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Editorial
Magda Zicháčková

Nová krev si žádá změny!
Rok se s rokem sešel a u nás v redakci nastal okamžik, 
kdy se pomyslné žezlo šéfredaktora musí poslat dál. 
K mému překvapení jsem byla do této pozice dosazena 
já. Jen pro zajímavost, stalo se tak zcela demokraticky, 
tudíž mé jmenování napadnout není možné…
Předtím, než jsem před sebou otevřela čistý wordový 
list, se zájmem jsem si prošla editorialy svých předchůd-
ců. Inspirace musí být. Už od druhého čísla se mluví 
o Hybris, jako o určitém periodiku. Přestože je toto číslo, 
které právě držíte v rukách, číslem třináctým, stále nemá 

ucelenou formu a strukturu. Během tří let se na postu 
šéfredaktora vystřídalo šest studentů. Každý pes, jiná 
ves. Hybris je chudák – s každým novým vedením nasta-
ly změny. Ani my nehodláme Hybris nijak šetřit - máme 
chuť, energii a nějaké ty nápady, kterými bychom chtěli 
náš časopis vylepšit. Jak obsahově, tak vizuálně. To, jestli 
se nám něco podaří změnit, prokáže čas. 
Některé rubriky se v průběhu existence časopisu osvědči-
ly a proto je určitě dobře, je zachovat a rozšířit. V tomto 
čísle na Vás čeká deset recenzí, které reflektují především 
absolventské inscenace DAMU a mimoškolní projekty je-
jích studentů či absolventů. Mimo to se dozvíte nové 
poznatky o japonském divadle kjógen, o novém cirkuse 
nebo o divadelním experimentálním souboru Teatr.doc, 
který na konci ledna hostoval v Praze. Pokud Vás zajímá 
erudovaný pohled na činoherní katedru, určitě byste ne-
měli přehlédnout zajímavý rozhovor s panem doc. Janem 
Burianem. Své zdroje tvorby a přístup ke ztvárnění po-
stavy prozradí herci a herečky z absolventského ročníku 
katedry činoherního divadla. A v neposlední řadě budete 
mít možnost přečíst si dramatický text studentky dra-
maturgie Terezy Verecké, která vyhrála druhé kolo naší 
dramatické soutěže EXHYBRIS. Budeme se těšit na Vaše 
komentáře, které můžete umístit na náš webový portál 
www.hybris.cz.
Mimo uvedení nového čísla mám milou povinnost po-
gratulovat jedné výjimečné osobnosti, která se již po léta 
snaží naplnit naše hlavy vědomostmi především z oblasti 
českého divadla. Není to nikdo jiný než pan profesor Jan 
Císař, kterému bychom chtěli číslo věnovat a projevit mu 
tím vděčnost a úctu. 

Dovolte, vážený pane profesore, abychom Vám touto 
cestou popřáli mnoho sil pro práci s námi i s dalšími 
studenty, kteří přijdou po nás, samozřejmě pevné 
zdraví a velkou řadu zajímavých divadelních zážitků, 
o které se s námi budete chtít podělit, protože Vám tak 
rádi nasloucháme. 
Ať se Vám daří, pane profesore!
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Buď tú  
slamu  

vytiahni, 
alebo  

poriadne  
zastrč!

Eva Kyselová

Človeku stačí k životu málo, trochu permanentného šťas-
tia a peniaze. A preto skúša, čo sa dá, aby sa tento cieľ 
naplnil. A čo na tom, že to vyžaduje obete, sem-tam dob-
rovoľné poníženie, inokedy zatnúť zuby a pre pár „ka-
ček“ nasadiť dokonalý úsmev. Tak nejak sa s tým počíta 
aj v hoteli „U Kačenky“, ktorý si v priestoroch bývalého 
veľkochovu ošípaných zriadil mladý manželský pár On 
a Ona - Erich a Kathrin, zvaná tiež Kačenka. Ich kapita-
listický sen o prosperujúcom podniku, slušnom zárobku 
a konečne! živote na úrovni sa má pretaviť do reality 
na vidieku. V prostredí očkovanom proti zmenám, zato 
v spoločnosti, kde sa do susedovho taniera nielen vidí, 
ale nie zriedka sa z neho kradne obed. 
O tom, že sa táto situácia zrejme len tak nezmení, ho-
vorí cez príbeh Ericha a Kathrin úsmevná a mimoriadne 
zručne napísaná hra dramatika Olivera Bukowského. Bu-
kowski síce dej zasadil na dedinu postkomunistického 
východného Nemecka, napriek tomu je text prakticky 
univerzálne prenosný do kontextu takmer ktorejkoľvek 
postkomunistickej európskej krajiny, ktorá stále pociťuje 
následky prechodu k tržnej spoločnosti. 
Dramaturgická voľba textu je iste pozitívnym krokom, 
keďže sa moderná dramatika na repertoár divadla Disk 
dostáva skutočne veľmi zriedka. Napriek tomu, že je text 
vtipný a aktuálny, tieto jeho atribúty sa vytratili v „strašne 
vážnej“ inscenácii a jej snahe o väčší tragický náboj, než 
akým v skutočnosti text oplýva. Oná tragika totiž vyvstáva 
práve z grotesknej kresby postáv, a tá nestavia na hlbokej 
psychológii ale skôr na prirodzenej abnormalite charakte-
rov, ktorú si samé neuvedomujú. Výstižné podanie figur-
kovitých dramatických postáv v hre sa ale na javisku bije 
s inscenačným prístupom, ktorý akcentuje skôr emocio-
nálny rozklad hrdinov a tým môže znevýhodniť pokusy 
o experiment v hereckom stvárnení bizarných jedincov.
Inscenácia Štěpána Pácla privádza publikum do neváb-
neho a pochmúrneho interiéru hotela, diváka víta sku-
pinka postáv, sediaca na obrátených vedrách, okolo nich 
pobehuje v podobe odrasteného školáka, s motýlikom 
a červenými ponožkami, podnikateľ Erich a nabáda svoju 
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polovičku Kačenku, aby pri umývaní dlážky nevynechala 
ani meter, aby žiadne miesto neostalo suché. To je pri 
starom a nevzhľadnom linoleu prakticky úplne zbytoč-
ná námaha, na zlepšenie vzhľadu opotrebovanej gumy 
by nestačilo ani celodenné drhnutie. A podobne použito 
pôsobí aj Hotel u Kačenky. Kašírovaný vlnitý plech pred-
stavuje snahu o prerod z poľnohospodárskeho družstva 
na útulné a rodinné prostredie. Mohutný válov vpravo je 
ale stálou pripomienkou, že to také ľahké nebude a sú-
časne je i milým symbolom toho, že koryto nemusí byť 
väčšou prekážkou ako ľudský element.
Zvláštnu atmosféru izolácie od okolia, ktorú vyvoláva 
tmavý interiér s dvoma oknami a permanentné prítmie, 
dotvára aj podoba postáv. Akoby sme sledovali prehli-
adku panoptikálnych kreatúr, ktoré sú každá vizuálnym 
odrazom svojho naturelu, nájde sa žoviálna malomeš-
tiačka, nevychovaná dojička kráv, jej postihnutá dcéra, 
impotentný mäsiar, zakomplexovaný záhradkár alebo 
bezbožný kazateľ. Súčasne sa však dá odhadnúť, kto asi 
kam „patrí“, a to na základe charakteristických detailov, 
ako je mäsiarska čiapka alebo gumáky. 
Náznakovú, no miestami príliš popisnú scénu (make-
ta Krista či povraz, ktorý visí v strede scény) napĺňajú 
práve postavy a ich permanentná prítomnosť na scéne, 
ako inak, veď hlavne aby susedom nič neuniklo. Tak ako 
nechýbajú pri slávnostnom otváraní Hotela u Kačenky, 
sú tam aj počas návštevy jediného a rozmaznávaného 
hosťa Manfreda Neugebauera. Ten sa stane okamžite 
stredobodom pozornosti celej vidieckej partičky a pre 
Ericha znamená vysnívaného zákazníka, pre ktorého je 
schopný urobiť čokoľvek, doslova tancovať, ako on pís-
ka, s čím sa len ťažko vyrovnáva Kačenka. Tá vďaka jeho 
posadnutosti uspokojiť hosťove potreby stráca postupne 
úctu k manželovi, ale aj k sebe samej. Pre ostatných oby-
vateľov je Manfred exotickým oživením bežného života, 
postupne ho vťahujú do svojho sveta zabíjačky, keramiky 
či biozeleniny. Silnejúci záujem a kontakt s hosťom na-
pokon vyvrcholí jeho sobášom s Edith, aby tak dokonale 
zapadol do „novej rodiny“. 

Manželia Erich a Kačenka sú na jednej strane súčasťou 
dedinskej komunity, na druhej strane sa chcú dostať 
spod jej totálneho vplyvu. Iste nie sú jediní nespokojní 
s nevábnou budúcnosťou, ktorá ich môže stretnúť, no sú 
jediní so snahou o zmenu. 
Erich Michala Švarca je karikatúrou obmedzeného a pru-
dérneho mladíka, ktorý viac ako v svoje schopnosti verí 
klebetám iných. Švarc veľmi presne pracuje s gestami, 
ktoré ostro a nervózne strieda. Nestálosť sa prejavuje 
aj v hlasovom prejave, repliky z jeho úst nevychádzajú 
prirodzene ale pôsobia naučene, bez toho, aby prešli 
logickým myšlienkovým pochodom, presne v zmysle 
motta „Náš zákazník – náš pán“, ktoré tak Švarc dokáže 
výborne zosobniť. Ponecháva postave istý tragikomický 
rozmer, ktorý v divákovi vyvolá chápavý úsmev a zároveň 
i zdesenie nad tým, aké jednoduché je stratiť sebaúctu. 
Pravým opakom je Kačenka Pavly Dostálovej. Tá na roz-
diel od Švarca podľahla čaru emocionálneho prežíva-
nia, snaží sa diváka presvedčiť o tom, že Kačenka je 
nespokojná žena so sebadeštruktívnymi sklonmi, ktoré 
prejavuje fyzickým ubližovaním si. Problémy vo vzťahu 
a manželovu nepozornosť si kompenzuje sexuálnymi 
aférami, ktoré ju nedokážu naplniť. Silná koncentrácia 
na text herečku akoby znehybní, dostáva sa do nepri-
rodzeného kŕča, s rukami tesne pripaženými, bez akej-
koľvek gestikulácie či pohybu. Úporná snaha o tlmoče-
nie tragédie odkrýva povrch postavy, ktorý je primárne 
ľútosti hodný, akoby bolo cieľom prezentovať Kačenku 
ako obeť okolia, no to sa v konečnom dôsledku nepo-
darí. Kačenka odhalí slabosti, hriechy minulosti a chyby 
ako ostatní, len sa ich snaží skryť za vznosné moralizu-
júce heslá. 
Istá súhra kontrastu hereckého páru nastáva počas spo-
ločných dialógov, predovšetkým v úvode, kedy sa Erich 
a Kačenka pokúšajú o fyzické zblíženie. Z intímnej témy 
dokážu Švarc a Dostálová vytvoriť síce na prvý pohľad 
bezobsažný manželský dialóg, ktorý ale funguje práve 
vďaka rozdielnym prístupom v podobe absurdne do-
jemnej situácie.
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Kamila Šmejkalová výstižne interpretuje náruživú do-
jičku Juttu. Neváha pracovať s vlastným komediálnym 
talentom, jej Jutta je síce štylizovaná do vulgárnej a neo-
hrabanej dedinčanky, no ponecháva si ženský šarm a he-
rečka naviac dokáže presne pointovať text a rytmicky 
pracovať s gestom. Jej alternantka Zuzana Volavá sa zdá 
byť typovo presne obsadená, no jej Jutta je na rozdiel 
od Šmejkalovej dosť nudná, chýba jej trochu osobnost-
nej invencie, akoby sa pevne držala predstavy Jutty ako 
lascívnej sedliačky a tá ju príliš spútava. Volavá sa síce 
snaží Jutte dodať bezprostrednosť, no v porovnaní so 
Šmejkalovou je skôr len napodobeninou, akoby pútala 
originálnym, svojským poňatím a v spoločnosti ostat-
ných postáv jej herecký prejav vlastne zapadne.
Nina Horáková na malom priestore využíva svoju fyzickú 
krehkosť, ktorá je primárnym prostriedkom pri budova-
ní naivnej, no nie celkom hlúpej dievčiny Edith. Herečka 
ustriehne mieru nielen v gestách ale aj v hlase, zbytočne 
nepreháňa stúpajúcu intonáciu, ktorou by prvoplánovo 
demonštrovala zaostalosť po láske túžiacej mladej ženy. 
Jej Edith nie je handicapovaná, len má svoj vlastný názor 
na chod sveta. Naopak, alternantka Anna Losová necháva 
nevýrazné, jednoduché dievča v nudnej polohe s neprí-
tomným pohľadom, nechápavým výrazom a trochu na-
dmernou dikciou. Je to taký typický obraz mentálneho 
postihnutia, ktorý ničím neprekvapí. Podobne nezaujíma-
vá je pani Stoklosová Anny Císařovskej, dvihnutou pažou 
so zapálenou cigaretou sa snaží Stoklosová demonštro-
vať, že je z civilizovanejšej časti krajiny, kde sa síce pou-
žíva iný slovník, ale nezvyšuje sa tým úroveň. Jej afekto-
vaný a skostnatelý úsmev, snaha o elegantnú no ležérnu 
chôdzu možno vyvolajú smiech ale chýba im vtip. 
Hereckým osviežením, ktoré vnesie do inscenácie hu-
mor ale napokon i tragikomickú náladu textu, je dvoji-
ca Apple-Treitschke a Wilhelm Hagedorn v podaní Vuka 
Čelebića a Patrika Děrgela. Hereckú súhru preukázali už 
v inscenácii Ostrovského Lesa. V Hosťoch predstavujú 
pozostatok poľnohospodárskej minulosti, mužov, ktorí 
nemajú ambíciu sa adaptovať na nový životný štýl, sú 

pasívne spokojní s tým, čo majú. Tak ako jeden verí hno-
ju, druhý zasa črevám. Herci stavajú postavy jednozna-
čne, bez príkras a zrozumiteľne, s presnou artikuláciou 
a originálnou rétorikou. Děrgelov Hagedorn hovorí jasne 
a nahlas v krátkych oznamujúcich vetách, ktorými si 
potvrdzuje vlastnú dôležitosť, Čelebić zasa pridáva repli-
kám o ekológii milú neohrabanú naivitu, ktorú dopĺňajú 
vyvalené oči, čo konvenuje snahe postavy poučiť vidieča-
nov o nových pestovateľských možnostiach.
Obzvlášť sa to osvedčí počas výstupu v kostole, kde sa 
uchýlia k fľaši a spoločne rozjímajú nad možnosťami spl-
nených prianí, s pohľadom upretým na priehľadné torzo 
muža – pomyselný kríž s Kristom – viasiceho zo stropu 
presne nad divákmi. Ich dialóg je prepracovaný s nača-
sovanými gagmi, ktoré miestami pripomínajú až nemú 
grotesku, čím dokážu aj bez slov komunikovať s publi-
kom. Děrgel a Čelebić naplnili predstavu figúrkovosti, 
ktorá ťaží z ľudských slabostí. Škoda však, že sa od ich 
konceptu vzdialili takmer všetci herci na javisku. 
Václav Šanda ako hosť Neugebauer je príliš strojený, ťaž-
ko mu uveriť vnútornú neistotu postavy, hercov nadne-
sený a stále intenzívnejší prednes textu pripomína viac 
recitáciu ako prejav vlastne osamelého, zakomplexova-
ného a komunikácie neschopného geodéta, ktorý dob-
rovoľne prijíma miesto vo vidieckej spoločnosti, pretože 
konečne začne niekam patriť. Nevkusne pôsobí výstup 
jeho súlože s Kačenkou, akoby sa tvorcovia snažili insce-
nácii pridať naturalistickej hrubozrnonsti, ktorá ale inak 
absentuje v celku a jeden moment ju nezachráni, skôr 
v závere búra celok. Tomáš Vaněk ako bývalý kňaz a sú-
časný alkoholik Lutz Mirsch - Lulan, spolieha na nekont-
rolovanú expresivitu, obohrané veľké a afektované gestá, 
notorické potácanie sa a výkriky. Nič nové, nič zaujíma-
vé, tento prístup žiaľ potláča vtipné, iróniou a umom na-
plnené repliky naozaj jedinej sympatickej postavy. 
Problémom inscenačnej koncepcie a teda aj hereckej in-
terpretácie je, že sa herci snažia ukázať plnokrvné buran-
stvo, no súčasne sa nevzdávajú sofistikovaných polôh, 
v ktorých sa cítia herecky sebaistí, no ktorým zároveň 
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drsnosť vidieka jednoducho nesvedčí. Vyzerajú skôr ako 
zlé kópie budovateľských hrdinov bez toho, aby sa zúro-
čil potenciál autorovho vycibreného vykreslenia postáv 
a režijnej vízie.
Herecká roztrieštenosť spôsobila, že možný zámer – 
kritika pretrvávania v hrdzavých štruktúrach, priľnutie 
ku komunite, nerešpektovanie individuality a zakorene-
nosť kolektivity, sa nepretlmočili v celej šírke, akú by 
text mohol poskytnúť. Nevedno, či ide o nedostatočnú 
dramaturgickú analýzu, ktorej chýba jednoznačnejší po-
stoj, alebo jednoducho spoľahnutie sa hercov na prvé 
prečítanie postavy a neakceptovanie vzťahov medzi 
nimi. Páclova režijná zručnosť je evidentná, inscenácia 
prechádza vývinom a je chvályhodné, že sa snaží fungo-
vať v permanentnom procese, od premiéry nadobudla 
takmer presný temporytmus, ktorý nahráva vybraným 
vydareným výstupom. Ako celok však inscenácia pôsobí 
dojmom ťažkopádneho exkurzu do postkomunistického 
vidieckeho skanzenu. 

Oliver Bukowski: Hosté
Preklad: Tomáš Kafka
réžia: Štěpán Pácl
dramaturgia: Petra Lásková (stáž KTK)
scéna: Pavla Kamanová
kostýmy: Ivana Gondková
hudba: Jakub Kudláč
produkcia: Matěj Vlašánek, Daniela Fialová, 
Kateřina Wechová
Hrajú: Pavla Dostálová, Michal Švarc, Václav Šanda, 
Zuzana Volavá / Kamila Šmejkalová, 
Nina Horáková / Anna Losová, Anna Císařovská, 
Tomáš Vaněk, Patrik Děrgel, Vuk Čelebić
Premiéra 2. 12. 2011 v Divadle DISK.
Písané z predstavení 5. 12. 2011 a 25. 1. 2012.

sloupek

Za 4 mesiace v Prahe som standing ovation  zažila len raz, aj to na zahraničnom predstavení. Zatiaľ čo v Bratislave a na Slovensku vôbec 
standing ovation nie je už ani štandardom, ale priam povinnosťou. Spoločenskou povinnosťou. Slovenskí diváci už nerozoznávajú dobré a zlé 
divadlo, dobré a zlé zážitky. Veľakrát im stačí známy herec zo seriálu a niekoľko vypätých či vtipných situácií. Podliehajú masovej vlne stand-
ing ovation, ale mnohí pritom nestoja z vlastného presvedčenia, ale iba z vlastného sedadla. Len aby sa nepovedalo. Nuž, kdo neskáče není 
Čech a kto nestojí, nie je Slovák. 

Margareta Cvečková

P.S.: Ak je situácia v Prahe rovnaká ako v Bratislave, študijný a výskumný pobyt autorky nebol úspešný.
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Sestup 
Hostů 

na dno 
Marko Milanovič

Režisér Štěpán Pácl uvedl jako třetí absolventskou in-
scenaci čtvrtého ročníku Katedry činohry pražské DAMU 
hru německého dramatika Olivera Bukowského Hosté. 
Groteskní příběh pojednává o mladém páru Erikovi 
(Michal Švarc) a Kačence (Pavla Dostálová), kteří svoji 
životní cestu začali někde na zbídačené dědině v době 
přechodu od komunismu ke kapitalistickému systému. 
Z bývalého prasečáku si zřídili, jak jinak než na hypoté-
ku, hotel „U Kačenky“. Vidina dobrého „kšeftu“ jim ale 
nepřinesla kýženou prosperitu, nýbrž zoufalství, poní-
žení a bídu. Přivedla je na samé dno společnosti, kde 
se ostatně nachází i prapodivná tlupa dalších místních 
obyvatel, které změna systému podobně zdecimovala 
a učinila osamělými. 
Minimalistická scéna Pavly Kamnové podpořená Páclovou 
světelnou režií věrohodně zvýrazňuje ponurost prostředí 
a doby. Děj se odehrává v hotelové vstupní hale, jejíž zdi 
z hrbolatého, šedého plechu působí nepříjemně depresiv-
ním dojmem. Prostor haly svou jednoduchostí a chudo-

bou jasně naznačuje materiální situaci majitelů hotelu. 
Veškeré vybavení interiéru tvoří starý vrzavý stůl a koryto. 
V popředí jeviště visí i provaz, který symbolizuje dávno 
spáchanou sebevraždu, ale zároveň poněkud prvopláno-
vě prozrazuje, co se do konce inscenace může stát. 
Jeden z hlavních problémů inscenace Hostů spočívá 
v dramaturgicko – režijní koncepci, která zasáhla jen po-
vrch textu a nijak hlouběji nepracovala s tragikomickým 
potenciálem Bukowského hry. Inscenační tým se zaměřil 
především na černobílé vykreslení obrazu morálního, du-
chovního a materiálního rozkladu vesnických obyvatel. 
Následkem tohoto výkladového zjednodušení jsou nezře-
telné a nedostatečně propracované vztahy jednotlivých 
postav, jejichž kořeny tkví hluboko v minulosti. Tak na-
příklad dávný vztah mezi Kačenkou a knězem Lutzem, 
o kterém se dovídáme v druhé třetině představení, ale 
z kterého se do té doby žádný význam netěžil. O to pře-
kvapivější a nepřipravenější je pak vina za smrt Lutze, 
kterou Kačenka bere na sebe po jeho nešťastném úmrtí 
a jejíž důvod lze pak hledat jen v tom, že se s ním těsně 
předtím pohádala. Rovněž nedostatečně vyložená je mo-
tivace Hosta (Václav Šanda), proč si bere za manželku 
retardovanou Edith von Schwanhof (Anna Losová). Po-
kud by byl důvodem jen polibek, který od Edith dostal, 
pak by to byl důvod dost povrchní a inscenační koncepcí 
nedotažený. 
Podobné zásadní zjednodušení se projevilo i v rovině he-
reckého uchopení postav, v němž převažuje jednostranně 
tragické pojetí. Možná tomu tak bylo i proto, že režisér 
Pácl přecenil možnosti studentů herectví, kteří bez jeho 
výrazné režijní pomoci jen těžko mohou zvládnout jednu 
z nejtěžších poloh vytváření postav, a to tragikomickou. 
Příkladem tohoto zjednodušení je manželský rozhovor 
Erika a Kačenky, kdy Erik dává přednost čištění bot hos-
tovi před manželkou ztrápenou osamělostí. Jejich dialog 
vyzněl jen stroze a vážně, zatímco evidentní trapnost si-
tuace zůstala upozaděná. 
Herecký výkon Pavly Dostálové v roli Kačenky působil 
dojmem nejistoty, jako by se herečka až příliš úzkostlivě 
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držela pouze textu a na víc jí nestačil čas nebo energie. 
Monotónní mluva i tuhé, neuvolněné držení těla posu-
nulo postavu frustrované ženy a neuspokojené manžel-
ky ke křečovité nepřirozenosti. Michal Švarc se v postavě 
Erika tragikomickému rozměru postavy přiblížil o něco 
více. Jeho rychlé střídání gest i nálad bylo ale také ome-
zeno až přílišným soustředěním se na text. Slova z jeho 
úst jako by jen mechanicky plynula, aniž by přitom byla 
naplněná obsahem. Vytvářelo to dojem jisté vnějškovosti 
a povšechnosti. Přestože dialogy obou hlavních postav 
nabízely bohaté příležitosti k rozehrání, nebyly využité. 
Drsná, ale rovněž opuštěná selka Jutta von Schwanhof 
svou retardovanou dceru Edith von Schwanhof drží 
zkrátka neustálým štědrým přívalem facek. Jejich vztah 
v inscenaci vyjadřuje pouze touhu matky zbavit se zod-
povědnosti nad dcerou. Herecké ztvárnění dvojice mat-
ka dcera takový vztah, který mohl a měl být vyložený 
hlouběji a rafinovaněji, zredukovalo prakticky jen na ony 
facky a matčin ignorující postoj k dceři. 
Anna Losová charakterizovala postavu retardované pu-
berťačky Edith von Schwanhof jednotvárnou hlasovou 
polohou. Její Edith byla od začátku až do konce ve výra-
ze stále stejná. Obdařená pouze několika individuálními 
rysy, a to pocitem nepřítomnosti a zpomalenou mluvou 
– nikterak nový prostředek při vytváření postav mentál-
ně postižených. Výraznější osobité tóny nevnesla do in-
terpretace postavy Edithy ani alternace Niny Horákové. 
Její Edith budila dojem spíše náměsíčné než mentálně 
postižené ženy. Neustálý dojem duševní nepřítomnosti 
byl dosahován za cenu přehrávaného hereckého projevu 
bez opory v souhře s kolegy. Jediný rozdíl mezi oběma 
alternacemi spočívá v tom, že Edith v podání Horákové 
byla ve svých mluvených projevech ostřejší a názornější 
než postava ztvárněná její kolegyní. 
Zato Tomáš Vaněk expresivitu mohl rozdávat. Jeho kře-
čovitý, uřvaný a přehnaně karikovaný kněz Lutz je jen 
další variantou typu, na kterou jsme u něho již zvyklí. Je-
den z nadějnějších výkonů v představení podala Kamila 
Šmejkalová coby Jutta von Schwanhof. Herečka využila 

svůj komediální talent a obdařila postavu dojičky krav 
prostořekostí a temperamentem. Zuzana Volová, alter-
nující tuto roli, svou postavu naopak ochudila o žen-
ský šarm i komediální rozměr a vystavěla ji především 
na ráznosti, zemitosti a hysterii. 
Druhý zdařilý výkon patřil sehrané dvojici outsiderů a pi-
janů Äppel-Treitschke (Vuk G. Čelebić) a řezník Wilhelm 
Hagedorn (Patrik Děrgal), kteří scénu v kostele předvedli 
živě a lehce ve stylu klauniády. Absurdní dialog dvou opi-
lých lidí o životních problémech, tajném přání a padající 
hvězdě pokládám za příklad režijně a herecky zvládnu-
tých scén, které směřovaly k postižení groteskního du-
cha samotné hry. 
Všechny postavy této divadelní hry svazuje osamělost. 
Ať už jde o dvojici Treitschke –Hagedorn, matku a dceru 
von Schwanhof anebo především o Erika a Kačenku. Jed-
ná se o osamělost, o soužití vedle sebe a nikoliv o společ-
nou, vzájemně propojenou existenci. Nezdar v podnikání 
a strach před budoucností hlavním hrdinům postupně 
a nemilosrdně ničí city a schopnost žít spolu, aby je na-
konec zcela rozdělil. 
Přestože toto téma v inscenaci Bukowského Hostů čás-
tečně obsažené je, zůstalo co do hereckého a režijního 
naplnění poněkud těžkopádně nedotažené. Především 
v tom smyslu, že inscenace nedokázala využít tragiko-
mického potenciálu textu, a tudíž ani hluboká osamělost 
postav nedostala další, například odlehčenější dimenzi, 
což vedlo ke zploštění a zatěžkání výrazových prostředků 
inscenace. I když výsledek plně neodpovídá možnostem 
Bukovského textu, je dobře, že studenti měli příležitost 
se s jeho nároky poměřit. Skrze tuto zkušenost si třeba 
mohou uvědomit, jak náročné může být vytváření sku-
tečných živých a plnohodnotných postav.

