárni a suverénné. Obč pŕedstavitel-
ky hlavnfch ženských rolí, Mária Krá-
lovlčová |ako Katarína a Viera Strmíš-
ková v Hlldé, vytvoFIly zajímavý pro-
stor v jevištnl koncepci hry. Škoda,
že Pántikňv Helnrlch doladil zbytečné
pMtlumený hlas až po pfestávce.

Pro druhé, nedôlnl vystoupeni urči
lo vedení činohry SND také jlž dft-
klndnô provéŕenou hru „Pštros! večí-
rek“ Ivana Bukovčana, |ejlž dopad na
diváka zftstává stále drtlvý. Maturitní

večírek po 25 lotech se stávô kon-
frontacl vnltŕních sváril aktérú. z
nlchž sl každý nese z minulosti lako
vý náklad mravní ch rozpprO, Že nenl
v podstatô schopen reáli vlastni lld-f
skou pozlci. jestliže jsme si po Sar-
troví tika li .to Jsou herci“ , platilo to
v nezmenšcne mítc l v nedéll. Opéi
vynlkajlcí Filčík. Valach a další v
Pántikovô nastudovánl nadchli Brno.
Diváci projevlll zájem o slovenské
umční a divadlo spontánnô, vtele a
bez pocítil odclzenl, které v poslední
dobé často zbytočné a násilné proni-
kají do vzájomných vzlahŕi. I líšková
konference s pfedstavltell činohry
Slovenského národního divadla pmvr-
dlla plodnou nutnosi stykfl dvou inôst
s velkýml kultúrami. /

Vladimír PA3OUREK

Vladimír Pazourek
Divadelní svátek.
Svobodní slovo,
Brno 11. 2. 1969.

Eva Malinová:
Kenneth Tynan o Diablovi
a Pánu Bohu, aj o inom.
Kultúrny život, roč. 21,
č. 45, 4. 11. 1966, s. 2.

K en n e th  T yn a n  o D iablovi
a Pánu Bohu, aj inom

Kenneth Tynan, k r itik  svetového mena a dra
maturg anglického Národného divadla, najbližší
spolupracovník Sira Lptorence Olivler a, zastavil
sa na jeden večer v Bratislave, aby uvidel
v SND predstavenie Sartrovej hry Diabol a Pán
Boh.

S veľkým záujmom sa potom spytoval
na všetko, čo súvisí s produkciou a prevádz
kou tohto — ako sa vyjadril — zaujímavého
divadla. Samotné predstavenie, v porovnaní
s parížskym, štokholmským a varšavským po
važuje za najlepšie; hra, ku ktorej nemal ten
najbližší vzťah, ho tu, v Bratislave neobyčajne
upútala. S obdivom, na Angličana neobyčajne
silnými slovami hovoril o hereckom ansambll,
menovite o výkone Ctibora FHčika v role G0-
tza. „Závideniahodné. koľko dobrých hercov me
dzi štyridsiatkou a päťdesiatkou máte, u nás to
tak z mnohých príčin nie je“ konštatoval. Spy
toval sa na repertoár, ktorý pripravujeme; Mll-
lerove Salemské bosorky považuje za jednu
z najväčších hier nášho veku — sám ich
nedávno uvádzal v Londýne. „Aká otázka
môže dnešného človeka trápiť väčšmi, ako
tá, nakoľko on patrí sám sebe a nakoľko
je povinný patriť obci, štátu, spoločnosti?"
spytoval sa v súvislosti s touto témou a aj
všetko ostatné, o čom sme sa v tej chvíli
zhovárali, bolo veľmi zaujímavé a osožné pre
našu prácu na Mlllerovej hre. Spomenula som
tiež, že uvažujeme o uvedení hry anglického
autora Petra Shajjera Kráľovská honba na
Slnce; Tynan reagoval neobyčajne vzrušene
a Živo, dokonca hneď navrhol aj obsadenie
hlavných úloh — ale to si zatiaľ ponecháme
pre seba. Z hier, ktoré máme na repertoári
Malej scény ho. zaujala Mačka na koľajniciach,
hra josefa Topola, ktorú hodnotí veľmi vysoko
a jej spojenie s Plnterovým Milencom v jed
nom večeri považuje za veľmi šťastné. V ďalšej
časti voľného rozhovoru o všetkom možnom
okolo divadla sme zistili, že kardinálne prob
lémy sú v Londýne i v Bratislave totožné: po
treba istej katarzie v oblasti repertoáru, kde
jednou z možnosti je návrat k veľkému obdo
biu romantizmu /jednou z najbližších premiér
sezóny v SND bude Cyrano z Bergeracuj, po-

