
V,yjád~ení k DP Barbory špronglov& "Finská dramatika na českých jevištíoh". 

Dramatička se nezapře hned na 1. strúnoe své DP. Klíčová sloval Jen b,ych 

k nim přidal jeden výraz z úvodní anotace: jevištní provedení nebo jeět~ pří

padněji nlyttlmosovttus, s d~rezem ne to sovltus, tedy úprava /nejen hudební/. 

Jek m~že být to 80vitus ošidné, lze dobře doložit na K1Viho Ševcích: v Brně 

to b.Yl spln~ný sen o lidové hfe, nádavkem ryze /nebo aspo~ ještě/ finské, za

tímco v Libni zvolili /z nouze/ inscenační styl českýoh veseloher, jek 

8právn~ soudí dobová kritika. V Brně jsem /spolu s českými a posléze ve Fin

sku i s finskými diváky/ spontánně tleskal, v Libni jsem ze slušnosti před 

koncem neodešel. Zrádné dichotomii /jejíž kořeny BS s;>rávně pojmenovává: roz

dílný přístup velkých oficiálních scén, regionálních divadel e emetérskýoh 

soubor~ a politické a společensk~ vtrulence v obdobíoh dvou okupaoí a poslé

ze i po roce 1989/ dává ES přijatelné rozhřešení. -Vzhledem k tomu, s jek 

velkým česovým odstupem 8 jak rozdílnými divadelním soubory byly jednotlivá 

finské hry v českám prost~edí UVáděny, nelze konktetizovat žádnou záměrnou 

kontinuitu v insceneěním stylu." 

Po táto dílem osobní,ad hoc poznámoe po popřed~: 

Než 8Š věnuje pozornost vlastním osmi hrám, uvedeným ne českou scénu cel

kem v 18 inscenacích, stručnč charakterizuje kontext, do n~hož dotyčná hra 

/e jej! autor/ vstupují. A to dle zažité periodizace českého divadle: eD v 

letech pfed 2. světovou válkou 8 ze okupace. ~D v letech 1945-1989. OD po ro

ce 1989. Tu ~ příkladně zhodnocuje svou znalost ze studie divadelní vědp. 

Vstupu každé hf~ pak p~lpreví entrée mlniportrétem jejího autora, struč

ným obsahec hry e oharakteristikou e~~osfér.y /osobní i politicko-společenské/ 

je! v denéc divadle pfi inscenaci stávala. Zvláštč v kapitole "H.Wuolijokio

vá-finská dramatika p09rvé na českém jevišti" se ~ zdařilo postihnout milieu 

v němž k úspčchu "Nlsksvuors1:ého cyklu" přispěly ikony českého mezi válečného 

dive~le. /Ostatně tento osobitý fenomén, že totiž o ~der se zasloužily spi~e 

VýkOny herca než kvalita /e její sovitus/ hry, se v DF jeětě připonene./ Ne 

1nÍSt8 je tu pMpomenout i v DP c1 tovenou charakteristiku jednoho z šéfů ND, 
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otakare Fischere: "Hry byly vybírány nejen se zřetelem k co nejširšímu ná

rodnostnímu zastoupení, ale také podlé závažnosti myšlenkového přínosu." 

Připomínám to proto, že takový přístup považuji v případě finské dramatiky 

i dnes za jeden z relevatních Inebo alespoň možných/. 

Následuje popis jednotlivých inscenací Idramaturgie, režijní koncepce 

stc.1 a ohlasy v tisku. Na těch se potvrzuje, co sS vystihla v závěru své 

práce větami: "Jediné, co jednotlivé inscenace spokovalo a s čím se museli 

tvdrci vyrovnat, qyl finský póvod her. Ten se mohli rozhodnout b.a nebrat 

v potaz a soustředit se čistě na konkrétní text, nebo se naopak právě na 

"finskost" předlohy při její prezentaci na jevišti zaměřit." A já dodám: Kde 

tu druhou možnost Iv DP 1. a druhá etapa ODl pominuli la navíc p.ralyzoval* 

finskou identity-disk českými přílepky či inovacemi/,nedopadlo to dobře lLi

beň a částečně i u Waltariho Oarodějky/. Do jaké míry to móže platit Izda 

vóbecl u Ruhonenové,Jokely a Klemolové, to posoudit nemohu, inscenace jsem 

neViděl, OceňUji však, že těmto autordm diplomatka věnovala náležitou pozor

nost, jistě nejen proto, že mají Istejně jako jiní, v DP též zmínění, přede

vším K.Hotakainen/ větší naději na nové le ještě lepšíl inscenace než oni 

neštastní"klasičtí" autoři. ITu želím spolu s aS, že nikdo nenašel odvahu 

představit M.Canthovou, a přidal bych ještě E.-L.Mannerovou. jistě ne jako 

"dokumentární dramatičku", spíš některé její lyrické drama.1 

Závěr: O sumě náročné. vpravdě ež minuciózní práce svědčí nejen výsledky 
--~--- . 

pátrání po primárních i sekundárních pramenech v archivech a v dobovém tisku, 

ale 1 diplomamtčina schopnost pomocí vhodně zvolených reálií 1 vlastních 

soudd Ipřekladu, jevištní podobyl uvést text své DP do tak proměnného pro

středí, jakým byla česká jeviště posledních 70 let. ~ctyhodný seznam použi

tých pramend a literatury pak osvěží řada dobových fotografií. A co jako bo

hemista zvlášt ocením, je jazyková úroveň DP. Není to sběr citátd snaživě po

spojovaných autorským slovem, ale souvislý příběh na zajímavé a objevné téma. 

Již proto /a ovšem i za celou prácil navrhuji přiznat diplo~~tce známku 

výbornou. 
JB~etr Velkoborskj r 