Oliver Bukowski: Hosté
Psáno z repríz 4. 1. 2012 a 25. 1. 2012 v Divadle DISK.
Informace o inscenaci a realizačním týmu najdete 
u předchozí recenze.
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Co se stalo, 
když se  

setmělo?
Klára Fleyberková

I vcelku racionálně založený člověk má po prozkoumá-
ní některých internetových stránek pocit, že se možná 
skutečně nedožije příštích Vánoc. Svět zaplaví obrovská 
vlna, rozsype se vlivem zemětřesení, zkrátka nebude. My 
nebudeme. Nic nebude. Tak proč si to ještě pořádně neu-
žít? Ochutnat všechny dlouho odpírané lahůdky. Vyzkou-
šet každou dostupnou drogu. Pomilovat se s kdekým 
a na stehno si nechat vytetovat jméno toho nejlepšího. 
Při slabší znalosti hollywoodských předsmrtných rituálů 
je záhodno přijít se podívat do divadla DISK, jak se to 
dělá hezky po česku. 
Jiří Adámek totiž v další absolventské inscenaci KALD 
vyslal partu sedmi lidí prožít s průvodcem poslední 
minuty života na meteorologické stanici kdesi vysoko 
v horách. Klasický zájezd klasických Čechů. Vše je tak 
běžné, jen ten průvodce je trochu podivný. A tak se blíží 
konec světa a sedm průměrných občanů naší republiky 
je se zvláštním člověkem na zvláštním místě. Zní to jako 
zajímavá upoutávka, bohužel je to shrnutí hodinové in-
scenace. 
Nechávat divákovi prostor pro možné interpretace je po-
slední dobou přímo nutnost každého „lepšího“ tvůrce. 
A každý „lepší“ divák tuhle svobodu vyžaduje. Když dnes 
režisér čistě odvypráví příběh, byť sebesilnější, je z růz-
ných stran obviňován z polopatičnosti, triviality. Takže 
se dál „významně“ hledí do publika, herci záhadně kulí 
oči, místo prostého příchodu se zjevují... A diváku, do-
mýšlej! 
Jenže co když už chybí jakékoli vodítko? Co když už 
nejde o inteligentní náznak, nýbrž o nesrozumitelný 
spletenec? Pak „lepší“ divák přichází s megalomanskými 
vizemi, ten běžný jen nevěřícně kroutí hlavou. A jaký byl 
tvůrčí záměr už je vlastně nepodstatné.
Je vysoce pravděpodobné, že Adámkovým záměrem ne-
bylo stvořit průvodce, který se chová tak nějak zvláštně 
a se zájmem sleduje, jak parta jeho poněkud jednodu-
chých svěřenců reaguje na podivné okolnosti. Jenže 
přesně to, a nic víc, na jevišti ukázal. Jistě, i já mohu 
rozvinout ony megalomanské vize a ptát se... Je to snad 
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boží vyslanec, který má na sklonku světa zjistit, zda 
nejsme schopni ho ještě zachránit? Nebo je to pouhý 
zaměstnanec zážitkové agentury, jenž připravil skuteč-
ně adrenalinový zájezd? Skončil tedy svět? Nebo přijede 
další turnus? Nevím, opravdu nevím, takže jen hodinu 
hledím na sled scének.
A tyto scénky drží nad vodou jedině herci, kteří hrají tak 
přirozeně a civilně (v nejlepším slova smyslu), jako by 
přímo splývali s postavami. Jiří Böhm průvodce Martina 
obdařil až karikaturní grimasou jak v poloze naučených 
didaktických průpovídek, tak ve chvílích podivného ší-
lenství. Naproti němu pak stojí sedm věrohodných lidí 
více či méně toužících po dobrodružství. Těhotná Petra 
Sofie Adamové je neskutečně roztomilá a zároveň na-
prosto iritující žena, která neúnavně vyžaduje aktivitu. 
A to především aktivitu svého partnera Milana (Mikuláš 
Čížek), v jehož očích i postoji se dokonale zračí zoufal-
ství z neustálé manipulace. Andrea Ballayová a Barbora 
Kubátová skvěle ztvárnily dvojici mladých dívek, které 
se vzrušením poprvé utekly rodičům na společný výlet. 
Partičku doplňují tři muži - Tomáš (Richard Vokůrka), je-
hož primárním zájmem je natočit exkluzivní materiál pro 
svůj blog, Kamil (Marek Menšík), který se trochu uvolní 
jen při zoufalé snaze dostat se pod bundu jedné z dívek, 
a překrásně zmatený Max (Josef Jelínek) toužící přede-
vším po svém klidu a objasnění probíhajících událostí.
Na přirozenosti herců a jisté schematičnosti charakterů 
stojí veškeré vtipné situace. Ačkoli se na jevišti pouze 
hromadně skáče do sněhu, sledovat hereckou akci není 
nuda. Problém přichází v okamžicích, kdy se běžné úko-
ny či náhlé záchvěvy strachu postav protahují až k sa-
motné hranici snesitelnosti. To zpočátku působí jako 
stupňování napětí, jakmile ovšem divák zjistí, že po něm 
nic nepřijde, zůstávají takové okamžiky vyloženě účelo-
vé. Na hodinách v zadní části scény totiž ubíhá reálný 
čas a tato hluchá místa zaručují, že vše vyjde, jak má.
Samozřejmě, lze namítnout, že v běžném životě děláme 
během jedné hodiny mnohem nezáživnější činnosti a je-
li dodržován reálný čas, je třeba zachovat přirozený běh 

věcí. Jenže pravděpodobně právě proto je zvykem praco-
vat na jevišti se zkratkami. To, jak věci ve světě leží a běží, 
totiž není zrovna divácky přitažlivé. Možná by i bylo, kdy-
by vše mělo nějakou více či méně jasnou pointu, kdyby 
to vše někam směřovalo. Jenže sekundy neúprosně ubí-
hají, podivný průvodce si dělá jakési poznámky, později 
záhadně zmizí a nakonec... Konec? Těžko říct... 
Pomalu se stmívá a první divák váhavě tleskne. V kavárně 
pak rozvíjí dalekosáhlé teorie, co že se to vlastně stalo, 
zatímco jeho žena nad kávou dlouze kroutí hlavou. A já 
mezitím přemýšlím, zda jsem skutečně tak staromódní 
či omezená, když potřebuji vodítka, když vyžaduji, aby 
mé interpretace měly alespoň drobný základ v inscenaci 
samotné. Ne, i dobré divadlo se dá dělat tak, že divák 
dostane šanci. Nejde o tupá dovysvětlování, jen možnost 
pochopit a uchopit sdělení.
A tak se spokojím s Michaelem Jacksonem, jehož píseň, 
kromě jiných, výletníci pějí - There´s a choice we´re ma-
king/ we´re saving our own lives - dál již opouštím ja-
kékoli interpretace a jen se bavím dobře uhranými scén-
kami. Co se stalo, když se setmělo, zkusím najít na www.
konec-sveta.net.

Jiří Adámek a kol.: Last minutes
Psáno z premiéry 13. 1. 2012 v Divadle DISK
Režie: Jiří Adámek
Dramaturgie: Pavlína Vimmrová
Poradce přes story line: Julek Neumann
Scénografie: Jitka Hudcová 
Hudba: Tomáš Pálka
Trénink: Zuzana Sýkorová
Asistentka režie: Adéla Vondráková
Zvuk: Jan Veselý
Produkce: Tereza Černá, Lucie Špačková, Zuzana Caj-
tlerová
Hrají: Sofia Adamová, Andrea Ballayová, Jiří Böhm, 
Mikuláš Čížek, Josef Jelínek, Barbora Kubátová, Marek 
Menšík, Richard Vokůrka
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Alterna 
filozofuje

Last 
Minutes

Aneta Špíglová

I

I třetí inscenace letošního absolventského ročníku režie, 
dramaturgie a herectví katedry alternativního a loutko-
vého divadla se nese v čechovovském duchu „pojďme 
si zafilozofovat“, ne nezbytně v pejorativním smyslu. Po-
dobně jako My Funny games se Last Minutes zabývá ne-
utěšeným stavem současné společnosti. V tomto případě 
se lidské nedostatky odhalují tváří v tvář definitivnímu 
konci, tedy při nejmenším konci jedné éry.
Podle mayského kalendáře by měl 21. prosince tohoto 
roku nastat konec světa, případně jeho duchovní promě-
na. Tato teorie byla inspirací pro režiséra Jiřího Adám-
ka, který na jejím základě spolu s herci a dramaturgyní 
vytvořil scénář. Konec světa jako placený zážitek, jako 
atraktivní zboží. Sedm lidí si koupilo zájezd na konec 
světa u zážitkové agentury Fata nirvána. Spolu s průvod-
cem na jeho příchod čekají na nespecifikované mete-
orologické stanici. Bílý laťkový plůtek, bílá strážní věž 
a malá bílá vlaječka na bílém stožáru působí spíše jako 
výsek pláže. Z případného omylu nás kromě repliky jed-
né z postav rychle vyvádí i kostýmy. Herci jsou oděni 
do svetrů, bund, čepic a rukavic. Konec světa má nastat 
v prosinci. Než ten velký okamžik přijde, musí průvodce 
(Jiří Böhm) své klienty nějak zabavit. O platící zákazníky 
se pilně stará, zbývající čas jim krátí kvalitní zábavou. Po-
skytuje jim občerstvení, téměř nahé radovánky ve sněhu, 
karaoke, nechybí ani populární tanec s balónkem, zná-
mý ze škol v přírodě či firemních večírků. Když se klienti 
baví nebo nebaví, nenápadný průvodce je pozoruje a čas 
od času si něco zapíše.
Účastníci zájezdu tvoří pestrý sociologický vzorek. Akč-
ní bloger, který se o všechny zážitky dělí se svými čte-
náři (Richard Vokůrka). Mladý pár očekávající prvního 
potomka, vůdčí zábavy chtivá žena (Sofia Adamová), 
rezervovaný muž, který na sebe nerad upozorňuje (Mi-
kuláš Čížek). Samotář, který by rád našel spřízněnou duši 
(Marek Menšík). Opatrný muž, který se ovšem zábavě 
nevyhýbá (Josef Jelínek). A dvě pubertální kamarádky, 
které se na zájezd vydaly bez vědomí rodičů (Barbora 
Kubátová a Andrea Ballayová). I v tomto případě vznikaly 
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postavy z improvizací, i v tomto případě se rozdíly mezi 
nimi a jejich tvůrci povětšinou slévají. Oproti My Funny 
Games je tu ovšem drobná změna. Herectví je jemnější, 
čistší, přesnější. Herci také plně využívají možnosti, které 
scéna nabízí, všechny její úrovně. Kochají se výhledem 
z věže, válí se v čerstvém sněhu za plůtkem nebo se tísní 
uvnitř stanice, aby se zahřáli. Důsledně dodržují přecho-
dy z jednoho prostředí do druhého. Pokaždé překročí 
práh, pokaždé svléknou či obléknou vrstvu. Důsledně, 
ne přehnaně. Pohyb nepůsobí chaoticky, přesto si zacho-
vává dojem spontaneity. Nedokonalosti tu neruší zážitek 
z představení. Je možné namítnout, že civilnost herecké-
ho projevu se už dotýká hranice herectví a „pouhé“ exis-
tence na jevišti. Nicméně schopnost pointovat situace, 
nepřehrát, ale dohrávat, tu je, a inscenaci sluší. 
Čas do konce je přesně vyměřen. Odpočítávání začalo. 
Zbývá necelá hodina. Digitální hodiny s červenými čísli-
cemi, na jinak výhradně bílé scéně, na neustálou tíživou 
přítomnost času soustavně upozorňují. Krátící se čas 
tak nepůsobí jen na postavy inscenace, ale i na diváky. 
Všichni společně s napětím sledují a prožívají odpočí-
távání. Co se stane, až se na hodinách objeví 0? Čas je 
zdrojem napětí, nepůsobivějším prvkem inscenace. Čas 
ale také způsobuje problémy. Čas do konce je daný. To ví 
obě strany. Divák ví, kdy přijde velká pointa. Herec zase 
ví, jak dlouho její příchod musí oddalovat, protahovat 
a natahovat. Ne vždy to vyjde. I sekunda se může stát 
nekonečnou, když je navíc. 
Dění na jevišti připomíná sociální experiment. Průvodce 
jako vedoucí skupiny, dozorce, zapisovatel. Zkoumá cho-
vání zvolených jedinců v mezní situaci. Zkoumané objek-
ty jsou uzavřené v konkrétním prostoru meteorologické 
stanice daleko od nežádoucích vlivů. Pravidelně jsou 
jim předkládány podněty, ony poslušně reagují. Řízený 
strach, veselí, napětí. K vytvoření žádoucích podmínek 
a navození správné atmosféry využívá průvodce/režisér 
kromě fyzicky přítomného času účinně hudbu a zvuky. 
We are the World pro pocit všeobjímající sounáležitosti 
a dojetí. Laškovně hravé Something stupid. Děsivý, zesi-

lující se zvuk reaktoru před výbuchem pro velké finále. 
Vedoucí experimentu manipuluje se svými objekty. Ně-
kdo se nechá, jiný se vzepře. Můžeme sledovat, jak snad-
no člověk podlehne davové psychóze, nátlaku a ani si to 
neuvědomuje. Pustili hudbu, řekli: tancuj. Ostatní tan-
cují. Co já? Mám se odlišovat, nebo být platným členem 
skupiny? Skupina nemá ráda nečleny. Kdo by chtěl být 
vyděděncem? Dalším problémem, kterým se tento expe-
riment zabývá, je, co který člověk pokládá za zábavu, co 
je pro ně, pro nás plnohodnotné využití času, co zůstává 
důležité, když se čas krátí. Pateticky řečeno, obstojí láska 
v konkurenci karaoke? 
Experiment končí a nic se nestalo. Účastníci zájezdu če-
kali velké finále, hlavní zábavu a ono nic. Žádný konec ne-
byl, pokud došlo alespoň ke slibovanému přerodu, jak to 
poznají? Zmatek, nejistotu, možná i rozhořčení pociťují 
postavy a pociťují ji i diváci. Není to ale přesně to vyústě-
ní, ke kterému mělo a muselo dojít? Alterna se vyjadřuje 
k problémům blízkým jim a celé společnosti, problémům 
postupně se rozpadající civilizace, která už neumí žít. 
Pokud má dojít k nějaké změně, musí vzejít od člověka. 
Zázrak shůry nebude. Alespoň tak si domýšlím otevřený 
konec této inscenace já. Alterna znovu filozofuje. A proč 
ne. Problém trvá. Proč by se měla přestat ptát.

Last Minutes
Psáno z reprízy 15. 1. 2011 v Divadle DISK.
Informace o inscenaci a realizačním týmu najdete 
u předchozí recenze.
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Smích  
na povel

Hana Baroňová

Tajemství růže je nonverbální absolventskou inscenací 
Tomáše Legierskiho, studenta režie katedry alternativní-
ho a loutkového divadla. Legierski se nechal inspirovat 
románem Umberta Eca Jméno růže. Ke spolupráci při-
zval herce Irinu Andreevnu a Johannese Stubenvolla. 
Jsme zavedeni do světa plného knih, jejichž vědění je ale 
střeženo. Ten, kdo se pokusí jej odhalit, bude potrestán. 
Je zakázáno spontánně se smát. Pro smích je přesně ur-
čený čas a prostor. Nacházíme se ve společnosti, kde 
jsme pod neustálým dohledem někoho shora. Ve strachu 
o svůj život se poddáváme síle, která je nad námi. 
Hrdinou příběhu je sluha (Johannes Stubenvoll), kte-
rý se živí vytrháváním zakázaných stránek z knih. Svou 
práci dělá řádně, protože má strach z potrestání. Po-
třebuje se s tím vyrovnat, a tak se pravidelně posilňuje 
ze své placatky. Jeho život den za dnem utíká stejně, 
naruší jej až setkání s člověkem (Irina Andreevna), který 
si tajně užívá čtení zakázaných pasáží z knih. Ten mu 
odkryje tajemství knihovny – labyrintu a nakonec je pří-
činou jeho smrti. 
Scéna je tvořená knihami, které jsou různě poskládané 
do komínů. Dva největší stohy stojí v jedné linii a vypa-
dají jako dvě skříně na knihy, za kterými se postavy scho-
vávají. Další menší komínky jsou v prostoru rozprostřeny 
tak, že se mohou jevit neuspořádaně. Ale později zjistí-
me, že každá kniha má své místo a je přesně tam, kde by 
měla být. Rozlišujeme dva prostory, vnitřní – místo s ko-
míny knih ve tvaru čtverce, řekněme, že jde o knihovnu, 
a vnější, který představuje svět mimo. Dveře jsou imagi-
nární a dají se zavřít pokaždé až na několikátý pokus. 
Směrem od knihovny k divákům se na zemi nachází ně-
kolik otevřených knih v jedné řadě. Nad každou z nich je 
rozsvícené bodové světlo. Kdykoliv se herci zastaví nad 
některou z nich, dostávají se do zvláštního stavu. Smějí 
se, nejprve málo, pak smích přechází přes plný zvučný 
chechtot do ironického až hrůzného výsměchu. Vykoná-
vání této činnosti rozhodně nepůsobí dobrovolně, jde 
spíš o něco, co musí postavy pravidelně dělat. Působí to 
jako ohlášení. Postavy tak projevují svou poslušnost. 
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Inscenace ztrácí v polovině spád. Některé scény jsou příliš 
zdlouhavé, jako by režisér potřeboval natáhnout čas. Jako 
například procházení labyrintem nebo situace, než se po-
stavy dostanou ke čtení ze zakázaných stran knih, tedy 
kdy sluha umravňuje člověka, aby se nesmál a jen klidně 
seděl, protože se potřebuje soustředit na svou práci. 
Ne všechno je takové, jak se na první pohled zdá. Od za-
čátku je divák přesvědčen, že herečka ztvárňuje dvě po-
stavy – správce a člověka, v závěru se ale dozví, že tomu 
tak není.
Irina Andreevna i Johannes Stubenvoll vyjadřují emoce, 
náladu, postoje svých postav bez jediného slova, gesta 
jsou přesná a divákovi srozumitelná. Každá z postav má 
své charakteristické pohyby. Pro správce je typická po-
malost a táhlý krok. Vzbuzuje dojem vážnosti a strachu. 
Na druhou stranu ve stylizaci do člověka se pohybuje 
spíše trhavě a jeho nálada je rozjařená. Johannes Stu-
benvoll hraje sluhu jako roztržitého, bojácného, nekon-
fliktního muže se sklonem k alkoholismu. Herci se vyjad-
řují beze slov, ale po celou dobu vyluzují jakési pazvuky, 
které v některých případech nahrazují slova, ale ve větší 
míře nemá jejich používání další funkci. 

Tajemství růže nám ukazuje svět, kde je zakázáno 
se smát, projevit svůj názor, svět, který je pod neustálou 
kontrolou, kde se lidé ve strachu o svůj život síle nad 
nimi poddávají. Místo vzepření se stáhnou a raději své 
obavy utápí v alkoholových nápojích. A ve chvíli uzření 
světlého bodu v podobě nového poznání ho okamžitě 
ztratí a to tím nejtvrdším způsobem – smrtí. A samotnou 
smrtkou je právě spatřené světlo naděje na lepší život. 

Tajemství růže - Tomsa Legierski
Režie: Tomáš Legierski
Dramaturgie: Ondřej Šulc
Scéna: Hugo Čačko
Light design: Martin Špetlík
Produkce: Magda Juránková 
Hrají: Irina Andreevna, Johannes Stubenvoll
Psáno z reprízy 20. 12. 2011 v Divadle DISK.

glosa

„Všechno zlé je pro něco dobré: Pro každý otřesný zážitek existuje odpovídající hra či film, kterému díky nově 
nabyté zkušenosti konečně porozumíme!“ 

(PP)
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Tě čert!
Pavlína Pacáková

Markéta Machačíková a Aleksi Barrière udělali bezpo-
chyby záslužný kousek – přinesli do divadla DISK opo-
menutou hru alžbětinského divadla. Jde o první uvede-
ní Čarodějnice z Edmontonu u nás a pro většinu diváků 
i vůbec první setkání s tímto dramatem. Jazyk překladu 
Julka Neumanna je velmi současný, podobně jako zvo-
lené inscenační postupy, nečekejte proto exkurzi do re-
nesančního divadla ani rekonstrukci čarodějnických 
procesů. 

Námět hry vychází ze dvou historických událostí: soud-
ní výpovědi čarodějnice a života muže, který si vzal dvě 
ženy. Autoři dramatu našli způsob, jak oba příběhy pro-
pojit a odhalit na nich negativní vliv společnosti na je-
dince. Hlavní dějová linie odhaluje příběh Matky Sawy-
erové, stařeny ostrakizované občany Edmontonu. Když 
ženě nezbývá nic než ponížení a hněv, dovolá se ďábla 
(vtěleného do černého psa), aby se svým sousedům ale-
spoň pomstila. Vyobrazení osudu čarodějnice doplňují 
ještě dvě další zápletky: příběh Franka Thorneyho, ono-
ho bigamisty, který pojal první ženu Winifred proto, aby 
uchránil její počestnost, nevěda, že ji o ni připravil někdo 
úplně jiný a druhou ženu Susan, aby nepřišel o dědictví 
a zůstal po vůli otci. Mohlo by se zdát, že Franka vede 
k jeho činům vlastní chamtivost, ve skutečnosti však jen 
podléhá moci dvou vlivných mužů. Oba příběhy fungují 
téměř samostatně, dohromady je pojí jen téma a dobrý 
prosťáček Cuddy Banks, který se s ďáblem Psem spřátelí, 
když usiluje o srdce Susaniny sestry. Cuddy si nicméně 
díky své prostotě uchová jako jediný ze tří hlavních po-
stav nevinnost. Když pochopí důsledky ďáblových činů, 
zažene Psa pryč. Osud Matky Sawyerové a Franka uza-
vírá společný soud. Stryga je odsouzena, zatímco Fran-
kovi jeho okolí odpouští a dochází ke smíru mezi všemi 
postavami. Hříchy přítomných, které Matka Sawyerová 
v monologu před soudem odhalila, jsou ve všeobecném 
nadšení zapomenuty. To vše jen podtrhuje hlavní posel-
ství: Ďábel není zničen, ale zůstává mezi lidmi a v po-
době Psa si hledá nové společníky, kterým bude věrně 
sloužit. Tak dlouho, dokud jim nepřivodí zkázu. 
Autorskému týmu se podařilo oba tragické příběhy umně 
odlehčit, bezpochyby i zásluhou překladu, a vytvořit pří-
jemnou podívanou, při níž se divák nejednou od srdce 
zasměje. Kouzlem téhle inscenace jsou lehkost a švih, 
s nimiž se před námi dramatický děj rozehrává. Svižné-
mu tempu inscenace Barrière s Machačíkovou podřídili 
i výpravu. Děj je umístěný do prázdné arény. Většina si-
tuací se tak odehrává na bílém čtverci, který ze tří stran 
lemují dvě řady lavic. Na nich herci mění kostýmy, někdy 
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ale také vytvářejí živé obrazy, kterými naznačují stávající 
vztahy mezi postavami. Z lavic tak vzniká jakýsi mezi-
prostor, kde se většinou přímo nejedná, ale přesto je vý-
znamovou součástí děje. Výjimkou je závěrečný soud, při 
němž se proměňují v tribuny, a výstupy s ďáblem, který 
se po nich pohybuje v situacích, kdy jej vidí jen čaroděj-
nice. Jakkoli se může jevit jako matoucí, scénické řešení 
je funkční. Herci totiž při práci s prostorem respektují 
významové proměny jednotlivých úrovní scény a po-
hybují se při přiznaných změnách kostýmů přirozeně. 
Jednotlivé změny probíhají hladce jako na běžícím pásu, 
v prostoru bez jediné rekvizity se všichni dobře orientují 
a z ničeho tak vzniká množství různých prostředí. 
Lehkost a tempo jsou přednostmi inscenace, bohužel jí 
však zároveň škodí a jsou příčinou úplného zesměšnění 
závěru dramatu. Anna Císařovská nemá téměř žádnou 
příležitost odhalit charakter Matky Sawyerové před tím, 
než se tato postava začne dovolávat ďábla. Setkáváme 
se tak hned na začátku se zahořklou bábou, která spí-
lá kde komu a spíše musíme domýšlet důvody, které ji 
k tomuto chování přivedly. Vypjaté polohy nicméně Císa-
řovská zvládá velmi dobře, ať už jde o vyobrazení zášti 
či vzteku, její souhra s ďáblem (Psem Niny Horákové) je 
úctyhodná. Zcela jí ale chybí jiné polohy, ať už při prvním 
střetu s čertem, nebo v závěru, kdy ji ďábel opouští.
Na Nině Horákové toho na první pohled moc ďábelského 
není. Inscenace totiž nevypráví o důmyslných nadpřiro-
zených silách, kterým lidská povaha nemůže odolat. Je 
prostě o lidech. A tak i ďábel může být obyčejný pes, 
kterému jeho ďábelskost vdechli právě lidé. Přesně tomu 
postava, kterou Horáková vytvořila, odpovídá: Její ďábel 
je obyčejný psík, rarášek, blecháč, a přece slouží jako 
skvělý průvodce těm, kteří si chtějí dopomoci ke mstě. 
Je roztomile rozmarná, když se rozmýšlí, komu dá pac 
a je jedním z mála opravdu živoucích zvířat, která jsem 
kdy na jevišti spatřila.
Frank (Vuk Čelebić) je po celou dobu trochu démonický, 
jak si postava žádá a přitom se Čelebić nemusí bát vel-
kých gest. Jeho herecký projev je celistvý, včetně tempa 

projevu, díky kterému nechává umně vyznět komiku ně-
kterých replik. Zatímco po boku Winnifred Pavly Dostá-
lové je ještě trochu váhavý, s druhou partnerkou Susan 
v podání Zuzany Volavé postavu dotváří. Jeho výkon 
se však propadá ve třech nešťastných situacích, které 
jsou v podstatě kamenem úrazu celé inscenace. První 
v pořadí je obraz zavraždění Sue a následné podobně ne-
chtěně komické odhalení tohoto činu. Frankovo rozhod-
nutí zavraždit Sue se objevuje zcela nečekaně a samo 
o sobě tak působí nuceně a směšně. Když pak mrtvá ještě 
promluví, úsměvu se v publiku ubrání málokdo. I kdyby 
se Čelebić přetrhl, replika: „Ty ještě žiješ“ nemůže přinést 
nic než salvy burácivého smíchu. Do podobně absurdní 
situace se později dostávají herci ve scéně odhalení vraž-
dy. Záminkou k objevení smrtící zbraně je totiž jediná 
realistická rekvizita v jinak stylizované scéně – pečené 
kuře. Ve chvíli, kdy se tato rekvizita ocitá na scéně, je 
každému jasné, jakým směrem se bude děj ubírat. Ko-
mika situace ovšem opět není záměrná, herci se jí brání 
a zachovávají vážnou polohu. Režisér i autoři jsou defi-
nitivně zostuzeni. Každá replika působí naivně a hercům 
tak nezbývá, než trapnou scénu přežít. Frankova tragic-
ká zvolání celou situaci jen korunují. Třetí v pořadí je 
pak společný soud. Čarodějnice je odsouzena, občané 
se na ni sesypou a zřejmě ji i usmrtí. Vše ale proběhne 
natolik klidně (opět tu je namístě ono „hladce“), že si 
toho snad ani nevšimneme. Pak přichází na řadu Frank, 
kterému všichni vesele odpouštějí, usmiřují se s ním 
a poklekají, a protože jejich jednání opět postrádá moti-
vace, publikum se na účet herců zase dobře baví.
Ze všech postav je asi nejpřesvědčivější Cuddy Banks 
(Michal Švarc), který neustále střídá přihlouplou polohu 
vesnického prosťáčka a přemýšlivou a laskavou chytré-
ho dobráka. Díky tomu, že Švarc nepředstavil Cuddyho 
jako úplného hlupáka, bylo možné uvěřit jeho rozmluvě 
s ďáblem v rouše beránčím, kdy ho od sebe odhání. Švar-
covy výstupy navíc fungovaly i přes zmiňované trapné 
situace a díky tomu se představení zcela nerozpadá.
Morální přesah hry je dnes stejně aktuální, jako v se-
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dmnáctém století, u nás, jako v jakékoliv jiné societě. 
Pokud však autoři chtěli prokázat, že byl text na víc než 
tři sta let zapomenut neprávem, neuspěli. Jeho poselství 
v Barrièrově inscenaci zůstává ukryto. Jednání postav by 
mělo v závěru podtrhnout tragiku osudu Matky Sawye-
rové. Ochota, s níž se jednotliví občané horlivě usmiřují 
by měla být vlastně tragickým završením, kontrastujícím 
s optimistickým děním na jevišti. Nezáměrná gradující 
komika ale dosahuje v závěru svého vrcholu, hlediště 
namísto toho opět propuká v smích, protože jednání po-
stav je zcela neopodstatněné. Repliky vyznívají naivně, 
nedomyšleně. Čarodějnice z Edmontonu působí, jako by 
si režisér neporozuměl s dramatiky a společně si házejí 
klacky pod nohy. Zda tahle hra může na jevišti fungovat 
bude muset prokázat její další inscenování, i tak ale stojí 
za to tuhle podívanou v divadle DISK vidět. 