treba divadla angažovaného — p tejto súvlslos-
tl Tytan spomínal hru Cesta na Kubu, hru
o Chruščovovt a Kennedym a ďalej hru kolek
tívu piatich autorov na tému vojny vo Vietna
me, ktoré hodlá uviesť, a zaullmal sa o posled
nú prácu Petra Karvaša, autora, ktorého pozná
a ktorý le naším „domácim autorom*, dale)
spoločné trápenie — ako sme zistili — le na
rastajúca kríza návštevnosti divadla, ktorú
londýnske Národné divadlo chce v novej budo
ve [bude hotová asi o tr i rokyj rtešlt aj tým,
že lacnelšie miesta budú miesta k Javisku
najbližšie, teda opačne, ako býva zvykom, pre
tože na nich sedí publikum mladé, nalnndše-
nelšle, publikum, ktoré nechcú za nijakú cenu
stratiť /vstupné je na naše pomery neobyčajne
vysoké j.  Inak istá kríza návštevnosti podľa ná
zoru pána Tynana v nijakom smere neznamená
začiatok konca divadla, umenia jedinečného
a neopakovateľného a prácu v ňom považuje
za veľmi dôležitú a potrebnú. V tomto zmysle
musí však, podľa leho názoru, divadlo ostať
divadlom — počnúc umeleckou produk tou na
javisku a budovou končiac: odmietajú f  „Sir
Olivler and /“ / hraničné architektonické extré
my á la otáčavé hľadisko, séria javísk vedľa
seba v polkruhu a pod. j „Predstavte sl. že Vás
obložia televíznymi obrazovkami a Vy vnímajte-
čo sa deje na b oku ľ/. Ťažko obviňovať Ken-
netha Tynana ako takého z Jluzlonlzmu a ro
mantického rojčenia, keď hovorí o existencii
a budúcnosti divadla v klasickom význame to
ho slona a ťažko ho podozrievať t ako drama
turga veľmi mladej vrcholnej kultúrnej tnstr
t úde /napokon úsilie o založenie takej ustano
vizne v Anglicku slávilo úctyhodný vek —
rokovl/.

Niekoľkokrát sa pán Tynan vrátil k predsta
venlu Sartrovej hry. ktorú v našom divadle &
del. Medzi Inými komponentmi upútala jeho Py
zornosť al scéna Ladislava Vychodila, s ktorým
sl veľmi želal sa stretnúť. Rozhovor sa skon^
neskoro v noci; škoda, že nemohol byt dl"*
že ich nemohlo byť viac. Skoda, že z mnoNr
dennej návštevy v Československu mohol W
Kenneth Tynan Iba jeden večer v fíratlsiat^-
Po našom rozh' vore to môžem konštatoval l .
obe zúčastnené strany. EVA M A L 1 N 0 v J

Záber zo skúšky, scénograf a režisér v procese tvorby

Jean Paul Sartre: Diabol a Pán Boh, premiéra 18. 12. 1965
Slovenské národné divadlo Bratislava
Karol Machata, Ctibor Filčík

Jean Paul Sartre: Diabol a Pán Boh
Slovenské národné divadlo Bratislava
Záber zo skúšky
Mária Kráľovičová, Ctibor Filčík

Jean Paul Sartre: Diabol a Pán Boh, premiéra 18. 12. 1965
Slovenské národné divadlo Bratislava
Záber zo skúšky
František Dibarbora, Jozef Palka
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Max Christian Feiler: Šiesta žena Henricha VIII., premiéra 5. 3. 1966
Nová scéna Bratislava
Ivan Mistrík, Oľga Zôllnerová

Max Christian Feiler: Šiesta žena Henricha VIII., premiéra 5. 3. 1966
Nová scéna Bratislava
Záber z inscenácie, v strede Martin Gregor a. h.

Felicién Marceau: Vajce, premiéra 18. 6. 1966
Nová scéna Bratislava
Ivan Letko, Mária Cernická

Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Bratia Karamazovovci
premiéra 27. 10. 1967
Nová scéna Bratislava
Scéna Otto Sujan

Moliére: Tartuffe, premiéra 12. 11. 1966
Nová scéna Bratislava
Naďa Kotršová, Július Vašek

Moliére: Tartuffe, premiéra 12. 11. 1966
Nová scéna Bratislava
Július Vašek, Vladimír Muller

Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Bratia Karamazovovci
premiéra 27. 10. 1967
Nová scéna Bratislava
Vladimír Muller

Friedrich Dúrrenmatt: Meteor, premiéra 28. 5. 1967
Nová scéna Bratislava
Vladimír Muller, Oľga Zôllnerová

William Shakespeare: Skrotenie čertice
premiéra 29. 11. 1972
Štúdio Novej scény Bratislava
Vladimír Muller, Oľga Zôllnerová

Alexander Chazin: Hviezdy a patróny, premiéra 15. 5. 1971
Nová scéna Bratislava
Ida Rapaičová, Slavomír Drozd

Luigi Prandello: Sicílska komédia, premiéra 22. 6. 1974
Nová scéna Bratislava
Hana Kováčiková, Táňa Hrivnáková, Zita Furková, Eva Landlová,
Elena Kucháriková, Stanislav Dančiak
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