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H O D N Ý  K R A J

Rodný kraj
Tam nikdy nejsi sám
Jen tam já jsem cesty znával
K dětským hrám
Jen tam růže pro mě kvetou
proto říkám jednou větou
Všechno nám
Dá rodný kraj

Já přání mám jedno 
Přání své největší 
Přání největší 
Chci zpátky jít 
Domů
S touhou jen člověčí 
I když snad citům svým 
Muž víc se brání 
Zná své přání 
Zná své přání 
Tam žít!

Rodný kraj
Já v dálkách s sebou mám 
Každé ráno pláč i štěstí 
Já tam znám 
Těžko víc slov asi povím 
Proto říkám dvěma slovy 
Rodný kraj 
Náš rodný kraj 
MůjTodný kraj

Ž E N Y  P R O T I  V Á L C E

Dnešní premiérou se vracíme ke kořenům moderního divadla a kultury vůbec — do sta
rověkého Řecka. Zde se, více než půl století před naším letopočtem, zrodilo divadlo 
v dnešním smyslu slova. Ale ani antické divadlo se nezrodilo momentálním geniálním 
nápadem. I jemu předcházela staletí vývoje lidské společnosti a různých kultovních ob
řadů, které nabývaly stále ornamentálnější způsoby na straně jedné a zároveň se chtěli 
účinkující stále výrazněji vyslovit k současným problémům, a tak — velice stručně, 
a proto i zjednodušeně řečeno — vznikla pivní divadelní představení v Athénách, při
bližně půl století před naším letopočtem.
Starověké Řecko bylo tenkráte rozděleno na drobné státy, které tvořila vlastně jednotlivá 
města. Nejvýznamnější byly Athény a Sparta, a proto také mezi nimi vznikla velká riva
lita a od té byl již nepatrný krůček k válečnému konfliktu, který započal roku 413 před 
naším letopočtem. Situaci ještě vyostřovala ta skutečnost, že soupeřící státy měly na
prosto rozdílné vnitřní politické uspořádání. Sparta byla vždy určována přísným vojen
ským řádem a vládla v ní aristokracie, zcela protichůdně byly Athény pivním demo
kratickým státem, kde se na správě státu mohl podílet každý občan. Řadou demokratic
kých reforem bylo dosaženo toho, že zasedání ve sněmu bylo placeno, a tak i ti nejchudší 
se mohli sněmování účastnit a volit svobodné své zástupce do čela státu. Je nutno ovšem 
připomenout, že Sparta i Athény byly otrokářskými státy, kde na jednoho svobodného 
občana připadalo přibližně pět otroků, kteří byli z veřejného života vyloučeni. Stejný 
osud měly i ženy, kterým byl zakázán například i přístup do divadla.
Výrazně politický charakter veřejného života v Athénách se zcela logicky odrazil i v sa
motném divadle. První náměty ke hrám poskytly eposy Homérovy, ale při podrobnějším 
studiu her Aischylových, Sofoklových a Euripidových zjistíme, že zpracování bájných 
námětů je stále současnější a postupně pronikají do her i látky ze současného života. 
V prvních hrách je patrný ještě náboženský vliv „odevzdání se člověka osudu“, později 
se i myšlenkové vyznění zcela obrací a dramatický hrdina bojuje za svůj osud a často 
přímo proti bohům — například Prométheus.
Vrchol političnosti divadla ve starověkém Řecku přináší komediální tvorba Aristofanova, 
který žil v letech 444—388 před naším letopočtem. I když byl občanským názorem spíše 
nakloněn ke konzervatismu, jeho komedie (ze čtyřiceti se nám zachovalo jedenáct) jsou 
reálným odrazem athénské současnosti. Sama skutečnost, že do popředí svých her staví
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ženy jako hrdinky v době, kdy byly vlastně postaveny mimo společenský a politický ži
vot, dokládá jeho demokratický názor na yývoj společnosti. Jeho satirický pohled byl 
značně bezohledný, neváhal na jeviště postavit současné politiky i kolegy dramatiky 
a ukázat na jejich nedostatky. Divadlo bylo pro něho očistným prostředkem, pomocí kte
rého se má zdravá společnost zbavovat všeho, co brzdí její rozvoj.
Jako současník válek se Spartou zastával tendenci smíru obou znepřátelených států. Do
kladem toho jsou komedie Mír a především Lysistrata. Jak živý a stále trvající problém 
vytvořil Aristofanes v této hře dokazuje skutečnost, že Lysistrata žije na jevištích ce
lého světa již více než dvě tisíciletí. Prošla řadou adaptací do nejrůznější žánrů divadel
ních i filmových a svědčí o odvěké lidské touze žít v  míru. Své poselství vyslovuje hra 
komediálními prostředky, ani my nechceme zastírat, že smyslem našeho představení by 
měla být především zábava, ale ta nikdy nevylučuje závažnou myšlenku.
Proto jsme vybrali adaptaci mladých českých autorů — textová stránka je dílem známé
ho karikaturisty Vladimíra Renčína, hudbu složil Jindřich Brabec a zpěvní texty Hana 
Čiháková. Věříme, že právě jejich úprava přiblíží Aristofanovo poselství dnešním divá
kům bez ohledu na datum jejich narození. kb
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NEJKRÁSNĚjŠÍ VÁLKA
Muzikál o dvou dílech na motivy Aristofanovy Lysistraty 
Zpěvní texty: Hana Čiháková