Thomas Dekker, John Ford, William Rowley a další: Ča-
rodějnice z Edmontonu
Překlad: Julek Neumann
Úprava: Markéta Machačíková, Aleksi Barrière
Režie: Aleksi Barrière
Dramaturgie: Markéta Machačíková
Asistent režie/dramaturgie: Michaela Jankulárová 
(stáž KTK)
Scéna a kostýmy: Jiří Karásek s asistencí Dominiky 
Lippertové
Hudba: Michal Mihok
Hrají: Anna Císařovská, Pavla Dostálová, Nina Horá-
ková, Anna Losová, Kamila Šmejkalová, Zuzana Vola-
vá, Vuk G. Čelebić, Patrik Děrgel, Václav Šanda, Michal 
Švarc, Tomáš Vaněk, Petr Besta j.h., Matěj Anděl j.h.
Psáno z premiéry 10. 2. 2012 v Divadle DISK.

„Většinová seriálová produkce stojí na bezdůvodně 
charakterním muži.“    (VN)

„Staré příběhy umírají, kdo dodá nové?“  
     (AŠ)

glosa
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Pod 
povrchem 

věcí
Magda Zicháčková

Společnost nám mnohdy diktuje pravidla, která určují, 
co máme považovat za dobré a co nikoliv. Máme tu čest 
být součástí honby za dokonalostí. Titulky v časopisech, 
reklamní spoty, vše na nás křičí – nebuď spokojen sám 
se sebou, chtěj víc! Zhubni, buď cool a oblékej se jako 
ostatní. Není důležité, jestli se ti to líbí, ale co na to řekne 
tvé okolí, které si tě prohlíží, vynáší soudy, zkrátka volí 
stejný postup jako při hodnocení uměleckých děl. Může 
být lidský zevnějšek považován za jistý druh umění? Kdo 
má právo o tom rozhodovat? A do jaké míry se vlastně 
lidská osobnost promítá do svého zevnějšku? Hranice 
jsou zde jen stěží uchopitelné. Inscenace Podoba věcí 
nám na tyto otázky jednoznačně neodpoví, protože pro 
každého z nás je odpověď jiná, subjektivní. Ale leccos 
nám napoví. S texty amerického dramatika, scénáristy 
a režiséra Neila LaButa se setkáváme v posledních letech 
často. Ať už se jedná o divadelní hry Tlustý prase, Bash 
nebo právě o Podobu věcí – všechny nás ohromí svou 
krutou pravdivostí, vypovídající o současném stavu spo-
lečnosti, která je v některých ohledech až příliš pokřive-
ná, především v přístupu a chování k druhým.
Příběh zpočátku vypadá až pohádkově: Kráska potká Ne-
tvora, který se do ní okamžitě bezhlavě zamiluje. Udělá 
pro ni cokoliv, jen aby ji učinil šťastnou. Evelyn má nad 
Adamem moc. Může si s ním hrát a svojí manipulací 
jej přetvářet k obrazu svému. Zlom nastává tehdy, když 
Adamovu proměnu zaznamenají i jeho nejbližší přátelé. 
Reakce Jenny a Phillipa jsou diametrálně odlišné. Jenny 
je Adamovou vnějškovou proměnou okouzlena a vidí to, 
co jí měsíce předtím unikalo. Naopak Jennin snoubenec 
Phillip se snaží Adamovi poradit, aby své priority a svůj 
osobitý styl tak bezmyšlenkovitě neopouštěl. On je ale 
k jeho radám slepý a hluchý – vidí jen Evelyn a vše ostat-
ní pro něho pozbývá smyslu. Netuší, jak moc jeho život 
dokáže během několika týdnů změnit.
Režisérka Markéta Machačíková inscenaci představuje 
v Café teatr Černá labuť. Kavárna je ideálním místem 
k tomu, aby se hranice mezi diváky a herci téměř ztratila. 
Zážitek je díky jejímu komornímu prostředí o to inten-
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zivnější. Půlka kavárny je vymezená pro hru; diváci sedící 
na krajích vzniklého půlkruhu, mají možnost sledovat 
reakce diváků sedících naproti nim. Protože jsou stě-
ny za herci prosklené, máte možnost shlížet na střechy 
domů nacházejících se pod vámi, což navozuje příjemný 
pocit bezpečí. Režisérka s rozmístěním hlediště/jeviště 
pracuje zajímavým způsobem zvláště v poslední situaci, 
kdy se diváci stávají současně i účastníky vernisáže. Bě-
hem světelného střihu se ocitnete na průvodní řeči k vý-
stavě, kterou zahajuje autorka vystavovaných exponátů, 
Evelyn. Pozornost se přesouvá na vás – jaký názor na její 
exponáty máte?
Scénograf a kostýmní výtvarník Josef Hugo Čačko svou 
koncepci staví na běžnosti, která se odráží nejen v kos-
týmech, ale zvláště pak v použitém bílém nábytku IKEA. 
Snadněji se tak můžete s postavami a jejich marnivými 
problémy ztotožnit. Čačko vytváří interiéry a exteriéry 
za pomoci objektů charakteristických pro daný prostor. 
Nepotřebuje místo, v kterém se situace odehrávají de-
tailně propracovat – prostřednictvím jasných náznaků 
nechává na divákově imaginaci, aby si představil park, 
muzeum nebo třeba ložnici. Nejde o popisnost, ale pou-
ze o navození atmosféry, která je pro konkrétní místo 
tolik typická.
Na základě kostýmů je možné rozpoznat jak charakter, 
tak sociální zařazení jednotlivých postav. Nepříliš upra-
vená umělkyně, naivka v rozevlátých květinových šatech, 
outsider v brýlích a neforemném starém oblečení a vedle 
něj moderně oblečený týpek s čepicí. Tyto čtyři charak-
tery ztvárňují herci, kteří se během představení větši-
nou skvěle doplňují. Celá inscenace je postavena hlavně 
na jejich vzájemné souhře, která je znatelná obzvláště 
mezi Ninou Horákovou a Václavem Šandou. 
Evelyn Niny Horákové je rázná, sebevědomá a svůdná 
studentka, kterou přitahuje vše zakázané. Suverenita 
a agresivita, jsou jejím prostředkem k prosazování vlast-
ních názorů. Dramaturg Hanuš Jordan postavu Evelyn 
velmi zjemnil. Horáková tak ze své postavy nedělá bez-
citnou mrchu, naopak, její Evelyn je přese všechno citlivá 

a i ona umí být nejistá jako ostatní ženy. Právě to je 
zřejmé hlavně při závěrečném monologu, v kterém obha-
juje svůj experiment. V této situaci Evelyn ztrácí kontrolu 
sama nad sebou a divák má tak možnost nahlédnout 
pod masku, která jí pomáhá přežít ve světě umění. Svůj 
vysněný experiment dotáhla do konce snu a neustoupí, 
i když je zřejmé, že i jí je celá situace nepříjemná. Ho-
ráková svými roztěkanými nervózními gesty a napětím 
v celém svém těle znamenitě předvedla, že se z Evelyn 
nestalo až tak bezcitné monstrum. Nemůže být zcela při-
rozená a musí umět ony nehodící se pocity potlačit. 
Z rozpačitého Adama Václav Šanda v průběhu představe-
ní vypiloval sebevědomě uvažujícího muže, pro kterého 
už nic není takový problém jako dřív. Na začátku se se-
tkáváme až s křečovitě nervózním mladíkem s rukama 
zaťatýma v pěst. K proměně nedochází pouze povrcho-
vě za pomoci kostýmu, který si Šanda převléká přímo 
před diváky, ale mění se i Adamovo vystupování. Václav 
Šanda postupně přidává postavě jistotu v sebe sama, 
a to vzpřímeným tělem, prací s mimikou a obzvláště pak 
s intonací. Při rozhovorech s ostatními nabývají jeho od-
povědi sebedůvěry a nejsou tak nejisté, jako tomu bylo 
na začátku. Adam si za názory, které přejímá od Evelyn, 
pevně stojí. Zpočátku se každá jeho emoce promítne 
v obličeji, aby byla následně zřetelná jeho strnulost a ne-
průhlednost – je tak zřejmé, že i on si buduje svou mas-
ku neproniknutelnosti. 
Philip Petra Borovce je od první chvíle přesný a striktní 
macho. Proti ženám a jejich názorům je už ze zásady 
vždy zaujatý. Borovec přistupuje k postavě přes karikatu-
ru, což je zřejmé v přehnané houpavé chůzi, tolik charak-
teristické pro muže, kteří dávají okolí na odiv sami sebe. 
V situaci, kdy se Philip bojí, že ztrácí svou pozici, pracuje 
Borovec s nekoordinovanými gesty, kdy neví, co s ruka-
ma. Jeho nervozita se promítá i do komické intonace, 
doprovázené pro něj typickými vtipnými grimasami.
Jenny Anny Stropnické je ukázkovou kopií žen, které 
se nechávají ovlivňovat silnými jedinci. Svou postavu he-
rečka zvýraznila především v Jennině omezenosti, hlou-
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posti a naivitě. Vyniká obzvláště v komických situacích, 
jako je tomu například v momentě, kdy se Jenny snaží 
Adama sbalit. Trapnost, nervozitu a nejistotu v dané si-
tuaci zastírá polohlasitými poznámkami více méně sama 
k sobě.
Režisérka Markéta Machačíková vytvořila velmi dobrou 
inscenaci, která mě oslovila nejenom díky zvolenému 
textu, ale i díky pečlivé práci s herci. Je jisté, že pro Vác-
lava Šandu a Ninu Horákovou, v současné době studenty 
absolvující na KČD DAMU, je tato inscenace skvělou pří-
ležitostí, jak mohou předvést, zda mají v kariéře, kterou 
si vybrali, šanci. Právě proto by se takovéto mimoškolní 
projekty studentů měly nejen podporovat, ale mělo by 
na ně být i náležitě upozorňováno. Obzvlášť v případě, 
kdy absolventské inscenace nedosahují takových kvalit, 
jakých by měly. Při představení Podoby věcí se s určitos-
tí pobavíte, i když to mnohdy bude na úkor závažnos-
ti sdělení. Na druhou stranu je vždy pouze na vás, zda 
se chcete bavit nebo se ponořit pod povrch věcí, které 
vám tvůrci nabízejí. 

Podoba věcí – Neil LaBute 
Překlad: Petra Hanáková
Úprava a režie: Markéta Machačíková 
Scéna a kostýmy: Josef Hugo Čačko
Produkce a dramaturgie: Hanuš Jordan
Hrají: Nina Horáková, Václav Šanda, Anna Stropnická, 
Petr Borovec 
Psáno z premiéry 23. 1. 2012 v Café teatr Černá labuť.

sloupek

God save the Death!
Kým sa nás smrť nedotýka, nepripúšťame si ju, nechceme si uvedomiť, že je súčasťou života asi tak, ako ranné vstávanie. Našťastie sa so 
smrťou stretávame aj „vďaka“ úmrtiam známych osobností  verejného života. Pompézne a pietne spomínanie, neustále mediálne omieľanie 
a pripomínanie nám vlastne veľmi pomáha smrť akceptovať. Posledný rok bol z tohto hľadiska naozaj mimoriadne úspešný. Jeden skon 
za druhým plnil obrazovky a obálky v tlači, a vytvoril tak zaujímavý fenomén spätnej a nekritickej adorácie. Nič proti tomu, ide o prirodzený 
postoj, škoda len, že sa v tej plejáde neživých hviezd našli aj takí, ktorí by si možno podobný (post)záujem zaslúžili ešte v čase, keď im slnko 
svietilo do očí a nie na pomník.

Eva Kyselová
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„iJá“ Braňa 
Holička: 

téměř 
dokonalá 
meditace 
o hledání 

dokonalosti.
Vít Pokorný 

„Bůh stvořil člověka, člověk stvořil procesor“, říká 
se v nové inscenaci studenta režie alternativního a lout-
kového divadla Braňa Holička „iJá“, uváděné v pražském 
Studiu Ypsilon. Přiznám se bez obalu, že o existenci 
muže jménem Steve Jobs jsem se dozvěděl až v den jeho 
smrti a ani poté jsem zakladateli počítačové firmy Apple 
nepřikládal větší důležitost. Braňo Holiček si však Jobse, 
jeho objevy v oblasti moderních technologií, vzal jako 
umělecké téma.
Steve Jobs (Daniel Šváb), vizionář a hybatel mikročásti-
covými body naší existence vstoupí do života uživatele 
(Petr Vršek), který se jednoho rána rozhodne rozejít jak 
se svou přítelkyní Lucií, tak s pomalým a svéhlavým ope-
račním systémem Windows (Petr Hojer). Po zlomovém 
citovém a computerovém předělu uživatel dostává bož-
skou náhradu v podobě Jobsových epochálních vyná-
lezů iMacu, iBooku, iPodu, MacBooku, iPhonu či iPadu, 
v souhrnném zosobnění ženou-strojem (Vendula Štícho-
vá). Do nejmenších podrobností zkonstruovaný systém 
uživateli nabídne nové životní obzory, ulehčuje mu 
„bytí“ v rozdrobeném a mlhavém světě. Zároveň ho však 
k sobě majetnicky připoutává. Někdejší škálu rozhodo-
vacích možností striktně osekává na jednoznačně dané 
„elektronické“ odpovědi. Uživatel je stále konzumentem, 
ale aniž si to uvědomuje, systém neviditelně konzumuje 
jeho a návrat k nevyzpytatelné Lucii a pomalým „okýn-
kům“ by se rovnal ztrátě i těch posledních životních jis-
tot. Ta nejkardinálnější chyba v systému, smrt, však pře-
sto přichází, a to dokonce na těle toho, kdo se původně 
zdál být neomylným, nekonečným Bohem - Steva Jobse. 
Nevyhnutelné střídání starého a nového inscenaci dová-
dí až ke šťastné katarzi. Humorný i dojemný závěrečný 
obraz nám ukazuje večer v současné „moderní“ rodině, 
která řeší stejné problémy, jako desítky předchozích 
generací: jestli je jídlo dost teplé, kdo utře rozlité pivo, 
kdo má větší nárok být po pracovním dni unavený. Malý 
syn si po povinném rituálu čištění zubů, stejně jako dítě 
před sto lety, žádá přečtení pohádky a otec se připravuje 
k četbě. Jen s tím rozdílem, že v ruce nedrží knihu, ale 
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iPad. Je to hrozba nebo úlevné uvědomění si přirozené 
kauzality lidského „pobytu“ ve světě?
Holiček má problematiku střetu člověka a techniky oči-
vidně rád. A sympatické je, že toto dnes poněkud hy-
pertrofované téma neuchopuje v laciné myšlenkové 
jednoznačnosti techniky jako hrozby. Inscenace „iJá“ 
ukazuje, že otázka vztahu člověka k technologii je vlast-
ně podmnožinou věčné metafyzické otázky smyslu naší 
existence a vztahování se k něčemu vyššímu a dokona-
lejšímu, co stojí nad námi, resp. se ukrývá hluboko v naší 
komplikované duši. I proto jsem se, byť jako téměř na-
prostý počítačový lempl, během inscenace výborně bavil 
a zamýšlel. Scéna je stroze omezena na bílou barvu, stej-
ně jako futuristické kostýmy, upomínající na kosmickou 
módu ze Star Wars George Lucase. Bílá pro nás totiž 
znamená absolutní čistotu a dokonalost bez poskvrnky, 
chyby v systému, a právě dokonalost byla tím hlavním, 
co Steve Jobs chtěl ve svém životě nalézt. V jednom 
ze svých monologů vypráví, že inspirací pro vytváření 
fontů v jeho systému bylo studium kaligrafie. Co nejpřes-
nější a nejefektivnější spojování bodů se pro Jobse stá-
vá základem složitých elektronických konstrukcí. Body, 
buňky těla či vnitřní struktury applovských počítačů 
v inscenaci představují látkové koule různých velikostí, 
na kterých postavy sedí, leží, skládají z nich hrob „Win-
dows“ či oltář věčného spojení člověka a iPodu. Může 
se však jednat i o svérazné zpodobnění jablka, hlavní-
ho symbolu Jobsovy firmy. V každém případě, výsostná 
výtvarná i režijní metafora nám ukazuje, že komplikova-
nost prostoru, který obýváme, je utkána z miniaturních 
bodů, jejichž „náhodná“ strukturace utváří náš život. 
Po tisíce let jsme byli zvyklí za hlavního strukturalistu 
považovat Boha, kdo jím však je nyní, kdy už v Boha 
nevěříme? A také – když jsme sami ovládli tajemství sklá-
dání buněk, elementárních bodů jsoucnosti, nejsme tak 
trochu také Bohy? I proto jsou abstraktní operační sys-
témy v inscenaci zhmotněny do lidské podoby, protože 
se tak lépe osvětlí a paradoxně ještě více zkomplikuje 
vztah člověka k technice. Pro ženu - stroj je Jobs Bohem. 

Stvořitelem její podstaty. On sám je však pouze lidská 
bytost, plná rozporů. Takový skutečný Bůh není. Jobs 
své zoufalé hledání metafyzické dokonalosti ventiluje 
do projektování bezchybného počítačového systému. 
Tento boj je však marný a ironicky to stvrzuje první čer-
ná koule (či shnilé jablko), která se v závěru inscenace 
na jevišti objevuje. Jedná se o Jobsův rakovinový nádor, 
kterému nakonec podléhá. Nebyl Bůh, naopak jakási vyš-
ší pravda se vysmála snaze člověka stát se skrze ovládnu-
tí techniky absolutnem. V závěrečném rodinném výjevu 
už tedy nenajdeme vydezinfikovanou bílou barvu. Muž, 
žena i dítě jsou oblečeni civilně. Skvrna od rozlitého piva 
je krajně neestetická, stejně jako křiklavě pestrobarev-
ná Disneyho figurka na chlapcově pyžamu. Není to ani 
zdaleka dokonalé, ale je to svým specificky půvabným 
způsobem – božské.
Komplikovaný diskurs člověka a technologie Holiček 
pregnantně předvádí i v práci s hercem. Situace komu-
nikace uživatele s vlastním operačním systémem jsou 
samozřejmě krajně stylizované, avšak s použitím tzv. re-
alistického herectví, které tak celému tvaru dodává větší 
plastičnost. Jobsův Produkt je dokonalý v pohybech, 
gestech, v úsporné „mikroskopické“ mimice. Vendula 
Štíchová předvádí skvostné pohybové kreace. Ochotně 
se od svého Boha a Uživatele nechá různě vláčet po zemi, 
ohýbat, lámat. Je plně poddajným strojem, který však 
skrze svou jednorozměrnost postupně zúží prostor toho, 
kdo ji „konzumuje“. To, že se jedná o ženu, samozřejmě 
navíc vyvolává zajímavé genderové konotace, jež mohou 
vnímání celé inscenace postavit do úplně jiného světla, 
odstřiženého od problematiky moderní techniky. Ale prá-
vě tematická otevřenost Holičkovy inscenace její kvality 
ještě zvyšuje. Podobně pohybově vybroušený je Windows 
Petra Hojera. Jeho svéhlavost, s níž odkládá své „spuš-
tění“ a neustále žádá „aktualizaci“ se stává groteskním 
protipólem vůči bezchybnému Jobsovu ženskému výtvo-
ru. Jobs Daniela Švába a uživatel Petra Vrška pak střídají 
stylizované herectví s realistickým, jakoby civilním, čímž 
věčnou dualitu lidského užívání stvrzují. Uživatel je ko-
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mický, když hystericky zápasí se starým systémem, který 
není schopen napsat jeden pitomý e-mail, aniž by okolo 
toho neměl spoustu „aktualizačních řečí“. Po celou dobu 
zůstává člověkem, se svou hysterií, touhou, smutkem, 
byť ho žena- stroj postupně o jeho emoce připravuje. 
Uživatel je stylizovaný především ve svém tělesném vzta-
hu ke stroji, kdy je často nucen svá gesta přizpůsobovat 
správnému chodu „systému“, v mluvě a myšlenkových 
pochodech však pořád zůstává „průměrným“ člověkem 
jako ty i já. Jobs je ve chvílích svých přednášek „o vlast-
ním životě a díle“ k povinně nadšenému publiku blaze-
ovaně usměvavý, jeho řeč vybraná, pohyby má na mili-
metr zkoordinované. Udržuje masku Boha i tehdy, kdy 
rozpráví o nevyhnutelnosti smrti. Avšak když poznává, 
že se mu hledání dokonalosti drolí pod rukama, Jobs-
Bůh se mění na Boha-člověka, nahodilou buňku v systé-
mu chodu světa. Řve, mluví sprostě, jeho sympatičnost 
je nahrazena primitivním ponižováním podřízených. 
To, že tzv. alternativní stylizovanost je u Vrška a Švába 
propojována s až takřka činoherní „mimesis“ činí z in-
scenace vzrušující podívanou, která diváky nutí měnit 
způsob vnímání toho, co se děje na jevišti. Tím je udržuje 
neustále aktivní a intelektuálně otevřené.
Samozřejmě, jako vše vytvářené lidmi, ani tato inscenace 
není bez chyb. Některé situace jsou příliš natahované, 

sexuálních narážek je také možná až zbytečně mnoho. 
Ale i tyto „chyby v systému“ dokazují, že Holiček a celý 
kolektiv pracující na vzniku inscenace otevřel mnoho za-
jímavých problémů, jejichž další umělecké ohmatávání 
může přinést nové a nové způsoby uchopování věčné 
otázky: Kdo je Bůh a kdo je člověk? Mě osobně Holiček 
přesvědčil, že ač jsem existenci Steva Jobse nevnímal, 
ovlivňoval můj život, má gesta, mé emoce mnohem více, 
než bych si možná přál. Hrozba? Nebo přirozenost? 

Braňo Holiček a kolektiv: „iJá aneb Když se někdo na-
učí myslet ´jinak´, nemusí to ještě znamenat, že se na-
učil myslet dobře…“
Režie: Braňo Holiček
Dramaturgie: Jan Tošovský
Scéna: Nikola Tempír
Kostýmy: Petra Vlachynská
Hudba: Dominik Renč
Hrají: Petr Vršek, Vendula Štíchová, Daniel Šváb, 
Petr Hojer
Premiéra: 16. 12. 2011 ve Studiu Ypsilon.
Psáno z reprízy 9. 2. 2012.

„V rámci piety za prezidenta Havla, rušila koncerty Česká filharmonie i Michal David. Ano, 
před smrtí jsme si všichni rovni!“ 

(KF)

glosa
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Domov 
väzením

Lucia Lejková 
Margareta Cvečková

Moskovské dokumentárne divadlo Teatr.doc vzniklo v roku 
2002 ako mimovládny neziskový projekt, ktorý funguje 
zväčša na dobrovoľníckej aktivite svojich členov. Umelci 
z Teatr.doc tvoria spoločensky angažované divadlo, ktoré 
reaguje na výsostne aktuálne témy volajúce po umelec-
kom spracovaní. Prostredníctvom divadla sa pokúšajú 
o atak na ľudské vedomie a svedomie, vyjadrujú sa k pro-
blémom, ktoré spoločnosť nedostatočne rieši alebo na ne 
nereaguje. Takouto je aj inscenácia Dvaja v Tvojom dome, 
s ktorou Teatr.doc hosťovalo v divadle Archa. Autorka hry 
Jelena Greminová spracúva udalosti po skončení prezi-
dentských volieb 2010 v súčasnom Bie-lorusku, kedy bol 
opozičný kandidát na prezidenta, básnik a spisovateľ Vla-
dimir Neklajev, zatknutý a odsúdený na domáce väzenie, 
než bude zahájený súdny proces.
Dvaja v Tvojom dome je sondou do núteného spoluži-
tia Vladimira Neklajeva, jeho ženy a agentov bielorus-
kej KGB v priestore jedného dvojizbového bytu. Dianie 
v byte sa vinie ako reťazec viacerých mikrosituácií, ktoré 
sú takmer modelové. Každý výstup má svoj názov, ktorý 
sa premieta nad javisko a divák takmer dopredu vie, čo 
sa najbližších pár minút bude na javisku diať. Atmosféra 
neslobody vo vlastnom byte je dokonalou paralelou ne-
slobody vo vlastnom štáte, ktorú hlavné postavy, man-
želia Neklajevovci, zažívajú. Odopretie súkromia štátnou 
mocou pomaly stráca svoj monštrózny charakter a mení 
sa na realitu, ktorá je paradoxne vtipnejšia a zábavnej-
šia, než by divák očakával. Vladimir Neklajev (Maxim 
Kuročkin) prijíma nútené domáce väzenie s pokorou, 
až rezignovane. Prítomnosť agentov KGB v jeho byte je 
preňho znesiteľnejšia ako pobyt v reálnom väzení. Pre 
jeho ženu Oľgu (Irina Savickovová) je však nútené spolu-
žitie s agentami výzvou na malú vojnu, ktorá je prejavom 
principiálneho odporu voči nezmyselnému nariadeniu, 
voči “votrelcom” do súkromia, voči totalitnému režimu. 
Oľga núti agentov sledovať seriály (inscenátori pre po-
treby hosťovania prispôsobili túto časť českým reáliám 
– Oľga pozerá Arabelu, spomína sa aj český futbal) práve 
vtedy, keď chcú pozerať futbal, keď ju žiadajú o stíše-



recenze

25

nie neznestieľného ruského blues, schválne ho dá o čosi 
hlasnejšie. No aj keď v amoku porozbíja taniere v snahe 
donútiť agentov odísť, jej súkromné boje ostávajú iba 
výkrikom bez odozvy. 
Pri písaní hry Jelena Greminová vychádzala z reálnych 
rozhovorov, ktoré inscenátori viedli s Vladimirom Nekla-
jevom, jeho ženou a bývalými členmi bieloruskej KGB, 
ktorí kedysi pracovali na prípadoch domáceho väzenia 
(agenti, ktorí strážili Neklajeva, rozhovor odmietli). Situá-
cia Neklajevovcov a agentov je ako vystrihnutá z absurd-
nej drámy, kde postavy nevedia a nechcú nájsť spoločnú 
reč, hoci sú uvrhnutí do priestoru bez možnosti úniku. 
V byte odsúdeného spisovateľa sa striedajú dohromady 
traja agenti (Oleg Kamenšikov, Alexej Maslodudov, Sergej 
Ovčinnikov), typovo jasne rozdelení na bezohľadného 
bezkrkého svalnáča, “parťáka”, ktorý sa snaží o pria-
teľský kontakt a zbabelca, ktorý by sám Neklajeva volil, 
keby sa nebál. Agenti byt neopúšťajú, celý čas ostávajú 
a strážia. Aktívnu pozíciu majú len na začiatku väzby, 
keď “odsúdeným” prečítajú všetky zákazy a nariadenia, 
ktoré domáce väzenie obnáša. Po jej splnení už iba ako 
strážni psi striehnu, zaberajú priestor a kazia vzduch.
Na javisku nie je zhola nič okrem niekoľkých stoličiek 
obrátených do hľadiska a plátna - zadného horizontu, 
ktoré je detailným a presným náčrtom bytu Neklajevov-
cov. Rozmiestnením stoličiek vytvoril režisér Talgat Bata-
lov pred plátnom tri pomyselné izby bytu, v ktorých sa 
postavy rôzne preskupujú. Všetka akcia sa deje medzi 
hercami, ktorých ale ani nepovažujeme za hercov, skôr 
za médiá, snažiace sa tlmočiť nebezpečný odkaz o strate 
slobody. Agentov KGB charakterizuje Batalov ako cviče-
né opice bez výraznejšieho vlastného názoru. Strážia, 
lebo tak káže poriadok, sedia a čakajú, lebo tak káže po-
riadok, zakazujú Neklajevovi telefonovať, lebo tak káže 
poriadok, dokonca pri výmene zmeny dodržiavajú akýsi 
komický rituálny tanec prezúvania sa do domácich pa-
púč. V závere Neklajev vyviazne “iba” s dvojročnou pod-
mienkou a odkladom trestu, a agenti musia opustiť byt. 
Moment pred ich odchodom je pre Neklajevovu ženu 

priestorom aspoň na minimálnu satisfakciu, a preto im 
rozkáže upratať po sebe. Inscenácia končí rituálnym tan-
com, či skôr striptízom troch agentov v rytme tanečnej 
skladby Satisfaction (Benny Benassi). Pôvodný videoklip 
k Satisfaction je prehliadkou detailných záberov na vyzý-
vavé ľahké slečny s ťažkými pracovnými nástrojmi, hud-
ba je agresívna – metafora s agentami KGB, ktorí si popri 
tanci rozotierajú po telách penu a rozhadzujú ju naoko-
lo, je čitateľná. Agenti sú prostitútkami, ktoré strácajú 
vlastnú hrdosť a osobnosť v službách režimu, a vo výraz-
nom kontraste k Neklajevovcom predávajú svoje vlastné 
„ja” za cenu pohodlia konformizmu. Po tanci agentov 
zostáva v byte ešte väčší neporiadok ako predtým. KGB 
s Neklajevovcami neskončila.

