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Editorial
Ivo Kristián Kubák

O tempora o hybris!
Tak málo prostoru a tolik témat k nakousnutí! Stej-
ně jako kolik čtenářů, tolik názorů. Od prvního čísla 
se k nám do redakce Hybris dostává mnoho reakcí, po-

zitivních i negativních. Ale jedno mají společné: jejich 
autoři vždy přesně ví, jak se má školní časopis DAMU 
dělat, jak má vypadat, co má obsahovat, kolik prostoru 
máme věnovat teorii, jak dlouhé mají být kritiky, s kým 
se mají dělat rozhovory, a věřte nebo ne, většina těchto 
názorů se tváří jako nevyvratitelně správné. Způsob, ja-
kým v tuto chvíli časopis děláme, samozřejmě není ten 
jediný možný, nejspíš asi ani není ideální, ale vede k jas-
nému výsledku: již potřetí držíte v ruce šedesát stránek 
textů, které se zabývají vámi. S jediným rozdílem: re-
daktoři Hybris však nikomu neradí, jak se divadlo dělá 
nebo mělo dělat. Skoro se mi chce všem těmto rejpalům 
zpupně vzkázat, že když to všechno tak dobře vědí, tak 
ať si založí časopis vlastní, konkurenční. Jak by to ale 
asi dopadlo, kdyby si každý kritik, jenž navštíví s ním 
nerezonující inscenaci, hned zakládal vlastní divadlo? 
(Ačkoliv případ Jiřího Adámka a jeho Boca Loca Lab 
ukazuje, že i tato cesta je možná.) Moje poznámka není 
míněna jako výtka, ale spíš jako povzdech nad všeobec-
ným úbytkem umělecké i společenské pokory.
V tomto čísle, které vychází naposledy pod mým vede-
ním (příště si naše recenze a polemiky budete moci pře-
číst v rámci čtyř zlomvazových speciálů Hybris-Obratel, 
jimž bude velet Brigita Lamserová), se samo od sebe, 
mezi texty, vynořilo zajímavé téma: způsob refl exe prů-
běžné divadelní praxe. Dotýká se ho totiž jak pokračová-
ní tematizované diskuse o režii, do níž tentokrát přispěli 
tři nedávní absolventi praktikující v rozličných divadlech 
po celém Česku a Slovensku, tak zprávy o dvou divadel-
ních workshopech (londýnském s Adrianem Jacksonem 

a pražském s Yoshi Oidou); podobné téma můžete na-
jít také v komentovaném rozhovoru s Markem Bečkou 
nebo ve zprávě o přednášce Marka Hlavici. Doufám, 
že vás tato tenká čer(ve)ná linie v čísle zaujme a dovede 
zdárně až na jeho konec, k obcování s Matkou č. 87. 
Ó, zpupnosti, tvoje jméno je pokora.
Nashledanou na poslední stránce!
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recenze

S blížícím se koncem letošního akademického 
roku se také v DISKu blíží závěr sezóny a pomyslného 
kralování letošních absolventů. Čeká nás Koulení, tedy 
symbolické odevzdání putovního disku nastupujícímu 
ročníku, a tím pádem i nástup nových inscenací, her-
ců, režisérů, dramaturgů, scénografů a produkčních 
do prostoru školního divadla. A protože na Koulení si 
ještě nějaký ten týden počkáme, šancí vidět první ab-
solventskou inscenaci Ibsenova Peera Gynta v režii Ada-
ma Ruta tu do prázdnin ještě pár bude.
Peer Gynt je hra o pěti dějstvích, o tom, jak šel hloupý 
norský Peer do světa, ale na rozdíl od českého Honzy 
se na konci nežije šťastně až do smrti. Hra vpravdě téměř 
nekonečná, kterou Ibsen původně psal jako knižní dra-
ma, se v DISKu podrobila mravenčí dramaturgické práci 

PEERfektní 
začátek 

nové 
sezóny

Brigita Lamserová

Kristýny Čepkové a Markéty Machačíkové. V překladu Jo-
sefa Bruknera a Josefa Vohryzka se tak hraje v řeči vázané 
zhruba dvě a půl hodiny čistého času, a to včetně čtvrtého 
dějství, které Ibsen důrazně doporučuje vypustit.
Od vchodu do sálu DISKu až po dveře do zákulisí se táh-
ne dřevěné přístavní molo, na němž se povaluje vše, co 
k němu neodmyslitelně patří, počínaje lodními můstky 
přes lana, dřevěné přístavní bedny až po rybáře. Adam 
Rut se scénografkou Magdalenou Hůlovou tak nalezli 
metaforickou a současně praktickou zkratku mezi světy, 
které Peer Gynt tak rád a především často střídá. Přená-
šet na jeviště střídavě tu norské hory, tu egyptské pouště, 
tu loď ztrácející se v mlze a jiné podobné lokality se zdá 
jako čiré bláznovství, a proto je přístavní molo jako mo-
tiv dálek nápadité řešení. Divák sice může postrádat bi-
zarnost, případně specifi čnost některých prostředí, díky 
nimž by se snáze zorientoval v příběhu, avšak na druhou 
stranu je právě touto formou nucen k aktivnímu sledo-
vání děje a vnímání veršovaných dialogů, což je ve světě 
růžových pojišťoven a zahrad štěstí  bezesporu odváž-
ným počinem, jenž si zaslouží pozornost.
Kromě toho pracuje režisér jak ve scénickém řešení, 
tak prostřednictvím hereckých projevů se znaky, které 
umožňují divákům poměrně přesně se orientovat v ději, 
aniž by sklouzával k popisnosti nebo parodii. Mám 
na mysli konkrétně scénickou konstrukci koně, kterého 
si sám Peer na jevišti postaví ze tří beden a jednoho prk-
na, a dále scénu na lodi, kde Rut pomocí výtvarných 
a verbálních příznaků jasně a vtipně určuje národnost 
Gyntových spolucestujících.
Kostýmy jsou dalším výrazným prvkem, jenž v případě 
DISKové inscenace Peera Gynta uvádí diváka do patřič-
ných prostředí a kontextů. Nedokážu sice odhadnout, 
nakolik byl konečný vzhled kostýmů zhmotněním vize 
režiséra a nakolik volnou tvůrčí rukou Anety Grňákové, 
ale i přes to bych chtěla podtrhnout především jejich 
funkčnost, jednoduchost a současně efektnost. Počáteč-
ní obrazy z norského venkova, kde všichni mají zelené 
kalhoty a bílé košile, až na Peera, který je v červeném 
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recenzenátělníku, jsou jedněmi z těch běžnějších. Co ale rozhod-
ně stojí za všimnutí, je právě zmíněná scéna z lodi, kde 
se za pomoci kostýmů pracuje s jednotlivými národnost-
mi postav, a především pak obraz Peera v království trol-
lů. Kostýmy trollů – od pasu nahoru nahých, se spodním 
prádlem naraženým na hlavu a s ponožkou, prý trollím 
ocasem, houpající se paradoxně vepředu těla – působí 
nejen velmi efektně, ale dala by se předpokládat i jejich 
praktičnost v rámci rychlého převlékání.
S kostýmy v této inscenaci souvisí také důležitý motiv 
Ibsenova Peera Gynta, a sice motiv knofl íku a knofl íkáře. 
Knofl ík je to, co se musí přetavit v jiný knofl ík. Knofl ík je 
Peer, který se nepovedl a musí to zkusit znovu. A tak jsou 
knofl íky nenápadně rozhozené do výtvarné složky celé in-
scenace. Knofl ík je úplatkem, který dává Peer Helze, aby 
se za něj přimluvila u svojí sestry Solvejg, knofl íky jsou zla-
tými penízky na náramcích arabských dívek, knofl íky jsou 
středem květiny, kterou má Peerova Solvejg ve vlasech.
Problematickou postavu knofl íkáře, tedy přízraku, který 
je neustále přítomen ve světě Peera, nahradil Rut rybá-
řem. Individuem, které se prakticky nehne z mola a ne-
únavně znovu a znovu nahazuje udici. Potud má knofl í-
kářova proměna v rybáře svoji nespornou logiku, avšak 
přerod lehce skřípe v samém závěru hry, kdy o sobě ry-
bář v klasických gumácích a pršiplášti mluví jako o knof-
líkáři, který má za úkol přetavit nemastného neslaného 
Peera na lžíci. Tento zmatek v postavě se částečně stírá 
kamenným až strojeným výrazem a herectvím Adama 
Krause, jehož rybář-knofl íkář působí, jako by byl opravdu 
z jiného světa, než je ten Peerův, a snad díky tomu má 
tedy právo být tím, čím se mu zrovna hodí; jistý zmatek 
však zůstává nadále.
Jeden z mála nejasných režijně-dramaturgických kroků 
však nemůže popřít ani zastínit většinu velmi konkrét-
ních a do detailů dotažených vizí v rámci inscenace. Je 
z ní vidět, že Adam Rut je režisér – vizionář se sklony 
k absolutnímu perfekcionismu. Současně je Rutovi vlast-
ní i naprostý cit pro rytmus, jaký by se jen u hudebníka 
dal předpokládat.

První polovina inscenace je tak z technického hlediska 
rytmizovaným střídáním scén, ve kterých je kladen velký 
důraz na hudební a pohybovou složku. Artistické výkony, 
kterých herci dosahují, bych čekala spíše od absolventů 
katedry alternativní a loutkové tvorby, než od absolven-
tů katedry činoherního divadla. I přes toto očekávání, 
anebo spíše právě díky němu, jsou pro mě pohybově-pě-
vecké výkony herců v tom nejlepším slova smyslu do očí 
bijící. Obzvláště efektní jsou především jakési voiceban-
dy, při kterých se herci doprovázejí zvuky vyluzovanými 
dupáním, cinkáním lahví a lžic. Nebo rytmizovaná roze-
hrávání jednání pomocí nejrůznějších neartikulovaných 
zvuků, tvořících symfonickou skladbu rozdováděných 
trollů. Šplhání na žebřík, který je jednou místem, kde 
se zamkne nevěsta Ingrid, podruhé stěžněm lodě, a již 
zmíněné sestavování koně z beden je pak pouhým vr-
cholem ledovce pohybové herecké práce.
Velmi silnými obrazy je Rutovo pojetí zvláštní lásky mezi 
Peerem a Solvejg, kteří kolem sebe krouží celou hru v na-
pětí, aniž by se navzájem dotkli. K prvnímu objetí milu-
jící ženy, která na Peera celou dobu věrně čekala doma, 
tak dojde až v samotném závěru hry. 
Spíše než vyslovit soud o výkonech herců se opovážím 
popsat pouze dojem, jakým na mě zapůsobili v tomto 
přestavení, a to nejen z toho důvodu, že většinu z nich 
jsem viděla pouze jednou, v klauzurních představeních. 
Bez velkého překvapení mě neobyčejně zaujal Jan Hušek 
v ústřední postavě Peera Gynta, jenž prakticky po celou 
dobu představení neopustí jeviště. Spíš než jednoznačné-
ho Peera nabízí Hušek divákovi ucelenou postavu plnou 
možností a motivací, v níž si každý najde kus z toho jaký 
byl, jaký mohl být a jaký by být nechtěl. Jeho Peer je sice 
sobeckým, na první pohled bezcitným chvástalem, ale 
někde vespod jako by byla ukryta klasická dětská hra-
vost, jako by veškeré jeho jednání bylo jenom nevinnou 
klukovinou, za kterou si nezaslouží být přetaven. Ostatně, 
není i jednou z přirozených dětských vlastností být spíše 
„pro sebe“, než „sebou samotným“? A znovu je na tomto 
místě potřeba zmínit pohybové schopnosti herců tohoto 
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recenze ročníku, z nichž nad všechny ční právě Jan Hušek, kte-
rý metá kozelce, staví stojky a přehazuje si přes ramena 
a pas svoje herecké partnerky s absolutní lehkostí.
Obzvláště těžko se mi pak mluví o ostatních hercích jed-
notlivě, neboť jejich role jsou víceméně vyvážené, avšak 
nemají ani zdaleka tolik prostoru, jaký dostal Hušek v roli 
Peera. Jsou koncipováni jako Huškovi sekundanti, přihrá-
vači v situacích, hybné součástky stroje, avšak naprosto 
detailní, přesné a nepostradatelné. I přes malý prostor je 
vidět pečlivé uchopení rozličných typů a pojetí rolí napří-
klad v Peerových ženách, tedy Ivaně Krmíčkové (Peerova 
matka), Kláře Krejsové (Ingrid), Adéle Petřekové (trollí 
princezna), Michaele Ďurišové (Anitra), Anně Císařovské 
(Helga) a samozřejmě Markétě Frösslové (Solvejg). Ve vý-
razu všech dívek je na první pohled patrný vztah, jaký 
ke Gyntovi mají, situace, do které se dostaly a se kterou 
se s povahou sobě vlastní vypořádávají. Přes velké množ-
ství postav, které tak divákovi inscenace představí, je pro 
něj snadné se v nich orientovat. A to nejen díky hereč-
kám ročníku, ale pochopitelně i díky jeho hercům.
Scéna na lodi a mnou zmiňovaní Peerovi spolucestující, 
Jan Ťoupalík (Francouz), Marek Adamczyk (Angličan), Petr 
Borovec (Němec) a Vuk Čelebić (Švéd) společně s Petrem 
Bestou objevujícím se v několika davových rolích, jsou 
stejným důkazem rozmanitosti, jako tomu je v případě 
Peerových žen. Petr Borovec navíc předvádí skvělé výkony 
v rolích krále trollů a Peerova trollího syna, kdy pomocí 
exprese dosahuje výrazu dávajícího tušit jiný svět, nežli 
je ten lidský. Stejně tomu je potom také v případě Adély 
Petřekové, jejíž Zeleně oděná (trollí princezna) je živým 
obrazem zhrzenosti a zklamané důvěry v lidského, bezcit-
ného tvora. Jako její protipól lze vnímat Ivanu Krmíčkovou 
představující matku, která svého syna něžně miluje a po-
ložila by za něj život, i když ví, co je zač.
Ibsen zastával názor, že uměním není najít odpověď, ale 
žít s otázkou. Přiznávám, že mi teď nejvíc běží hlavou 
otázka, co po takovémto zahájení sezóny ještě v DISKu 
uvidíme. Rutovu inscenaci Peera Gynta bych přirov-
nala k obrovskému stroji složenému z milionu součás-

tek. Premiéra na mě působila jako slavnostní spuštění 
právě takového ďábelského stroje, na kterém tvůrčí 
tým, bezpochyby včetně produkčních Hanuše Jordana 
a Kateřiny Hůlkové, potil krev a sdíral kůži, aniž by měl 
jistotu, že se něco někde nezadře. Nutno podotknout, 
že stroj na premiéře běžel jako hodinky, svým přiroze-
ným tempem, bez skřípění nebo pachu pálící se gumy. 
Adam Rut je bezesporu talentovaným režisérem, který 
si pro své absolventské představení vybral věru nelehký 
text. Jeho náročné požadavky však splnil, bezpochyby 
za vydatné a plodné pomoci svých dvou dramaturgyň 
– Kristýny Čepkové a Markéty Machačíkové. Bude pro 
mě velkým překvapením, pokud Jan Hušek nebude mít 
přislíbeno angažmá již na začátku čtvrtého ročníku, 
a stejným překvapením, pokud představení Peera Gyn-

ta nebudou neustále z větší části vyprodaná. Jen se mi 
zdá děsivé, a na druhou stranu pro školu velmi dobře 
mluvící, že jsou studenti DAMU schopni stvořit v mnoha 
ohledech dokonalejší inscenaci, než jaké máme možnost 
vidět na většině profesionálních scén u nás.

Henrik Ibsen: Peer Gynt

překlad: Josef Brukner, Josef Vohryzek

režie: Adam Rut

úprava: Kristýna Čepková, Martina Machačíková, 

Adam Rut

dramaturgie: Kristýna Čepková, Markéta Machačíková

scéna: Magdalena Hůlová

kostýmy: Aneta Grňáková

hudba: Jan Dřízal j.h.

produkce: Kateřina Hůlková, Hanuš Jordan, 

Václav Blumentrit

pohybová spolupráce: Blanka Burianová

hrají: Jan Hušek, Markéta Frösslová, 

Ivana Krmíčková, Adam Kraus, Petr Borovec, Klára 

Krejsová, Adéla Petřeková, Michala Ďurišová, 

Jan Ťoupalík, Marek Adamczyk, Vuk Čelebić j.h., 

Anna Císařovská j.h. a Petr Besta j.h.

Premiéra 16. dubna 2010 v divadle DISK.
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recenze

Hádam niet dramatika, ktorý by dával tak krásnu rov-
nosť šancí hercom, akým je Anton Pavlovič. Práve preto 
nie je prekvapením, že jeho hra sa objavila na repertoá-
ri absolventského ročníka Katedry činoherního divadla 
DAMU. Postavy v Čajke (Racek v preklade Leoša Sucha-
řípy), ako aj v ostatných jeho hrách, sú všetky neme-
nej hlavné ako tie ostatné, a navyše všetky prežívajú 
dramaticky bohaté vnútorné tragédie. Čechov ale tieto 
osudy skrýva do banálnych salónnych rozhovorov, čím 
je pre hercov veľkou výzvou. A v prípade tejto inscená-
cie myslím, že do značnej miery naplnenou. 

Čechov nerozvíja jeden ústredný motív, každej postave 
dáva priestor pre komplexný a veľký dramatický oblúk. 
Preto sa pri inscenovaní jeho hier dramaturgovia vyhýbajú 
škrtom a skratkám - pretože tu má každé slovo svoje mies-

Jeden Racek 
jaro udělal

Tatiana Brederová

to. Dramaturgia Milana Šotka a réžia Terezy Ludvíkovej 
tak stavili na silu textu, vyhli sa nadbytočným ozdôbkam 
a gros inscenácie preniesli na hercký súbor. O tom svedčí 
aj výtvarne veľmi minimalistická scéna a kostýmy a využí-
vanie zásadne čiernych a bielych farieb. Základom herec-
kého stvárnenia postáv by u Čechova malo byť hľadanie 
vhodného pomeru potlačovania a prepúšťania emócií, 
ktorý by zreteľne kreslil dramatický vývin postáv, nezatajil 
žiadnu jemnú nuansu, no zároveň neskĺzal do hysterickej 
a splošťujúcej „perokresby“ postáv. Asi sa zdá, že moja 
predstava čechovovskej inscenácie je skostnatelá a kon-
zervatívna, čo bez ostychu priznávam. No je to moje hlbo-
ké presvedčenie, že špecifi cká dramatická stavba hier toh-
to autora neznesie žiaden zásah a že tautológia „Čechov je 
Čechov“ je najvýpovednejšia fl oskula akú poznám. 
Ako som už spomínala, u Čechova je takmer každá posta-
va „hlavná“, divák si teda so sebou odnáša v prvom rade 
ten príbeh, ktorý mu herec najzreteľnejšie pretlmočí. Táto 
inscenácia pre mňa rezonuje predovšetkým vďaka Arkadi-
ne Marie Štípkovej. Práve jej úžasný a viac ako profesionál-
ny výkon urobil z postavy starnúcej herečky ústredný mo-
tív. U Arkadiny dochádza k množstvu rozpoltených stavov, 
ktoré je nutné pre správnu interpretáciu postavy dôsledne 
zahrať a nesnažiť sa nájsť prijateľný kompromis, použi-
teľný na všetky výstupy. Marie Štípková ako Arkadina sa 
na scéne pohybuje s čarovným sebavedomím a energiou, 
nenútene na seba upína pozornosť celého spoločenstva, 
je rodená organizátorka a zabávačka. Popri tom všetkom 
dokáže v prívaloch svojej sebestrednosti poodhaliť aj svo-
je slabé miesta, a to predovšetkým neschopnosť prijať 
svoj vek a s tým spojenú ustupujúcu kariéru a pozornosť. 
Femme fatale, krásna herečka, večne v strede pozornosti 
a obklopená slepo milujúcimi mužmi, svoje slabosti uka-
zuje predovšetkým vo vzťahu k jej dvom najbližším – sy-
novi Treplevovi a mladému šarmantnému bonvivánovi, 
milencovi Trigorinovi. 
Mladý Treplev (Jiří Suchý z Tábora) sa v úvode predsta-
vuje ako naivný začínajúci umelec, rebelujúci a tvrdohla-
vý, neschopný vnímať spoločnosť a vzťahy okolo seba 
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1 Pokorný, Vítek: Markéta Lazarová – bitva patosu a přízemnosti. In Hybris 2010.2, s. 5. Dalej iba VP.

kvôli pohlteniu svojimi neúspešnými divadelnými po-
kusmi. Pri predstavení svojej gýčovej a trápnej aktovky 
s nervóznym očakávaním sleduje divákov a ich reakcie. 
Najväčší úder mu zasadí práve Arkadina, ktorá predsta-
venie svojho syna bez úcty prerušuje a častuje urážlivý-
mi posmeškami. Jej materstvo je teda pre ňu druhotné, 
udržanie si spoločenského postavenia a úrovne vkusu ju 
v jej sebestrednosti núti priviesť vlastné dieťa do bahna 
a utopiť jeho vášne v hlbokom spoločenskom odvrhnu-
tí. Treplev odhaľuje svoju intimitu skrz umenie, ktoré 
je síce viac ako neprijateľné, no obnažený a neistý sa 
dostáva na pranier kvôli vlastnej matke. Toto poníženie 
herec Jiří Suchý z Tábora hrá v polohe infantilnej sa-
moľúbosti. Ako malý chlapec nie je schopný prijať neús-
pech a hoci odvrhuje slová vlastnej matky, ničia ho tak, 
ako dokáže iba nemilujúca matka ničiť svoje dieťa svojou 
ignoráciou a opovrhovaním jeho potrebou materského 
náručia a uznania. Poloha zraniteľného nezrelého chlap-
ca v tomto úvode funguje a veľmi ostro rezonuje, no 
v závere narúša koherenciu postavy –  Treplevova samov-
ražda zostáva pre diváka nepochopená. Hoci útok matky 
na citovo obnaženého syna vedie celkom zrejme k jeho 
uzavretiu voči okolnému svetu, postupne nachádza ces-
tu ku kariére spisovateľa. Stáva sa z neho umiernený 
a uhladený muž, dávno vyrovnaný so svojimi prvotnými 
neúspechmi. Jeho vyrovnanosť tu môže byť výsledkom 
ako rezignácie, tak aj skutočne dosiahnutia vytúženého 
úspechu. Tak či onak, záverečný výstrel tu znie ako ne-
homogénne a násilné odstrihnutie diváka od voyerského 
exkurzu do ruského vidieckeho života. Plasticita postavy 
a jeho večný zápas so sebou samým a s matkou, ktorá je 
navždy ubíjajúca časť jeho samého, sa tu bohužiaľ roz-
plýva v nevyzrelej posadnutosti vlastným úspechom.     
Marie Štípková už v inscenácii Kazimír a Karolína ukáza-
la svoju schopnosť dynamického a energického prejavu, 
ktorý ale nie je prvoplánovou komediálnou typologizá-
ciou. Aj tu prenikol stav neistoty a strachu, a to v mo-
mente, keď mala stráviť noc so zbohatlíkom Speerom. 
Svoj strach ale nedala vyznieť hystericky, no v jemných 

odtieňoch zarazenia a pochybovania v neutíchajúcich 
návaloch karnevalového veselia. Jej zmysel pre komickú 
iróniu sa zreteľne prejavil aj v Markéte, dcere Lazaro-

vej, kedy v postave rozprávačky „výsměšně komentuje 
bitvu emocí postav“1. Fakt, že Marie Štípková je rodená 
herečka hlbokomyselného intelektu a energického seba-
vedomia, dokazuje aj jej obsadenie v Tartuffovi do role 
komornej Doriny, ktorá je napriek (alebo vďaka?) svojmu 
nižšiemu spoločenskému postaveniu vždy o krok vopred 
pri odhaľovaní ľudských charakterov. 
Ako herec tragických postáv sa v absolvujúcom herec-
kom ročníku vyprofi loval Jiří Suchý z Tábora. Jeho moc-
ný hlas a dikcia naznačujú, že tento výber nebol márny. 
Menej zrejmé sú ale Jiřího schopnosti budovania rôz-
nych polôh jednej postavy. Ako v Čajke, tak aj v inscená-
cii Kazimír a Karolína výborne vykreslil svoju duševnú 
rozorvanosť, ktorej sa ale kŕčovito držal aj v momentoch 
nie najvhodnejších. Tak sa divákovi rozplýva mužská zlo-
menosť, komplex menejcennosti, pošliapané ego, zápas 
žiarlivosti a dôstojnosti, túžba po materskom teple, ne-
schopnosť prijať kritiku a iné, ktoré Jiří Suchý zhŕňa pod 
všeobsiahlu afektovanú a romantizujúcu rozhnevanosť. 
Ako som už spomínala, druhým hereckým partnerom 
Marie Štípkovej, cez ktorého rozohrávala svoje rozpol-
tené duševné stavy, je Tomáš Klus v úlohe jej mladého 
milenca Trigorina. Trigorin je mladý a šarmantný spisova-
teľ, ktorému Čechov dodal ale veľmi výraznú, no takmer 
vždy prehliadanú charakterovú nuansu cez jeho meno 
– Trigorin v ruštine asociuje slovné spojenie „trepe na tri 
hory“, ostatne podobne ako u ešte zrejmejšieho príkladu 
mena Treplev. Jeho autoštylizácia do úlohy zádumčivé-
ho umelca a mladého bonvivána teda troskotá na tejto 
jemnôstke, ktorá absolútne narúša pomery. Arkadina ho 
nemiluje úprimne, ale kŕčovito sa ho drží a pri názna-
koch jeho odmietania je zrazu neuveriteľne zraniteľná. 
Nie preto, že sa bojí straty životnej lásky, ale preto, že sa 
bojí straty svojej mladosti. Trigorin rozhodne nie je par-
tner jej rovný, pretože Arkadina svoju úroveň bezpochy-
by má, no zároveň tuší, že lepšie už nebude. Trigorin je 
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recenzeaspoň mladý a robí dojem, no a na vidieku o to viac. 
Ak by sa motív Trigorinovho „trigorinovstva“ dal tušiť 
divákovi, Arkadinino zúfalé prosenie, aby ju neopúšťal, 
by mohlo byť najsilnejším motívom.
Tomáš Klus je určite hercom postáv bezstarostných 
zvodcov. V inscenácii Kazimír a Karolína vyznel tento 
jeho štýl najlepšie, nakoľko bol okorenený alkoholom 
a bezcitnosťou zbohatlíka. V Čajke naopak, jemný a na-
ivný mladík, ktorý je módnym doplnkom herečky, zrazu 
stráca na svojej výpovednosti. Pasáže, v ktorých vystupo-
val ako zádumčívý spisovateľ, v kombinácii s jeho fyzio-
gnómiou a hlasom vyzneli veľmi presne – kontrast jeho 
šarmu a sebavedomia s detskosťou a pochybným talen-
tom sa stáva určujúcim. No po pár pohárikoch vodky sa 
z neho bohužiaľ stal Speer z inscenácie Kazimír a Karo-

lína, a teda vulgárny hulvát. A Trigorin  rozhodne nie je 
hulvát. Istá miera drsnosti je asi Klusovi vlastná, ako to 
ukázal aj v úlohe Lazara v Markéte, dcere Lazarovej. Tu 
Markétinho otca charakterizoval ako „drsného barbara, 
co ale touží po milosti a odpuštění“ (VP). 
Ďalšou postavou, ktorá je pod tlakom prostredia nútená 
urobiť sebazničujúci krok, je Máša Hany Marie Marouš-
kovej. Jej slepá láska k Treplevovi je tu v opozícii k slepej 
láske Arkadiny k Trigorinovi. Arkadina túži mať po boku 
partnera, ktorý spĺňa kritériá jej spoločenského statu-
su, Máša túži byť milovaná krehkou umeleckou dušou. 
Jej láska je teda čistá, no Treplev ju nevníma. Do kla-
sického milostného trojuholníka sa priplieta neodbytný 
Medvedenko (Ivan Lupták). Medvedenko je bezduchý 
a nevášnivý, strohý a kŕčovitý nápadník, azda až príliš 
nápadné opozitum rozorvaného Trepleva Jiřího Suché-
ho. Rozhodnutie pristúpiť na svadbu s ním u Hany Ma-
rie Marouškovej je na škodu dramatickosti inscenácie 
nerozohrané, emotívne neprecítené. Je skôr akýmsi „no 
dobre, len mi už dajte pokoj“, než skutočnou tragédiou 
mladej nenaplnenej lásky. V repertoári absolventské-
ho ročníka si zahrala prevažne postavy vystupujúce 
v ústrednom milostnom motíve (s výnimkou postavy 
Žebračky v Markéte, dcere Lazarovej). Typologicky je 

