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Foto popis| STAROSVĚTSKÁ ELEGANCE. Jiří (Jan Konečný), slečna Barbora (Denisa Pfauserová) 

a Michal Kern jako Saturnin v ladném tanečním pohybu. 

Mísa koblih, kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru a teta 

Kateřina s nevyčerpatelnou zásobou rčení a přísloví. Okouzlující sluha Saturnin 

je opět zde. V povedené inscenaci Divadla Na Jezerce.  

Adaptovat národem milovanou knihu Zdeňka Jirotky je věc ošemetná. Na jedné 

straně má režisér v rukou materii kovu nejryzejšího. Stačí jen letmo zapíchnout 

na jakékoli stránce a může vystavět brilantní komickou situaci, vyšperkovanou 

dialogy tak jiskrnými, že by za ně dnešní upachtění pisálkové prodali duši 

ďáblovi. Na straně druhé ovšem běda, dovolí-li si tento smělec nepoužít scénu či 

situaci, jež je tomu kterému znalci nejmilejší. Ostatně už režisér filmového a 

souběžně i seriálového přepisu Jiří Věrčák svého času prohlašoval, že jej při 

adaptaci této knihy jímala hrůza a doslova pravil, že měl pocit, jako když „sahá 

v kostele svatýmu na pindíka“.  

            Těžko říct, jaké pocity cloumaly Petrem Vackem, režisérem inscenace 

Divadla Na Jezerce, nicméně obstál bez zásadnějších výtek. Jeho převyprávění 



Jirotkova románu má všechno, co si saturninovec může přát. Švih, svěží 

inscenační nápady, lehkost a idylickou atmosféru první republiky.  

            Představení stojí a padá s hereckými výkony, přičemž v tomto punktu 

nelze mít žádných námitek. Největší pozornost je samozřejmě upřena na 

představitele titulní role Michala Kerna, který je díky své pohybové eleganci, 

živelnému, a přesto kultivovanému projevu králem večera. Jan Konečný v roli 

Jiřího Oulického je mu odpovídajícím partnerem a triumvirát hlavních postav 

uzavírá půvabná a zároveň energická Denisa Pfauserová jako slečna Barbora 

Terebová. Hříchem by ale bylo nezmínit alespoň odhodlanou Jaroslavu 

Kretschmerovou jako tetu Kateřinu, Libora Hrušku coby sarkastického doktora 

Vlacha a Martina Sittu jako dědečka. Škoda jen momentů, které z 

dramaturgického hlediska tak trochu zbytečně slouží pouze jako pomrknutí na 

znalce literární předlohy a zmíněného filmu. Těch je ale naštěstí málo a 

nemohou pokazit dojem z vkusné, odlehčené podívané, tolik vzdálené estrádní 

roztlemenosti.  

 

Saturnin. Zdeněk Jirotka. Divadlo Na Jezerce. Režie Petr Vacek, scéna a 

kostýmy Lucie Halgašová, produkce Jan Hrušínský. Hrají: Michal Kern, Jan 

Konečný, Denisa Pfauserová, Libor Hruška, Petr Vacek, Jaroslava 

Kretschmerová/ Jitka Sedláčková, Libor Hruška, Vojtěch Vodochodský. 
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