Teatr.doc: Dva v Tvém domě / Two in Your House
Scenár: Jelena Greminová
Rešerše a rozhovory: Jekaterina Bondarenková, Talgat 
Batalov, Aleksandr Rodionov
Umelecký vedúci: Michail Ugarov
Réžia: Talgat Batalov
Choreografia: Aleksandr Andrijaškin
Účinkujú: Maxim Kuročkin, Irina Savickovová, 
Oleg Kamenšikov, Alexej Maslodudov, Sergej Ovčinnikov
Hosťovanie v Divadle Archa v Prahe, 29. a 30. januá-
ra  2012.
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Kruh 
se uzavírá?

Petra Hlubučková

„Ty a já patříme do jiné éry, Georgi. Svět nyní mluví.“

Auguste a Louis Lumièrové –1895 – dokumenty – Geor-
ges Méliès – film jako příběh – Charlie Chaplin – groteska 
– Hollywood – 1927 – první zvukový film. Těchto se-
dmnáct slov by mohlo stručně shrnout počáteční vývoj 
média zvaného film. Od dokumentů bratří Lumièrových 
zprostředkovávajících záběry příjezdu lokomotivy 
až po Jazzového zpěváka, první film, který promluvil. 
Právě do druhé poloviny 30. let 20. století přivádí diváka 
Michel Hazanavicius ve svém nejnovějším filmu Umělec 
(The Artist). Jeho prostřednictvím mu klade několik otá-
zek. Jak se má herec němého filmu, hvězdný předsta-
vitel mušketýrů, dobyvatelů a špiónů, zvyklý vyjadřovat 
se gesty těla a mimikou obličeje, stát hercem mluveného 
filmu? Má George Valentin (v podání Jeana Dujardina) 
opustit Hollywood nebo se přizpůsobit rozvíjející techni-
ce, kterou považuje za nevkusnou a opovrženíhodnou? 
Rozhodne-li se pro první řešení, přijde o finanční pro-
středky a především o milované prostředí studií, kulis 
a kinosálů. V opačném případě pomůže zastavit vývoj 
němého filmu, který je pro něj nejčistší a nejpřesnější. 
Georgovi má s rozhodováním pomoci začínající herečka 
Peppy Miller (Bérénice Bejo), která se jej snaží přesvěd-
čit, aby pokračoval. Obdivuje jeho talent, charisma, líbí 
se jí jako muž a snaží se mu oplatit jeho cenné rady 
a pomoc v nastartování kariéry. 
Že se George Valentin necítí příjemně, je evidentní. Jeho 
vzpouru proti slovům dokládají i jeho činy. Odmítá bojo-
vat o nové role v mluvených filmech a natáčí němý film, 
který si financuje sám. Kvůli krachu na newyorské burze 
ale přijde o úspory. Jiného krachu bezděčně dosáhne 
i v manželském životě. Se svou ženou Doris (Penelope 
Ann Miller) odmítá komunikovat. Ta na život v tichu rea-
guje také tiše – dokresluje manželovy fotky brýlemi, vou-
sy, boláky atd. Tato němá revolta je korunována tichým 
rozvodem po jeho filmovém neúspěchu. Producent Al 
Zimmer (John Goodman) je jeho dalším „protivníkem“. 
Byť pro něj byl George hlavní hvězdou, nepomůže mu 
v jeho nesnázích a naopak učiní novou hvězdu z Peppy. 
Se všemi protivníky se nakonec vypořádá díky třem po-
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mocníkům. Nejvíce si rozumí se svým psem, který jej 
nejenom doprovází na každém kroku, ale zachrání mu 
i život. Tento zvířecí hrdina je na scéně vždy, když je 
na ní i George. Stává se tak další hlavní postavou. (Jeho 
představitel Jack Russel teriér, jménem Uggie, má neje-
nom profil na filmové databázi www.imdb.com, ale byl 
po svém výkonu vtipnými kritiky označován jako kandi-
dát na Oscara v kategorii hlavní mužská role.) 
Druhým věrným pomocníkem je oddaný šofér, kuchař, 
komorník a přítel Clifton. James Cromwell do něj vdechl 
tolik oddanosti a upřímné touhy pomáhat, že nachází-li 
se George v jeho přítomnosti, divák se podvědomě uklid-
ňuje. Třetím elementem, který nakonec stojí na straně 
„dobra“, byť neúmyslně způsobil řadu Georgových pro-
blémů, je Peppy. Nikdy jej nepřestala milovat a nakonec 
mu pomůže překonat fobii ze zvuku. 
Celý film je závislý na výkonu představitele hlavní role Je-
ana Dujardina, který v mnohém připomíná Gena Kellyho. 
Nejenom svým vzhledem, ale také tanečním projevem, 
gesty, mimikou a nadšením a energií, které z něj čiší po-
každé, kdykoli se objeví na plátně. Když divák slyší jeho 
repliku: „Já jsem ten, na koho se chodí dívat. Nikdy mě 
nepotřebovali slyšet,“ věří, že nástup mluveného filmu 
by nemusel být jediným pokračováním vývoje kinema-
tografie. George svojí němohrou obsáhne nejenom celý 
stominutový děj, ale povyšuje němost na nejvyšší výpo-
vědní hodnotu. Díky Dujardinovi se z Hazanaviciusova 
díla nestává pouze fetišistické pokochání ve stylu „tak to 
bylo kdysi a nikdy už nebude.“ George ani celý film zvuk 
nepotřebují. Ovšem když jej režisér použije, divák jakoby 
spolu s ním objevoval nové cesty. V Georgově „zvuko-
vé noční můře“ je on sám fascinován, jak zní sklenička, 
když o ní zavadí hřeben, jak odsunutí židle, pád stolku, 
zvonění telefonu, smích nebo štěkot. Stejně jako on – je 
ohromen i divák filmu. Běžný zvuk, obyčejný a nepři-
pravený je pak výjimečný i děsivý, přesný i nepotřebný. 
Hazanavicius tak vytváří ostrý kontrast a dává divákovi 
Umělce další příležitost vybrat si, zda bude následovat 
George Valentina nebo Ala Zimmera. 

Michel Hazanavicius se tak ve svém (téměř) němém čer-
nobílém filmu navrací takřka o sto let zpátky. A tento 
návrat je proveden důsledně: úvodní titulky na šedém 
podkladu jsou postupně posouvány do orchestrální hud-
by. Následující seznam jmen herců a další tvůrců oddělu-
jí od jejich postav či funkcí ve filmu tečky. Žádné úvodní 
záběry na krajinu, kde běží titulky v některém z rohů 
plátna (jak dnes bývá zvykem). Další dění, černobílé 
a němé, doplňují občas repliky postav. Opět na šedém 
podkladu a až po herecké akci. 
Ne každý pohyb rtů herců je doprovázen vypsanými re-
plikami. Hazanavicius v těchto případech buď spoléhá 
na možnost odezírat ze rtů, nebo na fakt, že pro pocho-
pení postačí pohledy herců a především kontext, ve kte-
rém se situace odehrává. Tento přístup drží divákovy 
smysly stále v pozornosti a dává mu možnost vkládat 
hercům do úst svá slova, ale v souladu s příběhem. Tomu 
napomáhá i hudba francouzského skladatele Ludovica 
Bource, která je ódou na hudbu 30. let – jazz a swing. 
Dominují především dechové nástroje, tedy trubka, sa-
xofon a tuba, které doplňuje víření bubnů či švitoření 
smyčců. Hravé tempo klavíru, které George doprovází 
na začátku, postupně zpomaluje, těžkne a na závěr 
se vrací ke své lehkosti. Bource plynule střídá rytmy 
a přechází z nástroje na nástroj. Jednou hudba reaguje 
na dění na plátně, jindy herci odpovídají na její melodii. 
Vždy se doplňují a vytvářejí celek. 
Hovořit o „stroji času“, tedy přesném návratu k počát-
kům filmu příliš nelze. Tvůrce filmu ve 21. století si může 
vybrat, jakou technikou film natočí. Režisér 30. let měl 
své možnosti jasně dané. Pokud se mu dostalo šance 
přejít z němého filmu na mluvený, přijal ji a následoval 
jako další krok ve zdokonalování média. Opačný přístup 
by byl cestou zpět a zdržováním (nutného?) vývoje. Ha-
zanavicius se zde sice navrací do filmu 30. let, ale plně 
využívá moderní prvky, jak v práci s hudebním podkla-
dem, tak kamerou, střihem i postupem „film ve filmu“ 
(divák sleduje ukázky z Georgových děl a samotné natá-
čení toho nejnovějšího).
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Diskutovat nyní, po pěti Oscarech (pro film, režii, hlavní-
ho představitele, kostýmy a hudbu) a dalších oceněních, 
o kvalitě tohoto snímku by bylo nošením zvuku do sou-
časné kinematografie. Proč ale Umělce vidět? Proč dnes 
oceňovat němý film cenami a poctami? Možná protože 
do doby, ve které si nedokážeme představit filmové dílo 
bez slov, zvuků, ruchů, orchestrální hudby či písní, při-
chází nyní výtvor, u jakého nelze žehlit či jíst, od nějž 
nelze odbíhat a doufat, že nic neuteče. Nelze žvýkat 
popcorn a hrát si s brčkem u kelímku. Tento snímek si 
žádá stoprocentní pozornost, nutí zastavit se a vyžaduje 
vnímání, kterého nemusí být každý divák schopen. Kdo 
však vydrží, neuvidí jen výborně ztvárněný příběh zkla-
maného herce a začínající herečky, ale uvědomí si celou 
podstatu média zvaného film. Prožije atmosféru němých 
emocí, vychutná si nevídanou gradaci děje a odejde po-
hlazen, s blaženým úsměvem na rtech.

The Artist (Umělec)
Režie: Michel Hazanavicius
Scénář: Michel Hazanavicius, James Gleason, John Me-
ehan
Hudba: Ludovic Bource
Kamera: Guillaume Schiffman
Hrají: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, Ja-
mes Cromwell, Penelope Ann Miller, Missi Pyle, Malcolm 
McDowell a další.
Světová premiéra 15. května 2011, česká premiéra  
16. února 2012.

„Námět na novou hru? Co takhle „Hledám otce svého dítěte, 
zn.: Strávili jsme spolu jednu noc v roce 1970.“ (titulek uve-
řejněný na www.novinky.cz dne 6. ledna).“  
      (PH)

glosa
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Špatná zpráva pro Helenu V.

Krásná mladá dívka se zamiluje 
do poněkud opotřebovaného 

staršího muže. Kráska a zvíře - 
jak typické. Společně natočí pro 

webové stránky jistého časopisu 
sérii videí o jejich soužití, v nichž 

se primárně zaobírají svými 
intimními chvilkami. Onen 

archetypálně nesourodý pár si 
pak řekne své ano, pochopitelně 

za přítomnosti mnoha kamer, 
vystoupí v několika pořadech 

a napíše o tom všem knihu. 
Po dvou letech mediálních 

i soukromých radovánek dvo-
jice oznámí rozvod. V přímém 

přenosu silvestrovského pořadu 
jedné menší televize - kde 

jinde také podepisovat dohodu 
o finančním vyrovnání, že?!

Relativně běžný příběh bulvá-
rem zprofanovaného vztahu, 
chtělo by se říci. Ale co když 

je ta dívka vcelku inteligentní 
psycholožka a ten stařík kdysi 

poměrně schopný novinář? 
Co když časopis, který stál 

u zrodu jejich manželství 
a pravidelně informoval o jeho 

průběhu, není SuperSpy?
Zdá se, že se stejnou lehkostí, 
s jakou dělíme umění na vyšší 
a pokleslé, měli bychom odli-

šovat vyšší a pokleslý bulvár. 
Jenže je to vůbec možné? Nikoli! 

Bulvár byl, je a bude vždycky 
jen bulvár. Proč tedy v době, 

kdy někdejší Zlatá slavice 
svádí z paluby svého hausbó-
tu neúnavné bitvy s českými 

novináři, mají i seriózní média 
potřebu hlásat novinky z lož-

nice manželů X? A co víc - proč 
vcelku vzdělaní lidé po takových 

novinkách stále prahnou?
Člověk je zkrátka tvor zvědavý 
a ač nad bulvárem pohoršeně 

kroutí hlavou, bude kroutit dál... 
Špatná zpráva pro Helenu!

Klára Fleyberková

sloupek



31

fejkton

Utekl 
mi 

herec
Linda Dušková

Různí režiséři používají různé prostředky k dosažení růz-
ných výsledků. Někteří herce vytvarují zlehka jako turec-
ký med, jiní z něho umlátí máslo. Někteří herce diploma-
ticky dovedou tam, kam chtějí, aniž by si to uvědomil, 
jiní prostě hrají šachy a postaví figurku na E5. Co režisér, 
to metoda. Co herec, to reakce. 
Minulý rok jsem se zúčastnila dvou různých zahraničních 
stáží. Nejprve jsem strávila jeden semestr na pařížské 
Sorbonně a potom jeden měsíc na varšavské Akademii 
teatralne. Obě tyto zkušenosti se v něčem prolínají. Herci 
v obou případech měli ve společnosti poměrně vysoké 
postavení a brali se dost vážně. Zatímco ve Varšavě jsme 
narazili na to, že si herci nechtěli kousnout neoloupa-
né mrkve, Francouz zase potřeboval každou půlhodinu 
pauzu. 

Projekt Ma dame / Moje paní byl autorským předsta-
vením vycházejícím z tématu samoty. Té nejhlubší. Sa-
moty, pro které je nejpřesnější definicí spojení „být sám 
se sebou“. Během zkoušení, založeném na improvizaci, 
se objevil i důvod této samoty. Začali jsme zkoušet před-
stavení o životě muže, který má poměr s vlastní matkou. 
Byla to velmi osobní práce. Poslední blok (týden před 
premiérou) probíhal v Praze. A ne zrovna podle plánů. 
Francouzský herec se špatně soustředil, byl neustá-
le vyčerpán, necítil se v cizí zemi dobře, asi byl příliš 
sám. Tři dny před premiérou řekl, že kdyby projekt zá-
ležel na něm, premiéra by byla až za dva roky. Necítil 
se na toto téma dost vyspělý. Došlo mi, že tohle máslo 
si můžu namazat už leda tak na hlavu. Ale i přesto jsem 
herce po dlouhé diskuzi přesvědčila, aby druhý den při-
šel na zkoušku. Slíbil to.
Nepřišel. Zmizel. Odjel. Druhý den odpoledne mi přišla 
zpráva: „Ne t´en fais pas, je suis chez mes parents. - 
Neboj se, jsem u rodičů.“ Ještě ten večer jsem dostala 
e-mail od jeho matky. Je jí líto, že to „dobrodružství“ 
takhle špatně skončilo. Její syn tohle normálně nedělá, 
ale byl velmi zklamaný a nám oběma prý nezbývá, než 
se z toho poučit. Podepsáno: „Sa maman - Jeho mamin-
ka.“ 
Nevěřím vlastním očím. Možná došlo k nedorozumění. 
Francouz (24 let) sem tedy jel za dobrodružstvím! Aha! 
A my přitom zkoušeli divadelní inscenaci! Aha! Nezbývá 
než jen opravit nadpis: Neutekl mi herec. Utekla mi di-
vadelní postava.

„Dojem z Ma dame: Nejen ptáci odlétají do teplých krajin.“  
      (DK)

glosa
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reflexe

Japonská 
ochutnávka 

v podobě 
workshopu 

divadla 
kjógen

Hana Baroňová

V zimním semestru jsem se zúčastnila workshopu 
japonského divadla kjógen, který probíhal na Kated-
ře alternativního a loutkového divadla DAMU. Vedla 
jej Naoko Aoki, která vystudovala na Univerzitě Kejó 
v Japonsku. Tématem její magisterské diplomové prá-
ce bylo myšlení v českém loutkovém divadle. Od října 
2007 je studentkou na KALDu, kde píše disertační 
práci s názvem Struktura loutkového divadla a japon-
ská estetika. V rámci této práce připravuje inscenaci 
zdramatizovaného románu Samuela Becketta Murphy, 
která by měla být vytvořena pomocí principů divadla 
kjógen, kterému se učila u rodiny Ókury v létě 2011. 
A tak účastníci workshopu dostali nabídku podílet 
se herecky na připravovaném díle. 
Workshop probíhal po dobu jednoho měsíce (každý týden 
jedna hodina) a byl přístupný všem studentům DAMU, 
i přesto skupinu tvořilo včetně přednášejícího pouze 
pět lidí. První setkání bylo teoretické, následující už pak 
praktická, ale kvůli pracovnímu vytížení jsem se mohla 
zúčastnit pouze prvních dvou. Kjógen mě ale natolik za-
ujal, že jsem požádala Naoko Aoki o zvláštní soukromou 
hodinu, abych dohnala to, co jsem zameškala. 
Kjógen je žánrem japonského klasického divadla, který 
vznikl ve 14. století z náboženského rituálu. Jde o kome-
dii či frašku. Původně byl kladen mezi jednotlivá před-
stavení divadla nó1 pro odlehčení. Do začátku 17. století 
se kjógen předával pouze ústně, neexistoval v psané for-
mě, herci tedy mohli hojně improvizovat. 
Kjógen dělíme do tří základních skupin. První skupinu 
tvoří becukjógen, což je taneční výstup v blahopřejné 
hře divadla nó. Do druhé se řadí aikjógen neboli vsu-
nutý kjógen, se kterým se lze setkat v epickém shrnutí 
mezi první a druhou polovinou hry nó. Třetí skupinou 
je samostatný kjógen, jehož repertoár se dělí podle 
hlavní postavy na hry o líných pánech, o sluhovi, hry 
o ženách, ženiších, o mniších, démonech, hry o slepcích 
a rozmanité hry. Postavy se povětšinou snaží navzájem 
se napálit, hádají se, bojují spolu, ale nakonec se stejně 
usmíří, protože si uvědomí, že se potřebují. Text je plný 
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reflexe ironie, slovních hříček a parodie. Nejzásadnější pro di-
vadlo kjógen je jeho forma hraní, která je vždy stejná, 
a herec se ji musí naučit. Diváci tak rozumí znakům 
postav a jejich projevu. Jde o divadlo silně stylizované, 
kdy herci mluví velmi pomalu a se specifickou intonací. 
Kjógen také hojně využívá masek, které znázorňují po-
stavy zvířat, démonů nebo božstev. Po teorii zakončila 
Naoko Aoki první hodinu tím, že nám pustila záznam 
inscenace kjógenu2. 
Při druhém setkání se Naoko zaměřila na vzájemné po-
zdravení se, chůzi a také na zpěv kjógenu. Pro ten je ty-
pické a důležité vyslovovat hlásky přímo před sebe, snažit 
se je ze sebe vyrážet. Jde o pravý opak toho, co jsem 
se učila na herecké škole při jevištní mluvě, tedy mluvit 
směrem do oblouku, aby se náš hlas nesl místností. V kjó-
genu má své zákonitosti i pozdravení se, kdy si nejprve 
poklekneme, poté sedneme do dětského sedu a zpátky 
vstáváme přesně opačným způsobem. Poslední částí této 
hodiny bylo naučit se chůzi a základní postoj, při kterém 
jsou kolena mírně pokrčená, ruce položené na tříslech 
s lehce ohnutými lokty, tělo nakloněné dopředu. Pro chů-
zi je typické šoupání pat po podlaze. Z chodidla se nám 
stává jakási kolébka, přičemž nehoupeme tělem nahoru 
a dolů, ale jdeme rovně za svým cílem. 
Od pohybu jsme se dostali k předvedení nejrůznějších 
činností, například k pití saké nebo utrhnutí jablka 
ze stromu a jeho následná konzumace. Pro kjógen je při 
hraní typické pravidlo: pomalu - rychleji - rychle. Uvedu 
na příkladu. Má pravá ruka trhá imaginární jablko a při-
bližuje se s ním k ústům. Pomalu otevírám ústa a zaku-
suji se do něj, následuje druhé kousnutí, třetí navazuje 

rychleji než druhé na první. Jednání se zrychluje, až z ja-
blka zůstává jen malinký kousek, který se vejde do pusy 
a dá se spolknout. 
Poslední věcí, kterou nás Naoko naučila, bylo projevování 
emocí. Je těžké rozpoznat rozdíl mezi smíchem a pláčem, 
neboť zakřivení obličeje je u těchto dvou výrazů téměř 
stejné. Jediným odlišením je použití hlásek „chachacha“ 
pro smích a „jéjeje“ pro pláč. Vyjádření zlosti bylo nejvíce 
pochopitelnou emocí díky podupnutí si a výrazu hněvu 
v obličeji. Tou čtvrtou byla radost, která dle mého názoru 
spíše vyjadřovala neutrální výraz s radostným projevem 
ve slově. 
Workshop mi dal možnost nahlédnout do japonské di-
vadelní kultury. Ale jsme teprve na začátku a do hloubi 
divadla kjógen se dostaneme až během zkoušení insce-
nace v letním semestru. V tuto chvíli mi kjógen otevřel 
bránu zatím málo známého typu divadla a dal mi chuť 
do té brány vejít. 

1 Divadlo nó je hlavní forma japonského hudebního divadla, které je předváděno od 14. století. Jde o totální divadlo, 
kombinující hudbu, pohyb, slovo a masku. Divadlo nó je poetické, temné a vážné umění. Komickým protipólem je 
divadlo kjógen.
2 Inscenaci Houba uvedli Mansaku NOMURA a Mansai NOMURA v Tokiu v roce 1998. 
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reflexe

Reynek  
a La Chapelle: 
Ať v chudobě 
či blahobytu 

moje duše sní
Vít Pokorný

Dvě výstavy. Dva zdánlivě odlišné světy, které se protí-
nají v cirkulujícím bodě zvaném duše moderního člově-
ka. Reprezentativní výstava českého grafika a básníka 
Bohuslava Reynka (1892-1971) v Domě U Kamenného 
zvonu a obsáhlá přehlídka fotografických děl americ-
kého provokatéra Davida La Chapella (1963) v Galerii 
Rudolfinum. 
Reynek se programově odstřihával od přílišných kontaktů 
s vnějším světem. Umění u něj nikdy nestálo na prvním 
místě, a právě proto byl tento výjimečný český umělec 
odbornou veřejností „objeven“ až takřka na prahu sedm-
desáti let života. Jeho životním prostorem byl rodinný 
statek v Petrkově, kde žil jako vzorný hospodář a hlubo-
ce věřící člověk. V básních a grafikách nacházíme tento 
odraz mikroskopické částečky nekonečného kosmu. Svět 
chudý, vystavený drsným atakům přírody i vnější politic-
ké moci, avšak přesto všechno nikoli bídný. Práh bolesti 
těla a citů je v malířově oku oddalován mystickým zážit-
kem víry, která očišťuje mokvající rány civilizační morál-
ky. Reynkovo solitérství se odráželo i v absolutní nechuti 
zařadit se do nějakého estetického hnutí či umělecké-
ho směru. Surrealismus, který umění vládl v době jeho 
mládí, považoval za rychle pomíjející módní výstřelek, 
bez trvalejší výpovědní hodnoty. Obdivoval Rembrand-
ta, zvláště Holanďanovu brilantní práci s šerosvitem. Ač 
tedy slohově nezařaditelný, přesto u Reynka můžeme 
nalézt rysy expresionistického umění a ono soustředě-
ní na výraz, na erupci lásky i děsu ze života nikdy neo-
pustil. Jeho grafiky, vytvářené nejčastěji suchou jehlou 
a tuší, se skrze své jednoduše načrtnuté kontury postav, 
stromů a venkovských stavení zarývají hluboko do nervů 
diváka. Černá barva a přesně určené jádro smyslu kaž-
dého obrazu nás atakuje a nutí k vědomému přijmutí či 
odmítnutí ideje, křičící z grafického listu. Do černobílé 
strohosti je někdy nanesena barva červená, znak krve, 
zkombinovaný symbol utrpení i naděje. Ač to může znít 
pejorativně, Reynek je „angažovaný“ umělec, ale ve věci 
striktně duchovní a metafyzické. 
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reflexe Obsáhlá řada jeho Kalvárií, jehlou rytých popisů Kristova 
utrpení na kříži, zřejmě znamenala autorovu niternou 
terapii, která byla těžce zkoušená nacistickou okupací 
a posléze komunistickou kolektivizací. Nitro tiše muče-
ného člověka je jako v zrcadle obnažováno skrze rány 
Spasitele a expresivní výraz toho, kdo je nyní nejposled-
nější ze všech, ale jednou bude první. Autor a posvátno 
se pak v obraze smíchávají, a tak vedle kříže pobíhají 
psi z Reynkova statku, krajina Golgoty může upomínat 
na Petrkov, český venkov, prostor na první pohled nepo-
svátný. 
Reynek tím však dává na srozuměnou, že Bůh je všude 
tam, kde je život toužící po míru, po lásce, po naději, od-
nášející puch a špínu prvoplánové smyslnosti do věčné-
ho ohně. Jeho Kristus je pak tepem našeho srdce a pro-
stupuje i grafiky s nenáboženskou tématikou, jako jsou 
obrazy zimního Petrkova či jarní krajiny v jižní Francii. 
Bůh dýchá v kapkách tuše a jemný vánek jeho dechu v li-
niích a záhybech bobtná do velkého vnějšího významu 
díla, který je však prostý a jednoduše sdělný…
David La Chapelle v 90. letech minulého století spo-
luurčoval podobu módní a žurnalistické fotografie. 
Od skromných počátků se vypracoval na vyhledávaného 
zvěčňovatele největších celebrit showbyznysu od model-
ky Naomi Campbell po silikonovou guru Pamelu Ander-
son. Hoši, děvčata i pohlavně neidentifikovatelní jedinci 
s napumpovanou peněženkou se předháněli v tom, aby 
měli vlastní fotku od La Chapella. Autor sám přitom 
netvořil glorifikace „nesmrtelných“, ale skrze originální 
metodu pečlivé kompozice v každé své fotografii načrtl 
příběh, v němž více ironizuje, než oslavuje. Za všechny 
zmiňme opus „Ale já jsem vegetariánka“, na němž vidíme 
obnaženou Pamelu Anderson napadenou taktéž nahou, 
kyprou (v bocích, nikoli v prsou) ženštinou s nasazenou 
prasečí maskou. 
Jako má Reynek své kořeny v expresionismu, La Cha-
pellovy geny sytí široké zdroje Botticelliho renesance, 
Rubensova baroka, Dalího surrealismu či Warholova pop 
artu, tedy v podstatě celého novověkého malířství. Inspi-