to veľmi vhodný výber, Maroušková má v sebe veľký kus 
nehy i oddanosti, no predovšetkým ženskosti so štip-
kou zvodnej naivity. Túto polohu teda zvláda bravúrne, 
no podobne ako u Jiřího Suchého, ktorý svoj výraz veľ-
mi vhodne objavil, menšiu pozornosť kladie na vývin 
postavy a charakterové odtiene. 
Jej neodbytný nápadník z Čajky, Ivan Lupták, je so svo-
jimi tmavými vlasmi, striktnými črtami tváre a dávkou 
arogancie rozhodne vhodnejšie obsadený v postave 
šľachtica Kristiána v Markéte, dcere Lazarovej, či prachá-
ča Raucha v Kazimírovi a Karolíne. V Čajke ako subtílny 
a neistý Medvedenko nedostal priestor na sebe vlastný 
prejav, ktorý bol skôr vtesnaný do režijných pokynov, než 
aby vychádzal priamo zo seba.
O tom, že Čechovovi nestačili milostné trojuholníky 
a rozvetvoval ich do zložitejších geometrických útvarov, 
svedčí aj fakt Treplevovej lásky k naivnej herečke Nine Za-
rečnej (Klára Klepáčková). Klepáčová je popri Hane Marii 
Marouškové obsadzovaná podobne do postáv mladých 
zamilovaných žien. Marouškové Máša ale v zásade svo-
jou láskou od začiatku trpí, prijíma ju umiernene, hoci 
vnútorne bolestivo. Naproti tomu Nina Kláry Klepáčkovej 
je detsky naivná, energická a schopná milovať až do sko-
nania sveta. O to viac u diváka rezonuje jej návrat z Mos-
kvy, kde chcela dosiahnuť kariéru herečky a naivne verila 
vo veľký svet. Bez vysvetlenia svojho otrasného krachu 
prichádza strhaná, nešťastná a sklamaná. Možno s pri-
veľkým pátosom rozohrala svoj neočakávaný návrat, 
no napriek tomu sa zdá úmerný celkovému vykresleniu 
postavy ako vášňami zmietanej bytosti. V menšej úlohe 
Vyvolávačky v inscenácii Kazimír a Karolína tiež prejavi-
la brisknosť a množstvo energie, opozitná je ale jej rola 
Markéty Lazarovej, kde nedospela k dostatočnej plastici-
te tragédie mladej ženy.
Veľmi výraznou postavou sa stal práve vďaka hereckému 
prevedeniu aj Šamrajev, správca majetku, na ktorom sa 
stretnutie postáv odohráva. Inak epizódna úloha, bez 
výrazných vzťahových motívov, sa v prevedení Ivana Dej-
mala stala akýmsi hlasom spoločnosti. Ivan Dejmal svoju 
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recenze rolu hrá s istou mierou komiky, ale nie je šašo Gozziho, 
ale Huga. Jeho slová rozhodne neberieme na ľahkú váhu, 
hoci je kvôli svojmu večnému úsiliu byť vtipný a v stre-
de pozornosti prerušovaný ostatnými diskutujúcimi. 
V postave nedôležitého a zabúdaného správcu sa v jeho 
opomínaných poznámkach objavili veľmi ostro mierené 
útoky na morálku spoločnosti. 
Absolventský ročník v neposlednom rade dopĺňa Igor 
Orozovič. Ten v hereckom súbore vypĺňa chýbajúce mies-
to muža, ktorého drsná zvodnosť rúca spoločenské man-
tinely. Nie náhodou je obsadzovaný do rolí ako Veršinin 
v Čechovových Troch sestrách či mladý Cash v inscená-
cii Pannenky. V oboch prípadoch ide o hlavné mužské 
postavy, ktoré prinášajú do prostredia hry rozvrat, a to 
práve svojou neodolatelnosťou pre ženy. Orozovič je ale 
vždy gentleman, hoci v absolventskej inscenácii Kazimír 

a Karolína dokázal predstaviť aj muža drsného a hrubé-
ho voči svojej žene. Nemenej plastický bol jeho výkon 
v úlohe Franca Merkla, no napriek tomu jeho fyziognómia 
napovedá, že v svojej dôstojnosti nedokáže ženy okato 
ponižovať, hoci sa zahráva s ich citmi. Doktor Dorn v in-
scenácii nemá žiaden milostný motív, ale je milovaný, 
a navyše s postavou doktora sa vďaka jeho dôstojnosti 
a úprimnému uznaniu dokázal naplno stotožniť. 
Nikola Bartošová a Anežka Rusevová dostali v inscenácii 
epizódne úlohy slúžky a Poliny, Šamrajevovej ženy. Anež-
ka Rusevová v absolventských inscenáciach vystupuje 
predovšetkým ako herečka tragických rolí, jej tragédie 
ale nevychádzajú z neschopnosti získať lásku, ale z hl-
bších morálnych motivácií. V postave Erny v Kazimírovi 

a Karolíne jej tragédia síce vyplýva zo vzťahu k jej drs-
nému mužovi, Franca už ale dávno nemiluje. Z dôvodu 
neschopnosti uživiť seba samú je ale na ňho bolestne 
naviazaná, odkázaná na tolerovanie jeho vulgarity a ag-
resivity. Motív jej tragédie teda zďaleka nie je milostný. 
Podobne je to aj v jej výkone v postave Kateřiny v Mar-

kéte, dcere Lazarovej: „V přesném hereckém dávkování 
mění fyzický projev na umělecký znak bolestného klopý-
tání člověka krutým světem středověku.“

Nikola Bartošová je herečkou zmätených vášní. V Ka-

zimírovi a Karolíne sa po boku Marie Štípkovej pred-
stavila v úlohe Ely, dievčiny ľahších mravov, ktorá hľadá 
na festivale svojho princa na pozlátenom koni. Popri 
svojej kamarátke je ale veľmi nesmelá a neistá, na zvá-
dzanie bohatých mužov pristupuje predovšetkým kvôli 
svojej subtílnosti, nie kvôli osobnej vôli. V roli Alexandry 
v Markéte, dcere Lazarovej  „umí načrtnout svou cestu 
peklem vášně ke šlechtici Kristiánovi, která nemůže dojít 
šťastného vyplnění“ (VP). 
Absolvujúci ročník KČD DAMU sa teda môže popýšiť veľ-
mi pestrým a širokým spektrom hereckých osobností. 
Od zamilovaných naiviek, sebavedomých a energických 
či drsným osudom zmietaných žien, cez jemnocitných 
bonvivánov až k osudovým zvodcom – súbor si poradí 
s každým repertoárom. O tom svedčí aj širokospektrálny 
výber absolventských titulov. Klasika svetovej komedio-
grafi e Moliérov Tartuffe, české rodinné striebro Markéta, 

dcéra Lazarova, hra voľných mravov Kazimír a Karolína, 
no a – Čechov. Pretože hádam niet autora, ktorý by dával 
tak krásnu rovnosť šancí hercom, a pretože Čechov je 
Čechov. 

Anton Pavlovič Čechov: Racek

překlad: Leoš Suchařípa

režie: Tereza Ludvíková

dramaturgie: Milan Šotek

scéna: Jana Špalová

kostýmy: Eva Růžičková

hudba: Filip Novák j.h.

produkce: Eva Burešová, Tomáš Jirka, 

Monika Urbánková

hrají: Marie Štípková, Jiří Suchý z Tábora, Ondřej 

Novák j.h., Klára Klepáčková, Ivan Dejmal, Nikola Bar-

tošová nebo Anežka Rusevová, Hana Marie Marouš-

ková, Tomáš Klus, Igor Orozovič, Ivan Lupták a Václav 

Šanda j.h.

Premiéra 12. března 2010 v divadle DISK.

Pozn. red.: recenze a informace o zmiňovaných inscenacích Tartuffe, Kazimír a Karolína a Markéta, dcera Lazarova si 

můžete přečíst v předcházejících dvou číslech tohoto časopisu.
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Pixy – prvá 
dobrá

Lenka Dzadíková

Švédsky výtvarník, autor kreslených fi lmov a komiksov 
Max Andersson sa inšpiruje ponurými témami. Miesta, 
v ktorých sa odohrávajú jeho príbehy sú temné domy, 
špinavé ulice, podivné krčmy... Jeho komiksy sú mier-
ne absurdné, majú surreálny nádych. Opakujúcimi sa 
motívmi sú netradičný vznik nového života, klonovanie, 
(personifi kovaná) smrť, mŕtvi ľudia i veci prichádzajúci 
z podsvetia, hojne používané zbrane, no často i láska či 
iné formy pozitívnych citov. U Andrerssona je hranica 
medzi svetom živých a mŕtvych tenká, postavy (často 
sú to i deti) tieto svety obojsmerne prekračujú. Jeho 
komiksy, hoc sú morbídne, majú osobitý šarm.

Pixy bol prvý Anderssonov publikovaný komiks a po-
stupne vyšiel v ďalších ôsmich jazykových mutáciách. 
Je o „odeve na bezpečný sex, budovách, čo požierajú 
ľudí, opitých embryách s bazukami, peniazoch, ktoré vás 
oserú a recyklovateľných telách“ (ako sa píše na prebale 
knihy). Refl ektuje vlastne i vysoké témy ako smrť, život, 
čo je medzi nimi a kto tomu šéfuje, rieši otázku zodpo-
vednosti, ponúka mierne hororovú predstavu o fungova-
ní životného kolobehu.
Pixy sa stal aj východiskovým materiálom pre rovnomen-
nú (štvrtú absolventskú) inscenáciu študentov herectva 
na KALD DAMU. Adaptáciu pripravil režisér inscenácie 
Radek Beran. Niektoré časti vypustil, iné prispôsobil 
domácim (českým) podmienkam. Príbeh zhutnil, spojil 
viaceré dramatické postavy do jednej a vytvoril priestor 
na rozohratie situácií, v ktorých mohli spoločne s herca-
mi interpretovať miesta, či udalosti po svojom. Z košaté-
ho komiksu sa mu podarilo zostaviť zrozumiteľný príbeh. 
Alkovi a jeho priateľke Angíne pri milovaní zlyhá anti-
koncepcia. Angína ide na potrat. Nasťahujú sa do bytu 
záhadného pána, ktorý krátko na to, ako im odovzdá 
kľúče, zomrie. Kým je Alka v práci, Angíne z podsvetia za-
telefonuje Pixy – mŕtvy plod a chce od nej, aby mu čítala 
rozprávky. Angína mu číta osemnásť hodín a keďže sa 
bojí Pixyho vyhrážok, pošle Alku, aby ho tentoraz  zabil 
on, pretože ona to už raz urobila. 
Tvorcovia sa rozhodli (samozrejme, úplne legitímne) 
nerefl ektovať na možnosť naznačiť i istú vážnu stránku 
príbehu. Keď volá potratený plod matke, existuje pries-
tor aj na kus trpkosti, či strachu. V predlohe je tiež viac 
zdôraznený postupný rozklad vzťahu Alku a Angíny. Ten 
v inscenácii zachytený nie je, respektíve hneď prvá scé-
na naznačuje, že nejde o silný vzťah; na druhej strane 
tvorcovia zintenzívnili vzťah, ktorý vznikne medzi Alkom 
a Pixym. 
Vo výstavbe inscenácie zvolil režisér Radek Beran princíp 
revue, ktorá v častiach prerušujúcich dej upadá do bez-
medznej zábavy. Dej prerušuje päťčlenný chór spermií. 
Herečky komentujú príbeh, zbytočne dovysvetľujú, majú 
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recenze sebaironizačné dialógy na tému bábky v divadle, o svo-
jej domovskej katedre, vysvetľujú divákom princíp pre-
meny bežnej veci na objekt, s ktorým sa dá na javisku 
pracovať. To všetko aj s nahrávkami potlesku a výkrikov 
publika ako poznáme napríklad zo sitcomov. „Technic-
ký“ význam týchto výstupov je jasný – môžu sa počas 
nich odohrať priznané  prestavby scény. Ich významo-
tvorný (ironizačný  a zdôrazňujúci divadelnosť) rozmer 
sa však po čase stráca, stávajú sa zbytočnými, ba priam 
otravnými. Aj rozpačitosť týchto vstupov pramení v cel-
kovom probléme inscenácie, ktorým je dojem, akoby jej 
značná časť vznikla princípom „prvá dobrá“. Výstupy sú 
nevycibrené, nedotiahnuté a humor často prvoplánový. 
Aj zábava, uvoľnené herectvo a „chcieť si to užiť“ (he-
rečky v jednom zo „spermiových“ výstupov deklarujú, 
že je to ich posledná študentská inscenácia a chceli si ju 
poriadne užiť) sa môže spájať s precíznosťou a väčšou 
premyslenosťou, dôrazom na moment a detail.
Inscenácia je hýrivým gejzírom nápadov. Spomeňme 
niektoré. V predlohe sa Alka zamestná v Národnom 
chove peňazí, kde sa v rozvíja príbeh mincí a ich ex-
krementov (peniaze „serú“ na ľudí), v inscenácii je to 
miesto, kde „se perou špinavé peníze“. Tvorcovia využili 
slovnú hračku a peniaze sa skutočne perou – bijú. Boj 
zvádza päťstokorunáčka zosobnená Boženou Nemco-
vou a Anežka Česká ako päťdesiatkorunová bankovka. 
Herečky, hoci to najprv vyzerá na boxerský zápas, zvád-
zajú slovný boj. Je to zaujímavou javiskovou skratkou 
zobrazené prostredie Alkovho zamestnania, no tiež pa-
trí k výstupom, ktoré by zniesli korektúru, povedzme 
autocenzúru.
V ríši mŕtvych majú potratené plody karneval. V tej 
chvíli namiesto rôznotvarých bábok na tyči animujú 
herci rôzne hračky – niekto prišiel na karneval za koňa, 
niekto za opicu, niekto ako soška Panny Márie... Ďalší 
dobrý moment, ktorý svojou realizáciou ostal v počiat-
koch. Nápady, ktoré herci ponúkli, sa isto dali dotiahnuť 
do kultivovanejšej zábavy (a to aj keď išlo o bujarú párty 
potratených plodov).

Ďalšou scénou, ktorú inscenátori exponovali viac ako je 
to v komikse, je čítanie Pixymu cez telefón. V origináli mu 
Angína číta Kafkov Zámok (Andersson sa rád priznáva 
ku kafkovským vplyvom) a Dostojevského Zločin a trest. 
V inscenácii sú to časti z Malého princa, Zločinu a trestu 
a Zlatovlásky. Kým Angína číta, vedľa to v pozmenenej 
podobe herci pomocou objektov inscenujú. Ide o paro-
dované výstupy – Malý Princ je plyšová hračka, Pijan je 
plastová fľaška naplnená vodou. Vraždu z Dostojevského 
hrajú s párkami a kečupom, Zlatovlásku sa mladík sna-
ží spoznať pomocou zvukov, ktoré vydáva pri erotickom 
dráždení, no nakoniec si zvolí princa. I do týchto častí pre-
sakuje celkový problém inscenácie – chýbajúca selekcia. 
Umiernenosť by zvýraznila ich iróniu a karikatúrnosť.
V inscenácii je i niekoľko nepochybne zaujímavo vystava-
ných scén. Napríklad rozhovor Angíny s Alkom  súčasne 
prebiehajúci v dvoch papierových rámoch. V jednom sto-
ja tak, že vidíme tvár Alku, v druhom tvár Angíny, part-
nera predstavuje „dablér“ – iný herec/herečka stojaci 
chrbtom k publiku. Okrem vtipu je to i odkaz na formu 
predlohy – komiks.
Tiež prechod do podsvetia je inscenovaný s nápadom. 
V predlohe je to pomerne zložitý proces, je potrebné na-
vštíviť Ambasádu sveta mŕtvych. V inscenácii je vstupu 
do podsvetia zobrazený ako postupne vystavaná scéna 
– štyrikrát sa opakuje tá istá kroková variácia sprevádza-
ná orientálnym hudobným motívom, no vždy pribudne 
postava, či scénický komponent.
Postavy komiksu prechádzajú zo sveta živých do sveta 
mŕtvych a opačne. Do podsvetia však nemožno ísť s te-
lom. V komikse nie je problémom telo opustiť a neskôr si 
nájsť nové. V inscenácii je na to dobre vymyslený princíp. 
Každá z javiskových postáv nosí so sebou igelitovú tašku 
a v nej má bábku. Keď postava zomrie alebo opustí svoje 
telo, pracuje herec s bábkou.
Naopak, nie úplne jasný je princíp postavy Angíny. Ok-
rem herečky ju predstavuje i bábka animovaná piatimi 
niťami. Striedanie výstupov bábky a herečky nie je pres-
ne vymedzený.
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recenzeAutorkou výtvarnej zložky inscenácie je Silvie Gajdošíko-
vá. Zdá sa, že princípom je „žiaden princíp“. (Nemal by 
byť v divadle aj chaos organizovaný?) Scéna a kostýmy 
pôsobia ako veľký neporiadok. (Nepochybne cielene.) 
Gajdošíková kombinuje vzory, farby, materiály. Zdá sa 
však, že bezuzdne. 
V popredí sa nachádza štvorcová drevená konštrukcia 
obalená papierom, ktorá predstavuje byt Angíny a Alka. 
V úvode je na nej pripevnená papierová silueta sídlis-
ka. Veľká papierová kocka v tej chvíli symbolizuje dom, 
v ktorom Alka s Angínou bývajú a aj jej tehotenstvo. Keď 
príde správca, ktorý kocku zničí – roztrhá papier, je jas-
né, že ide o potrat i o zničenie domu. Režijne i scénogra-
fi cky šikovné! No krátko na to nasleduje výstup chóru 
spermií, ktorý to komentuje a vysvetľuje. (Zbytočne.)
Scénografi cky je vyčlenená už len časť podsvetia, kde sa 
Alka stretne s Pixym. Svet mŕtvych embryí predstavujú 
dva plechové schody. (Pravdepodobne ide o inšpiráciu 
z komiksu, kde sa do sveta mŕtvych ide eskalátorom, 
na ktorého konci sa škárou vstupuje do podsvetia.) 
Schody, na ktorých je pripevnená patchworková plachta 
slúžia ako paraván pre výstup s bábkami (spomínaný 
karneval) i ako priestor na jeden z tých brechtovských 
výstupov chóru spermií – parodujúca muzikálová vsuvka 
s piesňou Každá spermia je svätá.
Kostýmy sú navrhnuté rovnako v duchu neporiadku – 
neladiace farby a vzory, nesediace konfekčné veľkosti. 
Nenapomáhajú charakterizácii javiskových postáv. Jedi-
nou výnimkou je predstaviteľ Pixyho – má farebné tričko 
a traky, vďaka čomu  pôsobí nezbedne, chlapčensky.
Neestetickosť či akási náhodnosť toho, čo majú javiskové 
postavy odeté, by sa dala interpretovať skrze myšlienku 
o temnom a špinavom podsvetí – mieste, kde vlastne 
žiadne pravidlá neplatia. No i ľudia zo sveta živých sú 
odetí nedbalo, nelíšia sa od ostaných postáv.

Prednosťou inscenácie je jej hudobnosť (hudba Vít 
Bruckner). Na bicích nástrojoch celú inscenáciu sprevád-
za Viktor Schramek. Navyše i každý z hercov sa zhosťuje 

hudobného nástroja. Hudobný výber reprodukovaných 
piesní podporuje parodizáciu – How deep is your love 
pri scéne súlože a Víš, holky těžší to maj po potrate.

Ťažko v prípade tejto inscenácie písať o jednotlivých 
hereckých výkonoch. Zuzana Hodková, Jana Kollertová, 
Elena Volpi, Johana Vaňousová, Anna Suchánková, Milan 
Hajn, Adam Kubišta, Tomáš Běhal, Tomáš Podrazil a Ště-
pánka Glogarová, súdiac aj na základe iných inscenácií, 
napĺňajú herecké predpoklady, možno hovoriť o ich he-
reckej potencii. Po štyroch rokoch štúdia na škole sú zo-
hratí, dokážu na seba reagovať, zaimprovizovať, udržať 
rytmus inscenácie... Predvádzajú štandardne dobré výko-
ny, napĺňajú základné očakávania. No v inscenácii tohto 
druhu nemali šancu ukázať, čo ponúkajú nad štandard. 
Nedostali príležitosť predviesť nuansy svojho hereckého 
umenia. (Podobne ako v inscenácii Stvoření.) 
Inscenácia Pixy si žiadala tvrdšiu režisérsku ruku. 
Zaujímavý a dobre spracovaný námet, herecký potenciál 
a množstvo nápadov skončili vo výsledku ako kostrba-
to pôsobiaci a nedopracovaný divadelný tvar. Ak však 
cieľom inscenácie bolo len „poriadne si užiť poslednú 
študentskú inscenáciu“ svoj účel splnila. Hoci „sme si to 
užívali“ aj v hľadisku, otázne je, či nie o niečo menej ako 
samotní tvorcovia. 

Max Andersson: Pixy

scénář: Radek Beran

režie: Radek Beran a kolektiv

výprava: Silvie Gajdošíková

hudba: Vít Brukner

produkce: Anna Řezníčková, Jolana Teuberová, 

Josef Balous

hrají: Zuzana Hodková, Jana Kollertová,

Elena Volpi, Johana Vaňousová, 

Anna Suchánková, Milan Hajn, Adam Kubišta, 

Tomáš Běhal, Tomáš Podrazil a Štěpánka Glogarová

Premiéra 12. února 2010 v divadle DISK.
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bilance

O budoucnosti 
loutkového 

divadla
Václav Bartoš

Vedoucí pedagog absolvujícího hereckého ročníku 
KALD Marek Bečka provedl své svěřence čtyřletým 
studiem loutkového a alternativního divadla. Jejich pů-
sobení na DAMU se chýlí ke konci a je na místě začít 
bilancovat.

„K divadlu mě přivedla náhoda a rodové zatížení. Moji 
rodiče byli v padesátých letech členy vinohradského 
loutkářského spolku Umělecká výchova1, a tam se sezná-
mili,“ říká Marek Bečka. Vyrůstal však v Plzni, kde chodil 
na činohru do Divadla J. K. Tyla, ale také na loutková 
představení ve „staré“ Alfě. Činoherní ani loutkové diva-
dlo jej nezaujalo. Na gymnáziu recitoval básně, což jej 
přivedlo k divadlu poezie. Věnoval se mu v amatérském 
studentském souboru, s nímž se zúčastnil také Wolke-
rova Prostějova. Na katedru loutkářství DAMU se hlásil 
hned po maturitě, ale byl přijat až napodruhé. Studium 
loutkového divadla mu podle jeho slov otevřelo nový 
svět. „Přineslo mi základy loutkářského řemesla a sou-
časně mi poskytlo čtyři roky času vyzkoušet si všechno 
nanečisto,“ dodává. Ve čtvrtém ročníku hostoval v hra-
deckém Divadle DRAK v inscenaci Josefa Krofty Strako-
nický dudák, do stálého angažmá ale nechtěl. Založit 
vlastní soubor2 podle něj znamenalo a stále znamená 
hodně práce a málo peněz, k tomu „je dnes víc lákadel. 
Tenkrát nebyly castingy a teprve nesměle začínaly ko-
merční televize, to se nedá srovnávat.“ Svým studentům, 
kteří jsou teď v podobné situaci, doporučil: „Spolehnout 
se sám na sebe a tvrdě pracovat. Odpočívat mohou 
po padesátce. Založit soubor jako Buchty se poštěstilo 
nám díky změnám ve společnosti po převratu. V sou-
časnosti by to bylo mnohem těžší. Uplatnění nacházejí 
maximálně čtyřčlenné loutkářské skupiny.“ 

V současné době je diskutován pojem „alternativního di-
vadla“, s jehož obsahem polemizoval v dubnu loňského 
roku během své pražské návštěvy francouzský teatrolog 
Patrice Pavis3. Podle něj není jasné, vůči čemu se taková 
alternativa vymezuje. Pro Marka Bečku  neznamená nic 
konkrétního, „časem jsem se smířil s defi nicí, že je to 
paleta ‚jiných‘ možností oproti klasické psychologické 
činohře.“ Při výuce divadelní tvorby na KALDu se kla-

1 Loutkářský spolek Umělecká výchova je známý především starším generacím. S upevňováním moci komunistického režimu 

a pronikáním jeho vlivu do umělecké sféry a organizace divadelních provozů postupně zanikl a řada jeho členů přešla do Ústředního 

loutkového divadla, dnešního Minoru.
2  Marek Bečka s dalšími absolventy DAMU v roce 1991 založil v Chebu soubor Buchty a loutky, který byl první dva roky své 

existence zaštítěn jako malá scéna Západočeského divadla, v současnosti soubor hraje pravidelně jako stálý host ve Studiu Švandova 

divadla na Smíchově v Praze, kde má i své zázemí.  
3  Workshop vedený profesorem Patrice Pavisem probíhal na půdě DAMU ve dnech 14. - 17. dubna 2009
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bilancede důraz na specifi cky interdisciplinární komponenty 
loutkového divadla včetně jejich přesahů a vazeb na di-
vadelní umění. „Stačí loutkářova víra a dodržování 
několika jednoduchých pravidel,“ nahlíží Marek Bečka 
problematiku přeměny předmětu v loutku a pokraču-
je: „Herec v loutkovém divadle se prosazuje na jevišti 
skrze materiál, nikoli skrze své tělo. V ideálním případě 
ho vlastně nevidím, jen vnímám, přestože není zakryt 
paravánem nebo schován v propadle. V činohře je tomu 
právě naopak. Proto by měla být příprava činoherců 
a herců s loutkou odlišná.“ Jako pravověrný loutkář při-
znává jisté roztrpčení v souvislosti s všeobecně vžitou 
diváckou představou, že loutkové divadlo je určené pře-
devším dětem. „Kdybyste začali hrát pouze pro dospělé, 
nepřijde tolik diváků. I moji studenti v DISKu se s tím 
potýkají.“

O koncepci výuky, kterou posléze aplikoval při vedení 
vlastního hereckého ročníku, sepsal úspěšnou habilitač-
ní práci. Rád by studium KALDu zaměřil více na loutkové 
divadlo, ale přiznává, že o takto vyhraněné pojetí by stu-
denti nemuseli mít zájem. „Vůbec to, že každý z mých 
studentů má vlastní loutkové představení, je pro mě ve-
liký úspěch. Přesvědčit dvacetileté lidi, aby hráli s lout-
kami dětem, je těžší, než se může zdát.“ Někteří peda-
gogové herectví studentům v nižších ročnících výslovně 
zakazují veřejně vystupovat, aby se mohli plně soustředit 
na studium. Bečkovi studenti naopak od začátku svého 
studia vystupovali na festivalech jako Teatrotoč na praž-
ské Kampě, slovenské Stretnutie-Setkání-Spotkanie-Talál-
kozás v Starom divadle v Nitře, Teatrofest Roma, Skupo-
va Plzeň, Mezinárodní festival Divadlo v Plzni, Divadlo 
evropských regionů v Hradci Králové a domácí Zlomvaz. 
„Já to nezakazuji ani nepodporuji, ale jsem rád na jejich 
představení zván a používám jejich účinkování jako sou-
část studia. I když někdy to nejde, pravda.“ Osvědčila 
se mu konfrontace studentů s výraznými tvůrčími osob-
nostmi, které zastupovaly různé druhy divadla. „Potkali 
klasickou činohru, hodně ‚alternativců a loutkářů. Taky 

zahraničím jsem je protáhl. Setkali se s jmény jako Jiří 
Bábek, Pavel Štourač, Nori Sawa a další.“ Zajímavostí to-
hoto hereckého ročníku je fakt, že od začátku svého stu-
dia nespolupracovali se studenty režie, dramaturgie či 
scénografi e. Ti se přesouvali o rok níže. „V tomto smyslu 
šlo o ročník přechodový. Setkání s režiséry a výtvarníky 
bylo trochu náhodné. Někdy to bylo dobře, jindy ne, kon-
krétnější raději nebudu.“ Obecně však přiznává, že jako 
pedagog byl často příjemně překvapován a prozrazuje 
své nejpřínosnější pedagogické krédo: „Studenti musí 
vědět, že si na ně uděláte vždycky čas a že vás zajíma-
jí.“ Ke kritické refl exi jejich tvorby je navýsost opatrný, 
„zvlášť ve chvíli, kdy je kritika pozitivní. Důležitější je to-
tiž, jak se studenti uplatní v praxi. Obsazovat je na škole 
podle jejich talentu a sklízet s nimi úspěch je příliš jed-
noduché. J. P. Kříž v Právu má vlastně pravdu, když v re-
cenzi činoherně pojaté Bouře říká: Ševče, drž se svého 
kopyta. Ale k čemu by studentům bylo setrvávat u stále 
stejné linie divadla? Mnohem přínosnější je, když dosta-
nou něco jako protiúkol, i když to slovo nemám rád.“ 
Upozorňuje také na nutnost hodnotit studenty naprosto 
jinou optikou, z hlediska procesu výuky – nekritizovat 
klauzury a DISKové inscenace bez přihlédnutí k tomu, 
co k nim směřuje.