Dirigent: Ladislav Matějka Asistent režie: Karel Čepek

Režie: Alois Müller j. h. Asistent choreografie: Alice Kvasnicová

Choreografie: Zdeněk Boubelík j. h. Sbormistr: Josef Kubenka

Výtvarník scény a kostýmů: Václav Kábrt Korepetitor: Květa Millerová 

Dramaturg: Vojtěch Kabeláč

Vedoucí výroby a technického provozu ing. Ivan Bílek, vedoucí výroby kostým ů: Eliška Zapletalová, 
vedoucí dekoračních dílen: ing. Otto Gruszka, jevištní m istři: J iř í  Vaněk, V áclav Plachý, m istr 
osvětlení: Milan Kubala, m istr elektroakustiky: Bořivoj W ojnar, m istr vlásenkárny: Vojmil N ytra, 
m istr rekvizitárny: Eva W iesnerová, m istr garderoby: Zlata Nezhybová.

Lysistrata DAGMAR HLUBKOVÁ
Phoebé HANA HRADILOVÁ

Myrtyla ILENA FLAKOVÁ
Andria KARLA DIVÁKOVA

Erodiké HALINA KUBECZKOVÁ
Xaverie ILONA SIMANDLOVÁ 

SOŇA HLAVÁČOVÁ
Kalonika MARIE DVORNÍKOVÁ
Glykera ALICE HAJDOVÁ

Chrysida BOHUMILA FISAROVÁ
Pamfilé VÉRA PROCHÁZKOVÁ

Radní KAREL LUPÍNEK
Thukid MILOŠ TOLAŠ

Lukianos JAN VYORÁLEK
Heybalides ZDENEK RŮŽIČKA

Julián KAREL ČEPEK 
MIROSLAV DVORNÍK

Damianos zasloužilý umělec JOSEF KOBR 
FRANTIŠEK NÁVRAT

Vydridos MIROSLAV DVORNÍK 
KAREL ČEPEK

Aristidos JAN DRAHOVZAL 
KVĚTOSLAV MATÉJKA

Cecilios ALOIS ČERVENKA
Filokomos IVO MELKUS

Kratinos STANISLAV ŽIZKA
Sparťan BŘETISLAV DOSKOČIL

Představení řídí: Stanislav Muntág Text sleduje: Alena Petrová

PREM IÉRA 3. PROSINCE 1983 NA SCÉNÉ PETRA BEZRUCE  
V RÁMCI ROKU ČESKÉHO DIVADLA.



P O J Ď  S I  H R Á T

Pojď si hrát ententýny 
Pojď si žít — je čas 
Pojď už psát v písku rýmy 
Pojď se smát — je čas

Každý den pro tebe poklad skrývá 
Jen ty sám k němu klíč svůj máš 
Stačí jen když se lip kolem díváš 
Už jej znáš

Pojď si hrát ententýny 
Pojď si hrát — je čas 
Pak můžem klidně spát 
To stále smíš si přát 
Pak můžem klidně spát

Lysistrato Lysistrato 
Asi pravdu máš, Lysistrato!
Jak vám povídám 
Lásku lásku pojďme si přát 
Tu lásku tvou 
A mou
Pojďme si přát!

Ententýny pojďme si hrát 
Láskám rýmy pojďme už psát

Pojď si hrát ententýny 
Pojď si žít — je čas 
Pojď už psát v písku rýmy 
Pojď se smát — je čas 
Pak můžem klidně spát 
Pak můžem klidně spát!
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