race různými styly nám do hlavy nepříjemně vtlouká cosi 
o postmodernismu. Tam, kde Reynek elementární výraz 
klade do jediného gesta, nechává La Chapelle zaútočit 
křiklavou barevnost, z které až bolí oči. Jeho gigantic-
ká díla však nejsou skládačkou nahodilostí. Každý detail 
má své místo a je třeba říct, že mi není znám žádný 
současný výtvarný umělec s tak dokonalou schopností 
kompozice. 
Na počátku nového milénia se La Chapelle odvrací od slu-
žeb pro life-stylové magazíny a své umění vrhá do arti-
kulace dekadentního pocitu současného světa. Finančně 
i mravně obohacující zkušenost ze světa mocných z něj 
činí trpkého ironika, který kýč, falešnost módnosti, stylu 
a bohatství použije v boji proti nim samotným. Monu-
mentální díla jako „Potopa“,„Prám iluzí běsnící ku prav-
dě“ či „Dekadence“ již svým názvem asociují myšlenkový 
obsah, který má formu popkulturního spektáklu, plného 
barev, dokonale vyžehlených těl, drahých značek, umís-
těných však do prostoru rozkladu, kde místo honosných 
vil jsou nyní ruiny, motory automobilů polykají vlny vod 
a místo konzumního orgasmu zračí se ve tvářích před-
stavitelů naší dokonalé přítomnosti výraz děsu a otázky 
po smyslu toho, co se právě děje. Proč přichází zkáza? 
Čím jsme si to zasloužili? 
Obloukem od apokalypsy pak La Chapelle chvátá k sérii 
fotografií s křesťanskou tématikou, kde Ježíše předsta-
vuje jako „kluka z naší ulice“, nezařaditelného podivína 
s dlouhými vlasy, obklopeného učedníky – dealery, čer-
nošskými zlodějíčky a pasáky. V kontrastu s nadějí vy-
cházející z lůna bídy je pak obraz církve: tlustého kněze, 
trůnícího na hromadách zlata a nahých těl pohledných 
mladých chlapců, zjevně zbožných ministrantů. 
La Chapelle je nyní „angažovaný“ umělec, ale ve věci 
striktně duchovní a metafyzické. Forma může zmást. 
Je možné pracovat s kýčem a zároveň kýč kritizovat? 
Dějiny nás učí, že zcela určitě. Musíme však dokonale 
ovládat již výše zmíněné umění kompozice. Pop-artové 
tabletky slasti nejsou dílu ordinovány bez vědomí toho, 
že celek musí mít svůj duchovní, ale i estetický řád. Proto 
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reflexese La Chapelle učí u velkých malířských mistrů minu-
losti, aby však přes slavné Rubensovo rozmístění figur 
do tvaru písmene „s“ vyprávěl striktně a bez scestných 
asociací o dnešku. O naší dekadentní přítomnosti, která 
je prázdnou formou atletického těla s velkým penisem 
stojícího na kapotě potápějícího se Cadillacu v jedné z La 
Chapellových vizí apokalypsy. Toto tělo je ostenzí ztráty 
hlubšího smyslu dokonalosti, která se neodkazuje k ni-
čemu jinému než k sobě samé. V groteskním zarámování 
absolutní konečnosti však pro nás, diváky tohoto díla, 
nahé tělo s velkým penisem cosi znamená. Význam díla 
je prostý a jednoduše sdělný, ale…
Ale to samé nacházíme též u Reynka. Dokonce i onu iro-
nii a parodičnost, byť se to v posvátné expresionistické 
náladě černobílé tuše může zdát neuvěřitelné. Grafika 
zobrazující zrádného Ježíšova učedníka Jidáše, který 
se pod tlakem výčitek svědomí oběsil, na první pohled 
nevybočuje z řady děl s pietní křesťanskou tématikou 
(byť zpestřovanou motivy českého venkova). Chmurná 
podzimní krajina, v centru dění osudný strom. Provaz, 
jehož jediný konec obmyká krk ďáblova milence. Musíme 
se přiblížit až těsně k tomuto obrázku, abychom si všimli 
drobného, ale přitom zcela zásadního detailu. Pod stro-
mem je rozložený klasický tábornický stan s americkými 
nápisy a z něj vykukuje rozesmátý tramp. Velkolepá udá-
lost náboženských dějin se tu protíná se současným svě-
tem. S jeho komerčně-idealistickou tváří, v níž „návrat 
k přírodě“ je napojen na značkovou trampskou výbavu 
a pokleslý způsob oslavy pramáti přírody, symbolizovaný 
plechovkami piva, konzervou a cigaretami. Nepatřičný 
střet svatého s pokleslým zde vytváří metaforu silně ak-
tuální. Jidáš a tramp, příroda čistá a znásilňovaná (byť 
se vznešenými úmysly), vysoké a nízké v provázanosti, 
která cosi artikuluje. Zde si jsou Reynek i La Chapelle 
absolutně rovni. 
Avšak nejen to. Americký i český umělec se setkávají 
v tématu křesťanství jako jediné možné cesty z temnoty 
a nejistot fyzikálního světa, plného předpisů a zákonů, 
které ve výsledku nic netvoří. Osvícenské vize pokroku 

se usmažily v osvětimských pecích, anarchistická revolu-
ce 60. let minulého století byla požrána AIDS a zábavním 
průmyslem. Kam se utéct, když duše hladoví po naději 
a chce se milovat s absolutní jistotou jedinečnosti? Rey-
nek a La Chapelle nečiní z křesťanství fetiš, pouťovou 
atrakci, co vždycky splní toužebný efekt vzruchu smyslů. 
Jakožto velcí umělci své angažovanosti kladou překážky, 
pochybují, drásají estetiku až do masa. Čisté poselství 
jejich díla zůstává skryto a promlouvá k nám pouze 
v metafyzickém nádechu, který nelze zadržet v dlaních, 
dá se za ním pouze celý život utíkat. Unaveně padne-
me ve vteřině smrti, nad hlavou kříž naší nízkosti, chyb, 
ublížení. A proneseme modlitbu, která platí jak nám, tak 
celému lidstvu. Minulému, současnému i budoucímu: 
„Ať v chudobě či blahobytu moje duše klidně sní.“ Dvě 
výstavy, dva zdánlivě odlišné světy. Jediná cesta – naše 
tělo, naše duše, naše naděje v… lítosti nad možností, kte-
rá zůstala nedokončená.  

Bohuslav Reynek, Dům U kamenného zvonu v Praze, 
Galerie Hlavního města Prahy Kurátoři výstavy: Rena-
ta Bernardi a Pavel Chalupa
Výstava proběhla od 23. 11. 2011 do 29. 1. 2012.

Tak pravil La Chapelle, Galerie Rudolfinum, Praha
Kurátor: Otto M. Urban
Výstava probíhala od 7. 12. 2011 do 26. 2. 2012.
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reflexe

glosa

Proces 01 – 
Festival 

„nedokonalého“ 
divadla

David Košťák

První ročník klauzurního festivalu Proces nám naskytl 
příležitost pozorovat vývoj studentů KALD. Již svým ná-
zvem se událost netají tím, že prezentuje „nedokonalé“ 
divadlo – nehotové a stále se vyvíjející. Hodnotit tvůrce 
by proto bylo stejně tak liché, jako soudit chůzi dítěte, 
jež se učí prvním krůčkům, a nespravedlivé vůči snaze 
studentů, kteří se oproti katedře činoherního divadla 
prezentují i na samém počátku rozvoje svých talento-
vých předpokladů. Otevřené hodiny a klauzurní před-
stavení nabídly vhled do procesu tvorby a do tendencí 
výuky na této katedře.

Osobně mě nejvíce zaujala diametrální odlišnost tří růz-
ných adaptací jedné povídky Záležitost mužstva Granton 
Star Irvina Welshe. Tento klauzurní blok svědčí o důrazu, 
jenž se klade na tvůrčí individualitu studentů. Poslucha-
či druhého ročníku režie-dramaturgie obdrželi text bez 
původního závěru, na jehož základě měli vytvořit vlastní 
interpretaci příběhu. Mladík Boab je v jednom dni vyho-
zen z fotbalového týmu, vykázán z domova a opuštěn 
svou dívkou. Za svou nečinnost, s níž svůj osud přijímá, 
jej Bůh trestá metamorfózou v mouchu – „Seš jako já. 
Línej, apatickej pičus. Strašně mě to na mně sere, ale 
nemůžu se za to potrestat, dyž sem nesmrtelnej. Zato 
tebe potrestat můžu, kámo.“
Dramaturgický výklad Kateřiny Dudové se soustředí 
na narušení vnímání genderových stereotypů. Dochází 
zde k záměně pohlaví všech postav – z Boaba je fotba-
listka stranící se citových projevů, její přítel ji opouští pro 
nedostatek něhy a mezi rodiči má hlavní slovo matka, 
přičemž otec je ponížen do role submisivního otroka. Hr-
dinové se tak stávají oproti předloze plastičtějšími a pou-
kazují na posun současné společnosti, v níž se muži děsí 
vrásek a ženy závislosti na druhém pohlaví.
Druhá interpretace se příběhově (nikoli však tematicky) 
vzdaluje nejvíce. Peter Gonda diváky uvádí in medias res. 
Rodina u večeře vyčkává na transformaci, díky níž budou 
schopni přežít poslední chvíle lidstva. Počet účastníků je 
však omezený. Rodiče dávají přednost Boabově přítelky-
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reflexeni před ním samotným. Odmítají ho kvůli jeho odlišnosti 
(muší sosák je poměrně výrazný atribut), přestože sami 
nejsou žádným vzorem ctností. Nejvýraznějším tématem 
tohoto zpracování je pokrytectví. 
Kryštof Pavelka adaptuje povídku s důrazem na těles-
nost a pudovost. V jeho interpretaci spolu rodiče nepo-
krytě obcují, zatímco se cpou jitrnicí; policisté se popud-
livě oddávají agresivním výpadům a Boabova představa 
ráje je místo, kde jej přítelkyně uspokojuje na požádání. 
Společnost ztrácí morální zábrany, oddává se neřestem 
a Bůh nečinně přihlíží, již proto, že člověka stvořil k ob-
razu svému.
Různorodost jednotlivých klauzurních prací svědčí o au-
torském přístupu, k němuž pedagogové druhého roč-
níku režie-dramaturgie podněcují svoje studenty. Volné 
divadelní adaptace povídek jim umožňují nejen tříbení 
režijního rukopisu, ale i nalézání vlastních témat, jež 
mají pro autory výpovědní hodnotu. Herectví a režie 
samozřejmě nejsou zcela dokonalé. Hlavním přínosem 
festivalu je však možnost mapování vývoje, jímž studenti 
procházejí. Doufejme, že první ročník Procesu nebude 
také ročníkem posledním. Právě opakovaným vhledem 
do autorských dílen se opodstatní smysl festivalu a do-
volí nám umělecký vývoj studentů skutečně sledovat 
kontinuálně.

„Boršč je jako klauzury. Dáte tam vše dobré, zamícháte a nakonec je to 
poživatelné, protože je to teplé.“  
       (OŠ)

glosa
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reportáž

Divadlo 
Autenticity 

anebo 
Běloruské 

KGB 
z Moskvy 

v Praze
Walter Nagy

Moskevské divadlo Teatr.doc je vskutku pozoruhodným ex-
perimentálním souborem, jehož tvorba se vymyká „tradič-
nímu“ ruskému interpretačnímu divadlu. Metodologicky 
jeho tvůrčí proces vychází z verbatimu, který zpracovává 
autentické rozhovory s konkrétními lidmi. Galina Siňkino-
vá, herečka a režisérka divadla Teatr.doc, v rozhovoru pro 
časopis Ruskodnes (6. 11. 2007) uvedla, že tato metoda 
má herce navést k větší přirozenosti v jednání. Herec 
díky tomu zcela přejímá výraz, dikci a chování vybra-
ného člověka, který je prototypem dramatické postavy. 
Tvorba tohoto souboru takřka vždy dovede vyvolat živé 
diskuse o tom, co to vlastně „divadlo autenticity“ je 
a jakými prostředky se vymezuje vůči jiným činoherním 
divadlům. Zakladatel divadla Teatr.doc Michail Ugarov 
si metodu verbatim osvojil v londýnském Royal Court 
Theatre. Tamní režisér Stephen Daldry našel základní 
východisko pro dokumentární divadlo ve statích o he-
rectví od K. S. Stanislavského. Činnost divadla Teatr.doc 
lze označit jako tvůrčí, experimentální proces, jehož po-
etika primárně řeší politická a společenská témata bez 
ohledu na estetické ztvárnění. Metodu verbatim je mož-
né ve stručnosti označit jako jeden z projevů výzkumné 
metody oral history. V této souvislosti je potřeba zmínit, 
že oral history se v západním Německu začala používat 
v 60. letech, tedy v době, kdy se generace studentů zača-
la vyrovnávat s fašistickou minulostí svých rodičů (Otče, 
cos dělal za války?, zaznělo v roce 1968 na premiéře Ta-
boriho Kanibalů). Po založení divadla Teatr.doc (v roce 
2002) se záhy divadelní produkce z nenápadného mos-
kevského sklepa, jejich stálého prostoru, začaly častěji 
objevovat na mezinárodních divadelních festivalech. 

V Česku tento soubor vystoupil poprvé až díky iniciativě 
Divadla Archa 29. a 30. ledna 2012. Samozřejmě že uve-
dení ruské inscenace Dva v tvém domě v pražském di-
vadelním prostředí nelze omezit pouze na vnímání v di-
vadelně-historických souvislostech. Daleko zásadnější je 
společenská konfrontace inscenace Teatru.doc s praž-
ským publikem.
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reportáž Společenskou rezonanci potvrdily zejména diskuse, kte-
ré proběhly po obou představeních. Divadlo Archa na ně 
přizvalo představitele českého disentu Jana Rumla, Pet-
rušku Šustrovou a z organizace Člověk v tísni Lídu Vacko-
vou, která v rámci aktivit této organizace již dlouhodobě 
Bělorusko sleduje. Diskuse měly nejspíš referovat o situ-
aci v zemi s autoritářským režimem. Prakticky ale otes-
tovaly spíše reakce přítomného publika na dokumentár-
ní divadelní tvar, jenž v publiku silně asocioval vlastní 
vzpomínky a zkušenosti z období normalizace. Přítomní 
představitelé českého disentu nezahájili diskuzi úvahou 
nad aktuálními poměry v totalitním evropském státu, ale 
srovnáváním praktik StB s nynější běloruskou KGB. 

Takto koncipovaná diskuse potvrdila, že zkušenosti z nor-
malizačního ČSSR nelze vztahovat na aktuální politickou 
situaci v Bělorusku. Bývalé ČSSR bylo totiž na rozdíl 
od dnešního Běloruska součástí politicky vyhraněného 
tábora, což výrazně charakterizovalo jeho ideologickou 
podstatu. Nynější běloruský diktátorský režim se ale vy-
vinul až po rozpadu Sovětského svazu a spíše symboli-
zuje krach přechodu postsovětské země k demokracii. 
Je proto nutné opustit zaužívané stereotypní vnímání 
Evropy v kategoriích západní/východní, kdy pod ozna-
čením „východní“ se v podtextu myslí něco negativního. 
Jakkoliv Putinovo Rusko vnímáme jako problematický 
stát, tak tematicky provokující tvorba Teatru.doc doka-
zuje, že nynější Rusko je již jiná země než Sovětský svaz. 
To ovšem nelze říct o jeho západním sousedovi. 

Diskuse v Divadle Archa se omezily pouze na blíže ne-
specifikovatelné „povídání si“ o Bělorusku a všeobecné 
pohoršování se nad poměry v totalitním státě. Pokud 
bylo jejich záměrem primárně analyzovat politickou situ-
aci v Bělorusku a představení Dva v tvém domě mělo být 
pouze svědectví o tamních společenských poměrech, 
tak již jejich úvod se měl zaměřit na poznatky Lídy Vac-
kové a zážitky dvou přítomných běloruských běženců. 
To se ale ani v jednom případě nestalo. Vacková muse-

la totiž nečekaně diskusi překládat, protože pozvaná 
překladatelka to z nepochopitelných důvodů odmítla. 
Možná právě pod vlivem organizačních lapálií se Vacko-
vá omezila pouze na strohé popsání událostí - demon-
strací - po posledních běloruských volbách a politických 
zásahů do chodu univerzit. Přítomnost dvou mladých 
Bělorusů skýtala jedinečnou příležitost poslechnout si 
svědectví, do jaké míry může jedinec přistoupit k jisté 
formě „kolaborace“ s represivní státní složkou a kde 
tato míra již překračuje hranice schopnosti tolerance. 
Rozhodnutí člověka opustit svoji zemi i s vědomím, 
že bude muset snášet podmínky utečeneckého tábora, 
jistě předchází dilema, kterému můžeme porozumět, ale 
nikdy zcela pochopit. Mladí Bělorusové se navíc zmínili 
o dostupnosti internetu. Tamní společnost má přístup 
k internetu a tedy i možnosti využívat sociální sítě a do-
stat se k opozičním materiálům (i když internet do jisté 
míry podléhá místní cenzuře). Právě tato informace byla 
klíčová pro přesnější vykreslení rozdílu mezi dnešní situ-
ací běloruské společnosti a někdejší situací českosloven-
ské společnosti, a hlavně pro konkrétnější pojmenování 
stavu, kde si část společnosti navzdory agresivní státní 
propagandě uvědomuje absurditu Běloruska. To je podle 
mého esenciální rozdíl mezi oběma režimy. V Husákově 
Československu odpor proti režimu a odchod do disentu 
znamenal radikální vykročení z existujících společen-
ských struktur, odchod do undergroundu. V dnešním 
Bělorusku je však právě díky internetu a sociálním sítím 
situace jiná. Rozpor mezi politickým názorem a postave-
ním ve společnosti není tak radikální. Tento tematicky 
potenciál ale nebyl zcela využit.

Vzhledem k tomu že Teatr.doc uváděl u nás své „verba-
timovské“ drama poprvé, tak byl nepostradatelný i pro-
stor pro hlubší představení tvůrčího procesu při vzniku 
inscenace, tím spíš, že se diskuse směrem k běloruskému 
tématu neubírala. Inscenace Dva v tvém domě vznikala 
na základě rozhovorů členů Teatru.doc s běloruským 
opozičním kandidátem na prezidenta Vladimírem Někla-
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reportážjevem a jeho manželkou přímo v jejich bytě 2+1. V tom-
to prostoru, který manželé jistou dobu sdíleli s agenty 
KGB, pak bydleli i herci divadla Teatr.doc. Divadelníkům 
se navíc povedlo udělat rozhovory s bývalými agenty 
KGB. Tyto podstatné informace však v diskusi odeznívaly 
pouze v rovině jakýchsi indicií a nenacházely zpětnou 
vazbu ani v řadách iniciátorů diskuse ani v přítomném 
publiku. 

Diváci, který se do nedělní diskuse zapojili, se zabývali 
především scénou, kdy členové KGB poslouchají ruský 
opoziční rock. Proč přítomné diváky fascinovala zrovna 
tato scéna? Souvislost vidím především ve zdejších sna-
hách, které se zabývají tématy minulosti (například 
seriál ČT Vyprávěj). Ve skutečnosti pouze přinášejí čer-
no-bílý pohled na naši nedávnou minulost a upevňují 
řadu společenských stereotypů a mýtů. Záliba agentů 
KGB v opozičním rocku je právě jeden z autentických 
momentů inscenace, který černobílý pohled rozbíjí. Fakt, 
že u agentů KGB je tato hudba oblíbená, získali členové 
Teatru.doc v rámci zmiňovaných rozhovorů, takže po-
kud by v diskusi proběhlo jakési základní představení 
tvůrčích principů, tak by z ní odpověď logicky vyplynula. 
Totalitní aparát funguje daleko složitěji. To, že je někdo 
loajální vůči jakékoliv diktatuře, neznamená, že svému 
přesvědčení podřídí i svoje konzumní potřeby pop kultu-

ry. Také je mylná představa, že takový agent tajné policie 
začne pod vlivem rocku uvažovat opozičně. Sebereflexi 
vlastní totality jsme si však zjednodušili do snadné rovni-
ce hodní – zlí, rozumějte my-oni. Aktivity Teatru.doc však 
odkrývají daleko složitější mechanismus totality. 

„Nevyhnutnosť konca nemusí byť vždy Tragédiou!“

     (EK)

glosa
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studie

Nový cirkus 
jako

nejkrajnější 
divadelní 

alternativa?1

Vít Neznal

Tradiční cirkus by dnes asi málokdo označil za divadlo. 
Ačkoliv možná Paul Bouissac z torontské univerzity, o je-
hož sémiotickém zaujetí pro cirkus psal Ivo Osolsobě2, by 
byl jiného názoru. Nový cirkus se ale už k divadlu jako 
médiu programově hlásí nebo přinejmenším přiznává za-
ujetí některými divadelními postupy. Naopak současný 
cirkus se od něj o dvě desetiletí později odvrací a pokou-
ší se o nalezení vlastní identity, přesto mu však někte-
ré divadelní znaky nadále přísluší. Tato poměrně laciná 
zobecnění nám poslouží jako východiska pro zkoumání 
tendencí v současném myšlení o novém cirkusu.
Krátký exkurz do historie3 napoví, že první známky cir-
kusového umění se, jak dokládá například Ondřej Cih-
lář4, objevují ve starém Řecku. Nicméně se jednalo pouze 
o fragmentární jednotlivé disciplíny, které s cirkusem jako 
takovým neměly pranic společného. Masovější produk-
ci přináší až ve středověku kočovní kejklíři vystupující 
na veřejných prostranstvích5. Invaze tradičního cirkusu, 
jak ho známe dnes, přichází teprve koncem osmnácté-
ho století, tedy století, které přineslo radikální změny 
ve společenském životě (v našem kontextu jde přede-
vším o postupné konstituování zábavního průmyslu).
Tradiční cirkus se řadí k performativním uměním. Jeho 
sepětí s divadlem však není jen historickou nahodilostí, 
což nakonec manifesty nového cirkusu jen potvrzují. Ať 
už vezmeme v potaz prostorové uspořádání počátků tra-
dičního cirkusu, které vycházelo právě z divadelního ku-

1 Nový cirkus je sice terminologicky spjatý s obdobím od poloviny sedmdesátých let až do přelomu osmdesátých a de-
vadesátých let, nicméně přesto se s označením nový cirkus často setkáváme i u současných produkcí. Nový cirkus 
prošel a neustále prochází vývojem, který nechci opomíjet. Přesto se domnívám, že na mediální bázi splývá termín 
nového cirkusu s jeho pozdějšími mutacemi (devadesátá léta jsou dobou tzv. současného cirkusu, první desetiletí 
jednadvacátého století pak patří dnešnímu a momentálně se dokonce hovoří o čistém a dalších verzích). Nový cirkus 
mě zajímá jako fenomén a ačkoliv nastíním některé historicky podstatné momenty v jeho vývoji (a celém odvětví 
cirkusových produkcí od sedmdesátých let až do současnosti), mé teoretické závěry se budou odvíjet od pojmu nový 
cirkus.
2 OSOLSOBĚ, Ivo. Principia parodica: Posbírané papíry převážně o divadle. Praha: AMU, 2007, s. 238-240.
3který však nemá být glorifikací pozitivismu, ale spíš se pokouší o genezi základních historických momentů postulují-
cích tradiční cirkus jako performativní umění.
4 CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus. Praha: Pražská scéna, 2006, s. 12 - 13.
5 Op. cit., s. 15.
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studie kátka (a až později se rozvinulo v arénu), anebo vzpome-
neme třeba středověkých mystérií, jejichž součástí byla 
intermedia, případně klaunské výstupy jako archetyp 
dvou komediantů neschopných pořádně něco vyřešit.
Některá z akrobatických umění jsou tedy od nepaměti 
součástí divadla. Na mediální bázi jsou však tradiční 
cirkus a divadlo úplně jiná umění. Pro nový cirkus ale 
možná taková ortodoxní klauzule neplatí.
Nový cirkus, jak píše přední francouzský teoretik a his-
torik cirkusových umění Jean-Michel Guy, směřuje 
ke „sjednocení divadla, tance, hudby a cirkusu“6. Tato 
tendence je podmíněná už mnohokrát skloňovanou krizí 
tradičního cirkusu ve druhé polovině dvacátého století. 
Pascal Jacob shledává jednu z hlavních příčin této krize 
v rozvoji zábavního průmyslu (spjatého s fenoménem 
volného času), který je důsledkem estetické revoluce7. 
Jiným důvodem byly bezpochyby důsledky hospodářské 
krize, která způsobila krach mnohých slavných cirkuso-
vých rodů, anebo individualizace společnosti, což pro 
tradiční cirkus znamenalo postupné vyčleňování čísel 
se zvířaty. Martine Maleval například dále zmiňuje i krizi 
divadelního prostoru v šedesátých letech, která přinesla 
rozmach pouličního divadla8. Na této platformě se po-
sléze rozvíjí nové uvažování o cirkusových produkcích, 
oslabený tradiční cirkus se otevírá veřejnosti (vznikají 
školy a jiné instituce) a s tím přichází nová etapa ve vý-
voji cirkusu. Otázkou ale zůstává, jestli je nový cirkus 
“pouze“ rozvinutím tradičního anebo se tu objevil nový 

divadelní druh a jde tedy o rozšíření konstitutivních prv-
ků divadla9, nebo dokonce nový umělecký druh.