Budoucnost loutkového divadla vidí jako u každého dru-
hu umění, kdy záleží jen na lidech, kteří se mu věnují. Při 
pohledu na televizní produkci pro děti spojenou s lout-
kovým divadlem jej však jímá hrůza: „V dětských po-
řadech se snese snad všechno. Dramaturgicky se s léty 
nijak nevyvíjejí, a když se podíváte na to, co se s lout-
kami děje, respektive neděje v takové Kouzelné školce, 
musíte to jako profesionál považovat za úpadek oboru. 
Ale kdo má zájem takový pořad kritizovat?“ Problém 
podle Marka Bečky vzniká ve chvíli, kdy takto vychovaní 
diváci přicházejí na loutkové divadlo a očekávají podob-
né inscenace. Toto vžité vnímání musí budoucí generace 
loutkářů změnit.
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portrét

Neukotvený 
herec 

Yoshi Oida
Brigita Lamserová

Všechny tři publikace japonského herce, režiséra, spiso-
vatele a absolventa fi lozofi e Yoshiho Oidy –  Neukotvený 

herec (An Actor Adrift, 1992), Neviditelný herec (The In-

visible Actor, 1998) a Hercovy fi nty (The Actor’s Tricks, 
2008), jsou detailní refl exí autorovy zkušenosti s hereckou 
profesí. Oida začíná svoje knihy, jež mají formu v podstatě 
deníkových zápisků, v roce 1968, kdy jako pětatřicetiletý 
opouští rodné Japonsko a nadále se tam vrací jen na krát-
ké časové úseky; stává se totiž součástí Brookovy komuni-
ty kolem Mezinárodního střediska divadelních výzkumů1 
(CIRT). Právě s experimenty na poli divadelní tvorby souvi-
sí i většina Oidových zápisků, ve kterých nerefl ektuje pou-
ze tvorbu Brooka a cestu CIRTu při jejich divadelních vý-
zkumech (byť je tomuto věnována pochopitelně největší 
pozornost), ale zabývá se i tématy, jež s tímto způsobem 
práce a cestováním neodmyslitelně souvisejí. Oida se jako 
Japonec již od počátku svého působení v evropsko-ame-
rické komunitě setkával s jinou mentalitou kolegů a toto 
jeho poznávání se pak jen rozšiřovalo s tím, jak CIRT pod-
nikal cesty na různé kontinenty. Ve svých knihách často 
refl ektuje především soukromé pocity, jaké v něm vzbuzo-
valy jednotlivé konkrétní situace, a často porovnává způ-
soby a techniky východního-japonského a západního-ev-
ropského divadla. S ohledem na odstup čtyřiceti let, které 
nás nyní dělí od roku 1970, je zajímavé se dočítat, jak 
mluví o lidech, se kterými se tehdy poznal a které dnes již 
považujeme za vůdčí osobnosti experimentálních a hra-
ničních forem divadla.
Yoshiho evropská divadelní cesta je nerozlučně spjata 
se jménem Petera Brooka. S ním se poprvé setkal jako 
herec v roce 1968 v Paříži, na doporučení Jeana-Louise 
Barraulta. V té době se Brook zabýval hledáním nových 
metod a experimentováním na poli divadelní tvorby, 
za pomoci například rituálních prvků, volných improviza-
cí, využíváním zvukových anomálií nebo totální koncent-
race těla. Oida ve své knize Neukotvený herec popisuje, 
že pro něj bylo skutečným zážitkem nastoupit do tohoto 
procesu, neboť z počátku neuměl ani anglicky ani fran-
couzsky a současně byl bezkonkurenčně nejmenším her-

1 Center of International Theatre Research
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portrétcem z celé skupiny. Jeho přirozená japonská mentalita, 
zvyky a tradice, diametrálně se odlišující od evropských, 
pak byly dalšími faktory, jež způsobovaly Oidův naprosto 
rozdílný způsob práce od ostatních herců.
Při zkoušení Shakespearovy Bouře vycházeli Brookovi 
herci, včetně Yoshiho Oidy, z fyzického jednání a volné-
ho přeorganizování textu. Oida uvádí, že nejdůležitějším 
bylo zjednodušit pohyb na jeho elementární hladinu. 

„Jednoduchý“ neznamená „běžný“. „Jednoduchý“ po-

hyb není ten, který nám připadá přirozený. Když někoho 

poprosím, aby se prošel po jevišti, bude mít tendenci jít 

tak, jak je pro něj přirozené v každodenním životě. Naše 

„přirozené“ pohyby jsou ale ve skutečnosti neuvěřitelně 

složité. Někdo může běžně držet levé rameno výše než 

pravé. Jiný člověk zase pohybuje pravou rukou silněji 

než levou. Toto jsou velmi složité pohyby. „Jednoduchý“ 

znamená základní a univerzální. Všechny děti pláčou 

víceméně stejným způsobem. Všechny kočky, ať už žijí 

v Evropě, Africe nebo Japonsku, se pohybují víceméně 

stejným způsobem. Objevit „jednoduchou“ chůzi, tu, 

která je pouhý krok za krokem, bez čehokoliv navíc, je 

velmi těžké. Musíme se zbavit všech svých zvyků, včet-

ně těch, které nám připadají „přirozené“, aby se nám 

to podařilo.

V roce 1971 odjíždí Oida společně s CIRT do Íránu, aby 
se připravili na vůbec první velké veřejné představení. 
Všechny nazkoušené Shakespearovy hry, včetně Bouře 

a Snu noci svatojánské, totiž CIRT do této doby nehrál 
před publikem. Což je také jasným důkazem toho, že pri-
márním pro Brooka nebylo nazkoušet inscenaci, ale hle-
dat různé postupy a techniky, jak využít lidského těla 
a jeho možností.
Zde v Íránu na šírázském festivalu začíná období tak-
zvaného svatého divadla.2 Kromě představení na festi-
valu hraje CIRT také namátkově ve vesnicích pro míst-
ní obyvatele, což je princip, který praktikuje i následně 
na „soustředění“ v Africe.

Rozhodli jsme se uspořádat představení v místní 

vesnici. V Íránu byly tou dobou velmi úzce uzavřené 

komunity. Nebyla zde žádná televize, a dokonce nás 

varovali, že na nás vesničané možná zaútočí moty-

kami, když uvidí, že do jejich vesnice „vtrhli“ cizinci. 

Takže jsme začali nacvičovat útěk k našemu auto-

busu, za pomoci stopek. Na konci našeho tréninku 

jsme už byli schopni extrémně rychlého úniku! Hra, 

kterou jsme vybrali, byla komickým skečem o rodin-

ných problémech. Základní příběh vyprávěla íránská 

televizní hvězda, ale my jsme mluvili naším vlast-

ním vytvořeným jazykem – Bashtahondo. A protože 

íránským ženám bylo zakázáno objevit se na veřej-

nosti bez závoje, rozhodli jsme se respektovat místní 

zvyk a obsadili jsme ženské role herci – muži. Hereč-

ky CIRTu pak seděly podél na kraji koberce a měly 

na starosti hudbu.

Hlavním představením v Íránu však byl Orghast, zalo-
žený na motivu mýtu o Prometheovi, jenž se hrál opět 
v CIRTem vytvořeném jazyku, který tak dal jméno celé 
inscenaci.

Po návratu zpět do Paříže začíná CIRT společně s Yo-
shim Oidou naplňovat podstatu Brookova drsného 

divadla3. Začíná zkoušet Handkeho Kašpara Hausera, 
tedy příběh založený na postavě stejnojmenného reál-
ného německého chlapce, který tvrdil, že vyrostl v tem-
né cele a v naprosté izolaci od okolního světa. Již pár 
měsíců nato však opouští Evropu a vydává se do Afriky, 
pracovat na Ptačím sněmu, což je Attárova báseň řadící 
se mezi nejvýznamnější básnická díla perské literatury. 
V Africe pokračoval CIRT s předváděním performancí 
ve vesnicích a současně se také inspiroval místními tra-
dicemi a rituály. Tato představení probíhala na základě 
následujícího principu: jsme herci z celého světa a umí-
me tančit a zpívat, když budete chtít, něco vám předve-
deme a na oplátku budeme velmi rádi, když se budeme 
moci podívat na to, co předvedete vy.

2  viz kapitolu v Brookově knize Prázdný prostor
3  viz kapitolu v Brookově knize Prázdný prostor
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portrét V jedné vesnici pak obdrželi za svoje představení živou 
ovci jako výraz vděčnosti, aby si jí vylepšili večeři, a přes-
tože všechny herečky byly zásadně proti, rozhodli se, 
že ovci opravdu zabijí a snědí, jak jim náčelník vesnice 
doporučoval.

Vzali jsme ovci na  skalnaté místo. Dva muži jí drželi 

nohy a francouzský herec jí podřízl hrdlo. Po bílé vlně 

se rozstříkla rudá krev, která pocákala i okolní kameny. 

Představil jsem si, že takto nějak mohly vypadat staro-

věké západní obětní obřady. Vzhledem k tomu, že jsem 

hlasoval pro snědení ovce, nemohl jsem od tohoto vý-

jevu utéci. Strnule jsem stál a sledoval proudící krev. 

Vzpomněl jsem si, jak po mně tekla krev, když jsem hrál 

syrského vojáka v inscenaci Salome. Vzpomněl jsem si 

na sebevraždu přítele Mishimi. Potom jsem si uvědomil, 

že chci, aby se moje vlastní smrt obešla bez krve.

Třetí „soustředění“ CIRTu směřovalo do Ameriky. Jeho 
cesta začala v Kalifornii a pokračovala dále ze západu 
na východ. Pro tuto příležitost bylo naplánováno vytvo-
řit a předvádět nové představení založené na příběhu 
Ptačího sněmu, a ukázat tak výsledky tříletého výzkumu 
CIRTu. Ve Spojených státech se CIRT v té době potkává 
například se skupinou El Teatro Campesino4. 

Lidé ze skupiny Teatro Campesino mi uspořádali naro-

zeninovou oslavu v mexickém stylu. Byla zde spousta 

barevných dekorací, tequily a zpívali mi „Happy Bir-

thday to You“. Avšak slova písně se lišila od klasické 

verze: „Happy Morte (smrt) to You, Happy Morte to You, 

Happy Morte to Yoshi Oida, Happy Morte to You“. „Cože! 

Šťastnou smrt Yoshimu Oidovi! Co tím myslí? Dnešek 

je přeci dnem, kdy se oslavuje narození!“ Cítil jsem se, 

jako kdyby se mi vysmívali. Ale ve skutečnosti je toto 

součástí mexického nahlížení na skutečnost. Zrození je 

důvodem k radosti a smrt je také šťastnou událostí. 

Tento postoj je naprosto odlišný od víry v reinkarnaci 

duše, jež je vlastní orientálnímu světu. Mexičané jsou 

křesťany, ale jejich víra je kombinací křesťanství přine-

seného Španěly a víry původních amerických Indiánů. 

Pro Mexičany je zrození i smrt  „začátkem“, a vnímají je 

tak jako totožnou věc.

Při působení CIRTu v New Yorku ho v jeho brooklynském 
studiu navštívil Jerzy Grotowski, společně se svými herci. 
Chvíli tak probíhala vzájemná koexistence obou těchto 
experimentálních divadelních komunit, která častokrát 
nebyla jednoduchá. Každopádně tyto experimenty, jež 
se odehrály v Brooklynu, daly vzniknout konečné verzi 
Ptačího sněmu v roce 1979 a současně pozdějším slav-
ným inscenacím, jako jsou Carmen, Višňový sad a Ma-

hábhárata.

Po těchto vyčerpávajících třech letech se Oida vrací 
do Japonska, kde se tři měsíce věnuje tradicím svojí 
kultury. Jeho popis těchto aktivit zavání až pomyslnou 
očistou od všech věcí, které zažil v Íránu, Africe a Ameri-
ce. Přejímá ovšem některé z Brookových postupů a sám 
plánuje uspořádat stejným způsobem divadelní výzkum 
odehrávající se v Číně, Jihovýchodní Asii a Indii, odkud 
pochází mnoho zdrojů japonské tradice a kultury. Po-
měrně záhy ale Yoshi začíná cítit nutkavou potřebu hrát 
ty věci, které vznikly v průběhu tříletého výzkumu CIRTu. 
A tak se na jaře roku 1974 vrací zpět do Francie. Začínají 
pracovat na Shakespearově Timonu Athénském a na in-
scenaci Ikové. Obě tyto inscenace s sebou tehdy nesly 
aktuální společenské významy.

O rok později se Oida vrací do Japonska a začíná se po-
prvé do hloubky zabývat režisérskou činností. Jeho cílem 
je nazkoušet vlastní produkci nesoucí název Japonské 

liturgické hry, která by měla být hrána na turné po Evro-
pě a Spojených státech amerických. V průběhu zkoušení 
pak kombinuje principy, jimiž se zabývali s Peterem Bro-
okem, společně s klasickými postupy japonského diva-
dla, které mají jasně daná pravidla. 

4 Divadlo mexické menšiny v USA, založené roku 1965. Vůdčí osobností byl Luís Valdez. Záměrem souboru 

bylo zvýraznit a probudit vědomí svébytnosti a národní hrdosti.
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portrét
Když jsem opouštěl Paříž, ptal jsem se Brooka, co je 

tou nejdůležitější věcí ve světě divadelní režie. Odpo-

věděl mi že „trpělivost“. V průběhu svých zkoušek jsem 

postupně pochopil důvod, proč zvolil právě toto slovo. 

Předně je neskutečně složité sdělit svůj záměr ostatním 

lidem co možná nejpřesněji. Lidé sice přijmou vaše ná-

pady, ale přizpůsobí je svému individuálnímu chápání, 

a přesto si myslí, že absolutně pochopili váš původní 

záměr.

Po skončení turné se Oida začal naplno věnovat re-
žii a nazkoušel v té době zhruba sedm inscenací. Poté 
se opět vrací zpět k Brookovi, aby nazkoušel již třetí verzi 
Ptačího sněmu. To se děje v roce 1979, v němž již začíná 
vznikat Brookova nejslavnější inscenace – Mahábhárata. 
V tomto roce končí kniha s titulem Neukotvený herec. 

Jako neviditelný herec uvádí Oida každého případného 
čtenáře – umělce – herce do problematiky hraní „pod 
neviditelným pláštěm“. Z vlastní zkušenosti se zabývá 
jednotlivými problematikami herecké práce, a přestože 
by se občas mohlo zdát, že se jedná o naprosté samo-
zřejmosti nebo banality, je jeho technika komplexním 
popisem jedné z mnoha hereckých metod. Oida zde 
směřuje od elementární očisty nejen prostoru, od všech 
rušivých a zbytečných předmětů, jež nemají v hracím 
prostoru co dělat, k očistě sebe sama: například zmiňuje 

japonskou tradici očisty „devíti otvorů“, tedy očí, nosu, 
uší, úst, ústí močové trubice a řitního otvoru. Současně 
s popisem významu a tradice defi nuje u každé partie 
i konkrétní cvičení, pomocí kterých bude tohoto očištění 
dosaženo. Dále je pak pokračováno uvolněním páteře, 
pánve a rukou.
Od tohoto naprostého začátku a praktické přípravy 
se Yoshi přesouvá k popisu principů jednotlivých pohybů 
a jejich významů. Jak už bylo řečeno, důležitou roli zde 
hraje kombinace východního zenu a buddhismu a zá-
padní zkušenosti, kterou Oida načerpal během svého pů-
sobení v CIRTu. Ve stejném duchu a pomocí stejné meto-
dy se pak věnuje popisu samotného hraní, tedy jevištní 
tvorby a jevištního jednání. Zaměřuje se na čas, prostor, 
kotvení a opakování, principy práce s lidskou energií 
a snahu o její maximální využití, uvědomění si vlastního 
těla a emocí a mimo jiné zdůrazňuje i nezbytnost vlastní 
seberefl exe a vůbec nahlížení na sebe samotného. Velký 
prostor je pak věnován také vzájemnému vztahu herec – 
ostatní herci a herec – obecenstvo, samostatná kapitola 
je věnována mluvě, zvuku, dechu a textu.
Kniha Hercovy fi nty je v podstatě pokračováním před-
chozí, zabývá se však radami a drobnými rituály herce 
v rámci přípravy na večerní představení a nese se v po-
dobném duchu kombinace západních a východních tra-
dic, nahlížení na věci, situace a život jako takový a ten-
dence povýšit genialitu elementárního na divadle.

Pozitivní kritice instinktivně nevěří-

me, té negativní se bráníme. Přitom 

vztahovačnost je lidská vlastnost, 

která dokazuje, že kritiku očekáváme. 

Není třeba se kritikou řídit, není třeba 

se vůči ní vymezovat. 

(PP)

Kritik je nový komentátor na nezná-

mém hřišti, na němž se hraje hra, 

které nerozumí; a jeho prvním a nej-

zásadnějším úkolem je co nejrych-

leji a bez ptaní pochopit pravidla 

hry, aby se v ní zorientoval a mohl 

o ní zasvěceně referovat. (IKK)

Inscenácia Dejvického divadla 

Modrovous v réžii Petry Tejnorovej  

po dlhej dobe prináša nielen čistotu 

hereckého prejavu bez čo i len 

známky po zaprášených a obsta-

rožných „hereckých šufl íkoch“, 

žiadne hranie sa, že hráme. (EK)

glosa

Pozn. red.: Kurzívou vysázené pasáže jsou autorčiným překladem z anglického originálu knihy An Actor Adrift, Lon-

dýn, nakladatelství Methuen (2002).
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refl exe

Tajemství 
divadla 
a smysl 

života
Ivo Kristián Kubák

Předposlední dubnový víkend (22. – 24. dubna 2010) 
přijal herec a režisér Yoshi Oida nabídku na uspořádání 
hereckého workshopu na pražské DAMU. Dvacet studentů 
přišlo z kateder napříč celou školou: herci a režiséři z ka-
tedry činoherního divadla, herec a režisérka z katedry alter-
nativního a loutkového divadla a drtivou část osazenstva 
tvořily studentky katedry autorské tvorby a pedagogiky. 
První den byl zejména seznamovací, všichni společně hle-
dali vzájemnou důvěru a ztráceli nesmělost, v druhém dni 
workshopu už bylo zaměření spíše praktické s použitím 
vštípených dovedností. Těžko říct, zda tím, že se pokusím 
průběh a pocity ze semináře shrnout do slov, nezpůsobím 
nějakou zenovou nerovnováhu: Yoshi Oida totiž sám tvrdí 
(viz následující rozhovor), že jakmile jednou zformuluje 
metodu, přestane být ze své podstaty živá.
Když se před nás Oidasan poprvé postavil v tradičních 
japonských ponožkách tabi, se svým přirozeným skep-
ticismem jsem se začal obávat buddhistické okultní na-
lévárny. I když netvrdím, že se nám jí trochu nedostalo, 
přeci jen přicházela v takových chvílích a v tak nenásilné 
míře, že celkový účin cvičení i praxe znásobila a přiblížila 
i těm největším pragmatikům. Přestože průběh worksho-
pu byl zcela improvizovaný a závislý na našich reakcích 
(což jsem se také dozvěděl až posléze), existovala v jeho 
rámci určitá kostra, která by se dala jednoduše popsat 
takto: přes tělesné pozice a hlas k tvorbě postavy a situ-
ace. Klíčovým slovem se pro první den stalo zakoušení 
(taste). Zakoušeli jsme různé nevýznamové pozice těla, 
vnímali, které svaly jsou při nich napjaté, jak se v nich 
naše tělo cítí, jaké myšlenky nám ta či ona poloha evoku-
je a přináší. Nedlouho po začátku prvního dne se Yoshi 
Oida nejspíš unáhlil, když nám beze všech skrupulí, jen 
tak mezi řečí prozradil tajemství divadla. Není to stejné 
jako s tajemstvím života, ani se v rámci něj nemusí špl-
hat výše než na konec stožáru. Tajemstvím divadla je 
v podstatě ona donnellanovská neviditelná práce – pří-
prava, soustředění a vnitřní pochody herce.
Když nyní napíši, že po prozrazení tak zásadní informa-
ce následovala část téměř až ekvilibristická a eskamo-
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refl exetérská, nebudu daleko od pravdy. Určité hlásky se totiž 
podle Oidy pojí s určitým směrem. Takže zatímco O míří 
ve zhruba pětačtyřicetistupňovém úhlu směrem vzhůru, 
I míří přímo dolů, do centra Země, a A nahoru k velké-
mu, božskému A. To samo o sobě nezní nikterak zálud-
ně. Když vám však v rukách ztěžkne spolužák jen díky 
tomu, že vyslovuje ten správný z těchto vokálů, nebo 
se vám naopak podaří jej zvednout o desítky centimetrů 
výš, protože vysloví ten druhý, začnete na magii herectví 
v podání Yoshiho Oidy věřit o dost víc.
Od ochutnávání tělesných pozic a následně i přida-
ných hlasových projevů jsme zvolna přešli k naslou-
chání vlastnímu tělu a jeho vnitřního puzení k pohybu 
– z náhodných pozic jsme bezmyšlenkovitě nechávali 
tělo vést samo sebe a najít si pozici novou. Oidasan už 
od počátků své kariéry udivuje diváky zvláštními hudeb-
ními nástroji, které používá, a ani ve velkém tanečním 
sále tomu nebylo jinak: dvě plechovky spojené pružinou 
vydávaly natolik neotřelý zvuk, že unášely naši pozor-
nost a myšlenkovou aktivitu od prováděných cvičení 
správným směrem – pryč. Cílem totiž prozatím nebylo 
vymyslet si příběh a z něj patřičné pozice nebo případ-
né pohyby, ale naopak nechat tělo jednat samostatně 
a možný pocit nebo význam či příběh na sebe nechat 
působit až sekundárně. Podle Oidy existují tři zdro-
je tvorby postavy: emoce, myšlenky a tělesná pozice. 
Pokud začneme tvořit od emocí, dostaneme se pouze 
ke lži a nepřirozenosti. Pokud však začneme od tělesné 
pozice, ty správné myšlenky i emoce se dostaví samy. 
Toto je na vlastním těle neherce jen stěží zakusitelné 
a popsatelné, ale když jsem později viděl ostatní účast-
níky snažit se hrát postavy a předem si úkoly kompliko-
vat pocity, pochopil jsem, jaké zjednodušení tato teorie 
do tvorby a fi xace přináší.
Od teorie postavy byl už jen skok k teorii džohakju (ter-
mín divadla nó pocházející ze 14. století), k teorii stavby 
správné divadelní situace (jednoduše řečeno začátek, 
prostředek a konec), čímž jsme se konečně přiblížili 
k dělání opravdového divadla před očima našeho mistra. 

Jenže skutečnost nebyla tak jednoduchá. Na zdánlivě 
prostinkém úkolu – projít imaginární místností, sebrat 
ze židle nůž a odejít z místnosti zabít svého nepřítele – 
si zpočátku všichni vylámali zuby. Snažili se totiž hrát. 
Povšimněte si analogie se seminářem Scénická prope-
deutika, jímž procházejí neherecké první ročníky, aby si 
na vlastní zkušenosti zakusily scénický prostor a jeho 
zákonitosti. A přitom to je tak prosté: stačí používat jen 
tělesné pozice, jejich změny, proměňovat tempo a rych-
lost, rozčlenit si úkol na džo-ha-kju (a to pak na tři dílčí 
džo-ha-kju). Teprve když mistr sám předvedl, jak může 
taková situace vypadat – rozhlédnout se před uchope-
ním nože, blížit se k noži s nízko položeným těžištěm 
nebo jej zdvihnout rázně s doširoka rozkročenýma 
nohama – pochopili jsme, že cestu nám možná ukáže, 
ale cíle asi jen tak nedosáhneme.
Druhý den workshopu se zaměřil zejména na práci 
s textem. I tentokrát byla veškerá příprava a dosavadní 
znalosti marné. Yoshi Oida totiž tvrdí, že v každém na-
psaném slově je obsažena energie, kterou můžeme najít 
a uvolnit na základě významu hlásek – okamžitě nám 
to také předvedl, když po chvilce převalování po jazy-
ku přečetl pro něj nesrozumitelnou českou větu tak, 
že intonačně dávala naprostý smysl. Nám zadané texty 
byly v řečtině (přepsané z alfabety do latinky), a přes-
tože se odvážní a stateční zpočátku neúspěšně poku-
sili o vlastní přednes, stačilo několik mistrových rad 
a doporučení a původní plochost projevu se vytratila. 
A navzdory neznalosti obsahu textu se nějaký význam 
a smysl objevil sám. Na závěr jsme se stejně jako první 
den vrátili k herecké improvizaci, tentokrát již ve dvou 
a s plnou výbavou rekvizit. Těch několik etud s židlí, 
stolem, šálky a konvičkou na čaj, které jsme na závěr 
workshopu všichni zhlédli nebo zakusili, jistě nebylo to 
nejlepší, co se v dnešní době ve světovém divadle událo. 
Ale kdy jindy a kde jinde bychom se mohli smát těmto 
mini-groteskám spolu s Yoshim Oidou?
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interview

Metoda 
je konec 

života
Ivo Kristián Kubák

Yoshi Oida (v českém přepisu Joši Oida) – herec, reži-
sér a učitel, se narodil v roce 1933 v japonském Kóbe. 
Po studiu tradičního asijského herectví (divadla nó) 
se na doporučení Jeana-Louise Barraulta v roce 1968 
vydal do Francie, aby se přidal v Théâtre des Bouffes 
du Nord k herecké trupě Petera Brooka. Spolupracoval 
s ním na mnoha projektech (Mahábhárata, Konferen-

ce ptáků, Orghast), účastnil se cest za kořeny divadla 
a stál u založení Mezinárodního centra pro výzkum di-
vadla (CIRT). Účinkoval v několika fi lmech, mezi jinými 
i ve snímku The Pillow Book Petera Greenawaye. Na-
psal tři teoretické knihy, z nichž žádná nebyla přeložena 
do češtiny. Od roku 1975 pracuje také jako režisér na nej-
významnějších evropských scénách, často transformuje 
tradiční dramatiku do formy baletních inscenací. Je no-
sitelem řady ocenění a prestižních vyznamenání. V sou-
časné době připravuje s operním souborem Národního 
divadla v Praze inscenaci Mozartovy opery Idomeneo, 
v minulé sezóně nastudoval s úspěchem ve Státní opeře 
Praha Brittenovu Smrt v Benátkách (cena Alfréda Rado-
ka za scénu a nominace na tutéž cenu za nejlepší muž-
ský herecký výkon). Více informací naleznete na strán-
kách www.yoshioida.com.

Co pro vás dnes znamená divadlo, kde jej lze nalézt 
a kde jsou pro vás jeho hranice? Pociťujete nějaký roz-
díl mezi západním, východním a africkým chápáním 
divadla?
Lidé říkají: náš život je divadlo, politika je divadlo, ro-
dina je divadlo, kancelář je divadlo, ale divadlo je per-
former a publikum. A něco se mezi nimi děje. To něco 
vyrůstá z denního života a je to něco, co mohou zažívat 
spolu, ale v běžném životě se to neděje. Je to speciální 
událost. Divadlo je vzrušení. Děje se pouze v konkrétní 
chvíli, nikdy se nemůže udát znova. Stejná inscenace 
může mít stejné mizanscény, ale každý večer se děje ji-
nak. Každý večer se stane něco jedinečného. A tato zku-
šenost se děje pouze v konkrétní chvíli mezi publikem 
a performerem. Film samozřejmě není divadlo. Protože 
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interviewje to stroj. A špatně udělané komerční divadlo také není 
divadlo, protože se mezi publikem a herci nic nestane. 
V divadle se musí udát něco okamžitě, nikoliv v bu-
doucnosti. Ale potřebujeme herce a diváka. Na zkouš-
kách herci samozřejmě nevědí, co se stane, až se po-
tkají s publikem. Diváci jsou jako zrcadlo, bez nich je to 
pouze příprava věcí, které budu před publikem dělat. 
Peter Brook dělával před premiérou otevřené zkoušky, 
aby herci zakusili divácké reakce. Ale zkoušky před pu-
blikem nestačí. Musí být nastolen onen zmíněný vztah. 
Každý má svoje ideální divadlo. Takže neříkám, které 
divadlo je dobré nebo špatné nebo kde leží. Říkám, 
že se to musí udát.
Důležité také je, že v evropském i japonském diva-
dle jde o situaci mezi hercem A a hercem B, ve které 
se něco děje, a ta je zacílena do publika. V Africe, když 
se něco předvádí, jde také o situaci mezi A a B, ale navíc 
plus C (ukazuje nahoru). Vztah mezi A a B je zacílen 
do publika skrze C. V evropském divadle toto C nee-
xistuje. Řekové C ještě měli, ať už mu říkali osud nebo 
duchovno, něco nad námi. Zní to logicky, ale v dnešní 
době to tak už není. Zatímco v africkém divadle, zpěvu, 
tanci je C stále přítomno. 

Jaká byla vaše cesta mezi režií, herectvím a výukou? 
Jakým způsobem si tyto disciplíny ve vaší praxi pomá-
hají? Jaká je vaše metoda nebo způsob vedení výuky?
Vždy jsem chtěl být režisérem. A abych mohl být dob-
rým režisérem, začal jsem studovat herectví. Zkušenos-
ti z herectví mi teď pomáhají režírovat. Mám v součas-
nosti tři zaměstnání: učím, režíruji a hraji. Nejradši mám 
režii, pak herectví a nakonec vyučování. Ale nejtalento-
vanější jsem učitel, pak herec a nakonec režisér – přes-
ně naopak. Peter Brook chtěl být fi lmovým režisérem, 
ale divadelní i fi lmová režie se mu neustále motaly do-
hromady, takže chtění a realita nejsou totéž. Jsem dob-
rý učitel, a přestože nechci učit, učím. Celý workshop 
byl improvizovaný, nemám žádnou metodu; nemůžu 
požádat žádného asistenta, aby za mě vedl výuku; sám 

jsem autoritou vlastní výuky. Navíc jakmile uděláte me-
todu, celá věc ztratí život. Herectví je živá věc, dnešek 
a zítřek jsou přece rozdílné dny. Lidé za mnou chodí, 
aby ochutnali něco z Brookovy kuchyně, ale ani on ne-
měl žádnou metodu. Kdybych učil klasické japonské 
herectví, pak metoda samozřejmě existuje. Ale protože 
chci se studenty objevovat něco nového, divadlo pro 
současnost nebo budoucnost, tak si nemohu udělat 
metodu. Je třeba udržet se v pohybu. Pomáhám lidem 
vyvíjet se, neučím je, ale podněcuji k tomu, aby šli dále; 
negarantuji, že po workshopu budou dobrými herci, 
jen naznačuji, kam směřovat.
Při výuce musím samozřejmě studenty sledovat, a když 
jsou unaveni, musím zvolnit. Když vidím, že mají od-
vahu, postrčit; když to uznám za vhodné, křičím nebo 
jsem naopak jako med. Když jsem zamlada dělal work-
shopy, naučil jsem se z nich mnoho, teď mám pocit, 
že se s mladou generací musím podělit o to, co jsem 
se naučil. Jestli se jim to líbí, nebo ne, o to se nestarám 
– snažím se jim dát ochutnat, co se pro mě ukázalo 
jako užitečné. Mým studentům to nemusí pomoci, ale 
mohou skrze herectví pochopit to, co se podařilo po-
chopit mně.