Z tohoto velmi povšechného historického ohlédnutí zře-
telně vyplývá, že divákům už nestačí estrádně laděné 
výstupy v manéži, a proto se nový cirkus snaží nalézt 
aktuálnější způsoby vyjádření, nové paradigma komu-
nikace s divákem. 
Vzhledem k tomu, že divadlo je trvale duální systém, je 
divák jeho konstitutivní složkou. Ačkoliv lze namítnout, 
že jakékoliv umění by bez diváka nemělo smysl a je to 
samozřejmě tvrzení pravdivé, divadlo by bez něj ne-
vzniklo jako médium. Nicméně třeba v případě výtvar-
ného umění není divák jeho fundamentální podstatou, 
dílo může existovat pouze v jeho artefaktuální rovině. 
Na mediální bázi ale divadlo nutně a neodvratně po-
třebuje diváka.10

A jak je tomu u tradičního cirkusu? Jeho základním pi-
lířem je dovednost, která je empaticky zakoušená divá-
kem. Estetično je až sekundární. Divák, který přihlíží tře-
ba žonglérskému výstupu, hodnotí žongléra na základě 
jeho schopností, úměrných náročnosti čísla. Oceňuje 
tak obratnost, postřeh nebo třeba i komičnost. Lepší 
žonglér je pro něj zkrátka ten, který dokáže žonglovat 
s více míčky nebo jinými předměty. Nejinak je tomu 
i u akrobacie, ať už se jedná o pozemní nebo vzduš-
nou. V jejím případě je pouze patrnější performativní 
charakter tradičního cirkusu. Divákovi stoupá adrenalin, 

6 GUY, Jean-Michel. Les arts du cirque en France en 2001. Paris: A.F.A.A, 2001, s. 19.
7 JACOB, Pascal. Le cirque: Un art a la croisée des chemins. Paris: Gallimard, 1992, s. 104-106.
8 MALEVAL, Martine. In GUY, Jean-Michel (a kol.). Avant-garde, cirque: Les arts de la piste en  révolutions. Paris: Autre-
ment, 2001, s. 47-48.
9 Nesnažím se o dogmatické systematizování, pouze se pokouším o vystihnutí některých podstatných rysů nového 
cirkusu. Zároveň se domnívám, že z tohoto pohledu lze podobně zkoumat i cirkus současný, který se sice k divadlu 
programově staví zády, ale s některými jeho principy stejně pracuje.
10 V tomto odstavci vycházím především z přednášek Jaroslava Etlíka.
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studiestrachuje se o zdraví a život akrobatů, ale paradoxně 
se dožaduje co nejnebezpečnějších výstupů.
Ačkoliv nový cirkus narušuje klasickou manéžovou poeti-
ku (Jean-Michel Guy připomíná kromě jiného „odmítnu-
tí zvířecích čísel, kruhové manéže nebo sledu čísel bez 
„logické“ spojitosti“11), neopouští přitom pochopitelně 
jednotlivá cirkusová umění. Ta se “pouze“ emancipují12, 
Pascal Jacob v tomto kontextu mluví o „teatralizaci cir-
kusových témat“13. Zároveň je upozaděná prezentace 
technické náročnosti jednotlivých umění a je kompenzo-
vaná jejich novou narativní funkcí. Noetika už tedy není 
nahrazovaná artistností. Jedná se v principu o novou 
dramaturgii, která zřetelně akcentuje určitou výpověď. 
Estetično už není sekundární, ačkoliv performativní cha-
rakter cirkusu je zachovaný. 
Obrovský divácký úspěch Výkřiku chameleona14 pak 
v roce 1995 ohlašuje s definitivní platností nové smě-
řování ve vývoji cirkusových umění. Jean-Michel Guy 
v tomto kontextu mluví o rozpouštění uměleckých dru-
hů do sebe, které se pokouší stvořit nové útvary, novou 
realitu.15 To nakonec potvrzuje i Jean-Marc Lachand, 
který namísto rozpouštění hovoří o „míšení“16. Současný 
cirkus, jak je tento nový trend nazvaný, tedy hledá svůj 
vlastní specifický jazyk17, který vychází především z do-
konale ovládané techniky jednotlivých dovedností vyučo-
vaných na desítkách cirkusových škol. Přesto ale stejně 
jako u nového cirkusu slouží jejich předvádění estetičnu 
s důrazem na umělecké zobrazení (postava, interpreta-

ce, choreografie, situace, metafora,…). Z pohledu divá-
ka se jedná veskrze o krajní akcentaci novocirkusových 
principů komunikace s publikem. Na mediální bázi však 
k tak radikálnímu rozchodu mezi novým a současným 
cirkusem nedochází. Proto budu nadále používat termí-
nu nový cirkus i pro produkce, které z historického hle-
diska spadají pod kategorii současného nebo popřípadě 
dnešního cirkusu. 
Na rozdíl od tradičního cirkusu vytváří (nebo k tomu při-
nejmenším směřuje) nový cirkus umělý (fikční, nepravý) 
svět, ve kterém herci – akrobaté představují osoby. S tím 
je spjatá i nově objevená potřeba režiséra a případně 
dramaturga. Už se nejedná o pouhé aranžování jednot-
livých výstupů, ale o ucelenou koncepci, která směřuje 
k určitému sdělení. 
Nový cirkus se nám tedy zatím jeví jako něco mezi cirku-
sem tradičním (především jednotlivá akrobatická umění 
pojatá jako herecká technika), performance (performa-
tiv, performativnost, fenomenální takovost, záměrná 
významová struktura) a řekněme kabaretem (specifický 
kontakt s divákem, montáž,…). To jsou jakési tři konstitu-
tivní prvky na mediální bázi nového cirkusu. 
Kabaretní prvky jsou například velmi patrné u nově 
vzniklého francouzského souboru Akoreakro. Inscenace/
podívaná s názvem Pfffffff18 spojuje akrobacii s živou 
hudbou, přičemž se v ní objevují s jedinou výjimkou 
samí muži. Tento fakt pak tvůrcům slouží ke kompozi-
ci jakýchsi archetypálních situací - dívka je očekávaná, 

11 GUY, Jean-Michel. Avant-garde, cirque: Les arts de la piste en  révolutions. Op. cit., s 17.
12 Op. cit., s. 11.
13 JACOB, Pascal. Op. cit., s. 106.
14 Původně klauzurní představení studentů CNACu mělo neuvěřitelný úspěch, 300 repríz ve Francii i v zahraničí. In 
MOREIGNE, Marc. Avant-garde, cirque: Les arts de la piste en  révolutions. Op. cit., s. 145.
15 GUY, Jean-Michel. Les arts du cirque en France en 2001. Op. cit., s. 19.
16 LACHAND, Jean-Marc. Avant-garde, cirque: Les arts de la piste en  révolutions. Op. cit., s. 138.
17 BRTNICKÁ, Eliška. Diplomová práce: Akrobatické jednání, s. 23.
18 AKOREAKRO, Pfffffff, premiéra 2009.
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studie o dívku je sváděný boj nebo se před ní muži jenom 
předvádějí. Výsledný tvar je v podstatě traktovaný jako 
sled určitých mikrosituací, které jsou metaforicky zobra-
zovány akrobatickými výstupy, přičemž jsou sjednocena 
ústředním tématem snahy upoutat pozornost. Divák je 
přitom svědkem i komplicem, divák se baví a pokouší 
se akrobaty motivovat k ještě atraktivnějším a nebez-
pečnějším číslům. Nicméně konstitutivní složkou je tu 
stále artistnost a hodnotícím kritériem zůstává i nadále 
dovednost. Proto se vlastně jedná spíš o nové pojetí tra-
dičního cirkusu, nové ve smyslu absence zvířat, absence 
klasické manéžové poetiky, ale zároveň pořád s domi-
nantní prezentací dovednosti.
Podobným dojmem působí i poslední produkce švéd-
ského souboru Cirkus Cirkör – Wear it like a crown19. 
Montážně komponovaná podívaná však nenabízí pouze 
velkolepá čísla prezentující syrovost a vlastně i surovost 
některých akrobatických výjevů (narážím na ostenta-
tivní žonglérská čísla s motorovými pilami), ale i řadu 
drobných situací, které vyobrazují odvěká lidská témata 
– lásku, nenávist, touhu a třeba odvahu. Jedná se o mo-
menty, kde je herecká akce vystavěná na akrobatickém 
jednání, ale toto jednání vytváří svébytnou situaci (nej-
více ve spojitosti s dveřmi na scéně, divadelním to prv-
ku…). Je tak hereckou technikou a nejde o demonstraci 
artistnosti. Právě v těchto sekvencích se Cirkus Cirkör 
odlišuje od Akoreakra. Režisérka a zakladatelka souboru 
Tilde Björfors také upozorňuje na to, že se pokouší na-

lézt nové způsoby uměleckého vyjádření, stvořit jakýsi 
svébytný čistý cirkus.20 Přesto však převládají momen-
ty, které zobrazují samotnou akrobacii (artistnost jako 
performativ) a tím odkazují spíš zase více k tradičnímu 
cirkusu, ač v novém hávu.
Oproti tomu zcela jiný tvar představují Daniel Gulko 
(Cahin – Caha), James Thiérée nebo třeba Compagnie 
XY. Obecně řečeno se tolik nesoustředí na artistnost, 
ale snaží se o výpověď (a naraci) skrze obraz, který má 
charakter montáže, vstupuje do prostoru a aktivizuje 
vícesmyslové vnímání u diváků. Podobným způsobem 
pracuje koneckonců i česko-francouzský soubor Décala-
ges, který vytváří velmi lyrické, až neoexpresionistické, 
scénické obrazy. 
Gulka a Thiéréeho navíc spojuje i vědomé využívání diva-
delních principů (činoherní herectví, dramatická situace 
nutící k jednání,…) a zároveň jakési snové roviny obrazů. 
V Gulkově REV21 je sen dokonce hlavním tématem (pro-
mítá se pak do většiny situací, za všechny zmiňme tře-
ba náměsíčnou chůzi po vysokých, kolmo vystavěných 
prknech). U Thiéréeho je pak sen spíše motivický, v La 
symphonie du Hanneton22 se jedná o úvodní pasáže 
probouzení nebo klidně jenom o láhev, ze které se nelze 
napít, neboť se její hrdlo stále hýbe. Oba navíc zřetelně 
akcentují dialog. U Gulka dokonce narativní strukturu 
inscenace REV tvoří slovo (v úvodu představené sny), 
Thiérée spíš ve své tvorbě tematizuje dialog jako feno-
mén – začátek Au revoir parapluie23 tvoří jakési taneční 

19 CIRKUS CIRKÖR, Wear it like a crown, premiéra 2010.
20 Op. cit., s. 15.
21 GULKO, Daniel, REV, premiéra 2010.
22 THIÉRÉE, James, La symphonie du Hanneton, premiéra 1998.
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studiepartie nápadně podobné sekvencím Piny Bausch24, které 
jsou metaforickým zobrazením komplikovanosti mezi-
lidských vztahů a právě dialogu. Zároveň Thiérée, coby 
dědic Chaplinovy tradice, vytváří velmi komediální situa-
ce vybudované na typu a herecké technice. Ačkoliv tedy 
oba pracují s montáží, akcentují jednání jako konstitu-
tivní složku jejich děl a i tím se přibližují divadlu. 
Compagnie XY se v duchu současného cirkusu soustředí 
výhradně na jednu akrobatickou disciplínu – pozemní 
(párovou) akrobacii. Le grand C25 je minimalistickým 
zobrazením jejího precizního provedení, kdy se vlastně 
jedná o specifickou hereckou techniku. Paralelu pak na-
cházíme právě u zmiňovaného tanečního divadla Piny 
Bausch, kde jí byl tanec, případně pohyb. A stejně tak 
se u Compagnie XY setkáváme s odvěkými tématy lásky, 
přátelství, něhy, ale třeba i důvěry. Vnímání těchto ob-
razů je ale pochopitelně odvislé i od zkušenosti diváka 
s akrobatickými výjevy. Pokud nikdy nic podobného nevi-
děl, bude jenom obdivovat dovednost artistů.
V případě Gulka, Thiéréeho a Compagnie XY jsou tedy 
patrné všechny tři konstitutivní prvky na mediální bázi 
nového cirkusu. Performance v jejich podání má dokonce 
často blíže k složitější struktuře zakoušení (a ontologic-
kého principu)26, ale to tentokrát ponechávám stranou. 

Nový cirkus se od tradičního neodlišuje tím, že by vyu-
žíval nové akrobatické disciplíny, ale snaží se převážně 
o ucelený tvar (naraci), který má v závislosti na akcenta-

ci divadelních/akrobatických prvků více či méně (vůbec)
divadelní charakter. Ačkoliv, jak tvrdí Kassabji, „současný 
cirkus neimituje divadlo a nesnaží se mu konkurovat. 
Snaží se […] nalézt své vlastní strategie“27, přesto to ne-
znamená, že nový i současný cirkus nemají občas k di-
vadlu velmi blízko.
Otázkou zůstává, jestli hlavní linie nového cirkusu (při-
čemž zde bychom právě už měli hovořit o současném, 
ne-li dnešním28) tkví blíže k Akoreakro a Cirkusu Cirkör, 
a tedy spíše nové verzi tradičního cirkusu, anebo jestli 
mainstream nového cirkusu představují Thiérée a Gulko, 
čímž by pomalu mohl aspirovat i na divadelní druh. 

23 THIÉRÉE, James, Au revoir parapluie, premiéra 2007.
24 Brigite Gauthier tyto momenty (například opakované upuštění tanečníka) v inscenacích Piny Bausch interpretuje 
následovně: „Její kresba člověka ve světě osciluje mezi láskou a ztrátou.“ In GAUTHIER, Brigitte. Le Langage choréo-
graphique de Pina Bausch. Paris: L´Arche, 2008, s. 105.
25 COMPAGNIE XY, Le grand C, premiéra 2009.
26 ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení: Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění. Divadelní 
revue 10, 1999, č. 1, s. 3-30.
27 KASSABJI, Dina. Le renouveau du cirque en France ou les hybridations du cirque contemporain. Université de Rouen, 
2003, s. 23.
28 Pojem dnešního cirkusu jsem nakonec ponechal zcela stranou, protože jsem sledoval spíše konstitutivní prvky 
cirkusu z pohledu jeho recepce

Pokud byste měli zájem se podívat na záznamy 
z některých novocirkusových produkcí, pak věz-
te, že 28. března od 18 hodin proběhne v Hallero-
vě sále komentované promítání. Bližší informace 
budou uveřejněny na našich internetových strán-
kách www.hybris.cz.
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dialogy

Všichni 
hrajeme 
divadlo, 

druhý díl
Vít Neznal

Letošní rubrika Dialogů patří výhradně problematice he-
recké tvorby. Po předešlých tematizovaných diskuzích, 
věnujících se režii a dramaturgii, se jedná o poměrně 
logický krok. Přesto je pochopitelně naším záměrem víc 
než pouze kvalitní dramaturgie časopisu (abychom toho 
slova hned použili floskulovitě). Rádi bychom, jak už 
jsme avizovali v minulém čísle, otevřeli diskuzi a nabídli 
čtenářům různé úhly pohledu na hereckou tvorbu nové 
generace. Po Katedře alternativního a loutkového divadla 
DAMU vám tedy předkládáme odpovědi herců z činoher-
ní katedry, kterým za ně tímto děkujeme.

Co nejvíce určuje vaši hereckou práci (text hry, režiséro-
va představa, scénografie,...)? A proč?

Anna Císařovská: Mou hereckou práci nejvíce určuje cel-
ková atmosféra přípravy inscenace. Činoherní předsta-
vení začíná u textu a režijně - dramaturgickém výkladu, 
samozřejmě i scénografický koncept je důležitou určující 
okolností. A pak už je hlavní vodítkem zkoušení: to, co 
kdo z týmu za podnět přinese, vloží do práce, nabíd-
ne, ozkouší - každý impuls herecký i náhodný může mít 
pod štítem celku své místo a svou roli. Čerpám ze světa 
kolem, ze sebe i z partnerů. Celkový obraz se každým 
dnem může obměňovat, prohlubovat - záleží na osob-
ním vkladu...

Pavla Dostálová: Myslím si, že složky, se kterými se pra-
cuje při vzniku inscenace, od sebe nelze oddělovat, pro-
tože teprve dohromady dávají celek. Stejně je to i u he-
recké práce: člověk si přečte text, vyvodí si z něj své 
vlastní témata, ovšem až režisér dá inscenaci jednotnou 
myšlenku a téma (pokud se shoduje s představou herce, 
tak hurá) - k čemuž mu napomáhá samozřejmě scéno-
grafie, zvuk, světla atd..

Nina Horáková: Moje práce na postavě asi nejví-
ce vychází jak z mojí vlastní představy, tak z před-
stavy režiséra. Nejlépe se mi pracuje tak, že při-
jdu na zkoušku už s nějakou konkrétní představou 
a s konkrétními nápady, které se buď režisérovi líbí 
a můžeme z nich dál vycházet, nebo mě režisér nave-
de na úplně jinou cestu, kterou se snažím si osvojit, 
zkonkretizovat, přijmout za svou a dál na ní pracovat. 
Je také pravda, že práci na postavě může hodně ovlivnit 
kostým a scéna. Proto se snažím už během zkoušení pra-
covat alespoň s náznakem kostýmu a rekvizit, což často 
ulehčí práci a vytvoří konkrétní představy, ale samozřej-
mě kostým samotný postavu nevytvoří.
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dialogy Anna Losová: Nejdůležitější je najít společnou řeč s reži-
sérem. Jsme oba na stejné lodi- on je kormidelník, herci 
posádka, scénografie loď a text je moře, po kterém plu-
jeme. Pokud vás režisér špatně vede, může se i sebelepší 
text proměnit v blábol. Samozřejmě to platí i naopak- re-
žisér může mít úžasnou vizi, kterou herec není schopen 
naplnit. Musí se někde uprostřed potkat. Ve finále jde 
vždy s kůží na trh herec. A jelikož studuji činoherní he-
rectví, je mým základním materiálem oproti alternativě 
text a práce s ním.

Tomáš Vaněk: Rozhodně text hry, který je, jak už to tak 
u činoherního divadla bývá zvykem, tím, od čehož se od-
víjí veškeré smýšlení o inscenaci a roli, následně před-
stava režiséra o inscenování a pak už „jen“ osobní názor 
a mé schopnosti a předpoklady pro autentické zvládnutí 
té postavy.

Zuzana Volavá: Nejvíc - moje momentální rozpoložení, 
inspirace, nálada, zkušenosti, text hry, režisérova před-
stava či nepředstava, připomínky kolegů, možnosti vy-
užití scény.

Kamila Šmejkalová: Mě nejvíce určují lidé, se kterými 
pracuji. Jestli to mohu takhle napsat. :) Jedno z nejbá-
ječnějších zkoušení ve škole byla práce na iscenaci „Nože 
ve slepicích“. Ewička Zembok, která si text vybrala a re-
žírovala, nám dala možnost setkat se s úžasným dílem, 
které jsme nikdo do té doby neznal a popravdě řečeno, 
prvotní zděšení jsme měli všichni :) Je to text pro tři 
herce. Takže jsme se víceméně scházeli na zkouškách 
všichni. Vytvořili jsme si mezi sebou silné vazby a do-
kázali si vytvořit tvůrčí atmosféru. A ač to zní jako klišé, 
tak „tvůrčí atmosféra“, kdy opravdu vzniká něco nové-
ho a zajímavého, není samozřejmost každého zkoušení. 
Jsem moc vděčná za tuto zkušenost. A doufám, že se ješ-
tě bude mnohokrát v mém životě opakovat. Takové přání 
nakonec :)

S jakými inspiračními zdroji pracujete při tvorbě role 
(osobní zkušenost, pozorování okolí, umění)? 

Anna Císařovská: Inspirací je celý svět. Náhoda - co člo-
věk zrovna prožívá, prožil, co slyšel, viděl, co v něm za-
nechá nějaký ozvuk, který rezonuje. Inspiračním zdrojem 
samozřejmě může být i zkušenost ostatních, už hotová 
představení, filmy. Nejde o „kopírování“, ale o naťuknutí, 
nabídku.

Pavla Dostálová: Já pracuji zejména s osobní zkušenos-
tí. Samozřejmě existují stovky situací, které jsem nezažila 
a doufám, že některé z nich ani nezažiji. V takovém případě 
mi pomáhají zkušenosti lidí z mého okolí. Dalším inspirač-
ním zdrojem je pro mě pozorovat chování různých typů lidí 
v různých prostředích. Také hledám informace v literatuře, 
odborných knihách (psychologie, Freud atd..) a v neposled-
ní řadě sleduji práci herců ve filmu nebo v divadle.

Nina Horáková: Pro mě je nejdůležitějším inspiračním 
zdrojem moje vlastní osobní zkušenost. V případech, 
kdy nemůžu vycházet z vlastní zkušenosti, pro mě byli 
největším inspiračním zdrojem herečtí pedagogové. Taky 
občas hledám inspiraci ve filmu. Pozoruji herce ve vyhro-
cených a dramatických situacích.

Anna Losová: Převážně osobní zkušenost- často ale na-
razíte na situace, kdy musíte ztvárnit na jevišti něco, 
s čím jste se nikdy nesetkali a co hluboce přesahuje vaši 
životní zkušenost. Jako například v Médee zahrát vraždu 
svých dětí a dopad na vaši postavu, když je vám 20 a ani 
netušíte, jaký pocit je mít dítě... tady se musíte opřít 
o intuici, nebát se v sobě hledat i to špatné, zlé a jestli 
vám k tomu pomůže obraz, hudba, dokument nebo ná-
vštěva psychiatrické léčebny, to je vaše věc.

Tomáš Vaněk: Především se snažím vycházet, jak jen je to 
možné, z osobních zkušeností. Ovšem je spousta věcí, které 
jsem neprožil, prožít nechci a někdy ani nemohu a přesto je 
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dialogymusím nějak zvládnou zahrát. V tom případě se snažím hle-
dat příklady v lidech, studovat situace, ve kterých se ocitli, 
z jakých to bylo důvodů, co cítili a pokud jsem dostatečně 
empatický a schopný tomu porozumět a pocítit to, jakože 
bych měl, tak to stačí a do role už se to nějak promítne. 
Pokud se tedy jedná o role lidské a lidským rozumem (ať 
už jakýmkoliv) pochopitelné. S těmi mám zatím největší 
zkušenosti. :-) Ale v zásadě, nejspíš, ať už bych hrál coko-
liv, vždycky bych v tom hledal lidský základ. Už jen proto, 
že absolutní transformace (třeba do psa) nejsem schopen.

Zuzana Volavá: Pozorování okolí, vlastní zkušenost, fil-
my, divadlo, hudba.

Kamila Šmejkalová: Mám ráda, když se mohu inspirovat 
všude možně. Např. při práci na Médee jsem si hledala růz-
né kresby a obrazy, které by ve mně vyvolávaly hrůzu, záro-
veň sílu a energii, krásu a děs v jednom. Potřebovala jsem 
se dotknout alespoň pocitově toho, kým Médea je. Nedoká-
zala jsem si pojmenovat, pochopit hlavou, její vnitřní svět.
 
Používáte některou z hereckých metod anebo jste si pří-
padně vytvořili vlastní? Jsou pro Vás herecké metody 
důležité?

Anna Císařovská: Na základě studia různých metod, 
impulzů od pedagogů, hereckého vedení má každý he-
rec svou vlastní metodu. Každý jsme úplně jiný, každý 
máme úplně jinou metodu zkoušení. Herecké metody 
jsou základní technikou, bez které bychom objevovali už 
objevené. Jsou pomocnou rukou, návodem, radou, ale 
poprat a nazkoušet roli musíme každý sám svou svébyt-
nou osobní prací.

Pavla Dostálová: Já osobně vycházím především z me-
tod Stanislavského, a to zejména proto, že role, které 
mám za sebou, jdou ruku v ruce s touto metodou. Větši-
nou šlo o věci realistické. Navíc mám pocit, že je nutné 
vžít se, pocítit a znát, aby byl herecký výkon autentický 

(ať mluvíme o věci realistické nebo vrcholně stylizova-
né). Nicméně se nebráním ani jiným metodám.

Nina Horáková: Nedržím se žádné konkrétní herecké 
metody. Samozřejmě se držím určité herecké konvence, 
ale každá inscenace potřebuje svůj vlastní herecký styl, 
který nejraději vytvářím společně s režisérem a herecký-
mi kolegy během zkoušení. Podle toho taky zvolím urči-
tou metodu, ze které budu při zkoušení vycházet.

Anna Losová: Ne, člověk si za dobu studia najde vlastní 
přístup ke zkoušení, který se ovšem vyvíjí. Často se s no-
vým režisérem úplně mění způsob práce, vnímání. Jedno 
představení můžete dělat v duchu Stanislavského, další 
inspirováni metodami M. Čechova, třetí čistě improvizač-
ně... Ale pokud jde o metody, bylo nesmírně zajímavé 
se pracovně setkat s takovou osobností, jako je Oleg 
Tabakov a porovnat později jeho styl práce např. se Ště-
pánem Páclem.

Tomáš Vaněk: Myslím, že žádnou metodu, tak jak jsou 
teoreticky popsány, nepoužívám zcela. Spíš jsem jimi 
částečně ovlivněn a asi největší inspirací (!) je pro mě 
metoda Stanislavského. Ale opravdu jen inspirací, pro-
tože tak, jak ji sám Stanislavskij popisuje, se už dnes 
málokdy dá v českém způsobu práce, ať už na divadle, 
ve filmu, nebo kdekoliv jinde, použít. Je ale důležité vě-
dět, co a proč říkám a myslet při tom.

Zuzana Volavá: Záleží na režii, stylu celé hry, nabídkách 
kolegů. Snažím se důvěřovat své vlastní metodě, která 
pramení z potěšení ze hry. 

Kamila Šmejkalová: Ve škole při studiu, už i na konzer-
vatoři, jsem se setkávala teoreticky s různými metodami 
a prakticky si mnohé vyzkoušela pod vedením pedago-
gů. A bylo to hrozně zajímavé. Ale jsem ráda, že jsme 
nikdy nebyli nuceni do nějaké určité. Bylo a je nám kla-
deno na srdce, že cestu si každý musí najít sám, protože 
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dialogy každý jsme jiný materiál. A jestli mám vlastní hereckou 
metodu? Mám určitý styl práce, ale hereckou metodou 
bych to nenazývala :)

Co pro vás znamená potlesk publika a reflexe kritiky?

Anna Císařovská: Potlesk je neosobním oceněním, pří-
jemným, však nekonkrétním, často zavádějícím. Reflexe 
a kritika už mluví konkrétně. Obě jsou důležité, ale ne 
fatální, herec musí mít síto: to, co si připustím, a z čeho 
se nechám dál poučit a to, co je pro mě nedůležité a ne-
budu se tím trápit. Největší radost mám, když někdo 
neangažovaný, neznámý projeví potřebu se k mému vý-
konu vyjádřit, poděkovat. A pak samozřejmě z ocenění 
lidí, kterých si hluboce vážím a respektuju jejich umě-
lecké cítění.

Pavla Dostálová: Ač to zní „klišoidně“, potlesk mě vždy 
přesvědčí, že veškeré trápení, které přináší zkoušení 
inscenace, stojí za to. A kritika? Pokud je konstruktivní 
a nejde jen o osobní útoky, pak je inspirativní a za kaž-
dou takovou jsem velice ráda.

Nina Horáková: Potlesk pro mě znamená něco až skoro 
„posvátného“. Myslím, že neexistuje slovo, kterým bych 
to nejlépe vystihla. Je to jakási směs pocitů- vděk, štěstí, 
oddych, pokora. Atmosféra potlesku mě pokaždé dojímá 
a to stejně tak, když potlesk dostávám, ale i rozdávám. 
Kritiku k představení si vždycky velmi ráda přečtu, ale 
většinou je to pro mě jen jeden z mnoha názorů. A když 
si například čtu kritiku k představení, které jsem ještě 
neviděla, tak mě rozhodně neovlivní v tom, zda mám 
nebo nemám představení navštívit. Vždy si vytvořím svůj 
vlastní názor.

Anna Losová: Potlesk je samozřejmě odměna- čím vře-
lejší a spontánnější je, tím větší radost udělá. Co se týče 
kritiky, mám poslední dobou pocit, že ji málokdo umí 
napsat. Nejde o kladné či záporné hodnocení, to je in-

dividuální názor recenzenta, ale o konstruktivitu a pří-
nosnost. Já recenze čtu, jsem zvědavá na hodnocení své 
práce, ale když se z recenze jako herec nic nedozvím 
(vyjma toho, že se popíše děj), je mi k ničemu. Mnohdy 
se stane, že musím s některými výtkami vůči mému he-
reckému výkonu nebo i celé inscenaci souhlasit- zpětná 
vazba je velmi důležitá. Pokud si objektivní kritiku při-
pustíte, posouvá vás dál.

Tomáš Vaněk: Divák je záruka naší existence a jeho po-
tlesk je neoddělitelnou součástí představení. Nedovedu 
si představit, že by na konci hry nezazněl potlesk, i když 
možné to rozhodně je :-). Podle něj se dá velice dobře 
poznat, jaké to představení bylo, je to okamžitá a cel-
kem jasná zpětná vazba. Častokrát ani nezáleží, jestli 
je hlediště plné nebo poloplné (i když ta první varianta 
je příjemnější a atmosféra, která jde z hlediště na jeviš-
tě, s tím častokrát velice úzce souvisí), ale na tom, jak 
se bude plácat. Písemné kritiky čtu celkem pravidelně 
pro stále ještě trvající pocit, že se z nich dozvím něco, 
co nevím. Ale ve většině případů zjistím, že jenom po-
pisují děj, který pochopili po svém, vyjmenují postavy, 
zkomolí jména. Když už se odváží rozebírat inscenační 
postupy a herecké výkony, vytknou, co můžou, protože 
to nepochopili. A mně pak nezbývá, než se jen zamýšlet 
nad tím, jestli to hraji nepochopitelně, což by mi snad 
ale někdo naznačil už během zkoušení, ne? Takových je 
opravdu většina, proto mluvím o nich, ale znám i pár 
osob, od kterých si rád přečtu recenzi, nebo vyslechnu 
názor, protože vím, že mi bude přínosem.

Zuzana Volavá: Zpětná vazba, polichocení, možnost za-
myšlení se, post-práce na roli, odměna či zklamání.

Kamila Šmejkalová: Když je potlesk zasloužený, je to bá-
ječný pocit. Je to pochvala. A po dobře vykonané práci, 
ji dokážu přijmout. V opačném případě a už jsem si to 
také zažila, jde o to jen vydržet. Jak říká náš pan Hrbek, 
děkovačka je součást představení. Tak úsměv a svižně :)
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interview

JAN BURIAN:
„Každou insce-

nací začínáte 
znova a každou 

inscenací mu-
síte dokázat, 

že jste schopen 
něco zajímavého 

o světě říct.“
Walter Nagy

Vedoucím KČD jste od roku 2001. Jak byste toto obdo-
bí popsal?
Na katedře činoherního divadla se věnujeme činoherní-
mu herectví, dramaturgii a režii. Chceme, aby se z našich 
absolventů stali herci, dramaturgové a režiséři profesio-
nálního divadla. Profesionalitou však nemyslíme nějakou 
instituci nebo to, že za svou práci dostanou naši absol-
venti finanční odměnu. Máme tím na mysli především 
kvalitu a schopnost něco sdělovat o tomto světě. Nebýt 
zaměřen pouze sám na sebe nebo na vlastní artistní 
předvedení. Nejlepším zhodnocením práce katedry je 
úspěšnost posluchačů. Podíváme-li se na naše poslucha-
če režie, dramaturgie a herectví, vidíme, že je mezi nimi 
řada zajímavých osobností. Ti, kteří u nás absolvovali 
před více než deseti lety, jsou už často šéfy divadel. Týká 
se to i současných absolvujících studentů, kteří nachá-
zejí uplatnění v oboru a kteří dělají zajímavé inscenace. 
Namátkou mohu zmínit například Dušana Pařízka, Mar-
tina Glasera, Štěpána Pácla nebo Dana Špinara, Honzu 
Friče, Lucii Málkovou atd.. 
Dalším pozitivem je, že se nám daří v rozumné rovnová-
ze obměňovat složení pedagogů. To znamená, že udržu-
jeme rovnováhu mezi těmi, kteří se osvědčili dlouhodobě 
a mezi novými osobnostmi ze střední generace. 
Pominout nelze ani naše zapojení do mezinárodní spolu-
práce a pravidelná setkání našich studentů se zahranič-
ními pedagogy. Dlouhodobě spolupracujeme se Školou 
- studiem MCHAT v Moskvě, se střediskem divadelního 
výzkumu AKTZENT v Berlíně, s komisí pro vzdělávání ITI 
UNESCO.
Máme kvalitní doktorandské studium a „náš ústav“ vy-
dává dnes nejkvalitnější divadelní odbornou literaturu.1

Můžeme říct, že na KČD se neustále rozvíjí kontinuita 
české činoherní školy? 
Co je to „česká činoherní škola“? Odpověď na tuto otáz-
ku je na delší rozhovor anebo dokonce na rozsáhlejší 

1 Poznámka: Ústav dramatické a scénické tvorby, ředitel ústavu prof. Jaroslav Vostrý.



57

interviewteoretickou studii. My se snažíme tradicí českého di-
vadla inspirovat a opírat se o hodnoty, které přineslo. 
Domnívám se, že tuto snahu lze vidět na složení sou-
časného pedagogického sboru, který tvoří především 
lidé s prokazatelnou uměleckou kariérou. Uveďme třeba 
z herců a hereček Janu Hlaváčovou, Evu Salzmannovou 
nebo Tomáše Töpfera, což jsou všechno osobnosti, kte-
ré prošly různými typy divadel, a něčeho evidentního 
dosáhli. Mají rozsáhlou divadelní zkušenost, hráli buď 
na malých, řekněme experimentálních scénách, a nako-
nec se dostali i na velká jeviště nebo spolupracovali 
s režiséry jako byl Alfréd Radok nebo Miroslav Machá-
ček. V tomto směru na tradici určitě navazujeme. Diva-
dlo se samozřejmě neustále mění, a proto musíme vždy 
přemýšlet o tom, co je v té dané chvíli opravdu živé. 
Katedra činoherního divadla funguje tak, že máme spo-
lečné cíle, které by naši studenti měli zvládnout. Jedná 
se o schopnost vyjádřit určitá témata, být dostatečně 
zajímavými lidmi a dosáhnout profesionálních a řeme-
slných standardů. K tomu vedou různé cesty, které si 
samozřejmě každý vedoucí ročníku se svým týmem pe-
dagogů volí individuálně. Jednoduše řečeno: Učit může-
te jenom to, co sám umíte.

Jak má podle Vás činoherní divadlo, tedy takové, které 
je založené na slově a dramatickém jednání, úspěšně 
čelit alternativním formám divadla, které staví přede-
vším na obrazech a výtvarné sugesci?
České činoherní divadlo prošlo od roku 1990 bouřlivým 
vývojem. Obrovský vliv sehrálo tzv. postmoderní diva-
dlo, které razantně vstoupilo na českou činoherní scé-
nu. Můžeme vést tisíc teoretických sporů, do jaké míry 
tyto projevy jsou, anebo nejsou činohra, ale náš přístup 
je v této souvislosti vlastně prostý. Nesnažíme se poslu-
chače učit poetiku nebo způsob vidění světa. My je mu-
síme pouze povzbuzovat a můžeme jim nabídnout jen 
to, co divadlo dosud vytvořilo. Můžeme je naučit učit se. 
Naším hlavním cílem je pomoct jim nalézt vlastní tvůr-
čí metodu. Jestli pak budou dělat poetický realismus 

nebo postmoderní divadlo nebo neonaturalismus (který 
se mimochodem dnes jeví jako daleko módnější směr, 
než postmoderna), je opravdu pouze na nich a přede-
vším na kontextu, v němž se pohybují. V tomto směru je 
katedra činoherního divadla mimořádně úspěšná. Když 
si dáme vedle sebe například Štěpána Pácla a Daniela 
Špinara, tak opravdu nelze říct, že mají stejný způsob 
divadelního uvažování, byť jsou ze stejné generace. Obě 
jejich cesty jsou však naprosto legitimní. Činoherní diva-
dlo má dnes v euroamerickém kontextu jiné postavení, 
než mělo v 19. století nebo v první polovině 20. století. 
Zkušení pedagogové vám řeknou, že pojmenování „či-
noherní“, „alternativní“, „nealternativní“, „postmoder-
ní“ jsou z hlediska výuky irelevantní. Člověk musí přede-
vším nalézt cestu sám k sobě jako kumštýř. Pokud je to 
možné, má se dozvědět maximum, aby do svých 40 let 
neobjevoval Ameriku. Potom může tvořit jak mu srdce, 
talent a Pán Bůh poradí.

 Lze ve výuce herectví vůbec mluvit o obecné pedago-
gické metodě?
Samozřejmě, že metody existují. Euroamerické divadlo 
prodělalo zásadní zlom na přelomu 19. a 20. století, 
kdy se s příchodem individualismu a individuální od-
povědnosti za tvorbu postavy jako obrazu člověka 
začal vznik metodologie herectví jevit jako potřebný 
a nutný. Divadlo začalo být z principu anti konvenční. 
Často se zapomíná na to, že to bylo právě toto období 
a období psychologického realismu, které přineslo de-
finitivně tuto tvůrčí svobodu. Samozřejmě že se tento 
proces nejrůznějším způsobem modifikoval podle toho, 
jak se proměňoval svět a umělecké výrazové prostředky. 
Stačí se podívat třeba na vývoj výtvarného umění, kte-
rý má na režii a divadlo nezanedbatelný vliv. (Divadlo 
je z jistého hlediska vlastně jakýsi audiovizuální obraz, 
který se pohybuje v čase.) V tomto období vznikl výraz-
ný základ, jenž je různými školami a kulturami tvořivě 
rozvíjen. Samozřejmě že i my máme nějakou vlastní zku-
šenost a možná i zbytky identity v českém, středoevrop-
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interview ském kulturním prostředí. Pochopitelně, že děláme to, 
co cítíme jako užitečné a inspirativní. V žádném případě 
na to neexistuje nějaký návod, a kdo se jej snaží najít, 
ten se vždycky zmýlí.

Při úvahách o výrazových prostředcích divadla se čas-
to hledají souvislosti například s metodami K. S. Sta-
nislavkého či B. Brechta. Člověk může snadno propad-
nout tendenci „škatulkování“....
Sám K. S. Stanislavský svoji metodu několikrát změnil. 
Měnili ji i jeho žáci. Vezměme si V. E. Mejercholda, M. 
Čechova a koneckonců i J. Grotowského, kteří v jistém 
slova smyslu byli žáky Stanislavského, pak o žádném 
„škatulkování“ nemůže být řeč. Vždy do toho procesu 
vstupuje tvůrčí praxe a talent pedagoga. Učit umění je 
vždy složité a my se nemůžeme bát přiznat, že učíme 
pouze to, co sami umíme. Jsme schopni předat jistou 
zkušenost a naopak nesmíme předávat návody. To by 
bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Když na DAMU učil 
pan režisér Evžen Sokolovský a když někteří jeho žáci 
byli - řekněme - slabší „nátury“, jejich talent nebyl tak 
přesvědčivý, tak se stávalo, že studium ukončilo sedm 
malých Sokolovských. Chovali se jako Sokolovský, tvářili 
se jako Sokolovký, jen jim scházel jeho talent. Tento pří-
klad samozřejmě můžeme nahradit jinými jmény. Tato 
cesta by však neměla žádný smysl. Nejlépe se učí žáci, 
kteří mají úplně jiný názor na svět než vy.

V souvislosti se K. S. Stanislavkým je zajímavé sledo-
vat, jakým způsobem dnes k jeho metodě přistupuje 
ruská divadelní kultura. Například moskevské divadlo 
Teatr.doc v mnohém čerpá z jeho stazí o herectví... 
V Rusku tuto metodu dále bohatě rozvíjejí i jiní – Anato-
lij Vasiljev, Jurije Alšic, škola GITIS, Oleg Tabakov, Ščukin-
ská škola. Ke Stanislavskému a jeho metodě se vrací 
i v USA, ve Velké Británii, v Maďarsku, Rakousku.
Na DAMU se momentálně účastníme výzkumného pro-
gramu, který se snaží popsat, co se s touto metodou 
za posledních více jak sto let stalo. S panem profesorem 

J. Vostrým a doc. D. Ullrichovou se chystáme na me-
zinárodní konferenci, kde budou probíhat workshopy 
a ukázky toho, kam v tomto směru jednotlivé herecké 
školy dospěly. Stanislavského metodu nelze úplně zopa-
kovat, protože jeho metoda vznikala v jistém dobovém 
kontextu. Herci tenkrát uměli něco úplně jiného, než 
umí ti dnešní. Tehdejší herci ovládali spoustu řemesla 
a postrádali vlastní tvůrčí přístup. Dnes máme často za-
jímavé osobnosti, ale málo řemesla. Celý problém se lec-
kde obrátil v pravý opak.

Jak byste stručně definoval talent? Dá se v krátké 
a emočně velice vypjaté chvíli přijímacích zkoušek sku-
tečně neoddiskutovatelně odhalit, kdo talent má a kdo 
nemá?
Talent je poměrně složitý soubor psychofyzických dis-
pozic a osobnostních vloh. Je to nutná podmínka tvor-
by, nikoliv však dostačující. Talent bývá různě zaměřen 
a většina lidí nějaký talent má. Zkoumáme tedy míru 
talentu a jeho zaměření. Velký talent poznáte u herců 
tím, že člověk má schopnost „vyzařování“. Nějak Vás 
osobně zaujme. Tělesně i psychofyzicky je uspořádán 
tak, že nemůžete od něj odtrhnout oči. U režiséra a dra-
maturga velký talent také vycítíte. Zajímavě interpretuje 
úkoly, uvažuje originálně. Samozřejmě, že přijímáme po-
sluchače, kteří mají nějaké (anebo zdá se, že by mohli 
mít) předpoklady pro další studium. Často jde o devate-
náctileté, dvacetileté lidi, kteří nejsou ještě dostatečně 
vyzrálí. Je to věc odhadu. Já si myslím, že na KDČ jsou 
dost přísné talentové zkoušky a dost sofistikovanou me-
todou uchazeče všestranně prověřujeme. Náš oblíbený 
bonmot však je, že studium na DAMU je pokračováním 
příjímacích zkoušek. Všem studentům v prvním ročníku 
ale čestně řekneme, že jsme je vybrali na základě něja-
kých dojmů. Pokud se s nimi rozhodneme dále nepo-
kračovat, není to z důvodů, že by byli špatnými lidmi, 
že mají špatný charakter, nebo se nám osobně nelíbí, 
ale protože jsme se u přijímaček spletli. Když tak o tom 
mluvíme, napadá mě, že celá umělecká kariéra je po-
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interviewkračováním přijímacích zkoušek. Každou inscenací za-
čínáte znova a každou inscenací musíte dokázat, že jste 
schopen něco zajímavého o světě říct.

V čem je výjimečná pražská herecká škola od jiných he-
reckých škol, jako je JAMU nebo VŠMU?
S VŠMU aktivně spolupracujeme. Osobně jsem v kontak-
tu s profesorem z katedry činoherního herectví Martinem 
Hubou, který na naší katedře vedl už několik workshopů. 
Mimochodem v minulé sezóně režíroval jednu z absol-
ventských inscenací2. 
KČD DAMU přesvědčuje kvalitou svých studentů. Stačí 
se podívat na počty lidí, kteří se k nám hlásí - na obor 
herectví se letos přihlásilo 350 uchazečů. Na umělec-
kých školách na západě se vždy ptají, kolik lidí se hlásí 
na daný obor, jaká je šance na přijetí a kolik lidí se uplat-
ní v praxi. My máme největší nepoměr mezi uchazeči 
a přijatými. Naši absolventi mají prakticky stoprocentní 
uplatnitelnost v profesi, kterou opravdu vystudovali. Ne-
vím, jestli se od ostatních škol lišíme, ale troufám si říct, 
že máme velkou důvěru jako kvalitní pracoviště.

V roce 2002 jste jako první český režisér pracoval v le-
gendárním MCHATu3. Jak se od sebe liší české a rus-
ké herectví, resp. jaký je podle Vás rozdíl mezi ruskou 
a českou divadelní výchovou na uměleckých školách?
Ruská výchova je ještě daleko přísnější. Studenti musí 
daleko více pracovat samostatně, protože jednoduše ře-
čeno v Rusku mají více talentovaných lidí. Konkurence je 
tam obrovská.
Největším zážitkem ze spolupráce s herci v MCHATu bylo 
to, že berou hereckou práci jako zodpovědnost za posta-
vu. Hereckou tvorbu chápou jako samostatný umělecký 
úkol, stvořit člověka v daném žánru, na základě tématu 
a dohody s režisérem. Herce vůbec neučíte hrát, čímž 
například velmi trpí české divadlo. Režisér u nás často 

věnuje více jak polovinu práce pedagogické činnosti, to 
znamená, že ty lidi učí, nebo jim pomáhá učit se, jak 
postavu zahrát. 
To v MCHATu vůbec neřešíte, tam se vlastně bavíte o té-
matu a o podobě inscenace. Herci vám to pak zahrají, 
a když vidí, že se kaboníte, tak to příští zkoušku před-
vedou jinak. Uvedu jeden přiklad. V mojí inscenaci hrála 
mladá herečka Jana Kolesničenko s asi dvou letou praxí. 
Hrála postavu cikánky, u které bylo velmi těžké přeložit 
ji do ruského kódu. Rusko je multikulturní země, kde 
žije hodně národností. Pravdivý kontext se velmi těžko 
hledal, aby vůbec pochopili, co je to za člověka, z jakého 
sociálního prostředí pochází a jaký je jeho typ myšle-
ní. Jana Kolesničenko opravdu na každou zkoušku no-
sila nejrůznější verze, od pohybu až po způsob mluvy, 
jiný tempo-rytmus projevu a jinou představu o konání 
v prostoru. V tomhle směru byla ta jejich připravenost 
nesrovnatelně větší. Myslím si, že je to v míře vnímání 
profesionality, že ve špičkových divadlech je vyšší...

Myslíte si, že to nesouvisí i s tím, že česká a ruská diva-
delní kultura je jiná?
Samozřejmě, že to s tím souvisí. Já mám rád britské 
a ruské divadlo. Mám za to, že to jsou dva typy diva-
dla, které mají určité kvality, které jsou naprosto patrné. 
České divadlo neustále „soupeří“ s divadlem německým. 
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že národní obrození 
bylo už dávno a že bychom mohli udělat krok do širšího 
evropského kontextu. Ruská divadelní tradice je samo-
zřejmě jiná. Vyznačuje se jiným vkusem a vnímání cito-
vosti. České divadlo je zase daleko silnější v práci s ironií 
a sarkazmem. Jsme schopni vidět věci s nadhledem. 
Umíme najít mezi věcmi souvislosti, které jsou daleko 
vtipnější a překvapivější. Máme obrovskou tradici v diva-
dle, které je již za hranicemi činoherního divadla - napří-
klad V+W, nebo Ivan Vyskočil. Tím se zpětně česká čino-

2 Poznámka: Inscenace A. P. Čechov: Tři sestry v režii M. Hubu měla premiéru 21. 2. 2011 v Divadle DISK.  
3 Poznámka: Inscenace P. Kohout: Nuly v režii J. Buriana měla premiéru 21. 12. 2002 v MCHAT v Moskvě. 
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interview hra inspirovala. Což se mimochodem negativně projevilo 
na inscenaci Nuly, kterou jsem režíroval v MCHATu. Tam 
to bylo nutno hrát s velmi stručným, zpravodajským sty-
lem a to se v reprízách ukázalo jako zcela nad možnost-
mi ruských herců. Tímto směrem nejsou vůbec schopni 
myslet. V tom je třeba ten velký rozdíl.

V současnosti se celospolečensky hovoří o nutnosti še-
třit téměř ve všech oblastech. Co užitečného podle Vás 
přináší společnosti divadlo a proč by se na něm mělo 
šetřit co možná nejméně? 
Člověk je člověkem, protože se stal „kulturním zvířetem“. 
Divadlo tady bylo dřív než jakékoliv ekonomické a poli-
tické systémy. Tyto systémy by nevznikly, kdyby si člo-
věk neuvědomil, že jeho duše i tělo má nějaké možnosti 
kultivovat se a reflektovat sebe i svět. Na počátku všech 
ekonomických systémů, šetření či utrácení je stejně kul-
tura. Naše argumentace je vždycky obtížná ve světě, kde 
hlavní prioritou, jak se zdá, jsou peníze. Prioritou lidské-
ho bytí však peníze nejsou. Člověk byl člověkem i v době, 
kdy žádné peníze nebyly a už tehdy měl potřebu vyjadřo-

vat se divadlem. To hlavní, co divadlo člověku přináší je 
zkrátka to, že se sejde nějaká společnost lidí na určeném 
místě, v určenou chvíli a společně prožívají svůj osud. 
Díky tomu si uvědomují, co vlastně v tomto světě zna-
menají. Já si nedovedu představit, že by společnost bez 
toho mohla fungovat. Jsem optimista, protože divadlo 
přežilo daleko horší režimy, než je tento.

Jaká je Vaše rada jakožto zkušeného umělce adeptům re-
žie, herectví a dramaturgie, kteří právě končí svá studia?
Celé studium je pouze příprava. Byl bych strašně rád, 
aby si uvědomili, že když odcházejí ze školy, jsou teprve 
na začátku. My jsme jim neposkytli nic víc, než způsob jak 
se dále učit poznávat sebe sama a hledat cestu k umění. 
Pokud si toto uvědomí, tak mají šanci být i úspěšní. Tím 
úspěchem ale nemyslím mediální úspěch a ceny v soutě-
žích a anketách, ale vlastní přesvědčení a pocit, že sdělu-
ji poctivě a opravdově, co si myslím a cítím. Jakmile mají 
pocit, že všechno už umí, tak je to s nimi špatné. Takže 
já jim vzkazuji: pokoru a pracovat!

„Padajú burzy! Prajme si niečo! Peniaze na divadlo?“  
     (MC)

glosa
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tvorba

V pasti
Rozhlasová hra. 

Autorka: Tereza Verecká
Osoby: 
Karel
Marcela
Anna
Jakub
Dědeček
Funebrák A
Funebrák B

Prostředí:
Ulice před domem – nakládání věcí do auta
V autě
Louka s potokem 
Silnice po bouračce – nakládání těl

Dopoledne v obci Rosička. Marcela a Karel se vypravují 
a vyráží na cestu. Jsou slyšet různé zvuky spojené s chvat-
ným nakládáním věcí do auta (otevírání a zavírání dveří, 
kufru, zvuky zavazadel). Hlasy se vzdalují a přibližují, pod-
le toho, jak se oba aktéři pohybují okolo vozu. 

Karel:  Tak pojď už, prosim tě!

Marcela:  Karle…? Vypnul jsi plyn?

Karel:  Jo! Prosim tě, kams dala tu tašku?

Marcela:  Jakou tašku?

Karel:  Jakou tašku! Tu s kočkama. Nevidíš, že to spad-
ne?

Marcela:  Jakou tašku? Přenosku, miláčku! Říká se „pře-
noska“! Je tam, co vždycky. 

Karel:  Kde „jako vždycky“?!

Marcela:  Jako vždycky! No Kájo, prosim tě, teď se najed-
nou ptáš, kam dáváme přenosku! Teď! Podívej, ta taška 
bývá vždycky tady. Vždycky tady. 

Karel:  Nebejvá. Nedávej to tak na kraj! Vždyť to spad-
ne! Kolikrát jsem tě, 
miláčku, prosil, ať nedáváš věci do vratkých pozic…. No 
pak se to tam má vejít. Zatracenej starej křáp! No jo ko-
čičky, – vždycky tady, vždycky tady. Jak u blbejch!

Marcela:  Je ti jasný, že takhle ty kočky budou zvracet?

Karel:  Ale tak budou zvracet, no. Beztak si s tim zača-
la ty. Koťata! Jako svatební dar! 

Marcela:  No když to dřív neřekli… Byly to jediný, co jsem 
tu takhle narychlo včera sehnala …Ještě jsem jim mohla 
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tvorbadát půl roku používanej kávovar nebo tři roky starou 
pekárnu.

Karel:  Když někomu oznámím, že se žením den před 
tím, mám bejt zticha i kdybych dostal starý holiny. Když 
někomu oznámím, že se žením den před tím, tak si žád-
nej svatební dar nezasloužím, tak si zasloužím leda na-
kopat!

Marcela:  …Doufám, že má aspoň ráda kočky. … Ježkovy 
voči! Počkej! Já tam mám ještě ten koláč!

Karel: Koláč. Jo. Koláč, koťata…chm! Skvělý!

Marcela:  Vzala jsem ještě ty jahody, co nám dali Růžič-
kovi. Ježkovy voči, jestli to maj takhle na rychlo, tak kdo 
ví, jestli bude vůbec nějaký občerstvení. A šlehačku ještě, 
tady, na… 

Karel:  Tak pojď už prosim tě. Auto jak prase, jak prase 
je to auto, jak prase. plácáme se tu už hodinu!

Marcela:  Jo, počkej, ták, dyť já už jdu. Tak můžem. (Auto 
nastartuje, zavřou se dveře) Ty, Karle, kde je Nývlt? Za-
vřel jsi Nývlta?

Karel:  No vidíš, Nývlt. Kočka pitomá…(vypne motor, 
oba vylezou z auta)

Oba:  Nývlte! Či či či! Nývlte! Č č č! ( začnou lézt 
okolo auta a hledají ztraceného Nývlta) Nývlte!

Karel:  Tak ho necháme venku. Je to vesnický kocour, 
ten to přežije - a rád. Č č č! 

Marcela:  Č č č ! Na, Nývlte! Ten bude ve stodole. Či či 
či. Hele, támhle je. Pojď sem, no kdo je náš kocourek? 
Jsme my veselej kocourek? No pojď sem, pojď, my tě 
tady pěkně zamkneme. 

Karel:  Má tam co žrát?

Marcela:  Jo. Tak můžem. (Karel nastartuje auto, to vyje-
de. ) Počkej! Zastav! Pletení!

Karel:  Cože?

Marcela:  Ježkovy voči, já jsem si zapomněla vzít pletení. 
Já tam jenom zaběhnu. 

Karel:  Ty ses snad úplně pomátla!

Marcela:  Tak, Můžem. (auto vyráží)

Karel:  Bože…(zapaluje si cigaretu)

Marcela:  Karle, nekuř pořád! Já nevím, že ty musíš po-
řád kouřit…

Někde jinde. Na polní cestě nedaleko lesa – přesněji 
řečeno uprostřed potoka ztroskotala se svým autem 
mladá dvojice. Jsou slyšet zvuky lesa a proudění vody. 
Každý pohyb osob okolo auta je doprovázen patřič-
ným šploucháním, jelikož obcházející se musí brodit 
vodou…

 Anna:  Ty si dobrej, ty si fakt dobrej!

Jakub:  Já vím. Promiň. 

Anna:  Prej, je tam zkratka, tudy to projedem….! Ten 
potok jsme vždycky brodili! Fakt dobrý!

Jakub:  Vždycky jsem to projel!

Anna:  Chápeš, že tohle je auto mý mámy! Chápeš to 
doufám. Zabije.mě.. ! Tak to zkus ještě jednou nastarto-
vat!
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tvorba Jakub: (zkouší to, ale podle zvuku je jasné, že marně) 
To je marný, v tom už je voda. 

Anna:  Ty jsi dobrej, ty jsi fakt dobrej!

Jakub:  No tak se to prostě rozbilo, no! Já za to nemů-
žu! Ti říkám, Fiatka to vždycky projela!

Anna:  A nemohl bys s tím teda něco jako dělat?

Jakub:  A co asi tak jako?

Anna:  No já nevim, něco! Něco jinýho, než tady sedět, 
a tvářit se jak debil, ne? Prosím tě, pust mě k tomu! (ot-
vírají se dvířka - řidič a spolujezdec si mění místa) Tak…
(Dívka se pokouší nastartovat, ale marně) Sakra! Sakra! 
Sakra! Fakt dobrý! Mě doma zabijou…! (Jakub se pokusí 
Annu obejmout, aby ji uklidnil…) Nesahej na mě! Nesa-
hej na mě, ty idiote, už nikdy na mě nesahej! ( …ovšem 
odnese to fackou..rozpačité ticho ) Promiň…já nechtěla…
mě to nějak ujelo… já jen, že….

Jakub:  To je v pohodě, pojď sem (obejme ji, dívka plá-
če) já jsem to prostě posral, promiň…

Anna:  Hmm….

Jakub:  Já jsem myslel, že je to tady ta zkratka, ale 
vono je to asi o trochu dál. Tam byl taky takovej potok… 
Jsme tam jezdili s našima. 

Anna:  S vašima…

Jakub:  To projedeš lesem na Mnich a odtamtud už je 
to přímo, nemusíš se motat všude těma…Najdem tu ně-
kde někoho a ten nás vytáhne a hodí do nějakýho servi-
su….Pocem, no…Šššš…

Anna:  Naši se zejtra večer vrátí a máma mě zabije, 
až zjistí, že tam to auto není, rozumíš, zabije!

Jakub:  To bude dobrý… tam to opravěj, vrátíme se zít-
ra nebo pozítří a všechno bude v pohodě.

Anna:  Musíme na tu svatbu. 

Jakub:  Šššš…na svatbu teď kašli…

Anna: … jdeš za svědka…

Jakub:  Hm…

Anna:  Mám úplně mokrý šaty. 

Jakub: Hm…tam musíme. To by byl průser. (vystupuje 
z auta) Necháme to tu, zamknem to, vezmeme si jen 
to nejnutnější, ten kávovar a dostopujem tam. Na místě 
najdeme někoho, prostě někoho, kdo nás odveze zpátky 
a odtáhne (nás). Zítra ráno to bude v servisu. Půjdem 
zpátky k silnici, to pude. 

Anna:  Mám úplně špinavý šaty….

Jakub:  To pude, pojď. Já ti to vezmu. Pojď…(zamykají 
auto a odcházejí)

Anna:  Ty jsi fakt dobrej, teda…

Zpět za do auta č.1 za Marcelou a Kralem. Ti se za-
tím nacházejí uprostřed nějaké vášnivé diskuze. Mohou 
se bavit, řekněme, o problematice radaru. Může jim 
k tomu hrát tlumeně nějaká hudba z rádia. 

Karel:  Ale ty řikáš prostě hlouposti, ty řikáš napro-
stý hovadiny. Ty říkáš, že ten radar není v zabydlených 
oblastech a já ti říkám, že je! A že tam neškodí a je tam 
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tvorbaléta. Tak dál,chci slyšet nějaký argumenty! Neříkej co si 
myslí…řekni mi..

Marcela:  Nech mě laskavě domluvit tu větu… 

Karel:  To není žádný cizí prostor, ani americký pro-
stor, to není…

Marcela:   Já jenom nevim jak ty to můžeš jako takhle 
cynicky obhajovat. O co ti jde?

Karel:  O co mi jde, o co mi jde! Tak o nic mi nejde, mě 
jde jenom o to, že ty nemáš..

Marcela:  Tss! Já mám! Já mám svůj názor! Já mám ně-
jaký svý informace, dyť ti to tady řikám sakra! A nekuř 
pořád!

Karel:  Ty to prostě jenom odmítáš, protože jsi slyšela 
jak to odmítá někdo jinej! Ty vůbec nemáš.

Marcela:  Ale mám, prosimtě , víš ty, co… Já nevim, že ty 
musíš pořád kouřit….Počkej, hele….