Jak se nakonec stalo, že jste začal pracovat i jako režisér? 
Kdo a jak vás učil? Jaký je váš způsob režijní práce?
Nejde jen o režírování, jde spíš o tvoření. Existují dva 
způsoby tvorby: velká představivost, obrovský důvtip, 
spousta nápadů, nové koncepce – publikum si pak uží-
vá tyto nové nápady a ideje. Druhý způsob je využívat 
konvence: tedy nenechat se unést novými myšlenkami, 
ale jít hlouběji. Jen s novými nápady a s důvtipem si 
nelze vystačit. Je zajímavé se na ně dívat, ale nemůže-
te se do nich ponořit. Ale užijete-li konvence, publikum 
je bude znát, a tak bude sledovat to ostatní. Budete-li 
používat konvenční postupy a předstírat, že jde o no-
vátorství, bude to lež. Ale použijete-li konvence správ-
ně, něco nového se objeví samo. Když jsem byl mlad-
ší, stále jsem usiloval o to nové, objevné a překvapivé, 
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interview ale teď se snažím, aby lidé necítili žádnou režii. Jen sly-
šeli text a viděli herce. To pomáhá vyznít hlubším význa-
mům v textu, jeho vnitřní hlas promlouvá skrze hercův 
projev, a publikum je pak ve větším napětí, což samozřej-
mě není snadno vysvětlitelné, protože tato energie textu 
je neviditelná – jen tak může jít herec hlouběji do textu 
a najít v něm život. Nepotřebuji efektní scénografi i ani 
svícení, jen respekt k textu a v něm obsažený opravdový 
lidský život. A věřím, že s tímto přesvědčením můžete jít 
opravdu hluboko. 
S operou, kterou teď připravuji (Mozartův Idomeneo 
na scéně ND), je to úplně stejné: pokud dobře zpíváte, 
respektujete Mozarta a váš zpěv vychází z jeho hudby, 
soustředíte se na ten zvuk a nepředvádíte se, pak nepo-
třebujete žádný pohyb, scénu – je to jen hudba a hlas, 
co se dotýká publika. Stejně pak dostane cenu výprava 
nebo zpěvák. Vím, co má na scéně jak být, takže pomá-
hám, aby vše bylo správné a patřičné; lidé mi často říkají, 
že jsem v tom dobrý, a to mě činí šťastným: právě proto, 
že se snažím, aby má režijní práce nebyla příliš vidět. 
Inscenace tvoří zpěváci a herci, nikoliv režijní nápady. 
Herci nejsou loutkami v rukách režiséra, nejsou dekora-
cí na scéně. Scéna jim naopak musí pomáhat. A jak už 
jsem říkal: naučil jsem se režírovat díky svým hereckým 
zkušenostem, sledováním Petera Brooka a dalších lidí při 

práci. Chodím také na výstavy obrazů, sleduji architek-
turu – to je totiž živoucí umění, lidé musejí mít možnost 
v budovách žít nebo pracovat, není možné stavět jen 
tak z rozmaru. Architektura má funkci. Divadlo také není 
moje osobní uspokojení, musí si jej užít i veřejnost. Ne-
můžete být egoističtí jako Duchamp se svou Fontánou, 
v divadle musíte být praktičtí jako architekt. A musíte 
vědět, co má dnes publikum rádo. V Japonsku je dnes 
například velmi oblíbená manga, ale to neznamená, 
že podle ní budu vytvářet scénografi i nebo kostýmy 
– není to můj šálek čaje. Nestačí být módním jen tím, 
že budete módní.

Čtete své kritiky? Jsou pro vás poučné?
Ano! Samozřejmě že pokud kritik řekne „dobře“, jsem 
rád. A samozřejmě že když řekne „špatně“, nejsem rád. 
Ale ani v jednom případě se není co naučit, protože všich-
ni máme rozdílný vkus. Ať jste jakkoliv slavný, nemůžete 
se zavděčit všem – ve sportu je posuzování jednoduché 
a jasné. V umění tohle neexistuje, žádný konečný ná-
zor. Takže já mám pravdu, vy máte pravdu, ale pravda 
je někde jinde. Pravda bezpochyby existuje, já tu svou 
ztvárňuji v divadle, vy tu svou děláte jako kritik, takže 
pokud ji znáte nebo cítíte, je to v pořádku. Pracujte s ní 
stejně jako já.

V zimě minulého roku vyšel koneč-

ně několik desítek let očekávaný 

komiks Káji Saudka (1935) Muriel 

a oranžová smrt ve směšném 

nákladu 5000 výtisků, do dvou 

týdnů byl již zcela vyprodaný 

a dotisku se dočkáme snad někdy 

za rok. Zhruba před měsícem vyšla 

první souborná monografi e o témže 

umělci, a to v ještě směšnějším 

nákladu 1000 výtisků. Vyprodaná 

byla během tří týdnů a dotisk 

se ani neplánuje. Vše stojí a padá 

s jeho manželkou a dcerou, jež 

úzkostlivě střeží vše, co Kája Sau-

dek kdy vytvořil. Nejlepší kreslíř, 

kterého jsme kdy měli, leží už tři 

roky v kómatu, uznání se nedočkal 

za minulého režimu, a jak to tak vy-

padá, nedočká se ho ani v tomhle. 

Osobně nechápu, co svým přístu-

pem paní a slečna Saudkovy sledu-

jí. Vidím v tom jen umělé a zbytečné 

vytváření legendy z člověka, který 

legendou už dávno je. Nikoliv však 

díky cirkusu, který kolem sebe rodi-

ny bratří Saudků neustále vytváří, 

ale díky jeho naprosto jedinečným 

kresbám. (BL)

glosa
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dialogy

Naučené 
v praxi

Ivo Kristián Kubák

Pokuste se stručně popsat, nakolik se ve vaší režijní 
praxi (ještě) uplatňují vědomosti a dovednosti získa-
né během studia na vysoké škole, které to jsou a jak 
se ve vaší současné praxi odrážejí? Můžete ve své kari-
éře označit moment, kdy byly teoreticky nabyté postu-
py (zcela nebo částečně) nahrazeny poznatky z praxe? 
Existují nějaké konkrétní principy, které vám škola vští-
pila a vy je vědomě a nenahraditelně neustále aplikuje-
te ve svojí praxi?

V tomto čísle se uzavírá trialog nabízený od historicky 
prvního vydání Hybris. Po pedagozích a jejich studen-
tech přichází řada na absolventy fungující v několikale-
tém divadelním provozu. Právě oni totiž logicky doplňují 
triádu o teorii a praxi výuky a právě oni mohou oběma 
předcházejícím skupinám diskutujících ukázat nebo 
vzkázat, jak se na jejich současné práci podílí to, co 
se naučili na vysoké škole.

Obrátili jsme se proto s výše uvedeným zadáním na Zdeň-
ka Bartoše (1975), absolventa DAMU z ročníku Jaroslavy 
Šiktancové, jenž dramaturgicky zpracoval v DISKové se-
zóně 2004/2005 Machiavelliho Mandragogu a ve vlastní 
režii zde uvedl Kunderova Jakuba a jeho pána. Téměř 
okamžitě nastoupil na pozici uměleckého šéfa a režisé-
ra Západočeského divadla v Chebu, kde pracuje dodnes 
a kde má za sebou více než dvacítku inscenací.
Za JAMU oslovený Martin Františák (1974), žák Arnošta 
Goldfl ama, je uměleckým šéfem a režisérem Divadla Pe-
tra Bezruče v Ostravě. Po absolutoriu (ve Studiu Marta 
uvedl Syngova Hrdinu západu) začínal jako šéfrežisér br-
něnského divadla Polárka, nyní má na svém kontě čtyři 
desítky inscenací po celé České republice (Brno, Hradec 
Králové, Zlín, Uherské Hradiště). Na domovské scéně 
u Bezručů inscenoval již čtyřikrát.
Kamil Žiška (1978) absolvoval na VŠMU v ročníku 
u Ľubomíra Vajdičky fraškou Fernanda Crommelyncka 
Velkolepý paroháč. Ještě při studiu (spolu s Jakubem 
Nvotou) založil kabaretně zaměřené Túlavé divadlo, 
s kterým dosud spolupracuje. Je aktivní také jako tex-
tař, dramaturg nebo příležitostný herec. Jako režisér 
hostuje ve Slovenskom národnom divadle, Slovenskom 
komornom divadle v Martině, Radošinskom naivnom 
divadle, Bratislavskom bábkovom divadle, Bábkovom 
divadle Žilina či v Divadle Ludus v Bratislave. V červ-
nu má premiéru jeho inscenace v nitranském Divadle 
Andreja Bajgara. Od září 2010 nastupuje jako interní 
režisér do Starého divadla v Nitře, kde doposud nastu-
doval tři tituly.
Doufáme, že otevřená témata budou diskutovanému 
oboru prospěšná a pro čtenáře, ať už z řad laické, či 
odborné veřejnosti, objevná, podnětná nebo poučná. 
Dialog tím v žádném případě nepovažujeme za dokon-
čený a každý další podnět, který k němu redakce obdrží, 
budeme vítat s nadšením a vděčností. Pokud se podaří 
původní záměr, mohlo by v rámci následujícího akade-
mického roku na podobné téma proběhnout odborné 
kolokvium s účastí široké veřejnosti.
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dialogy DAMU

Zkoušet 
a pochybovat

Zdeněk Bartoš

Pojmenovat konkrétní vědomosti a dovednosti osvojené 
během studia režie je úkol ošidný – režie není exaktně 
vědní obor či (kupříkladu) medicína. Zatímco chirurg 
během dlouhého studia získá a zažije přesné postupy, 
kudy „vést řez“, jak provést daný úkon a jak ránu zašít, 
každý režisér „operuje“ poněkud jinak. Zůstaneme-li 
u tohoto příměru, metoda pokus-omyl by v medicíně 
byla vysoce rizikovým, ba smrtelným postupem, v pří-
padě režie jde naopak o vysoce efektivní a nevyhnutel-
ný způsob práce. 

Studium na DAMU pro mě tedy nebylo důležité proto, 
že bych získal nějaké nové dovednosti ve smyslu pře-
kvapivě objeveného know-how, které s trochou šikov-
nosti může nabýt kdokoliv. Klíčové bylo, řečeno opravdu 
stručně, ze dvou důvodů: díky ozkoušení nejrůznějších 
možností v podmínkách jakéhosi chráněného prostředí, 
laboratoře, kde udělat chybu je vlastně dobře a produk-
tivní, protože to vede k ozřejmení nefunkčnosti zvole-
ného řešení a uvědomění si jeho limitů. Jinými slovy, 
je-li student otevřen možnosti být poučen a refl ektovat 
vlastní konání, je škola ideálním zázemím pro všechny 
„průkopníky slepých uliček“. A tím je čas od času během 
zkoušení každý, kdo se režií zabývá. Stále mám v paměti 
např. některá směšná či přímo pitomá prostorová řešení 
určité situace nebo scény během seminářů scénologie, 
která jsem v tu chvíli nabízel já či někdo z mých kolegů 
– elementární neprůchodnost takového řešení v tu chvíli 
vysvitla. Poučení o nutnosti mnohem důkladnějšího pro-
mýšlení toho, co si přejeme, aby z určité scény, obrazu, 
situace mluvilo, co je jejím smyslem či emocionálním 
nábojem, jak má působit, bylo okamžité a zřejmé. Ten 
druhý důvod s prvním úzce souvisí: jde o neustálé zpo-

chybňování toho, co adept režie koná. Zpochybňování 
naivních či apriorních představ (málokdo na DAMU při-
chází divadlem zcela nedotčen, minimálně s nějakým 
školním souborem či dramatickým kroužkem přišla 
do styku většina studentů), nekriticky adorovaných vzo-
rů a podobně. Je to mnohdy frustrující, mnohdy depri-
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dialogy JAMU mující, ale bez pochybování a kladení otázek se v tomto 
oboru nelze pohnout kupředu. 
Mám-li vyhovět výše uvedenému zadání, napadají mě 
právě spíš otázky a dobře zacílené pochybnosti než zá-
zračné praktické dovednosti. Proč jste si vybrali zrovna 
tuhle hru? O čem to chcete hrát? Proč? Proč takhle? Co 
tím sdělujete? O co v textu se vybraný moment nebo 
celá koncepce opírá? Těmito a podobnými dotazy nás 
pedagogové pravidelně atakovali. 
A napadají mě také věci, které si student může ozkoušet, 
a tudíž zjistit (přesněji řečeno ověřit) dřív, než vstoupí 
do praxe: 

Různé prostory a jejich požadavky (klauzurní práce • 
či jiné dílčí výstupy jsme zkoušeli nejen v různých 
učebnách, ale také na střeše DISKu a – samozřej-
mě – v DISKu samotném, nabízejícím však variabilní 
uspořádání); 
fakt, že jevištní čas plyne úplně jinak a že problém • 
temporytmu je mnohdy zásadní; z toho plynoucí 
nutnost úspornosti sdělení; 
fakt, že nechat se hercem vtáhnout do pasti boha-• 
pustého žvanění o věci místo vlastního zkoušení je 
zcela kontraproduktivní (podotýkám, že jako jediný 
student režie v ročníku, dokonce bez spojence v po-
době dramaturga, stojící permanentně proti deseti 
studentům herectví, jsem v tomto ohledu získal vel-
mi dobrý trénink); 
fakt, že udělat něco špatně není katastrofa, důležité • 
je to identifi kovat (třeba ex post) a vyvodit z toho 
důsledky pro sebe a pro věci budoucí.

Jistý druh tréninku spočíval mimo jiné také v „ekono-
mii zkoušek“, tj. hospodaření s vzácným časem a energií 
během procesu zkoušení; kolik času a sil věnovat jed-
notlivým fázím. V každém případě pětiletá komunikace 
a permanentní dialog s pedagogy, spolužáky (budoucími 
herci, scénografy), pracovníky provozu DISKu, techniky 
atd. je nedocenitelná zkušenost – z níž si každý může 

odnést pro sebe to, co uzná za vhodné a nutné. V čem 
škola poněkud selhává, je divadelní svícení, kde na jisté 
zákonitosti lze upozornit, nicméně v tomto ohledu mě 
poučila až praxe (naštěstí „neoperujeme mozky“, takže 
metoda pokus-omyl byla v tomto případě s úspěchem 
použita). 
Domnívám se, že v případě režie nelze hovořit o teore-
tických postupech, které by byly nahrazeny poznatky 
z praxe nebo by s nimi kolidovaly. Už proto, že režijní 
praxe je velmi různá, divadelní dílo je aktem kolektivním 
a zároveň složeným z mnoha aktů individuální tvorby. 
Takže jakési „teoretické“ zákonitosti by se daly spočítat 
na prstech jedné ruky (smím-li se pustit do bonmotů, 
pak „komedie se hraje rychle“ a „je dobré, když se herci 
na jevišti nesrazí“). Škola má za úkol naučit studenty 
pochybovat, tázat se, hledat, zkoušet ve smyslu expe-
rimentovat. Má je v tomto ohledu naučit nebát se. Teo-
rie oboru, jeho historie a vědomostní zázemí je důležité 
v tom smyslu, že rozšiřuje pole výše uvedeného: o čem 

pochybovat, na co se ptát a co všechno lze vyzkoušet.
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dialogy JAMU

Scherhauferovy 
skalpely

Martin Františák

Ze školy jsem si odnesl zkušenosti dvě. Tou první je 
potřeba dialogu a tou druhou potřeba prostředků nut-
ných k udržení řádu. Druhou zkušenost mi vštípil Arnošt 
Goldfl am. Hodiny s ním byly směřovány více k onomu 
proč?, než k teoreticky zdánlivě aplikovatelnému jak?. 
První zkušenost (potřeba prostředků nutných k udrže-
ní řádu) jsem si odnesl ze studia dramatické výchovy. 
Mým vedoucím diplomové práce byl Alexej Pernica, žák 
a živý zprostředkovatel myšlenek Ivana Vyskočila. Otáz-
ka komunity, jako ostrova stability, byla tématem dvou 
studentských let.

Tedy jsem škamna JAMU opouštěl s vědomím toho, 
že chci dělat divadlo pro vlastní proč? a že k tomu budu 
potřebovat nějaké instrumenty k dialogu s herci a vůbec 
celým tím seskupením života s názvem divadlo. Nutno 
říci, že jsem si v duchovní kabele odnášel poznámky 
z hodin teorie režie od Petera Scherhaufera, které mi 
později zachraňovaly „kejhák“ v divadelním provozu.
Zapojení intuice v práci s hercem nad smysluplně vo-
lenými tématy velice dobře naplňovalo potřebu tázání. 
Prostředky nutné k vytvoření stabilního komunitní-
ho ducha také dobře uzemňovaly práci se skupinou. 
Ale vznikal trýznivý problém – práce se někdy utápěla 
v dobré vůli tázání a hledání, ve vyzařování témat, v pů-
sobivých kompozicích, v poznávání specifi cké sociální 
dynamiky toho, či onoho divadla. Problémem bylo hle-
dat stále nové a nové proč a jak společně na to. A v té 
chvíli mi z tašky vypadla krásná sestava řemeslných 
skalpelů, sepsaných v hodinách Petera Scherhaufera. 
Posílila se tak spolupráce s dramaturgy na zkouškách, 
v ohništi dění a přibylo hravých možností kudy jít jinu-
dy, než jen cestou citu, srdce či zkušeností. Snad tak 
došlo k pokusu o harmonii mythos a logos.
Půvab mýtopoetického tázání doplnily možné, či prak-
ticky nemožné struktury. Jakoby jeden z učitelů (Gol-
dfl am) ukázal na hlínu, z níž je nutno Golema vlastní 
rukou a dotekem uplácat, druhý (Pernica, potažmo 
Vyskočil) ukázal na potřebu společného šému a třetí 
(Scherhaufer) na anatomii toho všeho. S těmito zbra-
němi kráčím a snažím se, aby jedna nezahubila druhou, 
ale také abych nebyl lenoch a onu anatomii poctivě 
studoval.
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dialogy VŠMU

Živí ľudia sú 
most medzi 

teóriou 
a praxou

Kamil Žiška

Bojím sa, že na takom krátkom priestore, budú moje 
úvahy trochu hranaté. Ale nech. Hádam, aj to pomôže!

Moje štúdium na škole bolo špecifi cké, tak ako asi 
štúdium každého z vás. Zaujímavé, že je síce jedna 
škola, ale každý akoby chodil na tú svoju. Jednodu-
cho aspoň na našej VŠMU je v princípe taký slobodný 
priestor, že študent si do veľkej miery modeluje svo-
je štúdium sám. To je možno základný rébus: do akej 
miery treba študentov „učiť“, čo vyžaduje disciplínu 
a do akej miery „tvoriť“, čo vyžaduje slobodu. Zdá sa 
mi, že obe dynamiky by mali byť v rovnováhe.  Poznať 
tradíciu a kontinuitu divadelného myslenia je základ, 
ktorý sa nedá obísť. A vytvoriť priestor, aby sa študent 
individuálne k tejto tradícii vyjadroval resp. aby časom 
dospel k súčasnému jazyku, je asi cieľ každej dobrej 
vysokej školy. 
Čo sa týka motivácie, ide o to, vytvoriť si čo najrýchlej-
šie konkrétny vzťah ku každej látke: ok, toto obdobie 
(tento režisér, dramatik) sa takto vyjadroval, zaujímavé! 
Ako vtedy ľudia žili? Čím sa zaoberali? Čo ma na tom 
inšpiruje? V čom je to podobné z dnešným svetom? 
Pohol sa odvtedy niekam? Ako to prežíva ten hrdina? 
Rozumiem mu? Slovom, Hamleta si môžeme prečítať 
ako veľký opus, ktorý sa nás netýka, ale aj ako niečo, čím 
sa môžeme konfrontovať. 
Ja som si postupne vybudoval systém takzvaného „výs-
kumu“. Ak som chcel inscenovať Rabelaisa, hľadal som 
materiály a obrázky tej doby. Nasával som tou imaginá-
ciou, ktorá sa nejako zužitkovala neskôr na javisku. Jed-
noducho, aby som sa vyjadril jasne: všetko, čo na škole 
stretnete je dobré premieňať na konkrétne svoje plány, 
vzťahovať ku svojmu textu, ktorým sa práve zaoberáte. 
V opačnom prípade sa len informujete, ale nič v sebe 
neformujete.  
Ale to sú ešte stále všetko teoretizovania.
Ak by sa ma niekto opýtal na moju školu, odpoveď ne-
bude znieť, čo som študoval a čo som sa naučil, ale koho 
som stretol a koho som nestretol!
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dialogy VŠMUŽiví ľudia sú asi kľúčom, ako vytvoriť most medzi teóriou 
a praxou. Nie je nič horšie, ako keď pedagóg považuje svoju 
existenciu na škole len ako nutnosť, a nie je nič krajšie ako 
keď pedagóg svoju prácu berie ako poslanie, ako duchovné 
otcovstvo. Potom sa môžete aj vy stať synmi a dcérami, kto-
ré si osvoja isté „spôsoby“ a ďalej ich rozvíjajú.
Často sa stretávam s názormi študentov, že „nás vlastne 
nikto neučí a nikto sa o nás nezaujíma...“ A títo študenti 
toto omieľajú päť rokov a ani si nevšimnú a už držia 
v ruke diplom. A teraz čo? Žijú v slobodnej Európe, môžu 
cestovať, komunikovať, čítať knihy, aké chcú a napriek 
tomu sa cítia izolovaní. Chcem len povedať, že tí ľudia, 
ktorých hľadajú, sú a tie divadlá, ktoré chcú vidieť, exis-
tujú, ale aj oni musia vynaložiť istú energiu. Možno býva-
jú o ulicu od ich privátu a oni to celý čas netušili. Možno 
na konci sveta a oni musia prekonať strach pred nezná-
mym. Verte mi: každá púť, keď sa koná, je ťažká a keď 
sa na ňu spomína, je krásna. Slovom ako viete, žiadny 
dramatický hrdina to v dráme nemôže mať jednoduché. 
A ani „dramatický“ študent.

Keď som študoval impresionistov, zistil som, ako sa tí 
ľudia vedeli stretávať. Ako vedeli nájsť jeden deň v týž-
dni, aby si pohovorili pri dobrej večeri o umení, o sebe, 
o všetkom. Takéto spolky nám dnes chýbajú. Ale už sa 
opakujem, ale musím: komunikácia a živí ľudia.
Pre našu generáciu bolo rovnako dôležité, že v čase 
nášho štúdia bolo na vzostupe divadlo Astorka, kde 
sme chodili a veľmi nás to inšpirovalo. Je dobré preto 
popri škole vidieť aj reálne existujúcu komunitu diva-
delníkov, ktorá vás ubezpečí, že to funguje. To je veľmi 
stimulujúce. Hľadať živé komunity. Všetko v dramatic-
kom umení sa deje v dialógu, to ostatné je samota, 
ktorá frustruje.
Ale pozor! Je aj samota, ktorá je životodárna. Skôr by 
som to nazval „stíšenie sa“. Nájsť si priestor a čas, kedy 
môžem sám v tichu uvažovať o videnom a o počutom. 
To nás oslobodí od rýchlych súdov a pomôže pozerať 
na ľudí v kontexte. Premeditovať realitu. A takto z ti-
chého miesta vidieť obrysy príbehu, ktorý chcem vy-
rozprávať.

V prosinci roku 1988 vydalo nakla-

datelství Sixty-Eight Publishers knihu 

Michala Schonberga Osvobozené. 

Jakmile se dostala do rukou české kri-

tice, byla rozdupána do základů. Zdá 

se, že jde o všeobecně známou situa-

ci, kterou můžeme zahlédnout kolem 

sebe dnes a denně. Jenže! – Jenže 

kritici pomyslně vedeni nejsilnějším 

hlasem Vladimíra Justa svou kritiku 

bod po bodu zdůvodňovali. V podsta-

tě poznámkovali text tak, jako by mu 

byli skutečnými oponenty u obhajo-

by disertační práce. A ejhle! Zrodilo 

se druhé – opravené – vydání. Najde 

se po řečeném snad ještě někdo, 

kdo by tvrdil, že kritika nemá smysl? 

(TŠ)

glosa



32

recenze

Pohádky 
pro nehodné 

děti
Vítek Pokorný

Jako zázrakem… se z běžného života stává poezie. Bás-
ník Jacques Prévert (1900-1977) uměl tuto transfor-
maci provádět brilantně. Myslel a psal v duchu poetic-
kého realismu. 
Ten se v mnohém odlišuje od surrealismu, který se utopil 
ve svých freudiánských kejklích. Budiž mu superego leh-
ké. Poetický realismus magické a nadreálné vyhmatává 
z každodenní skutečnosti. Nespojuje deštník a šicí stroj 
na operačním stole, ale z drsného světa zaprášených 
ulic, obyčejných lidí a truchlivého meditování nad bídou 
vlastní existence vyhmatává krásu a lyriku prosté lid-
skosti. Do absolutna dovedený humanismus – to je v pár 
slovech shrnutý Prévert. Jeho kniha Pohádky pro nehod-

né děti (1947) básníkovy postoje prezentuje v možná 
nejpůvabnější podobě. Zvláštní prostor dětí a zvířat jako 
mikrokosmos nevinnosti je zde v protikladu s pragma-
tickým světem dospělých, kteří chtějí ovládnout celou 
Zemi i vesmír a zničit vše svobodné. Najdeme tu příběh 
koní, co hrozí lidem, že se k nim budou chovat stejně, 
jako se oni chovají ke zvířatům. Jaképak by to přineslo 
důsledky? Nebo se silným ironickým nádechem sledu-

jeme zoufalství obchodníka se žirafí kůží, když se sám 
stane konzumentským cílem potměšilé mouchy tse-tse. 
V těchto příbězích zásadní opoziční roli vůči pachtění 
se za požitky tvoří dítě. Děti mají ještě citlivou duši pl-
nou něhy a touhy po láskyplném pohlazení. Jejich op-
tikou poetický realismus vidí život. Není prost drsných 
zážitků, ale oproti surrealistickému krutému podvědomí 
je lyrika dětí od ošklivosti puzena k idyle. I v tom je mož-
né vidět rozdíl mezi poetickým realismem dětských očí 
a surrealismem dospělého. Netřeba tedy již vysvětlovat, 
kdo je ve skutečnosti ono „nehodné dítě“ a čím se lid-
skými lovci ohrožený kosmos svobodných zvířat spojuje 
se světem dětství.
Jako zázrakem… se z poezie může stát divadlo. A poe-
tičnost svou plno šířku na divadle prokáže pouze tehdy, 
není-li svazována direktivou mimesis – napodobováním 
skutečnosti. Katedra alternativního a loutkového diva-
dla otevírá náruč imaginaci, jelikož subjekt-herec se zde 
libovolně spojuje s objektem-loutkou. Oba tyto póly 
se pak všemožnými způsoby prolínají, takže subjekt je 
tu kuchyňským příborem, tu hvězdnou oblohou, objekt 
naopak skrze naši představivost dostává podobu pána 
z ulice nebo zvířete. Není nakonec jevištní prostor lout-
kového divadla mnohem opravdovější než chtěně mi-
metický prostor činohry? To je ovšem na jinou diskuzi. 
Nechávám se až příliš unášet prévertovskou svobodou 
slova a to se k recenzi nehodí.
Vedoucí druhého ročníku herectví KALD Marketa Kočva-
rová–Schartová je zásadní postavou ve vývoji českého 
loutkového divadla. Umí citlivě propojovat živé herce 
s výtvarnými objekty a z jejich střetu vytvářet onu zvlášt-
ní poetickou atmosféru, v níž je všechno možné, záleží 
jen na naší představivosti. Jako pedagog předává své 
zkušenosti mladé generaci a je vidět, že ta se umí učit. 
V těsném prostoru malé scény DAMU – Řetízku v krát-
kém čase třiceti minut Schartová se svým ročníkem 
na půdorysu několika vybraných pohádek z knihy stvoří 
Prevértův fi kční svět, který není možné plasticky popsat 
v recenzi. Tento svět se musí vidět, slyšet a procítit. 
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recenzeZcela zásadní vliv na lyrický účinek inscenace má scé-
nografi e Jana Nečase a Světlany Khaletskayi. Pracují 
s jednoduchostí. Cáry látek, pár paravánů, které svým 
přemisťováním v průběhu inscenace tvoří iluzi různých 
prostředí, je tu i tradiční malé loutkové divadélko, v němž 
na ploše jednoho metru čtverečního projdeme jak Pa-
říží, tak hustou džunglí. Není to velkolepě a upoceně 
budovaný realismus. Nejrealističtější (co se podobnosti 
s předobrazem týče) je loutka Pštrosa, který svou „reál-
nou“ výškou vyvolává hrozivý dojem u rodiči opuštěného 
Dítěte. Jedinou výtku bych směřoval k až příliš ilustra-
tivnímu vyjádření metafory dospělými přehlížené podob-
nosti člověka a zvířete, kdy loutka žirafy má na svém 
dlouhém krku namontovanou hlavičku „nevinné“ panen-
ky Barbie. Myšlenkový význam je silně prezentován již 
v samotném textu a hereckém projevu, tato doslovnost 
byla zbytečně prvoplánová. 
Výtvarná sytost je pro KALD typická a scénografem pro-
měněný prostor je zde rovnocenným partnerem herce. 
Ten má tedy oproti činoherci úkol ztížený o to, aby s již 
hodně působivou vizuální složkou inscenace důstojně 
soupeřil. Druhý ročník se však umí prosadit. Každý he-
rec je svébytná individualita, kterou si zapamatujeme. 
V žádném případě nechci předjímat budoucnost, ale 
právě ona výraznost jednotlivých hereckých individualit 
bude určitě tvořit kouzlo těchto (zatím) studentů. Práce 
s loutkou je u všech na dokonalé úrovni a nejde o plané 
konstatování, protože u některých ročníků KALDu toto 
říci nešlo. Dokáží citlivě pracovat se stylizací, skvěle zpí-
vají. Prévertův text nesoucí jasné rysy grotesky tak skrze 
výrazné schopnosti herců získává další rozměr. Mladí 
lidé s nadsázkou hrají o cyničnosti světa, který brání 
fantazii a prosté lidskosti, ale právě v jejich nadsázce 
je ukryt povzdech, že tento stav není možné změnit, 
že i oni se časem přizpůsobí a stanou se lovci, kteří pro 
vlastní přežití budou drancovat nevinnost. Jako příklad 
za všechny uvedu okamžik, kdy herec Josef Jelínek 
na chvíli opustí svou postavu Pštrosa a v oné kouzelné 
mezeře mezi „rolí“ a „vlastní osobností“, která je možná 

pouze na divadle, sdělí publiku: „Podívejte se. Děti přece 
taky nebijí své rodiče, tak proč by rodiče měli bít své 
děti?“ Jelínek v roli Pštrosa ostentativně demonstruje 
jedno z humanistických poselství Jacquese Préverta. Zá-
roveň však v onom okamžiku posiluje svou vlastní bytost 
studenta Josefa Jelínka, která je k naplnění těchto slov 
značně skeptická. Tehdy u vnímavého diváka dochází 
k mrazivému pocitu, kdy se směje a zároveň se za svůj 
smích stydí. Nový rozměr, který text oproti četbě v sou-
kromí získává, je pak více než jasný.
Ač každý z herců je individualitou, všichni pracují jako 
kompaktní tým. Reagují na sebe, vnímají se. Je to kouz-
lo dobrého divadla, kdy prožíváme sílu inscenace jako 
celku a neruší nás neumělé klopýtání jednoho z členů 
tvůrčího týmu. Není třeba někoho speciálně vyzdvihovat 
a přišlo by mi hloupé kriticky útočit na drobné chyby 
v herecké práci. Vždyť jsou teprve v polovině své stu-
dentské cesty za ovládnutím divadelního řemesla a už 
teď toho umí hodně.
Jako zázrakem… se člověk cítí vesele uprostřed velko-
města, které mu nenabízí žádnou útěchu, žádnou naději. 
Mladý kritik viděl malé půvabné představení, které mu 
do žil načas vlilo sílu k přežití. Žirafy stejně jako dětské 
sny umírají. Ale doufání je zahnízděné právě v těchto 
malých dílech mladých tvůrců, kteří ještě něco sdělují. 
Před něčím varují. Žirafy pak neumírají, jenom na neur-
čitý počet let usínají. Stejně jako naše dětské sny a před-
stavy. Nebo snad nejsme nehodné děti?

Jacques Prévert: Pohádky pro nehodné děti

režijní vedení: Marketa Kočvarová–Schartová.

scénografi e: Jan Nečas, Světlana Khaletskaya

hrají: Sofi a Adamová, Andrea Ballayová, 

Eva Burešová, Jiří Bohm, Mikuláš Čížek, 

Josef Jelínek, Barbora Kubátová, 

Marek Menšík, Richard Vokůrka a Petr Vydarený.

Premiéra v březnu 2010 ve Studiu Řetízek.
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recenze

Opravdu 
jen 

Lanostory
Ondřej Šulc

Pokud jste se vydali v únoru do Krušných hor, mohli 
jste tam na svahu pod lanovkou potkat první ročník 
herectví KALD. Nevím, zda jsem za těch dvacet minut 
na lanovce měl možnost vidět divadelní představení 
nebo site-specifi c projekt, ale jednoznačně jsem viděl 
působivou výstavu.

Lanostory splňovala hned několik principů divadelního 
představení. Byla to jednoznačně pomíjivost. Pomíjivost 
obrazu, kolem kterého jste jednou přejeli a už ho ni-
kdy víc neuvidíte. Pomíjivost sněhu, který roztaje a už 
nikdy nebude les a svah takový, jaký jste viděli letos, 
a konečně pomíjivost počasí, kdy vám na jeden jediný 
obraz vysvitlo slunce, které vám zalilo obrazy až nahoru 
k vrcholu Klínovce, aby se v několika dalších okamžicích 
zvedly mraky a vše skončilo v mlze. Pak tu byl samo-
zřejmě rytmus, který byl určen rychlostí jízdy lanovky 
(rychlost, rozestupy a délku jízdy jste se dozvěděli hned 
v prvním obrazu). Tempo nebylo nijak závratné a zvlášť 
na začátku byly rozestupy mezi obrazy dostatečně velké, 
aby se divák stihl zamyslet nad tím, co viděl. 
Až na výjimky byla Lanostory hlavně loutkohereckou 
záležitostí. Herci (a hrající scénografové) se na tak vel-
ké ploše neměli šanci prezentovat sami, ale prezento-
vali především obraz, ve kterém byli zasazeni. Martin 
Kukučka v dokumentu o projektu říká, že mají přírodu 
jako loutku. Je to svým způsobem nadsázka, ale je třeba 
takto celý projekt chápat. Herec se musí nechat pohl-
tit obrazem, který vytváří. Musí s okolím souznít, a ne 
se ho snažit bořit nebo v něm chtít vyniknout. To se ale 
nepodařilo zcela: někteří účinkující stále vyčuhovali nad 
rámec krajiny, a tak byli umně zapracováni do koncepce 
takovým způsobem, aby jejich vyčuhování tolik nevadilo. 
Jenže ono vadilo i nadále, takže se v posledním obraze 
naprosto vytratila pokora z hor, pokora z přírody. 
Lanostory v propagačních materiálech slibovala, 
že se bude snažit oživit zanikající tradice, pověsti a pří-
běhy Krušnohoří. Tak jako se v posledním obraze zrušila 
celá pokora vůči obraznosti, tak byla po celou dobu ru-
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recenzešivá nedůslednost v plnění slibovaného cíle. Na počát-
ku cesty jsem dostal polínko a pokyn, abych jej dovezl 
nahoru. Zhlédl jsem soubor nádherných obrazů, které 
v mé obrazotvornosti zapadaly do karlovarských pověstí, 
ale které se na konci cesty nijak nepropojily. Těšil jsem 
se jako malý kluk, že nahoře vystoupím, dám staré ba-
bičce polínko, ona ho hodí do pece, zahřejeme se a ona 
mi začne erzgebirge dialektem vyprávět, co který obraz 
znamenal. Místo toho, jsem vystoupil z lanovky a ono 
nic. Polínko ode mne nikdo nechtěl a všichni předchozí 
už dávno hodili polena do košů, kde to vesele plápolalo 
a srkali glühwein. A moje žízeň po informacích měla být 
zažehnána plastovou tabulí, kde byly obrazy heslovitě 
pojmenovány. Tohle bylo všechno - krásná výstava. Vý-
stava, která trvala dva dny, a jsem jeden z mála, kdo ji 
viděli. Ale pořád mě mrzí, že tahle výstava nesplnila to, 
na co mě nalákala. Nevadí mi, že si umělci půjčují různé 
příběhy a přesazují je tam, kde se jim to hodí. Vadí mi, 
že se při tom se tváří, jako by tvořili kulturní renesan-
ci. Pietní nastudování knihy Strašidla a krásné panny 

Zdeňka Šmída režisérkou Hanou Frankovou v karlovar-
ském Studiu divadla Dagmar (tehdy ještě Dětské studio 
tvořivé dramatiky při Divadle Dagmar) z roku 2000 dalo 

tomuto kraji mnohem víc. Kde byl v Lanostory zbož-
ný Basler a kde byl Anton Günter? Anton Günter, který 
se oběsil po příchodu Henleinovců a nezažil, jak všichni 
ti, kteří znají příběhy a pověsti přírody okolo, odcházejí 
a místo nich přicházejí lidé bez kořenů, kteří se už ni-
kdy nenaučí zpívat jako hory kolem nich. Nakonec to 
dopadlo tak, že do Jáchymova dojeli umělci z Prahy, aby 
nám ukázali umění. Ale zůstalo jen u umění.

Lanostory

režie: Apolena Vanišová

dramaturgie: Andrej Šoltés

scéna a kostýmy: Karel Czech, Adriana Černá, 

Tereza Sléhová, Markéta Stará, Mathias Straub, 

Veronika Svobodová, Klára Syrůčková, Jakub Štěpán

hrají: Pavel Blažek, Jan Cina, Vojtěch Fűlep, Anne-

Françoise Josephová, Tilen Kozamelj, Šimon Krupa, 

Eliška Křenková, Soňa Páleníková, 

Hedvika Řezáčová, Johana Schmidtmajerová, 

Filip Šebšajevič a Antonín Týmal

produkce: Irena Velichová, Monika Urbánková, 

Kristýna Kamenická.

Premiéra 12. února 2010 v lyžařském areálu Klínovce.

Gogoľovský smiech cez slzy prináša 

rozhovor (Refl ex 12/2010) s Eliškou 

Kaplický o fi lme Oko nad Prahou. 

Mal by určitú hodnotu, ak by z neho 

tak lepkavo nevykukovala patolo-

gická pieta k Janovi Kaplickému bez 

objektívneho odstupu, podporená 

fotografi ou mladej (veselej?) vdovy 

v priesvitnej odhalenej blúzičke a 

červených ihličkách, akoby vystrih-

nutá z lacného pánskeho magazínu. 

Absolútny kliniec je manželovo 

české priezvisko, ktoré si nechala 

mladá, inteligentná a vzdelaná žena 

v mužskom rode. Je to dnes vôbec 

možné? (EK)

glosa

Pozn. red.: Autor článku je studentem třetího ročníku oboru režie-dramaturgie na katedře alternativního a loutkového 

divadla, ostrovským patriotem a externím přispěvovatelem redakce.
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recenze

Holiček@Liberec
Ivo Kristián Kubák

Braňo Holiček, student třetího ročníku režie-dramatur-
gie KALD DAMU, je v této sezóně nadmíru produktiv-
ní. Bezmála ihned poté, co na jevišti Studia pražského 
Studia Ypsilon uvedl svoji bakalářskou klauzuru Tmavo-

modrý svět (naruby) – viz recenze v předchozím čísle 
Hybris – a těsně předtím než v divadelní kavárně taktéž 
pražského Divadla v Dlouhé představil s tamní „sloven-
skou sekcí“ scénické čtení méně známého textu svého 
prastrýce Ivana Stodoly Jožko Púčik a jeho kariéra, si 
stihnul odskočit do libereckého Divadla F. X. Šaldy, aby 
zde inscenoval dramatickou prvotinu Tomáše Dianišky 
Googling and Fucking. 

Hra už si v září 2009 v Liberci v Městských lázních svo-
ji předpremiéru zažila v podobě scénického čtení v režii 
autora, což také způsobilo premiérové nejasnosti ohled-
ně osoby režiséra. Na polovině plakátů byl totiž uveden 
Dianiška (mj. předloňský absolvent oboru herectví KČD, 
v současnosti v angažmá právě v libereckém divadle), 
na druhé polovině a v programu správně Holiček. Úpravy  
textu se ujal v Divadle F. X. Šaldy taktéž angažovaný Jan 
Tošovský (taktéž předloňský absolvent dramaturgie KČD). 
Autor se mimoto zhostil i jediné mužské role, tři ženské 
postavy obstarala Karolína Baranová (divadlo F. X. Šaldy), 
Vendula Svobodová (studentka VOŠH v Praze) a Barbora 
Kubátová (studentka druhého ročníku herectví KALD).
Dianiška si ve své „digitální gamesce“, jak zní část podti-
tulu, dal za úkol vyjádřit se k tématům, jež hýbou jeho 
vlastní generací, a přitáhnout do divadla své vrstevníky. 
Text se zabývá rozpadem vztahu Marušky a Míši, vztahu, 
do něhož zasahují jejich rodiče i přátelé; v druhé dějové li-
nii můžeme sledovat příběh fanynek imaginární hiphopové 
skupiny Spodina 13 (jejímž dokola omílaným songem „Co 
o mně víš?“ celá inscenace končí). To, co jednotlivé situace 
odlišuje od klasické divadelní formy, je druh komunikace: 
vždy je totiž v obyčejném mezilidském dorozumívání ně-
jak zainteresován některý z internetových komunikačních 
nástrojů: Skype, ICQ, Facebook nebo třeba Youtube. Tito 
„pomocníci“ pak dorozumívání ztěžují, problematizují 
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recenzea především mu dodávají nový rozměr – z životních situ-
ací se stávají situace elektronické. Dialogy se odosobňu-
jí, vztahy nenavazují doopravdy, postavy se nepotkávají, 
z lásky se stává cybersex, z hraní cybergaming.
V jevištní realizaci je tato computerizace znázorňová-
na pomocí několika fungujících prostředků: hudební 
doprovod zajišťuje mix všeobecně známých znělek, 
zvuků a hlášek; mezisituační choreografi e čtyř herců 
je mechanizována do podoby počítačových schémat; 
kostýmy tvoří obyčejné šedivé teplákové soupravy (do-
plněné žlutým, zeleným, růžovým a modrým tričkem); 
scéna je vybavena plastovými počítačovými židlemi 
na kolečkách. Veškerý děj je realizován až příliš jasně 
čitelnou inscenační zkratkou a ve výrazném Holičkově 
rukopisu – jeho zvykem je sice pracovat na autorských 
projektech, ale i v rámci tohoto pevného textu použí-
vá svoje oblíbené postupy (konkrétní gesta, hromadné 
akce, hudební mezihry, příslušné barvy jednotlivých 
postav, apod.). Už v úvodní sekvenci „X chce být tvůj 
přítel – potvrdit přátelství – ignorovat“, která se ode-
hrává na obdélníkovém prostoru, vymezeném jakýmsi 
neviditelným fi rewallem, se ustanoví budoucí způsob 
ne-komunikace a ne-potkávání se. Mimo tento prostor 
se navíc v průběhu děje nikdo nedostane. Každá z po-
stav je vybavena bílou diodovou zářivkou, které slouží 
k ilustraci stavů (online, offl ine) nebo jako univerzální 
cyber-rekvizita v pohybových kreacích. Holiček si však 
s takto obecnými objekty nevystačí a nechává herce 
používat i další pomůcky; u některých z nich se snad-
no projeví jejich úskalí, a sice podbízivé a jednostranné 
použití „na efekt“ (vysavač vysávající kokain či šlehač-
ka z KFC kbelíku).
Herecké výkony jsou navzdory zdánlivé nesourodosti an-
sámblu velmi vyrovnané. Způsob, kterým všichni čtyři 
ztvárňují své hrdiny, je zcela v intencích cyberprostoro-
vého vyjadřování: parodují přehnaná emociální vypjetí, 
neschopnost starší generace porozumět moderním tech-
nologiím, blogerskou kazatelskou bohorovnost či depre-
sivní nedospělou uťápnutost.

Spojenými silami mladého autorského týmu se v Liber-
ci podařilo stvořit vskutku obrazivou generační výpo-
věď: poukazuje především na to, že někdejší subkultura 
sociálních sítí se nyní transformuje do všeobjímajícího 
mezilidského prostoru. Dianiškovo „co o mně víš?“ tak 
přestává být obyčejnou otázkou mezi dvěma chatující-
mi uživateli, ale měli by si ji klást všichni diváci. Je jen 
škoda, že moralizující poselství, které je z textu i insce-
nace zjevné a kterému se všichni na internetu závislí 
vysmívají, zaznívá v závěru hry konkrétními slovy, zcela 
bez invence autorské ni režijní. V takto vybudovaném 
jevištním světě se totiž z inscenace o krizi komunikace 
může snadno stát jen ona již zmíněná „gameska“ pro 
pobavení mládeže a kritika pohodlnosti a neschopnosti 
vyzní zcela naprázdno.

Tomáš Dianiška: Googling and fucking

režie: Braňo Holiček

výprava: Nikol Hnidová a kol.

hudba: www.youtube.com

dramaturgie: Jan Tošovský

hrají: Tomáš Dianiška, Karolína Baranová, 

Barbora Kubátová a Vendula Svobodová.

Premiéra 19. března 2010 v Malém divadle 

Divadla F. X. Šaldy v Liberci.
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refl exe

Hrozba, 
nebo naděje 
divadelního 

školství?
Tereza Šefrnová

Přednáška Marka Hlavici pořádaná Teatrologickou 
společností 25. března 2010 v Divadelním ústavu pod 
názvem Performanční studia – hrozba nebo naděje di-

vadelního školství?, přinesla setkání s držitelem ceny 
Václava Königsmarka (první místo v pátém ročníku 
soutěže) za disertační práci nazvanou Performanční 

studia. Autor dostal touto cestou příležitost předložit 
východiska a závěry své práce. 

Tak jako Hlavicova disertační práce či stejnojmenný člá-
nek otištěný v Divadelní revue 3/2009, byla i samotná 
přednáška složena ze tří částí. V první autor referoval 
o různých koncepcích performance studies na vybra-
ných školách, v druhé se věnoval genealogii oboru 
a v části třetí nastínil vlastní otázky a perspektivy k mož-
nostem tohoto oboru u nás. Hlavica přednášku začal 
nastíněním obrysů konceptů performance studies, kte-
ré založil na pečlivém přepsání, či parafrázování sylabů 
zahraničních kateder. Úskalí jeho referátu bylo v části 
genealogické, zejména ve způsobu řetězení faktů, jako 
celkového humanitního zázemí referovaného oboru. Dů-
razná snaha o interdisciplinaritu tohoto oboru totiž ne-
znamená, jak by se z Hlavicovy práce mohlo zdát, míchat 
jablka s hruškami jen proto, že se mu to zrovna hodí. Ge-
nealogie performance studies se tak v jeho podání stává 
spíše zamlženou, než objasněnou. Tak jak ji předkládá 
Hlavica, jde o neúplné nashromáždění několika v této 
souvislosti v zahraničí často uváděných autorů a děl. 
Navzdory tomu, jak se celá situace viděna touto optikou 
jeví, ale existuje dostatek zahraniční literatury, kde je 
genealogie oboru a jeho specializací podrobně zapsána. 
Nutno přiznat, že vytvořit genealogii snažící se postih-
nout vývoj oboru performance studies bude zjevně úkol 
hodný skutečné myšlenkové osobnosti, protože jak sám 
Hlavica poznamenává: „Každé akademické pracoviště 
performančních studií chápe tento obor jinak a navzá-
jem se mnohdy liší zcela zásadně a nezřídka se jeví jako 
naprosté a neslučitelné protiklady. Přesto jsou sloučeny 
pod názvem performanční studia.“1 

1 Hlavica, Marek, Performanční studia, článek otištěný v Divadelní revue 3/2009, s. 4. 
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refl exeVystihnout koncept všech modů performance studies 
v krátkém shrnutí je opravdu velice složité, dosti prav-
děpodobně i ne zcela možné. Tuto složitost můžeme 
přirovnat k rozmanitosti pojímání oboru psychologie, 
kde rovněž existuje praktická a teoretická část, které 
mají mnoho různých směrů. I zcela odlišné specializa-
ce oboru psychologie tak mohou být v praxi ryzí v tom 
smyslu, že kdo provádí arteterapii, nemusí být praktiku-
jícím teoretikem a naopak. Vzájemné ovlivnění tu však 
pochopitelně existuje. I zde je míru těžké rozsoudit, což 
snadno pochopíme v odkazu na penzum sylabů napří-
klad u kognitivní, gestalt, behaviorální či evoluční psy-
chologie a jiných. Z řečeného již snáze dojdeme k tomu, 
že názorová různost v oblasti performance studies není 
ničím zvláštním. 
Hlavica tedy podtrhnul velmi významnou tezi, že kon-
cept performance studies je na každém místě jeho vyu-
čování odvislý od osobnosti, která katedru vede. Dalo by 
se tedy nadneseně říci, že kolik osobností, tolik různých 
směrů performance studies, ale ve skutečnosti jde o ně-
kolik proudů, jako právě ve zmiňované psychologii, které 
více či méně nacházejí své odezvy i jinde. 
Hlavica tedy předvedl brilantní nástin dobře zvolených 
zástupců kateder performance studies. Jedinou zásad-
ní námitkou je výše zmíněný způsob řetězení faktů 
po vzoru „kde se v humanitní primární či sekundární li-
teratuře objevuje slovo ,performance‘ to budu citovat“, 
namísto rozmyslu a důmyslného pojímání genealogie. 
V té jde přeci nejvíce právě o to, že nějaký myšlenko-
vý posun vychází z jiného, což je motivací k dalšímu 
a samotný obor se tímto myšlenkovým řetězením faktů 
rozvíjí. Za hlubší zamyšlení také stojí Hlavicova volba 
překladu názvu oboru do českého jazyka (z performan-
ce studies na perfomanční studia), neboť výsledek ne-
odpovídá ani překladatelskému úzu, ani našemu jazy-
kovému kontextu. 
Záměrem Hlavicovy práce bylo kritické zhodnocení 
a prozkoumání třicetiletého vývoje oboru performance 
studies a jeho podoby. Zachytit podobu oboru se mys-

lím velmi dobře podařilo na shrnutí sylabů jednotlivých 
vybraných kateder, z hlediska genealogického však ne 
zcela. Jako pokračování výkopu, jenž na poli teoretic-
ko-divadelním učinil studiemi z oblasti performance 
Julius Gajdoš, je to ale jistě důstojné. 
Během samotného přednášení referátu Hlavica otevřel 
několik otázek v podobě návrhů a poznámek, které 
se úzce týkaly pražské DAMU. Za všechny zde rozeberu 
dvě zásadní. 

Hlavicovi se zdá, že jde o obor v tuzemsku zcela nezná-
mý a nikdo se jím zde nezabývá. 
Zde je třeba povšimnout si velkého rozporu mezi tím, 
co píše Hlavica v disertační práci na straně jedné a tím, 
co na straně druhé píše v článku pro Divadelní revue, či 
přednesl v referátu. Z druhého zmíněného by se totiž 
mohlo zdát, že si nevšiml rozličných snah tohoto druhu 
doposavad rozvíjených: mám tím pochopitelně na mys-
li mnohaleté úsilí Jany Pilátové (která vede divadelně 
antropologický seminář a rozvíjí odkaz Grotowského), 
a Jaroslava Vostrého (který vyučuje scénologii a je zakla-
datelem Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU). 
Z Hlavicovy disertační práce ale zjistíme, že minimálně 
o scénologii tušení má: „Nebudeme-li však trvat pouze 
na doslovném názvu ,performanční studia´, nalezneme 
různé instituce, které se svým zaměřením tomuto obo-
ru blíží, setkáme se s aktivitami, které s ním vykazují 
jistou podobnost, a také zjistíme, že mnohé myšlenky, 
jež obor performančních studií považuje za základní 
pro svou existenci, jsou poměrně široce známy v čes-
kém odborném prostředí. Tuzemské diskuze o divadelní 
antropologii či pokusy vytvořit institut divadelní antro-
pologie (sympozia, katedry v Praze či Brně) měly mno-
ho společného s některými cíli performančních studií. 
Z podobných myšlenkových kořenů jako tento obor vy-
růstá také koncept scénologie.“2 Hlavica tedy ví a musí 
vědět, i kdyby to mělo být jen zprostředkovaně, že se tu 
obor navýsost podobný již léta vyučuje, a to pod názvem 
v českém kontextu lépe srozumitelným.3 Mimo vlastní 

2 Hlavica, Marek: Performanční studia, disertační práce, s. 7.
3 Toto poznamenávám právě s odkazem na Hlavicovo správné poznamenání, že každé akademické praco-

viště performance studies je trochu jiné, odvislé od toho, kdo je jeho vůdčí osobností. V tomto tedy obor scénologie 

zcela splňuje Hlavicou akcentovaný rys. 
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refl exe výuky se publikování na tuto tématiku věnují zejména 
výše jmenovaní (Július Gajdoš a Jaroslav Vostrý), ale také 
mnoho dalších, za všechny uveďme alespoň přednášky 
Radovana Lipuse v Městské knihovně. Pravdou zůstává, 
že u nás neexistuje katedra, která by se přímo jmenovala 
performanční studia. (Existuje však „ateliér performan-
ce“ na FaVU Brno).
Hlavica navrhnul přejmenovat katedru alternativního 
a loutkového divadla pražské DAMU na „performanční 
studia“.
Z výše řečeného je snad již jasné, že jde o tezi termino-
logicky i obsahově neudržitelnou. A je nutné na ni reago-
vat: performance ve smyslu happeningů, pouličních akcí 
neviditelného divadla, jak je prováděli studenti JAMU či 
protestů jak je popisuje Erika Fischer-Lichte na příkladu 
jugoslávské performerky Mariny Abramović (Lips of Tho-
mas) se na DAMU nerozvíjejí.3 Výsledky práce studentů 
jak činohry tak i „alterny“ jsou pravidelně zveřejňovány 

v Divadle DISK, oboje pod náležitým zařazením „před-
stavení“, či ve studovnách pod označením „klauzura“. 
Aby nedošlo k ještě většímu pomýlení, ocituji přímo 
ze stránek katedry alternativního a loutkového diva-
dla: „Programy bakalářského respektive magisterského 
stupně herectví, režie i dramaturgie předpokládají stu-
dium obecných zákonitostí divadelní tvorby s důrazem 
na specifi cky interdisciplinární komponenty loutkového 
a předmětného divadla včetně jejich přesahů a zpětných 
vazeb na divadelní umění.“4

Hranice mezi divadelním představením a performancí je 
velice úzká. Hlavica to sám jistě dobře tuší. Je tedy nanej-
výše nutné držet se alespoň těch záchytných bodů, které 
máme. Netopit se pojmově. To bychom pak v předestře-
ném duchu mohli označit například režie Jiřího Havelky 
za ,performance´ a pojmově bychom se již utopili zcela. 
Je tedy snad zřejmé, že Hlavicův návrh na přejmenování 
katedry je zavádějící.

3  Na tomto místě je ale důležité zmínit, že se živě diskutuje o vzniku nové fakulty v rámci AMU, která by ve 

svých osnovách mohla nalézt i pouliční performance. 
4  Citováno z webových stránek KALD v rámci http://www.damu.cz/.
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reportáž

Away above 
the chimney 

tops
Pavlína Pacáková

Přesně před rokem, 2. května 2009, zemřel brazilský 
režisér, herec, spisovatel a divadelní teoretik Augusto 
Boal. Jak ale dokázal například Mezinárodní festival di-
vadla fórum1, který se konal na podzim loňského roku 
v Rakousku, Boalův odkaz žije, roste a dál je rozvíjen 
po celém světě. Jedním z příkladů práce s boalovskými 
technikami v běžném divadelním provozu jsou londýn-
ští Cardboard Citizens.

Cardboard Citizens, profesionální herecká společnost lidí 
bez domova2, se specializuje na divadlo fórum3, zabý-
vá se však i dalšími představeními a kulturními akcemi, 
v nichž většina účinkujících jsou bezdomovci, bývalí bez-
domovci, uprchlíci či žadatelé o azyl. Představení jsou 
určena převážně bezdomovcům. Ti tak mají možnost 
sdílet své zkušenosti a společně řešit různé problémy. 
CC ale uvádějí i hry pro široké publikum, které díky nim 
má možnost porozumět problémům, jimž mnoho bez-
domovců čelí. Cílem Cardboard Citizens je vytvářet di-
vadlo, které mění k lepšímu naši společnost a ty, co žijí 
na jejím okraji. Vědomi si toho, že divadlo může být ka-
talyzátorem změny, pochopení a poučení jak pro herce, 
tak pro diváky. Umožňují lidem vyřazeným ze společnos-
ti rozvíjet své dovednosti a sebevědomí skrze projekty 
a workshopy. A samozřejmě pracují také s praktickými 
potřebami bezdomovců a vystěhovalců, podporují jejich 
vzdělávání a osobní růst. „Tvoříme divadlo, jež může při-
nést změnu – osobní, sociální a politickou – a to jak 
v životě vysídlených osob a bezdomovců, tak ve vnímání 
těchto lidí společností4.“ Součástí působení Cardboard 
Citizens jsou také odborné kurzy vedené Adrianem Jack-
sonem.
Adrian Jackson, režisér, dramatik, lektor a zakladatel 
a současný umělecký ředitel Cardboard Citizens již re-
žíroval se společností více než dvacet produkcí; mnohé 

1 World Forum Theater Festival probíhal od 22. 10. do 1. 11. 2009 a přinesl na pětapadesát přestavení, 

množství workshopů, prezentací a diskusí. Se dvěma workshopy a hrou Led Easy Davida Watsona se na festivalu 

představili i Cardboard Citizens a jejich umělecký ředitel Adrian Jackson. Více viz http://www.weltforumtheaterfesti-

val.at/
2 Cardboard Citizens se v českém prostředí nejvíce blíží divadlo Ježek a čížek, protože také pracuje s bezdo-

movci či bývalými bezdomovci a pravidelně uvádí hry, jejichž tématem je tato problematika. 
3 Divadlu fórum se budu podrobněji věnovat ve studii, jež vyjde v červnu tohoto roku v Hybris 2010.4.
4 Výroční zpráva Cardboard Citizens za rok 2009.



43

reportážz nich sám napsal, jiné vznikly procesem devisingu. Podílí 
se na produkci mnoha představení divadla fórum, podí-
lel se ale i na produkci větších site-specifi c představení, 
jako například Pericles, vytvořený v koprodukci s Royal 
Shakespeare Company. Do angličtiny přeložil pět knih 
Augusto Boala: Games for Actors and Non-Actors, The 

Rainbow of Desires, The Legislative Theatre, Hamlet and 

the Baker‘ Son (Boalova autobiografi e) a The Aesthetics 

of the Oppressed. Nyní pracuje na vlastní knize před-
běžně nazvané The Art of the Joker. Adrian Jackson je 
expertem v oboru divadla utlačovaných Augusto Boala. 
Vedl společně s Augusto Boalem či jeho synem Julianem 
mnoho workshopů či tréninků zaměřených na jednotlivé 
formy divadla utlačovaných. Takovým workshopem byl 
i Joker Training Course in London, dvoudenní kurz ko-
naný v lednu 2008, zaměřený na práci Jokera v divadle 

fórum, který mě přivedl za Cardboard Citizens poprvé.

Kurz Rainbow of Desires se konal od 22 do 24. března 
2010 v National Youth Theatre v Londýně. Soubor cviče-
ní a technik nazvaných duha touhy je zaměřen na od-
halování a práci s vnitřním útlakem, tedy osobními přá-
ními, touhami, ale i předsudky apod. Jak Jackson uvedl 
hned v úvodu kurzu, na rozdíl od divadla fórum, které je 
již letitou praxí prověřené a vybroušené do dokonalosti, 
duha touhy je v koncepci divadla utlačovaných zatím 
ještě poměrně mladou, novou technikou. Protože skvěle 
funguje především s velkými skupinami (s nimiž byl Boal 
zvyklý pracovat), bylo na kurzu přítomno téměř třicet 
účastníků rozličných profesí (dramaterapeuti, terapeuti, 
absolventi hereckých kurzů, lidé pracující se specifi cký-
mi cílovými skupinami, například vězenkyněmi apod.). 
Mnohé k účasti vedl jejich profesní růst, jiné poslala 
organizace, pro kterou pracují, ale byli i tací, co přišli 
kvůli sobě, proto, aby se sami učili pracovat s vnitřním 
útlakem a obohatili své životní zkušenosti.
Adrian Jackson musel nejprve pracovat na tom, aby 
v kruhu tak početné skupiny účastníků vytvořil bezpeč-
né prostředí, vzájemnou důvěru a ochotu spolupracovat. 

Toho dosáhl sérií cvičení, kterým byl věnován téměř celý 
první den a též začátky jednotlivých pracovních bloků. 
Cvičení byla zároveň vybrána tak, aby účastníky, povět-
šinou neherce, připravila na způsob práce v jednotlivých 
technikách duhy touhy, hlavně pak stylizovat emoce 
a pocity do živých obrazů a soch. Protože šlo Jacksonovi 
především o to, aby účastníkům kurzu umožnil projít si 
co největším množstvím technik „na vlastní kůži“, ab-
solvovali participanti celkem šest technik duhy touhy. 
Tyto techniky v podstatě pracují se scénováním oněch 
vnitřních tužeb, přání, předsudků apod. Při cvičeních 
se pracuje s konkrétními situacemi, které vždy vycházejí 
ze zkušeností účastníků dílny. 

Pro bližší představu uvádím popis cvičení, které skupi-
na absolvovala v odpoledním bloku druhého dne kurzu 
– The circuit of rituals and masks5. Téměř každý nosí 
a střídá v životě několik různých druhů masek – mas-
ka sestry, bratra, studenta, herce na zkoušce, blízkého 
přítele svých kamarádů atd. Každá z těchto masek, aniž 
bychom si to uvědomovali, podstatně podmiňuje naše 
chování. Jackson nejprve oslovil skupinu účastníků, aby 
se přihlásili lidé, kteří jsou si vědomi těchto svých masek 
a představili je (slovně) ostatním. Skupina si pak vybrala 
toho, jehož masky připadaly většině účastníků nejzají-
mavější, či nejrozličnější. Vybraný účastník se poté stal 
hlavním hrdinou celé následující aktivity. 
Prvním krokem bylo rozehrání pěti různých situací, 
v nichž protagonista nosí pokaždé jinou ze svých ma-
sek. Každá scéna získala svůj vlastní prostor v jednom 
z rohů sálu. Protagonista si vybíral z řad účastníků herce 
do rolí lidí ze svého reálného života. Při výběru nebyl 
podstatný věk či pohlaví (otce mohla hrát i žena) herce, 
ale spíše pocity protagonisty, založené na intuici a tě-
lesné konstituci jednotlivců („Ona mi vážně připomíná 
otce, má stejný pohled.“). Protagonista pak nejprve 
vždy hercům vysvětlil kontext dané situace („Scházíme 
se vždy v pátek na pivu, abychom si odpočinuli od svých 
prací, uvolnili se. Obvykle neřešíme nic podstatného, spí-

5  Boalův popis této techniky najdete v jeho knize Rainbow od Desires, The circuit of rituals and masks, s. 

133–135, Routledge, London 2008.
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reportáž še vtipkujeme.“). Poté jim přiblížil jednotlivé charaktery 
(„Alice pracuje jako veterinářka, vždy dorazí jako prv-
ní, je nezadaná, ale je s ní fakt legrace. Většinou přijde 
s nějakou historkou z práce, a neuvěřitelným způsobem 
ji vypráví.“). Jackson pokládal protagonistovi vždy řadu 
doplňujících otázek, aby byla vzniklá situace co nejkon-
krétnější („Pijete hodně? Jaká je to hospoda? Je mezi 
přáteli nějaká hierarchie?“) Zásadní a vždy stejné byly 
však tři závěrečné otázky: 1. co chce v situaci protago-
nista (jaká je jeho touha); 2. co pro to dělá; 3. jaké jsou 
touhy či přání ostatních. 
Cvičení pokračovalo prvním přehráním situace, v níž 
herci improvizovali v daných postavách, zatímco úkolem 
protagonisty bylo chovat se tak, jak se chová v nastíně-
né situaci obvykle. Ostatní účastníci dílny byli diváky 
improvizace a následně zobrazovali formou živé sochy 
protagonistovu masku. Jednotlivým sochám/maskám 
dávali názvy (např. „cool dude“, „easy going“ apod.). 
Skupina vybrala masku, která připadala většině účast-
níků nepřesněji charakterizující protagonistovo chování 
v dané situaci. Po té, co tento proces absolvoval prota-
gonista i diváci u všech pěti situací a vznikla tak paleta 
pěti soch/masek, byly všechny situace přehrány ještě 
jednou. Protagonista však měl za úkol vystupovat pouze 
ve vybrané masce. Měl tedy strnulé tělo v dané soše, 
mohl se pohybovat, ale pouze tak, jak mu to umožňoval 
charakter masky. Stejně tak stylizace ovlivňovala jeho 
tón hlasu a celkový projev a výraz. 
Posledním, nejzajímavějším krokem cvičení byla záměna 
masek. Diváci měli možnost vybrat, kterou masku by si 
měl protagonista pro danou situaci vzít. Například po-
žádali protagonistu, aby si do situace s nadřízenou vzal 
tu masku, kterou obvykle nosí s přáteli v hospodě. Tím 
diváci, ale zjevně i protagonista, odhalili, že jeho běžná 
nejistá maska „provazochodce“ stěžuje oběma stranám 
komunikaci, a když se protagonista při konverzaci s nad-
řízenou uvolní, je pro něj mnohem snazší dosáhnout 
toho, co chce. 

Pro techniky duhy touhy je typické, že pracují s vý-
raznou stylizací. Situace, které na jevišti vznikají, jsou 
mnohdy groteskní, extrémní až absurdní, v mezích diva-
delních prostředků však odhalují mnoho informací, které 
člověku při běžném nahlížení na rozličné životní situace 
zůstávají skryty, právě proto, že stylizace vyzdvihuje vý-
razné prvky na povrch a znásobí je. 
Jednotlivé aktivity prolínaly diskuse s Adrianem Jackso-
nem. Otázky účastníků se velmi často ubíraly podobným 
směrem: „Nevstupují divadelníci na tenký led terapie? 
Do jaké míry by měl být takovým dílnám přítomen i od-
borník, schopný pracovat s případnými situacemi, jež 
by mohly nastat?“ „Boal by duhu touhy nenazýval tera-
pií. Ač dobré divadlo je vždy terapií a špatné divadlo je 
vždy špatné divadlo. Po představení Krále Leara nikdo 
nestojí před Národním divadlem, aby mě uklidnil. Ač mě 
představení zasáhne, zvládnu to překonat sám, s přáteli 
či v baru.“ Jackson mimoto zastává názor, že důležité 
je, aby vedoucí podobných dílen vždy vstupoval pouze 
na půdu, která jemu samotnému připadá bezpečná. 
Určoval si sám míru, kam skupinu nechá zajít a do jak 
hluboké a intenzivní práce se s ní pustí. Ten, kdo skupi-
nu duhou touhy provází, zastává zároveň úlohy režiséra 
a dramaturga. Určuje způsob, jakým bude vybrán kon-
krétní příběh, s nímž bude skupina nadále pracovat, má 
tedy i možnost vyhnout se příliš osobním, bolestným či 
hlubokým tématům. Těm se ale skutečné divadlo také 
nevyhýbá.

Duha touhy umožňuje účastníkům procházet určitými 
technikami, skrze něž se mohou podívat sami na sebe. 
Protagonista navíc většinou reprezentuje celou skupi-
nu: díváme-li se na situaci, kdy protagonista vystupuje 
se svým bratrem, vidíme tam sami sebe a svého sourozen-
ce, projektujeme se do té situace a přemýšlíme o ní. Jack-
son zastává názor, že v průběhu dílny nevypluje na povrch 
nic, co by nevyplulo na povrch jindy v běžném 
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reportážživotě účastníků. Dílna by jim na rozdíl od běžného ži-
vota měla poskytnout bezpečné prostředí, v němž nová 

poznání mohou zpracovat, vyrovnat se s nimi.

Kam s technikami duhy touhy? Na koncepci divadla 

utlačovaných je nejpozoruhodnější, jak se jednotlivé 
formy prolínají, navzájem spolu souvisí a vytváří celek, 
který nabízí široké spektrum technik a variant jejich 
kombinování. Tak, jako lze od divadla fórum snadno 
přejít k legislativnímu divadlu pouhou volbou tématu 
a závěrečnou diskusí, lze z jednotlivých technik duhy 

touhy plynule přestoupit k divadlu fórum. Jednotlivé 
techniky lze vhodně využít při inscenační práci či při 
rozvíjení dovedností herců. 

Je nesporné, že Boal za léta své práce a spolupráce 
s lidmi po celém světě vytvořil a zaznamenal jedinečný 
komplexní celek – divadlo utlačovaných. Podstatně za-
jímavějším je ale pro mě potvrzení skutečnosti, že sku-
pina Cardboard Citizens, jedinečná svého druhu, využívá 
Boalovské techniky pro řešení konkrétní problematiky, 
s níž se v Evropě setkáváme v každém městě. A obdi-
vuji, jak se Cardboard Citizens daří zároveň produkovat 
úspěšné, divácky oblíbené inscenace. Tím nám dokazují, 
že divadlu, jež pomáhá, není třeba odpouštět umělecké 
nedostatky.6 Jakkoli je Boalův odchod pro mnohé velkou 
ztrátou, je zároveň nesmírným potěšením, že má své ná-
stupce, kteří jeho práci dále vyvíjí.7

6   Což podobně pravidelně dokazují inscenace uvedené studenty Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících 

JAMU pod vedením Zoji Mikotové.
7  K tématice divadla fórum, divadla utlačovaných i duhy touhy je možno nalézt mnoho další literatury: 

článek Lenky Remsové Duha touhy, terapie nebo divadlo? v časopise Gymnasion číslo 8/2007 (vydalo sdružení 

Prázdninová škola Lipnice), nebo kniha Jana Hendla Lidové divadlo Augusto Boala (Kulturní dům. hl. m. Prahy, 1983) 

či diplomová práce Radky Mackové Divadlo Fórum (JAMU, Brno, 2002).
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tvorba

Matka č. 87
Vítek Pokorný

Vítek Pokorný (1982) je studentem čtvrtého ročníku 
oboru Teorie a kritika DAMU. Spolupracuje jako dra-
maturg s poloprofesionálním divadelním spolkem Aha! 
z Lysé nad Labem (v květnu 2008 upravil text pro in-
scenaci Sněhová královna podle Hanse Christiana An-
dersena, v letošním květnu má premiéru jeho drama-
tizace Verneovy Cesty kolem světa za osmdesát dní), 
pro scénické čtení na mezinárodní konferenci Alfred 

Jarry a česká kultura pořádané v roce 2007 v Ostra-
vě dramaturgicky připravil Jarryho hru César Antikrist. 
Obdržel již druhou nominaci (mezi desítku fi nalistů) 
v anonymní Dramatické soutěži Cen Alfréda Radoka 
za původní českou divadelní hru, poprvé za rok 2008 
s textem Noční můra velkoměsta, za loňský rok prá-
vě s následující Matkou č. 87, podtitulem vymezenou 
jako „komedie pro muže a ženu“. Ve svých hrách věrně 
a důsledně zpracovává své netradiční pohledy na umě-
ní, historii, životní situace, společenské jevy i lidi okolo 
sebe. Text, který autor dle svých slov napsal v Zahra-
dách Kinských a rozličných kavárnách mezi květnem 
a listopadem 2009, otiskujeme z rozsahových důvodů 
ve zkrácené podobě. Plnou verzi je možno si stáhnout 
na internetových stránkách Hybris. (IKK)

(…)
V obstarožním a notně zasviněném křesle vlevo sedí 

SYN. Je to zhruba třicátník. Zarostlý, dlouhé nehty, ale 

slušně a vkusně oblečený. Dokonce by se o něm dalo 

říci, že se umí oblékat elegantně. Spí. V posteli leží MAT-

KA. Stará paní. Věk je neodhadnutelný, ale rozhodně 

poznáme, že kdysi dávno šlo o velice krásnou ženu. Její 

oči jsou však pořád oslnivé a na první pohled přitahují 

pozornost. Má oblečenou noční košili, která sice už vy-

šla z módy, avšak určitě se nejedná o nevkus. MATKA 

také ví, jak se obléknout, ale zřejmě se jí již nechce pát-

rat po nejmodernějších výstřelcích elegantního obléká-

ní. Nespí. Dívá se dopředu a usmívá se. Na něco zřejmě 

vzpomíná. Trvá to možná minutu. Pak vytáhne zpod 

peřiny velký kapesník a hlučně se vysmrká. To probudí 

SYNA. Mžourá na svou MATKU a zívá.

MATKA: Otevři okno.
SYN: (stále se ještě probouzí) Bude ti zima.
MATKA: (hlučně se zasměje) No a co? Vždyť umírám. 
Mám na kahánku. Už mi stelou rakev. Záleží snad 
na tom, jestli se nastydnu?
SYN: (chvíli přemýšlí, pak mávne rukou) Bude nám 
zima.
MATKA: (pozorně se na něj zadívá) Necítíš se dobře?
SYN: (měří si tep) Poslední dobou se mi zdá, že krev-
ní tlak je trochu vyšší než u zdravého člověka. (sahá si 
na krk) A taky tady vzadu to mám nějaký tužší.
MATKA: (tváří se, že vymýšlí diagnózu, pak rezolut-
ně) Hypochondrie. Jste si s tvým otcem tak podobní. 
(zasní se) Umíral možná stokrát. Ne! Rozhodně tisíckrát. 
Tak třikrát do roka mě vzal na procházku po městě. Pla-
kal a sliboval mi, že tam nahoře, čmáral přitom prstem 
ve vzduchu, bude čekat jenom na mou tvář. Došli jsme 
k řece, až za tmy, aby to mělo ztracenou vůni romantis-
mu. Předtím mě tahal po pamětihodnostech, jako bych 
je už dávno neznala. Hvězdy, měsíc a most v pozadí. 
Lyrické siluety. Měl sklon k patosu, ale my ženy tohle 
prostě zbožňujeme. Poklekl, nabral vodu do dlaní a napil 
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tvorbase. Tomu jsem moc nerozuměla, protože na chlemtání 
špinavé městské vody není podle mě nic romantického. 
On tomu ale říkal křest naruby. Na prahu smrti prý křtí 
naši věčnou lásku. Pak nabídnul vodu mně. Dělala jsem, 
že piju, ale vždycky jsem to svinstvo nechala protéct 
mezi prsty. Musel to vidět. Tvůj otec nepatřil k idiotům, 
kteří nic nevidí. Ale neprotestoval. Pak jsme se políbili 
a šli domů. A tam – však víš, co dělají dva lidé, kteří 
se mají rádi. No nic, to raději přeskočíme. Usnuli jsme 
v objetí. Držel mě pevně. Jakoby se bál, že někdo v noci 
přijde a ukradne mě. Chrápal. Nechtěl si na noc lepit 
takové ty náplasti, takže já se za těch dvacet let s ním 
skoro vůbec nevyspala. Neumřel. To se dalo čekat, pro-
tože nikdy nešel k doktorovi, aby si tu svou diagnózu 
potvrdil. (najednou tvrdě) Stejně jako ty.
SYN: (vstane) Ale já přece vůbec netvrdím, že umírám. 
Jenom mi dneska není dobře.
MATKA: (štiplavě) Kňouro. Bolí tě za krkem a kvůli tomu 
sem nemůže trocha čerstvého vzduchu?
SYN: (demonstrativně jde k oknu) Tak pro mě za mě, 
já ti to okno klidně otevřu.
MATKA: (vykřikne) Ne! (tiše) Nech ho na pokoji. Tenhle 
náš vzduch… ten mám ráda. Nechci cítit smrad tam 
(čmárá přitom prstem ve vzduchu) z venku. Z čůránek 
od psů a opilců. Podělaná mimina, nad nimi jejich špeka-
tá mamina a nasládlý puch voňavek, kterou si nastříkala 
do svého zpoceného podpaží. Nechci cítit maltu a asfalt, 
nechci čuchat pražce z kolejí. Nechci, aby mi do nosních 
dírek lezla ta zkyslá vůně východu z metra. Zelená klo-
bása, nohy naboso. (dobrácky) Nech to okno tak, jak je. 
Čerstvý vzduch zůstal tady u nás. A tak je to správně.
SYN: (škodolibě si sedá zpátky do křesla) Vždycky to do-
padne přesně tímhle způsobem.
MATKA: (rozverně rozhazuje rukama) To víš. Stará bába. 
Co originálního už můžu vymyslet?
SYN: (mrká) A že si to dřív nějak uměla!
MATKA: (jásavě) No to si piš, že jsem to uměla. Když 
se ve společnosti řeklo, že přijdu já, každý hned věděl: 
s tou nuda určitě nebude. (pateticky) Dveře od společen-

ského sálu se rozráží a vcházím já. V černém kostýmku. 
Odhalená ramena. (nakvašeně) A hnusné mateřské zna-
ménko pod bradou. Ale dělalo mě lidštější. 
SYN: Stejně se ti všichni dívali jenom na obličej nebo 
na prsa.
MATKA: (rázně) A oči! Nezapomeň na oči!
SYN: Hodinu se dívat do jejích očí a umřít.
MATKA: (olízne si rty) Přesně. A v závěsu za mnou tvůj 
otec. Hypochondrický výraz všech smrtelných nemo-
cí nosil všude s sebou. Dokázal se tvářit tak urputně, 
až lidé, kteří ho neznali, začali rychle platit. Báli se, 
že v přítomnosti tvého otce se nedožijí rána. 
SYN: (znuděně) Tebe přece znal skoro každý. 
MATKA: To ano. Ale tvůj otec působil dojmem, že je sou-
částí nějaké mojí charitativní činnosti na pomoc smrtel-
ně nemocným. Nechodil rád do společnosti, a když nad 
tím teď přemýšlím, on při těch večerech ve větší sku-
pině osob musel procházet děsivým očistcem. (mrzutě) 
To se pak nedivím, že z toho věčného stresu nakonec 
opravdu umřel. 
SYN: (protáhne se a vstane) Dáš si kafe?
MATKA: (nervózně) Netrhej mi nit. Přemýšlím, jestli tvůj 
otec někdy za těch dvacet let řekl vtip.
SYN: (dojde k umyvadlu, ze kterého vytáhne prázdnou 
sklenici od kávy) Kruci. Budu muset dojít pro nový.
MATKA: (zahloubaná) Kafe neuteče. Kafe tam bude ležet 
i za tisíc let, ale tvůj otec, myslím, dokázal říct jeden vtip. 
Skoro už mi leze na jazyk. Jako červík z mojí zkažené 
paměti se klube ven.
SYN: (dá si ruce do kapes a prochází se po místnosti) 
On uměl vtipkovat. Dokázal si dokonce udělat srandu 
i sám ze sebe.
MATKA: (namíchnutě) To jo. Doma šlo o úplně jiného 
člověka. Třeba ty jeho veršovánky na rakovinu nebo po-
hlavní choroby. Neříkám, že šlo o zásadní sdělení, ale 
svoje kouzlo to mělo.
SYN: Tak zrovna toho jsem se vždycky bál. A v noci jsem 
z toho nemohl usnout. 
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tvorba MATKA: (zpívá) Rak už klape, rak už cvaká, rak už bere 
za kliku. Dej si, chlapče, na něj pozor, ať nevyjdeš ze cviku.
SYN: (znechucený) Fuj.
MATKA: (směje se) On měl hudební sluch. Já ne. Ode 
mě to zní přímo strašně. (vážně) Doma. On uvnitř cítil, 
kde je jeho místo. Doma. Společnost ho neurotizovala. 
(jízlivě) Doma. Ale přesto tam VEN se mnou chodil. 
SYN: (tentokrát z umyvadla vytáhne špinavou skleni-
ci a myje ji pod proudem vody) Když jsme s tátou čas 
od času měli chlapský rozhovor, říkal mi, doslova plakal 
ve svojí pracovně, jak ho ta společenská setkání ničí. Poví-
dal, že páteční sedánky s tou bandou chytrolínů mu připa-
dají jako veřejná kastrace před sálem plných feministek. 
MATKA: (nenechá se vyvést z míry) Tvůj otec s věkem 
získal podivuhodný dar ironie. Ale nemysli si, že se to 
v něm probralo z nějakého niterného talentu. Jak stár-
nul, čím dál víc se vrtal v knihách a z nich si vycucal 
všechny ty aforismy. Sypal je pak na potkání a každý 
ho měl za duchovního velikána. A každý ho chtěl mít 
na svém večírku. Vlastní zbraň tvého otce udolala. Není 
to tak trochu idiotské?
SYN: (leští sklenici) Co je na tom idiotského, maminko?
MATKA: Sestrojit ničivou zbraň a pak si ji sám shodit 
na hlavu. To přece může udělat jenom idiot! (striktně) 
Ale ne. On patřil k těm druhům mužů, které už dneska 
skoro nepotkáš. Ohleduplný. Vždycky mi podržel dveře. 
Lidi se na něj dívali jako na zjevení Krista. Nějaká panič-
ka si ho při tom dokonce vyfotila. (přemýšlí) Dostal mě 
na tohle? To je přece hloupost, aby moderní ženskou 
mužský udolal na držení dveří a podání kabátu. (nakys-
le) Třeba ve mně přežívá takový ten… archetyp ženské 
podřízenosti. Touhy nechat se ovládat. Vzrušit se při 
tom, když ti chlap podrží dveře od hospody. (rezignova-
ně) Dostal mě na to.
SYN: (natočí plnou sklenici vody) Ale, ale, mami, ty ses 
nám dneska zase moc rozdráždila. Nechceš se napít?
MATKA. (nervózně) Ne.
SYN: (popichuje ji) Vsadím se, že za chvíli budeš škemrat 
o vodu.

MATKA: (jako malé dítě) Nebudu škemrat. Nebudu se tě 
prosit. Až budu mít žízeň, tak si dojdu.
SYN: (směje se) Nemůžeš chodit.
MATKA: (chce nad ním zvítězit) Když budu mít moc vel-
kou žízeň, tak to dokážu.
SYN: Zkus to teď!
MATKA: (vztekle se brání) Ale teď nemám žízeň!
SYN: (chodí se sklenicí po místnosti, ale vždy v pečlivé 
vzdálenosti od MATKY) Ber to jako trénink. Jako přípravu 
na první krok po mnoha desítkách let. Cesta za vodou. 
Cesta za poznáním. Mockrát jsi mi vyprávěla o tom, jak 
je život dnešních lidí zpohodlnělý, jak nemusí překoná-
vat žádné překážky. (vypije sklenici až do dna, MATKA ho 
zoufale pozoruje) Pak přijde první zeď a kdo není připra-
vený, ten nepřeleze. (hodí sklenici do umyvadla a rozvalí 
se zpátky do křesla) Od té doby, co táta umřel, mi to 
povídáš každý den. Jako seriál.
MATKA: (rychle na SYNA vyplázne jazyk, ale pak dělá, 
jakoby se nic nestalo, skuhravě) A nemám snad pravdu?
SYN: (zavře oči) Ty se nikdy nemýlíš.
MATKA: (snaží se mít nad SYNEM převahu) Možná 
pochybuješ. Třeba si říkáš, stará bába. Matróna. Máti. 
Co už může vědět o životě? Ta dýchá jenom ze vzpo-
mínek. Na otce dveřníka, hypochondra. Vzala si ho 
v kostele, jak chtěli jeho rodiče. Chodila na katecheze. 
Přečetla evangelia a test měla ze všech nejlepší. Slíbila 
před knězem plnit celou tu jejich náboženskou vývěsku. 
Všechny předpisy a dokonce i doporučení. Ani jednou 
se nevzbouřila. Za žádnou cenu se nenadechla a neřek-
la: „Ale tohle je pitomost!“ Poslouchala. Co nám tahle 
poslušná ovečka může vykládat o překážkách? Ale pře-
kážky přišly. (pauza – víc nahlas) Překážky přijely vlakem 
až pod můj nos. (pauza – velitelsky) Překážky si sedly 
naproti mně ke stolu!
SYN: (posměšně) Už zase přijely?
MATKA: Chci ti jenom dokázat, že moje manželství 
s tvým otcem mělo spoustu kritických okamžiků.
SYN: Ale já se nebráním tomu uznat vaše překážky 
za naprosto průkazné.
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tvorbaMATKA: Dej pokoj s tímhle alibismem. (prosebně) Udě-
lejme to. Vždycky po tom líp usínám.
SYN: (chvíli váhá, pak neochotně přitáhne křeslo 
až k MATČINĚ posteli, sedne si rovně a dá nohu přes 
nohu) Stalo se to asi tři roky po vaší svatbě.
MATKA: Přesně tři roky a čtyři měsíce.
SYN: Květen. Každý strom v naší ulici se obaloval listy. 
A alergiky popadaly dýchací potíže. 
MATKA: Seděli jsme na terase kavárny. Zase ta naše po-
kroková společnost, co málokdy udělala nějaký skutečně 
odvážný krok. Mladá generace, která je mladá jenom 
při pohledu na její vypnutou kůži, ale uvnitř je plesnivá 
a shnilá jako mrtvola na přímém slunci. Pili jsme víno. 
A kafe s kopcem šlehačky, co se rozkošnicky rozpouštěla 
do té zčernalé vody.
SYN: (důrazně) Otec nikdy kávu nepil.
MATKA: Bál se, že má vysoký krevní tlak. Ale nikdy si ho 
nezměřil.
SYN: Ten den do vaší společnosti přišel cizinec.
MATKA: Nevzpomínám si, o jakou národnost šlo.
SYN: Já myslím, že…
MATKA: Rozhodně šlo o Evropana. Američan určitě ne. 
Nesnáším Američany. Věčně mají mezi zuby kravské 
maso, ale přesto nás pořád poučují o hygieně.
SYN: (rychle) Já myslím, že šlo o Francouze!
MATKA: (nedůvěřivě) Francouz? Ale no tak dobře. Tohle 
rozdělování úloh mi vždycky rozhodí koncepci.
SYN: (změní hlas, mluví klidně, pomalu a eroticky svůd-
ně) Já myslím, že život vlastně vůbec žádný smysl nemá. 
Nejhorší, co člověk může udělat: začít pátrat po smyslu 
vlastního života. Každý týden se mi zdá o tom, jak umí-
rám. Všechny ženy, co jsem kdy pomiloval, vřeští nad 
mou smrtelnou postelí. Nějaký blb povolal kněze, proto-
že se to prý v lepších rodinách takhle dělá. A já se válím 
v peřinách počůraný, poslintaný, nemůžu se dokonce ani 
sám napít, až tak daleko to se mnou dospělo. Zjedno-
dušme to. Umírám. Ale neptám se kněze, kam si mám jít 
pro vstupenku. Kde je výdej povlečení. Která kancelář mi 
dá razítko. Přemýšlím nad tím, jak jsem téhle blondýně 

lízal stehna a ta brunetka brečela, když jsme se milovali 
a její slzy mi kapaly rovnou na jazyk. Pak se probudím 
a jsem zase sám v pokoji, v idiotské Paříži, kde se člověk 
nemůže ani pořádně ožrat, aby na to někdo nesložil ký-
čovitou básničku.
MATKA: Mluvil jako mrtvý herec na gramofonové desce. 
A vína se napil vždycky jednou za pět minut. V řeči i po-
žitích měl dokonalý řád. Anglická výchova.
SYN: Mami, šlo o Francouze!
MATKA: (nedůvěřivě) Francouz? Pro mě za mě, ať si je 
to třeba Francouz. Hlavně, že nešlo o Američana s umaš-
těnou pusou. On znal evropskou kulturu. A její cynický 
vztah k posledním věcem člověka. Tvůj otec s ním ale 
nesouhlasil. 
(žádná reakce)
MATKA: (důrazně) Tvůj otec se s ním jako správný pří-
slušník mladé povalečské generace pustil do křížku.
SYN: (chvíli váhá, pak vyletí z křesla a nervózně přechází 
po místnosti, zase jiným hlasem, důrazným, ale přesto 
v zadním plánu velice ustrašeným) Jistě, jistě. Však to 
známe. Je hrozně módní dneska odmítat náboženství, 
posmrtný život, jakousi možnost, že když naposled vy-
dechneme, následuje něco zcela nového. Nechám vás při 
tom, můj drahý cizí příteli. Ale zkuste třeba jenom na pár 
vteřin, opravdu jenom na chvilku, víc po vás nežádám, 
připustit, že existuje nějaká vyšší instance, hmota, duch, 
která nás, já musím tu frázi použít, protože ve vzteku mě 
nenapadá nic jiného než fráze, která nás převyšuje. Já 
jsem křesťan. Modlím se, čistím si tělo hygienickými pro-
středky a souložím s právoplatně Bohem uznanou ženou. 
Ale taky mi občas přijde na mysl, tváříte se překvapeně, 
ale je to čiročirý fakt, napadá mě: co když všichni ti andě-
lé kecali, kecají a pokud se nic nezmění, budou kecat dál? 
Naše mladá generace se jaksi vyhýbá zásadním otázkám. 
Věří, že když se na nic nebude ptát a ničemu nebude 
věřit, uteče nám ten život tak nějak veseleji. Věčný karne-
val. Srandy kopec. Nekonečný orgasmus. Já jsem mladý, 
ale neumím se neptat. Zkusil jsem to. Jedl jsem i nějaké 
prášky, ale pořád se musím ptát. Otrava, co? Já…
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tvorba MATKA: (vzrušeně) V závěru vždycky přitvrdil na intonaci!!!
SYN: (přitvrdí na intonaci) Já mám možná svrab na moz-
ku, ale když už jsem si dovolil udělat něco tak trestuhod-
ného, jako se ptát na budoucnost, mám snad kvůli tomu 
opustit svou ženu? Jít do pouště a tam žrát mravence?
MATKA: Vždycky, když se rozmuprdlíkoval, tak neříkal 
jíst, mluvit, psát, ale žrát, žvanit, škrábat… Impozantní 
křesťan.
SYN: Ne! Brouci jsou tady všude okolo. Lezou nám mezi 
prsty u nohou, do nosních dírek, do vlasů a do chlu-
pů okolo pohlavních orgánů. A já je nebudu vydrbávat 
a žrát, abych dokazoval, že nepatřím mezi vás. Zůstanu 
s vámi. Zůstanu s touhle generací a budu s ní škrábat 
na stejný papír, budu s ní žvanit, ale nikdy mě nikdo 
nedonutí, abych se zbavil toho pocitu, který je jako čistá 
voda uprostřed oceánu, hvězda, kterou dalekohled ne-
uvidí, pocitu, že tahle moje generace mě neuvěřitelně 
sere!
MATKA: (zklamaně) Pak si vždycky uvědomil, že řekl 
sprosté slovo, zhroutil se do židličky a po zbytek večera 
nepromluvil. A dokud v pozdním věku nezačal trousit 
aforismy, nikomu to vlastně moc nevadilo.
SYN: (zhroutí se do křesla) Hlavní je přece to, že cizince 
fascinoval.
MATKA: (přemítá) Naprosto zásadní. Ti dva se navenek 
nesnášeli. Přitom oba měli společné téma, a kdyby jen 
trochu chtěli, tak se z nich mohli stát nerozluční přá-
telé. Dvojka k pohledání. Petr a Pavel hřbitovních slu-
žeb. Uhranutí smrtí, ve všech podobách a polohách. 
Mně se třeba ty věčné rozbory smrti hnusily, ale copak 
chudák ženská něco zmůže, když dospělí mužští najdou 
společné téma? (smutně se zasměje)
SYN: Horší je to, že cizinec začal chodit na ty vaše se-
dánky pravidelně.
MATKA: Každý týden. A všichni se hloupě domnívali, 
že chce jenom věčně provokovat tvého otce a mého 
manžela. To je to nejpříšernější, když intelektuálové za-
čnou dělat fi lozofi cké konstrukty ve věci, která je… jaksi 
naprosto nefi lozofi cká. Každý to považoval za metafyzic-

ký spor moderního nihilismu a zkostnatělého křesťan-
ského optimismu.
SYN: (vstane, jde si natočit sklenici vody) Přitom…
MATKA: (rozesměje se na celé kolo) Přitom v těch jeho 
otravných návštěvách našeho přátelského kroužku nešlo 
o nic jiného, než že mě chtěl sprostě přefi knout.
SYN: (pije, MATKA ho zoufale pozoruje) Tenkrát jsi to ale 
nazývala slovem pomilovat.
MATKA: Tehdejší doba zkrátka přála vznešenějším výra-
zům, ale čím delší máš odstup, tím víc ti věci hrubnou 
a stávají se zeleným fl usancem na botě, který můžeš 
utřít jenom se zavřenýma očima. 
SYN: (významně ukáže prázdnou sklenici MATCE a pak ji 
zpátky hodí do umyvadla) Po půl roce ti napsal dopis. 
MATKA: (zrudne, mluví jako malé děvčátko) No já 
nemohla věřit vlastním očím. Předpokládala jsem, 
že v dnešní době už nikdo nepíše dopisy, ale jde na věc 
jednoduše pěkně zostra. A tím víc jsem to předpokládala 
u tohohle cizího ptáčka. Ale nešlo o Američana, který by 
mi nanejvýš poslal digitální fotografi i se svou nahatou 
fi gurou pod sprchou. On na to šel přes evropský dar slo-
va. Američani nemluví, Američani jenom žvýkají. Ten cizí 
nihilista s anglickou přesností pití francouzského vína 
napsal dopis.
SYN: (jde, utrhne ze zdi jeden z přilepených papírů, nečte 
z něj, mluví opět s erotickou vilností a přitom papír trhá 
na malé kousky) Vážená dámo, z málo váženého kroužku 
intelektuálních žvaníren mladých ožralů, kteří nemají nic 
jiného na práci, než mlít pantem o přítomnosti, na kte-
ré se vůbec nepodílí. Věřím ve vaši schopnost nechat 
tento dopis jenom v blízkosti vlastního bledého těla, 
nejlépe v záňadří, kde bradavky mohou nahradit kance-
lářské svorky. Anebo snad bude lepší, když po přečtení 
tento dopis rovnou spálíte, protože ani ženské bradavky 
dneska nejsou jistotou anonymity. Možná se vám zdá, 
že nesnáším vašeho muže, toho groteskního křesťánka, 
protože jste jeho ženou. A jelikož laciné romány z červe-
né knihovny prakticky nikdy nelžou, vaše domněnka je 
správná. Ano, miluji vás. A vašeho muže bych nejradši 
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tvorbaviděl pět metrů pod zemí, v klášteře nebo v mučírnách 
tajné policie, zkrátka dost daleko od vás, aby nikdo ne-
mohl sáhnout do vašeho rozkroku, bez mého výsostného 
povolení. A takové povolení bych dostal jenom já. Jsem 
možná ve výrazech hrubý, ale na pohlavním styku není 
nic poetického. Citem a srdcem vás miluji, ale zásadnější 
je duše a ta s vámi chce souložit. Nebudete rozhodně 
ani první, ani poslední, ale budete. Copak je nějaký roz-
díl mezi nudným plkáním o možnostech našeho státu 
jít kupředu a mrzkými kopulačními pohyby mezi dvěma 
osobami, které k sobě necítí odpor? A vy ke mně odpor 
necítíte, to už jsem vycítil. Všechno na světě je absolutně 
zbytečné, kromě pohlavního styku. Říkejme tomu tak. 
Jako žena křesťanského obejdy jste určitě už načichla 
tou slovní morálkou, která uřezané hlavy malých dětí 
považuje za semeno křesťanství, ale slova jako šoustárna 
nebo prcání považuje za projev semenného hříchu, který 
nějaký ten Bůh ztrestá svou holí nebo co to vlastně po-
užívá. Vy jste svobodná a svobodnou zůstanete, i kdyby 
okolo vás skákalo tisíc takových kašpárků, jako je ten 
modlář, kterého jen podpis na cáru papíru činí vaším 
vlastníkem. Já vás nechci vlastnit. Chci vás jenom pomi-
lovat a pak zase jít svou cestou. Rozmyslete si to dobře. 
Dopis bez podpisu.
MATKA: (temně) Nevěra. (culí se) Nějaký nestranný kritik 
mého života by možná tuhle epizodu nazval banalitou, 
kterou nemá cenu neustále cpát na veřejnost. (SYNOVI) 
A ty jsi jediná veřejnost, která mi v tomhle smutném 
světě zůstala. (prohlíží si ho) Jak okleštěná veřejnost. 
Ale co můžu dělat? I kdyby na mě dav křičel, že nepři-
cházím s ničím novým, že moje tělo a vzpomínky jsou 
jenom jedna velká banalita, mohla bych s klidem sobě 
vlastním opáčit: A co není banalita? Najděte mi alespoň 
jedno téma života, které není banalitou, a já vám za svo-
je poslední peníze nechám postavit pomník. Nejtrapněj-
ší kritikou je upozornit na banálnost našeho myšlení. 
Uprostřed moře je nejsnazší nadávat na mokro. Takže 
zatímco moje generace celé dny a noci nespala samým 
zoufalstvím nad tím, kam se sune zdevastovaný svět 

a jak ho napravit, já se potila vzrušením nad vzpomín-
kou na toho muže, který ze mě chtěl učinit součást své 
šoustárny. Nestydím se za to. 
SYN: (vztekle vstane, jde k zavřenému oknu, dívá se ven) 
Nad městem jsou černé mraky. Zvedá se prach. Tohle 
nedopadne jinak. Rozhodně bude bouřka.
MATKA: (potutelně) Tak se mi zdá, že jsme zase skončili 
tam, kde minule.

(…)

SYN: Cizinec zmizel. Nenapsal dopis, nepožádal o posled-
ní schůzku. Vypařil se, jakoby se s tebou nikdy neznal.
MATKA: Nechci ho omlouvat, ale třeba mu to moje žva-
nění opravdu lezlo na nervy.
SYN: Cizinec ti vzal roha, ale věci se daly do pohybu. 
Narodil jsem se.
MATKA: (nervózně) Jistě, vylezl jsi mi z břicha a ta naše 
blbá generace začala něco dělat. Dvě věci, které člověk 
očekával s nadějí, přitom se jich vnitřně strašlivě děsil. 
V našem kroužku se sice pořád mlelo něco o změně, ale 
naštěstí pro civilizaci se tam scházelo jenom pár lidí. 
(pauza) Cizinec zmizel, vylezl jsi mi z břicha a dav naší 
mladé generace se rozhodl něco dělat. 
SYN: (vstane, jde ke zdi a dívá se na fotografi e) Otec 
se mohl zbláznit radostí. Zbožňoval aktivní spoluúčast 
jedince na celku světa.
MATKA: (mávne rukou) Upřímně, ty můj chlapečku, mi-
lovala jsem ho. Ale vždycky, když se pro něco nadchnul, 
cítila jsem, že půjde o strašlivý omyl.
SYN: (otočí se na MATKU, nadšeně hlasem otce) Konečně 
člověk ukáže, kolik dobrého v něm vězí. Konečně se naše 
věková skupina přestane zajímat o barvu čepice, značku 
bot a cifru na výplatní pásce a vydá se vyhmátnout hod-
notu lidství.
MATKA: (fascinovaně) Neuvěřitelné. Tvůj otec pindal 
přesně takhle, ale já ho přesto pořád milovala. Ženská 
toho vydrží opravdu hodně. Anebo je ženská natolik 
blbá, že v okamžiku, kdy jsou takovéhle pindy vyslovo-
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tvorba vány, se nezmůže k odporu? Já jsem sebekritická, takže 
u sebe bych určitě preferovala tu druhou možnost. 
SYN: (přejde k oknu, dívá se ven) Aktivita znamenala 
revoluci. A revoluce znamenala, že se každý jednotlivec 
musel rozhodnout. A když se každý jednotlivec rozhodo-
val, přinášelo to spoustu bolesti.
MATKA: (vyprskne) Když člověk začne myslet, je snad 
lepší se rovnou zastřelit. Obojí přístup má naprosto stej-
ný výsledek. (tiše) Tak dělali revoluci. Ti samí lidé, co 
jsem znala jenom žvanit, žvanit a zase žvanit dělali re-
voluci. Moje generace lemplů teď hodnotila, kdo je cha-
rakterní a kdo ne. Strašlivě se nudili, tak začali myslet, 
hodnotit a střílet. To se čas od času stává. Ale kdyby 
aspoň vynechali nás.

(…)

SYN: (podívá se na MATKU, něžně) Dneska ti to mami 
opravdu sluší. 
MATKA: (ironicky se na SYNA zašklebí) Tvůj otec posera 
se zabil. A lidi jsou blbci. Všichni si mysleli, že se od-
dělal ve strachu ze společenského odsouzení. (nuce-
ně se zasměje) Žádný normální člověk se nezabije pro 
společnost. Lidstvo je kolektivní mozek hovada, jenom 
individuální svědomí může spasit svět. (s nostalgickým 
úsměvem, který ji upomíná na něco dávno ztraceného) 
Tvůj otec posera se oddělal kvůli mně.
SYN: (začne ve stylu otce nervózně přecházet po míst-
nosti) Bože, já na tebe kašlu. Dnes poprvé a vzhledem 
k tomu, co chci udělat, i naposledy se ti směju do toho 
tvého nebeského obličeje. Vždycky jsem si říkal, že když 
už spáchat sebevraždu, tak ať to je v krásné horské kraji-
ně, při krvavém západu slunce, kdy se v křoví miluje laň-
ka s jelenem a vypelichaná myš tiše žere drobky ze své 
šťastně nalezené mršiny.
MATKA: (nostalgie neutichá, vzpomíná na něco hodně 
krásného) Skutečné milování mezi dvěma lidmi může 
trvat maximálně pět dní. (hořce) Pět dní. To je statisticky 
prokázané. Psali o tom v sobotní vědecké příloze. (smut-

ně) V těch strašně krátkých pěti dnech s roztoužením 
poznáváme svoje těla a drobný pupínek na pravém steh-
ně nás přivádí k šílenství. A naše sliny s radostí stékají 
po patře toho druhého. A „Dobré ráno“ zní jak „Vstaň 
a choď“ chromému žebrákovi a oči, ty oči…
SYN: (nutí se do zlého výrazu) Položme si tu kacířskou 
otázku. Miloval jsem ji kdy vůbec? (dlouhá pauza, tiše) 
Položil bych za ni život. Nikdy nikdo ji nebude mít rád, 
tak jako já. (rychle) Ten dotek před bouřkou, kdy každý 
mrak se roztéká jak novoroční olovo pod náporem jejích 
očí. (chce se smát, ale nejde mu to) Já snad mohl milo-
vat jenom ty její oči.
MATKA: (tónem vědce) Kdo po těch imbecilně nádher-
ných pěti dnech uteče, ten má výhru v kapse. Ostatní 
optimističtí zoufalci musí potupně sledovat, jak se mlha 
věčné lásky rozpouští a mění se v epileptickou křeč. 
(znovu smutně) Letmé pohledy, neupřímné polibky 
na nádraží, když se setkáváte po dlouhém dni bez sebe, 
rychlé rozloučení nad vychladlým ranním kafem. V noci 
ležíte spolu v objetí, ale přesto je každý někde jiné. (iro-
nicky) Trapní optimisté si zvyknou a dožijí v křeči svůj 
absolutně zbytečný život. Jenomže my, v co už nic nevě-
říme, víme jak to je. Optimisté plesniví v iluzi jenom díky 
vzpomínkám na těch podělaných pět dní.
SYN: (snaží se o výraz totálního odporu, ale nedaří 
se mu to) Když se to vezme kolem dokola, ty její rádoby 
nevinné oči jsou vlastně tím jediným, co se na té ženské 
dá obdivovat. Kdekdo z nás se pomátl z těch očí. Ale co 
zbytek té osoby, kterou jsem dvacet let oslovoval jako 
svou družku? Pozorovat z odstupu a zamilovat se, to 
dovede každý pitomec. Básnit o přistání na Slunci, o roz-
krojení Měsíce, o solouži s Plejádami. Znám desítky pří-
kladů takových žvanilů a je mi z nich upřímně blbě. Jako 
člověk, který vedle té osoby usínal noc, co noc po dvacet 
let se ptám – kde je realita? (groteskní výstup, který však 
herec musí předvádět s naprostou vážností) Já se k ní 
přiblížil, já se jí dotýkal. Já znám realitu. (hrdinně) Má 
paradentózu. Jednou jí vypadají všechny zuby, a kde 
bude krása? Ani oči to nezachrání, kruci.
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tvorbaMATKA: (zoufale) Žij ze vzpomínek. Ze začátků lásky, 
když ti moje slzy padaly do pusy. Když jsme se na-
vzájem škrábali na zádech. Když jsem ti večer usnula 
na břiše a ty ses celou noc nepohnul, abys mě nepro-
budil. Žij ze vzpomínek. Přítomnost je morová rána, co 
kvasí na tvém obličeji. Realita je prokletí dne i noci. Ří-
kej si, že to pěkné je jenom sen. Probudíš se a zjistíš, 
že se ve skutečnosti miluješ se smrtí.
SYN: (přihazuje) A pořád kňourala. Venku, tam ji všich-
ni zbožňovali, ale kdo ji viděl doma? (dramatická pau-
za) Hysterka. Často v noci vystřelila z postele a začala 
běhat po pokoji jako šiblá. „Nikdo mě nemá rád! Nikdo 
mě nemá rád!“, vřeštěla na mě, oči jí div nevypadly 
z hlavy. Utěšoval jsem ji. Miloval se s ní, aby usnula 
šťastná. Ale kde je vděk? (úderně) Plešatí. Ty kdysi hus-
té vlasy jsou už skoro v tahu. Člověk, který by se záměr-
ně nedíval na její oči, může bez výčitek svědomí říct, 
že je to zrůda. (chce dosáhnout zlosti) Obluda z noč-
ních můr osamělého dělníka z továrny. Přesto měla tu 
odvahu mě zradit. Utekla za tím cizincem. Za šukatý-
rem z vinic. (rozbrečí se).
MATKA: (tvrdě) Člověk nemůže jenom žvanit. Bez ustání 
plácat – to jde na divadle, v knihách nebo ve fi lmech, 
na které nikdo nechodí. Živý člověk musí jednat, jinak 
je mrtvý.
SYN: (dívá se na MATKU, nešťastně) Za krvavého sou-
mraku, kdy vypelichaná myš žrala svého brouka, se obě-
sil na uschlém stromě. Díval se při tom na milované hory. 
Na Boha ani matku si určitě ani nevzpomněl. (dlouhá 
pauza) Sobec. (znovu se zadívá na MATKU, chtěl by 
něco udělat, ale bojí se, nakonec se vrhne ke kýblu s vo-
dou a celý jeho obsah si vylije na hlavu, pak tupě hledí 
do prázdna přeplněného pokoje a s kapkami pleskajícími 
o jeviště usedá do křesla).
MATKA: (po divokém výstupu SYNA dostane záchvat 
smíchu, pak náhle zvážní, ale možná to jenom předstírá) 
No tak jsem se zamilovala! Copak má člověk bránit citu, 
když ho pohltí? Nejsem součástí charitativní činnosti 
na pomoc smrtelně zamilovaným. Chce mi snad k tomu 

všemu ještě někdo házet na hlavu, že jsem ve své lásce 
měla špatný vkus? Vkus přece není něco daného. Srdce 
je fl ákota svalu a může tě táhnout i za obludou. Nikdo 
proti tomu nesmí nic namítat. (…) (rozverně) Tvůj otec 
patřil k nejlepším lidem své generace. Při troše nadsázky 
se dá říct, že šlo o vůbec nejlepšího člověka své gene-
race. Jediná idiocie, kterou ve svém životě udělal, je ta, 
že mě miloval až moc.
SYN: (vrhne se k posteli a strhne MATKU na zem, jenom 
její staré nohy se sveřepě drží pelesti postele) Tak už 
se vydej na cesty. Zvony v kostele svými srdci při večer-
ním klekání pomlouvají lidskou věrnost. Sundej ze sebe 
provinčnost a nudu, kterou jsi prožívala celých dvacet 
let a zažij to pravé vzrušení, to pravé uspokojení člověka, 
který nechce jenom doufat.
MATKA: (směje se) Chromajzl, co líže prkno, už se může 
ukájet jenom vzpomínkou na možnost cestovat. Ale 
to není o mně. Ty už zase vzpomínáš na Marii. Na mě, 
na Marii.
SYN: (klidně) Po několika letech a hromadách mrtvol už 
jste se unavili revolucí. 
MATKA: (těžce se hrabe zpátky na postel, trpí bolest-
mi) Když se zjistilo, že revoluce stojí za prd, vrátili jsme 
se všichni k tomu, co máme nejradši. K ničemu. A čekali, 
jak s tím naloží mladí.
SYN: (dívá se na obrázek hezké dívky, který visí na zdi) 
Moje Marie nikdy nepatřila k nejhezčím dívkám. Když 
jsme spolu začali chodit, každý se divil, že tak inteli-
gentní a zábavný chlapec – jako já – má potřebu milovat 
někoho tak nezajímavého a vcelku nehezkého – jako je 
Marie.
MATKA: (podařilo se jí dostat zpátky na postel, těžce 
oddychuje) Teče z tebe příšerný egoismus. (pauza) Ale 
v případě Marie je na místě. (agresivně) Ta holka… ta 
pseudožena s malými prsy jak od opičí matky… žádná 
Marie… ona pro mě představovala chodící vagínu. (dělá, 
že uvažuje) Měla vůbec mozek? Co si matně pamatuju, 
ale pořád si toho pamatuju víc než je zdrávo, tak jenom 
žrala a souložila.
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tvorba SYN: (omluvně) Silnější dívky jsou náruživější.
MATKA: Ale k mému ženskému zděšení tahle chodí-
cí vagína snad v sobě měla nějaký nezničitelný strojek 
na souložení. Já a můj Španěl bychom taky měli v téhle 
věci co říct…
SYN: (rázně) Francouz!
MATKA: (důrazně) …ale souznění duší jsme vždycky 
kladli nad laciný mrd.
SYN: (zhnuseně) Ne! Vždycky když začneme mluvit o ní, 
tak strašně zvulgárníš.
MATKA: (odborně) Pokud hovoříme o vagíně s artikulač-
ní schopností, tak musíme mluvit jako vagína. A k tomu 
to její směšné maloměšťácké uvažování. Maloměšťáckou 
přetvářku jsme chtěli v naší revoluci defi nitivně roz-
bít, ale nepodařilo se. Všechno naplánované, bod číslo 
jedna, bod číslo dva, ráno práce, soulož třikrát denně 
s možným bonusem za slušné chování, fuj. Navenek cud-
nost sama, ale uvnitř koitální degenerace.
SYN: (bere znovu sklenici, jde k umyvadlu, vypadá to, 
že se bude opakovat klasický výstup s vodou, najednou 
se zarazí) Když člověk ví, že jednoho dne umře a celému 
světu to bude naprosto ukradené, je lepší, když si svou 
minulost zidealizuje, aby zaklepal bačkorama s úsmě-
vem. (pauza, jde k oknu, dívá se ven, nostalgie) Chodili 
jsme spolu tři roky. Stejně dlouho, jako otcův Kristus 
šlapal ve svých sandálkách po zemi a do omrzení všem 
vykládal o lepším světě, než je tenhle.
MATKA: (popichuje) Chodili jste a chodili. Velká vagína 
bez mrknutí oka předstírala, že její malá vagína je napro-
sto uspokojená.
SYN: (vytržen z transu) Nekaž mi to. Teď mám já svoje 
evangelium. Ty zase až za chvíli.
MATKA: (z pozice té agresivnější se nedá odbýt) Každá 
máti má děs z toho nechat svoje jediné dítě napospas 
takové hoře tuku a pohlavní roztouženosti. Pořád v tom 
svém miminu vidí nevinnost. Upřímně řečeno, Marie mi 
připomínala plynovou komoru, co tě udusí svou nenasyt-
ností. (najednou se také dostane do transu, obě postavy 
sní s otevřenýma očima) Jenže ten můj Francouz mi tý-

den co týden posílal dopisy, ať za ním přijedu do Paří-
že a společně začneme nový život. A dá rozum, že když 
jsem neodolala držení dveří tvým otcem, jak bych pak 
mohla frnknout před novým životem? (pauza) Každý si 
dodneška pamatuje to horké léto. Stromy už se neoba-
lovaly květy, ale začínaly hořet samy od sebe. Zoufalí 
lidé se smažili ve vlastních tělech. Jenom já se v té hor-
ké nudě defi nitivně rozhodla. (v návalu emocí se chce 
na posteli postavit, vykřikne bolestí a zhroutí se zpátky 
do peřin, může to vypadat i komicky, tak nechť se tvůrci 
nezlobí na diváky, kteří se třeba začnou smát).
SYN: (náměsíčně hladí fotografi i dívky) Nevěřil jsem 
na Boha jako můj zbabělý otec. Ten vždycky potřeboval 
útěchu, která není vidět. Já Boha viděl, cítil a cucal jeho 
bradavky. Její malá ňadra plula vzduchem, jak smetano-
vý oblak francouzskou šlehačkou nebe na dortu, co má 
podobu zkaženého kusu masa. Tihle lidé, tenhle svět…
MATKA: Odletěla jsem z Prahy, která se vařila, jak voda 
na jelito. Vzduch a smutek po ztracené jistotě člověka 
dusily, s potěšením těch, kteří vládnou nad tvou nostal-
gií. Ale já se jim poddávala s tou trapnou vírou, že čím 
víc budeš trpět teď, o to lepší odměnu dostaneš pak. 
Houby odměna. Paříž – konečně jsem spatřila to roman-
tickým kýčem ovinuté město, kam jsem se toužila podí-
vat s tvým otcem celých těch prašivých dvacet let. A ta 
slavná Paříž se taky vařila jak voda na jelito. Jak prase 
ve vlastní šťávě. Nikdo se na mě neusmíval, Eiffelovku 
bombardovaly tupé tváře s fotoaparáty, kanály smrděly 
žabími stehýnky a já si poprvé za svůj život pořádně 
uvědomila, že jsem tady všude naprosto sama.
SYN: (jako při obhajobě u soudu) Pokud někdo tvrdí, 
že vztah se může rozpadnout jedině na základě obou-
stranné nenávisti, tak nikdy skutečně nemiloval. Moje 
láska s Marií překonala všechny dosud platné představy 
o ideálním soužití muže a ženy. Budete mi tvrdit – ano, 
i ona to potom tvrdila – že si za svůj smutek můžu sám. 
Já ale plivu na váš posmrtný život, hnusí se mi váš po-
krok, tabulky fi nančního vývoje, účty za plyn a vodu, 
jsou mi odporné vaše vzorné zahrádky, domečky, stro-
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tvorbamečky. Jediné, co jsem chtěl – umřít s Marií, a přesto je 
to pořád až moc velká troufalost. Právě proto, že se mi 
hnusíte, Marie jednou ráno sbalila kufry a navždycky 
zmizela. Na stole po sobě nechala jenom úhledně napsa-
ný a složený dopis.

(…)

MATKA: (suše) Nejtrapnější je víra, že debilitu rodičů 
spasí jejich úžasné děti. Debilní rodiče můžou mít jenom 
debilní děti. A vzhledem k tomu, že debilní jsou všichni 
rodiče, je debilita lidstva jediným přírodním zákonem, 
který se nedá vyvrátit.
SYN: (žmoulá v ruce nahodilý cár papíru) Jakoby de-
monstrativní posmrkané papírové kapesníčky na posteli 
měly vysvětlit nesmyslnost těch tří let. Už nikdy jsem 
ji neviděl. (civilně, jakoby herec vypadl ze své role, jde 
s rukama v kapsách a usedne na čelo postele) Ale její od-
raz, zrcadlo naducaných tváří se mi vracelo na každém 
místě v Praze, kde jsem s ní chodil. Kampa mě nadná-
šela zoufalými vzpomínkami, kdy se na lavičce její vlasy 
lízaly s mým kabátem. A nové páry se tam hltaly pohledy 
a na břehu Vltavy si slibovaly ten legrační závazek, že to 
bude navždy.
MATKA: (vpadne do jeho řeči, hrubě a hlučně) Takže 
návrat do Prahy a otevřená náruč všech těch pitomců, 
o kterých jsem doufala, že už je nikdy nebudu muset vi-
dět. Pozvali mě na večírek. Oslava návratu ztracené ovce. 
Otto měl jazyk na košili. Čuchal šanci, starý prasák. Šla 
jsem, i když všechno podstatné z mého života už uply-
nulo a já až do smrti mohla sedět doma u okna a jenom 
vzpomínat. V tom bytě slavnosti to smrdělo stářím.
SYN: (pořád civilně) Zoufale jsem zkoušel najít si za Ma-
rii náhradu. Před zrcadlem cvičil svůdná gesta toho, kte-
rý může dostat každou. Učil se nazpaměť vtipy, které po-
chopí i blbá slepice, ale budou působit dojmem čehosi 
intelektuálního. Šlo to v rychlém sledu. (mění intonaci, 
ale v žádném případě nejde o karikaturu) „Nó, můžeme 
spolu spát, ale co když tě zalehnu? Viděls ta stehna?“ 

„Jak krásně se spolu prosmějeme až do rána, ale já… pláč 
na krajíčku… miluju jenom Káju. Jo, toho Káju, který mě 
před deseti lety opustil!“ „Ty jsi fi lozof a básník a já… já 
jsem před tebou tak maličká!“ „Jsem těhotná a hledám 
fotra pro to škvrně, co tahám v břiše!“ (klidně) Nejhorší 
je čekat pochopení od stejně osamělé ženy a pak narazit 
na propast, která stejně osamělé lidi dělí od sebe. Ales-
poň za mě všechny platily. Správná ženská ví, že solida-
rita s neschopným mužem se vyměřuje penězi.

MATKA a SYN se na sebe dlouze podívají. Jen jedna vte-

řina váhání. SYN rychle sjede z pelesti postele, položí 

se vedle MATKY a začne ji zuřivě líbat. MATKA se možná 

chvíli brání, ale pak podlehne. Těch pár vteřin divoké 

vášně pomine. Začnou se mazlit, milovat. Je to roman-

tické milování matky a syna, naplněné láskou, touhou, 

ale i smutkem. A právě při svém zoufalství lásky vedou 

následující monolog-dialog.

MATKA: Vzpomínalo se na staré dobré časy. Ach jo, ty 
strašné staré dobré časy. Ženské a chlapi jak fracko-
vé buleli nad těmi vteřinami úspěchu a štěstí, které 
ve svém pitomém životě dostali. Cigarety se rozpouštěly 
jedna za druhou a fl ašky s chlastem rychlostí světla pa-
daly pod stůl. 
SYN: Třeba jsem já ten špatný člověk. Třeba jsem jí ubli-
žoval a nevěděl o tom. Hlupák. Tupec. Ale copak jsem 
mohl vědět, že je se mnou nešťastná? Čas od času jsem 
dostal záchvat pochybnosti. Tak jsem se jí zeptal hezky 
přímo: „Jsi se mnou šťastná?!“ A ona se jenom usmála, 
ty dva koutky úst stoupaly v její tváři nahoru, zamum-
lala: „Já? Jo!“ Přece nejsem jasnovidec, abych poznal 
neštěstí.
MATKA: No a pak… Však to znáš, když starý lidi už před 
sebou nemají žádnou srandovní perspektivu. Hromadně 
se začali objímat, strkat si jazyky do pusy na upřímnou 
soustrast a… šoustat, aby si nějakým záhadným způso-
bem dokázali, že jsou ještě na světě.
SYN: Ale blbost. Měla si říct. Měla se přece přihlásit 
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tvorba o svoje práva. Jenomže ženské jsou dneska jako stro-
je. Nepomůžou. Neřeknou si. Čekají, až sám zmáčkneš 
tlačítko.
MATKA: A já, stará milenka všech, nemohla. Přišlo mi 
to tak hloupý. Staří dědkové v děravých trenýrkách, fuj. 
Třesem v rukách i nohách. Olizují boky ženských plné 
vrásek a šedivých zkroucených chloupků. Už neměli sílu, 
páprdové. Věděli, že jsou v koncích. Snažili se, ale jektali 
přitom zubama.
SYN: Přece ještě není konec. Já dokážu milovat. Existuje 
snad ještě druhá šance. Kde je? Ztratila se? Ať se nefl á-
ká, mrcha. Už není. Ona už není. Důstojně. Prý abychom 
se rozloučili důstojně. Důstojnost chcípla. Tenhle svět 
zabil svou důstojnost a už je jenom směšný.
MATKA: Někomu tekla nudle z nosu, někdo při té ma-
kačce prskal na všechny strany. Bojovali. Zápasili, ti 
moji kluci a holky. Tady jde o víc než o vyvrcholení. Tady 
se šoustá s někým moc důležitým. Soně div ta její svrask-
lá frnda nevylezla z těsných kalhotek, ale ona přesto sta-
tečně tančila na posteli valčík jako tenkrát. Její fl ekaté 
nohy se klepaly hrůzou. I Otto zápasil. Rval se jako zá-
pasník s nejtěžší činkou na světě. Pozor, pozor! Vrcholné 
číslo programu. Potil se jak prase. Díval se na mě. Prosil. 
Škemral těma očima. Tohle je hrůza. Největší hrůza, co 
se dá vidět. Šoustali se smrtí, aby jí udolali. 

Pauza. Je konec milování. MATKA svého SYNA prudce 

odstrčí. Oba oddychují. 

MATKA: (těžce) Blbci.
SYN: (dívá se nahoru) To je to nejhorší. Můžeš si najít 
tisíc a jeden důvod, proč se oběsit, ale pak stačí barevné 
listy na podzim, vůně čaje, co leží ráno na stole, jasná 
vzpomínka, když se na tebe poprvé usmála… a neuděláš 
to. Doufáš, že se to zopakuje.
MATKA: (srazí SYNA z postele) Vypadni! Zmiz z mýho 
těla, z mýho života. Ty jsi jako všichni muži. Pořád jenom 
šoustat a povídat si o nekonečné neřešitelnosti vlastních 
problémů. Nikdy neposlouchat, jenom žvanit, žvanit, 

žvanit. Nesnáším tě. (zhroutí se do peřin) Je mi blbě. 
Strašně blbě. Chcípám. Zdolej všechny hory.
SYN: (zvedne se ze země, šklebí se) Nepostaráš se sama 
o sebe. (jde k umyvadlu, vytáhne z něj vidličku a nůž, 
ve vzduchu krájí imaginární jídlo) Potřebuješ mě. (mlas-
ká) Beze mě umřeš. Rozložíš se. (škytne) Budeš pách-
nout. (říhne si) Beze mě nejsi nic. (hodí vidličku a nůž 
do umyvadla, pak se svalí do křesla) Takové hody.
MATKA: (znovu se pokouší postavit na posteli) No tak ať 
už pojdu. Ať se defi nitivně ztratím. Komu bude záležet 
na tom, že zrovna já už neexistuju? Copak k nám za celá 
ta léta někdo přišel? Zajímal se účastným zachmuře-
ným výrazem o to, jak mi je? Co cítím? Kde mě to bolí? 
Jestli nejsem (zarazí se) osamělá? (stoupne si na posteli 
na jednu nohu, když chce přidat druhou, spadne naznak 
a legračně se houpe jako v kolébce) Nikdo. Ani charitní 
sestra odnaproti nezazvonila, aby mi vyměnila povlečení 
a udělala křížek na čelo. (nakloní se z postele a jednu 
ruku položí na podlahu, pak přidá druhou, chvíli váhá, 
ucukne a vrátí se do své stabilní pozice) Tak ať jim aspoň 
zasmrdím, až otevřou dveře od našeho bytu a konečně 
poznají, jak na ně zvysoka… (uchichtne se) však víš, co 
myslím.

SYN se zvedne, natočí do hrníčku vodu, jde k posteli, 

dívá se na MATKU, která žíznivě vyplazuje jazyk, znovu 

se ušklíbne a pak jí obsah hrníčku vylije na obličej, MAT-

KA poníženě olizuje kapičky vody na tvářích.

SYN: (vrátí hrneček do umyvadla, jde k oknu a dívá 
se ven, cynicky) Umírající jsou vždycky největší hrdinové. 
Za plného života – to je plánů, to je akčnosti a optimis-
mu. V tu dobu se člověk bojí projevit vlastní názor, aby 
neztratil jistotu, že jeho plány dojdou naplnění. Ale teď, 
když už je každému naprosto ukradené co si myslíš… 
teprve teď každý statečně žvaní.
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tvorba(…)
Následuje výstup MATKY se sebou samou. Během něho 

SYN z umyvadla vytáhne láhev šampaňského. Vezme 

lavór, s číšnickou zručností fl ašku otevře a její obsah 

vylije do lavóru. Dívá se do něj. Ušklíbne se. Jde k umy-

vadlu a vytáhne láhev saponátu. Jde zpátky k lavóru. 

Podívá se na MATKU, která je zabraná do svého mono-

logu-dialogu. Po chvilce úvah i obsah lahve saponátu 

vyprázdní do nádoby, kde je již jezírko šampaňského. 

Znovu se ušklíbne. Z kapsy vytáhne úplně novou kra-

bičku cigaret. Vytáhne jednu „tužku“ pochutiny, která 

může zabíjet a čeká, až MATKA domluví.

MATKA: (zcela proti logice věci – avšak autor něco tak 
zvrhlého jako je logika věci neuznává – se najednou 
zdravě postaví na posteli, její oči jsou upřené do diváků, 
vede dialog-monolog, postavu „ředitele“ charakterizuje 
unaveným až vztekle nepřívětivým hlasem, zároveň je 
tu příležitost předvést celou škálu hereckých přístupů) 
Jmenujete se? – Marie – Kristapána, zase Marie. Jdu 
se ráno vyčurat, je tam Marie. Otevřu skříň s hadrama, je 
tam Marie. Kdo se večer válí na mým polštáři? Zase Ma-
rie. Když vás matky rodily, musel jména vybírat nějaký 
imbecil nebo počítač. Marie, Tereza, Jana. Marie, Tereza, 
Jana. Člověk si pak nepřipadá jako v starobinci, ale jako 
v kravíně. – No dovolte? – Ale jojojo. Nic ve zlém. Tak 
teda Marie. Ach jo. Je tu padesát dva Marií a já si každou 
z vás pamatovat rozhodně nehodlám. Dáme vám číslo. 
Čísla jednoznačně odlišují. Máte děti? - Syna. Takovýho 
trotla. – No a ten trotl se o vás nepostará? – Ten můj 
trotl měl holku. Takovou slepici afektovanou. A ta mu 
pak utekla za jiným trotlem. To trotlovství ji nějak vzru-
šovalo nebo co. Rozumíte tomu? Kdyby alespoň utekla 
za nějakým umělcem nebo člověkem, co něco znamená, 
ale ona jednu nulu prohodí za jinou. Kráva. No a pak měl 
ten můj trotl pár – Promiňte, ale nejsme v ruským ro-
mánu, paní. – Dobře, dobře. Nakonec ho uhnala nějaká 
bláznivá katolička. Mluvila pořád sprostě, ale furt se při 
tom křižovala, aby smyla svou vinu nebo co. 

SYN: (na chvíli přeruší svou práci, napřímí se, mechanic-
ky se křižuje, afektovaným hlasem „budovatelky lepších 
křesťanských zítřků“) Křesťanka? Ta tvoje bývalá si myslí, 
že je křesťanka? Věřící má duši v srdci a ne v análu! Není 
ani ženská. Žena když chce odejít, tak odejde hned a ne 
aby strkala svou kundu dvěma ptákům najednou. Žena, 
která za vrchol své existence považuje, když jí ho někdo 
napálí do zadku, ta jenom těžko s tebou projde branou 
do království nebeského. 
MATKA: Takhle mluvila a pořád se křižovala, slečna Linda 
nebo tak nějak. – Linda. To je mi jméno. Ta by nepotřebo-
vala ani číslo. – Ale dejte pokoj. – Vy jste bohužel Marie, 
takže bude evidována jako… jako matka číslo 87. Je to je-
nom pro úřední pořádek. Samozřejmě sama pro sebe stá-
le budete Marií. Tohle není koncentrační tábor, ale domov 
pro klidný konec života. – No, to jsem si vážně oddechla. 
– Syn za vámi ani nechodí? – Je to idiot. – Proč je to idi-
ot? – Věří na všeobecnou lidskou lásku, ale přitom myslí 
hlavně sám na sebe. Nic neumí. Nic v životě nedokázal. 
Je to trotlovská nula, která si ani neuměla udržet přímo 
milovnici trotlů. Ještě že sem nebude chodit. Musela bych 
se stydět před slušným stařeckým okolím. – Jste na něj 
přísná. – Má co si zasloužil. (podívá se na SYNA, chabě 
se usměje, pak zakřičí bolestí a zhroutí se do peřin)
SYN strčí si cigaretu do úst, vezme lavór, dojde k po-

steli, položí lavór na zem, dá cigaretu MATCE do pusy, 

vytáhne zapalovač, zapálí cigaretu, dojde k umyvadlu, 

vytáhne hrnek, vrátí se k posteli, nabere z lavóru „ná-

poj“, vtiskne hrnek MATCE do ruky, jde ke křeslu, posadí 

se, dívá se, jak MATKA pije a kouří a usmívá se.

MATKA: (slastně potahuje z cigarety a dívá se, jak dým 
stoupá směrem vzhůru, popijí a znalecky mlaská, uvol-
něná atmosféra) Jsme to ale všichni pablbové.
SYN: Proč myslíš?
MATKA: (nepodívá se na něj) Miluju tě.
SYN: (upřeně se na ni dívá) Já tebe taky, mami.
MATKA: A kde je Linda? 
SYN: Není tady. Nikdo tady není.



60

tvorba MATKA: (urputně) Nesmysl. Někdo tu přece je. Musí. Ne-
můžeme nakonec zůstat sami. Kde je ředitel?
SYN: Mami, my nejsme…
MATKA: (nasupeně) Utekli. Zdrhli nám. Nechali nás na-
pospas tady tomu všemu. (s nadějí) Určitě všichni stojí 
pod oknem a řehtají se, jak nás vyděsili. Tvůj otec, můj 
Francouz, ředitel… Nejsme tu přece sami, že ne? (zakřičí) 
Tak řekni něco.
SYN: (chabě se usměje) Nejsme tu sami. Jsou tady všich-
ni, ale nechtějí tě rušit, když jsi nemocná.
MATKA: (chabě se usměje) Věřím ti. Jsi ty ale můj syná-
ček. Můj miláček. Jsi má druhá půlka pomeranče.
SYN: (dává oči v sloup) Mami, už s tím zase nezačínej. 
Je pozdě.
MATKA: (směje se) Pomeranče, pomeranče… já radši ja-
blka. 
SYN: (protáhne se) Leží se ti dobře?
MATKA: (usměje se) Cítím se… šťastně.
SYN: (podívá se směrem k oknu) Venku je určitě hezky.

(…)

MATKA: (začne se třást, dostává křeč do celého těla, pře-
sto se pořád usmívá) Víš, co je ta nejtrapnější věc, kte-
rou člověk může vůbec udělat? Umřít. (…) (poslední vlna 
křeče zachvátí její tělo, vykřikne, s prosebným pohledem 
upře své krásné oči do diváků, je mrtvá).
SYN: (chvíli čeká, jestli se snad MATKA ještě neprobudí 
k životu, mine lavór, zarazí se a vztekle do něj kopne, 
tekutina se rozlije po zemi, v záchvatu zuřivosti vytrh-
ne i umyvadlo ze zdi na zem, vedle vidličky, nože nebo 
saponátu, se z nádoby k zemi řítí i hromada fotogra-
fi í. Jsou na nich skupinky lidí, ale i jedinci. Fotografi e 
jsou zažloutlé, některé žere plíseň, dívá se chvilku na tu 
spoušť, kterou způsobil. Pak se rozhlédne, jakoby stál 
uprostřed rušné ulice a nechce, aby ho někdo viděl, 
a z úst vypustí velkou slinu, která se smísí s bordelem 
na zemi, usměje se tomuto svému činu, dá ruce do ka-
pes a teprve teď se konečně vydá k posteli a sedne si 

na její kraj) Linda mě taky milovala. Měla jenom svoje 
chvíle. (přísně, mechanicky se křižuje) Pánbůh nám, kur-
va, nedal děti, protože nás trestá za tvé sobectví a nasrat 
za tvou naprostou neschopnost dělat něco aktivního. 
A mě, doprdele, trestá za to, že jsem si tě vůbec vzala. (je 
zase sám sebou) Ale milovala mě. Umřela na něco se srd-
cem. Nezajímalo mě to. I v agónii proklínala celý svět 
a chtěla rozbít hubu každému, kdo se na ní jenom křivě 
podíval. Primář se strachy klepal v koutě, když se dusila, 
ale dusila se ráda. Ona a Marie. Dvě křesťanky… fuj. (zno-
vu se podívá na MATKU, mlaskne, usměje se, dvakrát ji 
pleskne přes tváře, jakoby chtěl probouzet omdlelého 
člověka, pak zcela vulgárně a neněžně chytne MATKU 
za obě ramena a položí si její hlavu do klína, taková pieta 
naruby) Je podzim jako dozrálé víno. Ulice šedivě laskají 
kabáty žen i mužů, kapka po kapce dopadá na mosty 
přes Vltavu, je zima jako tenkrát, když jsme odtamtud 
odcházeli poprvé. Atmosféra. Náš stůl, vonící zaschlým 
pivem a její dlaní. Sexy darling. Pravá vůně pro pravé 
ženy. Má černý svetr a oči krásné jako vždycky. Vyčistila 
si špínu za nehty a tváře má pořád tak naducané jako 
vánoční koule na stromku. Nejsmutnější prach dopadl 
na špičky uší a milování s ní jsem už dávno zapomněl. 
Jistě, je to kýčovité, ale jestliže je kýč zavrženíhodný, tak 
naše životy ztrácí veškerý svůj smysl. Jsme tam sami. 
I barman si někam odskočil. Všichni naši přátelé, naši 
milenci a milenky, naši rodiče, náš svět, všichni už dáv-
no umřeli. Jsme tam sami. Jako tenkrát. Vteřina a její 
rty zase zvlhnou a políbí mě. Ne. To už nikdy neudělá. 
Zůstali jsme sami, protože celá naše generace pomřela. 
(hraje s tělem MATKY jako s loutkou „v životní velikos-
ti“) „Jak se vede?“ Docela dobře. „To je dobře, že se máš 
dobře“. Hm. „Co deprese? Už to přešlo?“ Pořád žeru 
prášky. „Ty můj chudáčku“. Furt voníš hezky. „Nekecej“. 
Vždycky jsi voněla hezky. Když jsi mě opustila, tak jsem 
ještě týdny cítil tvou vůni na polštáři, a tak jsi se mnou 
zůstávala i v těch dlouhých nocích, kdy jsem musel spát 
sám. „Pořád máš hrůzu ze samoty?“ Největší. „A pořád 
sám?“ Už sám. Co Šimon? „Měl hezkou smrt. Klidnou. Je 
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tvorbato ale děs, že z našich už nikdo nežije, co?“ Třeba jsou 
šťastnější. „Nevěřím.“ Ty už nejsi věřící? „Ne. Vzdala jsem 
to. Je to lež. Podívej. Atmosféra tu stojí pořád, ale není 
tady nikdo, koho bychom znali, koho bychom mohli po-
zdravit. Vystřídali nás jiní a těm jsme naprosto ukradení. 
Smějí se našemu stáří, naši absolutní zbytečnosti. Kdyby 
Bůh existoval, nedovolil by to. Nenechal by nás samot-
né. Bůh přece musí nesnášet osamělost, tak proč nás 
nechal samotné?“ Marie brečí a já zase vidím ten krásný 
pláč, kdy vytahuje kapesníček a dlouze si utírá oči. Ten 
pohyb a chvění nosu je jak proměnění vína v krev a kusu 
oplatky v tělo Kristovo. Milovala Šimona a on ji. Neváhal, 
šel a udělal jí krásný život. Je hrozné, že realita změní 
lidské sny v pravý opak. Šimon platil za slušného člově-
ka a já prohrál. Sedíme sami v Atmosféře jako tenkrát, 
když mě poprvé políbila a já věřil, já věřil, já věřil, že teď 
už budu mít všechno, co jsem chtěl. Ztrácíme, ztrácíme, 

ztrácíme. „Už budu muset jít.“ Tak dobře. Rád jsem tě 
viděl. „To přece víš, že já tebe taky.“ A myslíš, že ještě ně-
kdy budeme takhle sedět, dívat se na sebe, smiřovat se, 
že se to všechno ještě jednou zopakuje, abychom mohli 
věřit, že nám nic neuteklo? „Už asi ne. To za nás musí 
udělat jiní.“ Hajzlové. Marie se směje a odchází. Jsme 
sami v Atmosféře, kolem nás nová pokroková generace, 
která se bojí udělat krok a já nechci ani žít, ani umřít. 
(podívá se do diváků) Čekáte, že se zabiju, abych spl-
nil dramatickou povinnost, protože tragédie je založená 
na smrti hlavních hrdinů? Kdepak Zůstanu s vámi. Zů-
stanu s touhle generací a budu s ní škrábat na stejný 
papír, budu s ní žvanit, ale nikdy mě nikdo nedonutí, 
abych se zbavil toho pocitu, který je jako čistá voda 
uprostřed oceánu, hvězda, kterou dalekohled neuvidí, 
pocitu, že tahle moje generace mě neuvěřitelně sere!

errata

Přestože texty každého čísla 

Hybris prochází mnohanásob-

ným čtením a v závěru i pod 

očima a rukama našich pečlivých 

jazykových korektorek, chybičky 

se do něj samozřejmě vloudí. Tu 

vypadne datum premiéry, někdy 

celý nadpis (z Editorialu o úpad-

ku ženské ctnosti v minulém čísle 

se nedopatřením ztratil nadpis 

Quis custodiet ipsos custodes?), 

či je v části nákladu chybně vy-

tištěna přílohová divadelní hra 

(nejspíše zafungoval autorův no-

men omen – Šotek). Ve stejném 

čísle v mé glose o Romanu Siko-

rovi bylo tomuto kontroverznímu 

kritikovi vytištěno jiné křestní 

jméno. Za všechna tato nedopat-

ření a drobné chyby se redakce 

zpětně i dopředu omlouvá. (IKK)
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exitorial

EXITORIAL
Jan Císař

Tak na mne přišla řada – logicky a přirozeně – jako 
na třetího z pedagogů, jenž je v tiráži tohoto časopi-
su uveden, abych napsal Exitorial. Jsem na tom ovšem 
hůře než moje dvě předchůdkyně. 
První – Daniela Jobertová – mohla ohlásit zrod Hybris, 
druhá – Radmila Hrdinová – mohla konstatovat malý 
zázrak, že to druhé číslo vyšlo. A navíc: obě mé před-
chůdkyně jsou velmi konkrétně a trvale zapojeny do pro-
cesu vznikání jednotlivých čísel Hybris, takže mohou 
psát i z tohoto „vnitřního“ pohledu. Ale co mohu já? 
Na vzniku časopisu se nepodílím a mé pedagogické ve-
dení (viz už zmíněná tiráž) spočívá – nebo spíše může 
spočívat – v tom, že drtivou většinu autorů jednotlivých 
příspěvků v Hybris a vlastně i celou redakci se snažím 
podněcovat k přemýšlení o divadle i o divadelní kritice 
a nabízet možnost vybírat si některou z cest, kterou si 
zvolí pro psaní o divadle. Nebo jinak: jak se vyrovnávat 
v přítomnosti s velice proměněnou a nadále se promě-
ňující situací divadelní kritiky. Mohu-li v tomto exitorialu 
na bázi svého „pedagogického vedení“ něco napsat, tak 
asi jen to, že se podívám na všechny tři čísla Hybris z to-
hoto pohledu, aniž bych učinil nějaký defi nitivní soud. 
Tři čísla nejsou přece zase tak moc.
Kritiky uveřejněné v Hybris svědčí o tom, že analýza systé-
mu inscenace, jenž funguje jako strukturalizovaná vazba 
mezi jejími komponenty, je jejich základním a solidním 
východiskem, které dokáže (přesněji či méně přesněji, 
výrazněji, či méně výrazněji) uchopit a vyjádřit možnosti 
inscenace a její záměry. I její realizovanou podobu v po-
době představení. Tady nastává občas problém: svým 
způsobem nutně pozitivistický a empirický podrobný 
popis sledující tento cíl někdy překračuje svými podrob-
nostmi únosnou míru. Ale: píše-li se v Hybris na místě 
prvém o studentských představeních, tak je asi tato 
zevrubnost patřičná, protože taková refl exe je pro obě 
strany tohoto kritického dialogu prospěšná. Na tomto 
poli se ovšem prakticky zkoumá a vyjasňuje jedna velmi 
zásadní část podoby celého časopisu. Antoine Compa-
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exitorialgnon píše ve své studii Démon teorie: „Kritika hodnotí, 
posuzuje, postupuje na základě sympatií (nebo antipa-
tií), na základě ztotožnění, na základě projekcí. Ideál-
ní prostředí nenachází na univerzitě, ale v uměleckém 
salonu, jehož ztělesněním je tisk, protože její prvotní 
podobou je konverzace.“ Myslím si, že ta konverzace 
se povede čím dále tím více prostřednictvím a pomocí 
elektronických prostředků; např. blog ji přímo ideál-
ně může uskutečňovat. To je ovšem pouhá poznámka 
na okraj, která jen chce upozornit případné budoucí kri-
tiky, kteří si v Hybris zkouší vybírat tu svou cestu, na zá-
važné problémy, jež je čekají. Zatím vedou svou konver-
zaci tiskem na půdě, která opravdu není jednoduchá. 
Neboť kritizují své spolužáky, případně kamarády, a tak 
přímo nebo nepřímo i školu, které jsou studenti. Nemo-
hou dovolit svým sympatiím a antipatiím, aby vyvřely 
a zabouřily plnou silou. Jsou proto opatrní; radikálněj-
šímu, ostřejšímu tónu se vyhýbají. Budiž ovšem řečeno, 
že nepropadají tomu, aby se stávali nekritickými; o tu 
analýzu se vždycky snaží poctivě, zejména v jednotli-
vostech neskrývají své výhrady a pochybnosti. Občas 
potom prokmitne i pokus o sondu opřenou o teorii, kte-
rá nabídne hlubší a širší souvislosti.
Takto nacházené a formulované souvislosti se okamžitě 
odpoutávají od jednotlivostí a míří k celistvějším pro-
cesům. V tomto duchu usiluje Hybris otevírat témata, 
jež se v první řadě týkají výuky, ale zároveň ji přesahují, 
v jistém smyslu vytvářejí dokonce obrácený vztah: pr-
votní je téma a teprve potom se vynořuje vazba ke škole 
a její praxi. Z iniciativy redakce odstartovala v tomto 
duchu diskuse o výuce režie. Z událostí, jež se odehrály 
na DAMU, využívá Hybris v třetím čísle bohatě – na-
příklad workshopu herce a režiséra Yoshiho Oidy. Ale 
také informuje o přednášce Marka Hlavici, jež se ko-
nala pod názvem Performanční studia – hrozba nebo 

naděje divadelního školství? v Divadelním ústavu. Už 
kolegyně Hrdinová v Exitorialu druhého čísla označila 
tuto sféru činnosti Hybris za žádoucí. Doufám pevně, 

že všechny tyto články a statě budou provokovat autory 
Hybris k vlastním obecnějším úvahám nad tématy, jež 
otevírají. Jsem – nezapírám – velice zvědavý na to, jaký 
bude závěr „tematizované“ diskuse o režii, co z ní re-
dakce dokáže vytěžit. Nejde mně o nic jiného než o to, 
co jsem už napsal v souvislosti s kritickou částí Hybris 
– o snahu na teoretické nebo alespoň zobecňující bázi 
najít a zkoumat souvislosti, a postupovat tak od věcné 
informace k hlubším, zásadnějším a osobitým stano-
viskům. A řekněme programově vyhraněnějším – třeba 
i generačním.
Což jistě není snadné. Ale čtu-li všechna tři čísla Hybris, 
pak se odvažuji věřit, že má tímto směrem nakročeno 
a že její nejvnitřnější zdroje ji pro tento vývoj předurčují. 
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