Karel:  Co?

Marcela: Zastav…zastav jim!

Karel:  Co?

Marcela:  Zastav! Okamžitě zastav! (auto prudce brzdí) 
Svezeme je, zacouvej k nim. 

Karel:  Ty si se snad pomátla! Jedeme na svatbu!

Marcela:  No co, co? Tak je kousek svezem, to nás neza-
bije. Kam asi jedou… tak oblečení…

Karel:  Bóže… 

Marcela:  …Kdy jsi naposled viděl stopaře v obleku? Jež-
kovy voči, zacouvej jim… (auto couvá, otvírá se okýn-
ko)

Jakub:  Dobrý den

Anna: Dobrý den

Marcela:  Dobrý den. Tak kam to bude?

Jakub:  Směrem na Červenou Lhotu. 

Marcela:  Jé! Tak to my vás můžem hodit až tam!

Karel:  Marcelo!

Marcela:  No co, co, co! Pojedou s náma, ty si taky mo-
rous, ti řeknu, to je strašný. (Ke stopařům) Byli jste už 
někdy na Červený Lhotě? 

Anna:  Ne. 

Jakub:  Já tam byl jenom jako malej s rodičema. 

Marcela: Tam je to krásný, na Červený Lhotě. Víte jak to 
tam vypadá? To je tam, jak točili tu, no tu…

Karel:  Zlatovlásku. 

Marcela:  Jo, tu. To byla hezká pohádka. Kdo to točil, ne-
víš? Nebyl to ten…ten…

Karel:  Janečková. Vlasta Janečková. 

Marcela:  No…

Anna:  Je možný, že tady něco mňouká?

Karel:  Jo! kočky! V kufru! To nemňoukaj, takhle zvracej. 
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tvorba Marcela:  Karle…! No a co tam vlastně máte v plánu v té 
Červené Lhotě?

Jakub:  Ale …kamarád se žení.

Marcela:  Ježkovy voči, Karle, to je náhoda, co? V kolik to 
má, a jak se jmenuje kamarád? My tam totiž taky jedeme 
na svatbu. Za synem. 

Jakub:  No, já ho vlastně znám jenom pod přezdívkou. 
Lidi mu vždycky, co já vim, říkali Šimša . Se mě zeptal, 
jestli bych mu nešel za svědka, tak…

Karel:  Chudák, tomu nepomůže, ani kdyby si vzal pří-
jmení nevěsty….

Jakub:  A mělo by to být nějak v půl třetí, myslím. 
 
Marcela:  No tak, to nebude náš Slávek, tam to asi jede 
jedna svatba za druhou na takovym hezkym zámku. 

Karel:  Nedovedu si představit jediný důvod, proč by 
zrovna našemu synovi někdo říkal Šimša. Zároveň si ne-
dovedu představit jediný důvod, proč by mu tak někdo 
neřikal…

Marcela:  A vy jste nějak chodili do školy s tím…Šimšou? 

Jakub:  No, my se vlastně známe jenom tak z interne-
tu.

Karel:  Pche!

Marcela:  … a to se znáte jenom z toho…toho Internetu 
a jdete mu za svědka? No vidíš, ty, to nebude on. To 
na Slávka nevypadá…

Karel:  Pche! A co na Slávka vypadá!

Marcela:  Viď…Den předem…

Karel:  No, právě. 

Marcela:  Náš milovaný syn nám totiž oznámil, že se bude 
ženit teprve včera večer. Naše dcera o tom už prý dávno 
ví, ale nám, svým milovaným rodičům to náš drahý syn 
oznámil teprve včera večer. To máte dar tady?

Jakub:  Jo…kávovar… na presso. 

Karel:  Cha! Aha!? (směrem k Marcele s výčitkou)

Marcela:  Ale prosím tě! Říkala jsem ti přece, že jim ne-
můžeme někomu dát půl roku starý kávovar! To máte 
starý, ten kávovar?

Jakub:  Co? Ne, proč? Nový.

Marcela:  Tak vidíš! Nemaj ho starý!

Karel:  Tím líp by se tam náš starej vyjímal!

Marcela:  Karle! Ty nemáš vůbec smysl pro tyhlety, ty…
zdvořilostní věci. 

Karel:  Zdvořilostní věci! Che!

Marcela:  Karla to totiž urazilo, že nám to Slávek neřek, 
viď Karle! (Ticho. Zvuk motoru) Co že jste se rozhodli jet 
stopem, takhle na svatbu, takhle ve slavnostním? Jež-
kovy voči, to vás nemohl někdo vzít, když jste ti svědci? 
Ženichova rodina? Ne? co?

Jakub:  (poněkud nesrozumitelně zamumlá) Se nám 
rozbilo auto.

Marcela:  Prosím?
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tvorbaJakub:  Se nám rozbilo auto tam kousek…

Anna:  Rozbilo…? Ts! Tak to seš dobrej! Houby rozbilo! 

Jakub:  Ale tak to už snad stačilo, ne? Už jsem se snad 
omluvil.

Karel:  A co to bylo za auto?

Jakub:  Oktavie. 

Marcela:  A co se vám s ním stalo? 

Jakub: Jsem chtěl jet zkratkou na Mnich. Taková pol-
ní cesta. Lesem. Jezdili jsme tudy, když jsem byl malej. 
A tam byl takovej malej potok…

Anna:  Malej potok! 

Jakub:  Rozlitej… On vypadal, jako že se dá projet…že je 
tam jako mělko a brod. A nedal, no…

Karel:  Vy jezdíte s Oktávkou přes potok?

Jakub:  No.. (ticho , motor)

Anna:  Ty seš fakt vůl! Seš fakt dobrej!

Jakub:  Hej! Nech toho!

Anna:  Naši mě zabijou!

Jakub:  Sakra, tak už toho nech! Mohli jsme jet vlakem, 
ale na to ty seš zase moc nóbl. No, ale hlavně, že seš dost 
chytrá.

Anna:  Mohli? Ty sis mohl jet vlakem! Já jsem na žád-
nou pitomou svatbu nechtěla. Já ne!

Jakub:  Aby ses ne…!

Anna:  Posera seš ty, Pitomče!

Marcela:  Ale no tak…

Anna:  Já jsem o žádnou pitomou svatbu tvejch pito-
mejch kámošů nestála. 

Jakub:  Jakejch mejch pitomejch kámošů? Jakejch 
mejch pitomejch kámošů? Jsou to snad i tvoji kamarádi 
ne?

Anna:  Jdi se vycpat! (motor, ticho) Já sem nikdy ne-
říkala nic takového, jako že nejedu vlakem! To byl tvůj 
nápad všechno! Jsi fakt to nejhorší, co mě potkalo!

Jakub:  Hele, tak víš co? Víš co?

Marcela:  Tak dost!

Karel:  Jo, vezmeme stopaře, bude sranda…

Marcela:  Ježkovy voči, není přece důvod se hádat! My 
se s Kájínem taky nehádáme, viď Karle? Člověk se nemu-
sí vždycky hádat. Jen počkejte, za dvacet pět let, to bu-
dou důvody! Ale ani tak se člověk nemusí hádat. Ježkovy 
voči, kam bysme došli, kdybychom se pořád jen hádali. 
Musíte být smířlivá a neurážet se. Neurážet se, to je to 
hlavní. Člověk nesmí myslet jenom na sebe. 

Karel:  Člověk na sebe nesmí vůbec myslet, jinak by ho 
ten druhej zabil…

Marcela:  (ticho, motor) A odkud vlastně jste?

Jakub:  Z Prahy.
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tvorba Marcela:  Ježkovy voči! Karle z Prahy! To je náhoda, co? 
My jsme tady kousek z Rosičky!

Karel:  Prosím tě, co to meleš, co je na tom tak úžas-
nýho? Jaká náhoda?

Marcela:  No z Prahy! Z Prahy jsou přece Verečtí! A Slá-
vek tam studoval! 

Karel:  Bóže!

Marcela:  A co tam v té Praze děláte?

Karel:  To je náhoda jak Brno, bejt z Prahy, to ti teda 
povím. Brno, Brno, velkoměsto, ale také krajské město 
jihomoravského kraje.

Marcela:  Ježkovy voči, co to plácáš? 

Karel:  To je přece básník Válek, zlatník z Opavy, ne-
znáš? To máš velký mezery, teda!

Marcela:  Mně to jenom tak přišlo zajímavý, že jsou z Pra-
hy jako Denis a Naďa, a doktorka Bendová a…

Karel:  A další milion lidí. 

Marcela:  (ticho, motor) No a co tam teda děláte? Ještě 
asi studujete, co?

Jakub:  No já studuju. 

Marcela:  A co?

Jakub:  Já dělám na fildě. Knihovnictví. 

Marcela:  Knihovnictví! Karle, slyšíš to? To je asi zajímavý, 
co? A vy jste spolužáci?

Anna:  Ne já dělám Gympl. 

Marcela:  Jo? Gymnázium? V Praze? A jaký?

Anna:  Josefskou. Gymnázium Josefská. 

Karel:  No! To je dobrý! Tam by to mělo bejt dobrý, 
ne? Tam měla jeden čas málem jít učit tady moje žena, 
ale nakonec ji nevzali, tak počítám, že je to tam pořád 
dobrý. 

Marcela:  Nevzali, nevzali…Já jsem tam nešla! Oni by mě 
vzali, ale já jsem tam nešla, protože jsem nechtěla odejít 
z Kolína. 

Karel:  Hm! Z Kolínský základky…

Marcela:  Já náhodou umím učit. Já umím učit a výbor-
ně. Nikdy jsem neměla problém s žádným žákem (pláče) 
Vůbec nechápu, proč se ty pořád musíš navážet do mé 
práce! Tohle už se nedá vydržet!

Karel:  Prosím tě, nech toho! 

Anna:  No, já bych chtěla jít taky na knihovnictví…

Marcela:  Tohle se nedá vydržet, jak ty mě podceňuješ! 
Myslíš si snad, že ty děláš něco prospěšnýho? Celý den 
neděláš nic! Seš naprosto neschopnej, a mně se směješ, 
že jsem učila na v Kolíně na druhém stupni! Považovali 
si mě tam!!!

Karel:  Začínáš bejt jako tvoje matka, zkrať to. 

Marcela:  Ty si myslíš, že jako zkrachovalej nakladatel jsi 
něčemu prospěšnější? Sám nic nedokážeš a ještě mi vy-
čítáš, že jsem pedagožka! Já nevím, ale tvoje matka…
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tvorba Karel:  Prosím tě, mojí maminku do toho netahej! Já 
nevím čí matka nám v noci vyjídala ledničku a nakonec 
nám v obýváku natáhla brka, takže jsem ani nemoh do-
spat! No moje ne! No moje ne!

Marcela:  Jak můžeš…! Takhle… ! (k Jakubovi a Anně) Slyší-
te to? Slyšíte to? A tohle to já mám denně. Tohle je pořád!

Jakub:  My že bychom možná radši měli tady…

Anna:  Třeba tady někde by to šlo…

Karel:  Moje maminka na rozdíl od té tvojí, zůstala 
tam, kde byla a do ničeho se nám nepletla. Zato tchýně 
byla všude. A všechno ji přišlo nesmírně zajímavý! Tohle 
je vajíčko? No to je zajímavý! Tohle má bejt večeře? No 
to je zajímavý! Ty jsi zkrachoval, ale ne, no to je zajímavý! 
Ty mi taky s tim svým úžasem lezeš krkem. Jsi úplně jako 
ona! I tak vypadáš! Akorát ona pořád neříkala ježkovy 
voči, což je to jediné dobré co o ní můžu říct!

Marcela:  Jistě, že jsem jako moje matka! A takovou sis 
mě taky vzal, to ti řeknu, takovou sis mě taky vzal! To si 
pamatuj!

Karel:  To si teda vzpomínám! A do smrti budu vzpo-
mínat! 

Jakub:  My bychom možná vážně radši vystoupili tady, 
kdybyste dovolili, viď?

Anna:  No. My bychom klidně…

Marcela  (k oběma stopařům) Kam byste chodili? My 
vás odvezeme až tam. 

Anna:  No,..abychom vás nerušili… Tady třeba by to šlo. 

Jakub:  Nebo tady…

Marcela:  Ale co byste nás rušili? Jen klidně seďte. Co 
byste se trmáceli s někým dalším…To my si takhle poví-
dáme. (ticho motor) Brát sis mě teda fakt nemusel! Já 
se tě o nic neprosila! 

Karel:  Brát jsem si tě předně neměl!

Marcela:  Tys to prostě jenom nezvládl! Ty seš totiž 
neschopnej! Naprosto neschopnej! Vždyť ty nejsi ani 
schopnej zjistit, s kým se tvůj syn žení! Ty seš takovej 
otec, že vlastní dítě ani nepovažuje za důležité ti prozra-
dit s kým a kdy se žení!

Karel:  Hlavně že tobě to řekl! Dokonalá matka!

 Marcela:  Já, jako blbá, celej den doma uklízím, 
dělám ti služku a slyším nějaký slovo vděku? Mám něja-
kou oporu? Beze mně bys shnil! Vždyť ty nejsi schopný 
ani zapnout pračku, Karle! Vždyť ty nejsi schopný ani 
vytřít! Ani se mnou spát!

Karel:  Co to sem taháš…?!

Anna:  My bysme, ale opravdu rádi vystoupili! Můžete 
nám prosím tady zastavit?

Jakub:  Už je to kousek, to dojedeme….

Marcela:  Tady nikdo vystupovat nebude! Rozumíte? Ne-
bude! (k Karlovi) Ty by sis měl rozmyslet, co říkáš! Ty seš 
někdy tak necitlivej! Ty seš takovej hajzl na lidi, tak zlej, 
že nevim! 

Karel:  Ještě, že ty jsi klidná…

 Marcela:  Já se aspoň snažím pomáhat lidem. 
A co děláš ty? Mojí matku kritizuješ, že se o všechny sta-
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tvorba rala, a kdy ty si naposledy udělal pro někoho něco dob-
rého? Ty prostě nemáš srdce! Ty nemáš city! Ty nemáš 
toleranci k lidem! Kdybych tě neupozornila tady na ty 
dva, jak tam stáli u tý krajnice tak by sis jich ani nevšiml. 
Kdybych tě nepřesvědčila, abys jim zastavil, tak bys jim 
ani nezastavil! Kdys naposled sám od sebe někomu po-
mohl? Kdys naposled udělal něco pro bližního svého?

Karel:  Takže já bych nezastavil?

Marcela:  Nezastavil. 

Karel:  Nepomohl?

Marcela:  Nepomohl. (ticho motor) Ty si ničeho nevší-
máš, ty se nad ničím takovým, nad tou možností ani 
nezamyslíš. Podívej se třeba támhle toho starýho pána, 
támhle u krajnice. Vidíš ho, jak se belhá? Umíš si ty vů-
bec představit, jakej on měl těžkej život? Co musel třeba 
tenhle člověk konkrétně všechno zkusit? Přemýšlel jsi 
o tom, že bys mu mohl nějak pomoct?

Karel:  Nezastavil, já že bych nezastavil, jo?

Marcela:  Ano Karle, nezastavil. (ke stopařům) On by si 
vás snad ani nevšimnul, on by vás tam prostě nechal…

Karel:  Nezastavil, jo? (Auto prudce brzdí a couvá, Ka-
rel si mumlá) Nezastavil…

Jakub:  My bysme teda šli…

Karel:  Sedět! Všichni! Všichni budete sedět a pomá-
hat!

Marcela:  No Karle!

Karel vystoupí z auta a hovoří se starým mužem u sil-
nice

Karel:  Dobrý den! My vás někam svezem! Kam chcete 
svézt?

Stařec:  No to ste hodný, ale já nikam nepotřebuju! Já 
jdu jenom tady kousek. 

Karel:  My vás tam hodíme…

Stařec:  No ale vážně, to si nedělejte starost, já to dojdu 
pěšky, vždyť já bydlím tady hned na začátku vesnice. 

Karel:  A já vám říkám, že vás někam svezem!

Stařec:  A já vám říkám, že nechci!

Karel:  Chcete! My vás svezem!

Stařec:  Nechci!

Karel:  My vás zkrátka odvezeme domu! My vám po-
můžem!

Stařec:  Au! Pusťte mě, mordyje! Co to děláte! Nechte 
toho! Tohle je únos! Pomoc! Pomoc! (stařec je naložen 
do auta, na zadní sedačky vedle Jakuba a Anny, Karel 
se vrátí na místo řidiče, auto odjíždí) Pusťte mě ven! Já 
na vás zavolám policii! Pusťte mě!

Marcela:  (Ke Karlovi) Ježkovy voči, Karle!!! Já tedy vů-
bec nevim, co ty to tady provádíš!

Stařec:  Já vyžaduju, abyste mě nechali vystoupit! Mor-
cec hadry, já vyžaduji, abyste mě okamžitě nechali vy-
stoupit!

Karel:  Já umím pomáhat! 

Anna:  No ale, tak to přece nemůžete takhle! Takhle 
proti jeho vůli!
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tvorbaMarcela:  Ježkovy voči, Karle, okamžitě toho pána pusť. 
(ke starému pánovi) Omluvte prosím manžela, on si vás 
s někým spletl… 

Stařec:  Já vyžaduju, abyste mě okamžitě pustili! Hul-
váti jste! Zavolám na vás policii! To je vodnešení! Oka-
mžitě zastavte!

Karel:  Nepřichází v úvahu! 

Jakub:  Vy jste se naprosto zbláznil! Nechte nás vystou-
pit, okamžitě nás nechte vystoupit!

Karel:  Stopoval!

Jakub:  Prosím vás, jaký stopoval? Vždyť ten člověk 
normálně šel podél krajnice? Jaký je tohle stopoval? Vy 
jste šílenec!

Stařec:  Já vyžaduju, abyste mě nechali vystoupit! Kampa 
mě to vezete? Já vyžaduju, abyste mě okamžitě pustili. 

Marcela:  Ježkovy voči a co s ním chceš dělat? Co teď 
tady s tím člověkem chceš dělat?

Anna:  Zastavte! To nemůžete!

Karel:  Proč pánovi něco nenabídneš? Copak tě to 
matka nenaučila? Pán si teď dá jahody,nebudem je sušit 
až na svatbu, dej to sem, tak, a šlehačku, tady. 

Anna:  Pozor! (ozve se troubení, jak se auto vyhne 
srážce s jiným autem)

Marcela:  Ježkovy voči, Karle, dávej prosím tě, pozor!

Stařec:  Já nic nechci! Pusťte mě! Krucifiks! Kampa mě 
to vezete? Já vyžaduju, abyste mě okamžitě nechali vy-
stoupit!

Marcela:  Karle!

Karel:  Pánovi by se jistě hodily i nějaký peníze! Tady. 
Tak, tady je moje peněženka. Vemte si ji celou, tady nate! 
Tak! Celou!

Jakub:  Vy jste fakt magor!

Karel:  Není to málo? Je, co? No tak tady – Marcelo, 
počkej, dej to sem – Tady je ještě ženina peněženka! Ona 
je svatá žena, ona se moc ráda dělí s potřebnými!

Marcela:  No Karle?!

Karel:  Tady mladí vám jistě dají taky nějaké peníze 
na přilepšenou, já přece chápu, že důchody nejsou dnes-
ka nic moc!

Stařec:  Ale já nechci! Nechci žádné vaše peníze, já jen 
vyžaduju, abyste mě okamžitě odvezli zpátky, do prken-
ný ohrady! Já vás o nic nežádal…

Karel:  Odvezli zpátky! Do prkenný ohrady! A proč si 
vlastně nepořídíte třeba takové auto, když bydlíte tady 
na tom venkově…Všude máte určitě daleko…a víte co? 
My vám ho dáme! My vám ho můžeme rovnou dát! Tady 
tuhleto auto! My teď támhle vystoupíme a to auto vám 
dáme! Bude vaše!

Stařec:  Hrome, vy jste cvok! 

Marcela:  Karle, to už přestává všechno! Podívej, jak tady 
pána obtěžuješ! Pán nemá zájem o naše auto, že ne? Co 
by s ním dělal! Ježkovy voči, Karle, vzpamatuj se!

Karel:  My teda sice jedeme na svatbu našeho syna, 
ale však my si můžeme někoho stopnout, jako tady ti 
dva, no ne? Žena si akorát vezme přenosku s koťatama 
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tvorba a pudem. Tady nám určitě někdo zastaví. Tady lidi stavěj 
stopařům často. Vždyť i vám někdo zastavil…

Stařeček:  Odvezte mě zpátky! Hergot! Odvezte 
mě zpátky nebo na vás zavolám policii! Pusťe mě ven!

Karel:  Nebo vás můžeme vzít sebou, na tu svatbu. To 
je nápad! Tam vás jistě pohostí, dostanete kotě a zpátky 
si můžete vzít naše auto! No, co vy na to?

Jakub:  Tohle už není vtipný! Tohle už není vtipný! Ne-
máte právo nás tu takhle držet!

Marcela:  Karle, koukej na cestu! A nebuď pitomej! Já ne-
vím, že tymusíš být takhle úplně pitomej!

Jakub:  Navíc si myslim, že jedeme někam úplně ji-
nam!

Marcela:  Ale kam bysme jeli, jinam…Karle, prosím tě 
pěkně, zastav a pusť toho pána a neztrapňuj se! Prosim-
tě, copak nevidíš, jak seš tady předevšema trapnej? Jsi 
k smíchu!

Stařeček:  Já žádám, abyste mě okamžitě odvezli domů!

Jakub:  Já si prostě jenom myslím, že jsme zabloudili. 
Že jedeme na opačnou stranu, než je Červená Lhota!

Karel:  Blbost!

Anna:  Já si taky myslím, že jsme sjeli z cesty, jak jste 
se začali prve hádat.

Marcela:  Ježkovy voči, holčičko, kdo se tady hádal? My 
jsme se nehádali, hádky ničemu nepomůžou.Hezky jim 
to řekni Kájo, no: Karle, prosím tě, že víš, kde jsme!

Stařeček:  Já chci okamžitě vystoupit!

Marcela:  Prosím vás, buďte prosím vás, pane, chvilku 
zticha? Karle, prosím tě, víš, kde jsme?

Karel:  Že vím kde jsme, že vím kde jsme. Samozřejmě, 
že vím - zhruba, kde jsme. 

 Anna:  No to je fakt dobrý! Vy jste fakt dobrý!

Stařeček:  Jestli mě okamžitě nepustíte, já budu 
křičet! (dá se do křiku) Pomoc! Pomoc! Zloději! Vrazi! 
Kriminálníci! 

Karel:  Ježišmarjá, můžete mu prosim vás už někdo 
zavřít zobák? Nebo mu ho mám zavřít sám? Jahody! 
Dejte si jahody. Nate!!!

Marcela:  Tam ne, pozor!!!

(Náraz, řinčení plechů, křik, zvuky bouračky) 
Této srážce se už naše postavy bohužel nevyhnou. Pod 
dojmem věcí se Karel nevěnoval řízení a došlo k neho-
dě. K nehodě bohužel tragické. Náraz, ticho, zvuky,jaké 
mohou nastat po autonehodě. Z dálky doléhají hlasy 
svědků a zmatené výkřiky, houkačky, jak tomu asi tak 
bývá. 
Všechen ponehodní chaos už odezněl, a na místě pracu-
jí už jen dva zaměstnanci pohřební služby. 

Jirka:  Hele, Franto, měli ty vzadu občanky?

Franta:  Ne, nemaj, aspoň ty mladí je nemaj. Počkej - ne. 
Nemaj. Ještě kouknem na toho starýho. 

Jirka:  To je stejně nezodpovědnost, tohle. 

Franta:  Co jako?

Jirka:  No, občanky. Nenosit občanky. Jen to ztěžuje 
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tvorbapráci. Podívej ho, dědu. To mě vždycky dojme, když to-
hleto vidim. Taková hezká rodina. Ani nejsou moc potlu-
čený…

Franta:  Nadzvedni ho. 

Jirka:  Počkej… tak…

Franta:  Jo…tak, ty vole, podívej, jak se z něj sypou pra-
chy, z dědka!

Jirka:  Ten si žil, co? Rodina se o něj hezky starala, 
přidávali mu k důchodu. Vozili ho po výletech. Co to má 
na rukou?

Franta:  Ukaž? (čichá) To jsou normálně jahody, ty vole. 
To bych chtěl taky tak umřít. Dědek si jede s rodinkou 
na výlet, baští jahody….a bum prásk! Má to za sebou, 
to je pohodička. Šťastnej až do poslední chvíle. Já se ti 
stejně nejvíc bojim toho, že chcípnu někde zavřenej, ne-
schopnej, v dlouhejch bolestech, poníženej… Nějaký žen-
ský mě budou muset přebalovat… (zapaluje si cigaretu)

Jirka:  Mít aspoň jistotu, že ti někdo bude takhle po-
máhat, až budeš starej… Že se vo tebe budou tak pěkně 
starat, co? Ty, Franto…

Franta:  No, co je?

Jirka:  Nekuř pořád.

Franta:  Ale no jo, pořád… Tak sakra, já nekouřim pořád, 
ne? Já si chci jednou, jen jednou v klidu zapálit, a ty 
tady pořád jenom: „Nekuř pořád, nekuř pořád!“… (típne 
cigaretu) Tak to tady zabalíme, ne? A kam máme jet? 
Do Hradce? Do Tábora?

Jirka:  Říkali, že do Hradce. 
 

Franta:  Ještěže ne do Soběslavi. Tam ti to nemám rád, 
tam to nemám rád. Tam je to takový chladný. 

Jirka:  Tak to sis moh snad taky zvyknout, ne, ty vole, 
když děláš pohřebáka, že to nebude bůhví jak sálat… 
márnice bejvaj chladný, ne, ty vole…

Franta:  Ty tvý vtipy… já myslím ty lidi tam…

Jirka:  No, právě.!

Franta:  Seš blbej... A podívej se ty dva. Jak se maj rádi. 
Mamka s taťkou. Klidný, harmonický. To bych taky chtěl 
umřít, takhle šťastnej vedle svý ženy. Jen je škoda těch 
mladejch, no… Ale je hezký, když je rodina takhle pohro-
madě. … Ty, hele, nemňouká tu něco? Ty vole, tady něco 
mňouká. Počkej…

Jirka:  Jde to z kufru…

Franta:  Podívej, tady jsou koťata, chudinky malý, no, 
celý, takhle v něčem vyválený. To mohli vědět, že ty koč-
ky budou zvracet, když je daj takhle do kufru. 

Jirka:  Tak co…no, kočky někdy zvracej…

Franta: Pojďte sem, špunti malí, vidíš je,…

Jirka: Podívej, podívej, jaký má oči. A ten druhej, ten 
vypadá jako tygřík. No podivej ty proužky…

Franta:  Ten je nádhernej…! O dědu se staraj, že se mů-
žou přetrhnout, a takhle zacházej s kočkama... Pojďte 
sem, maličký. Lidi někdy vůbec nemaj cit. 

Franta:  Kurňa! Tak je naložíme a jedem, co? Stejně jsi 
měl pravdu.
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tvorba Jirka:  S čím?

Franta:  S těma občankama. Tyhlety údaje, to by člověk 
měl nosit vždycky s sebou.

Jirka:  No dyť.

Franta:  (jeho hlas se pomalu ztrácí, jak oba pohřebáci 
odvážejí vozík k autu, zavírají dveře a odjíždějí) Já dá-
vám našemu klukovi vždycky všechno kolem krku. Tako-
vou jako kapsičku a tam má, co tam má. Číslo, adresu, 
lítačku… a tak. Nikdy nevíš, co se může stát. 

Tereza Verecká

Narodila se roku 1985 v Praze, kde bydlí dosud. 
Na Vyšší odborné škole Konzervatoře Jaroslava Ježka ab-
solvovala obor tvorba textu a scénáře; publikovala v al-
manachu Různobježky. Získala literární cenu Vladimíra 
Vokolka v kategorii poezie za rok 2008. Momentálně 
studuje třetím rokem dramaturgii činoherního divadla 
na pražské DAMU.
Český rozhlas se chystá na jaře uvést její další hru. 
Aktivně se věnuje tvorbě písňových textů a jejich pře-
kladům. 
Text V pasti uvedl Český rozhlas Vltava v rámci cyklu Hry 
a dokumenty nové generace. 

Hybris vyhlašuje 1. ročník ceny pro mladé autory  EXHYBRIS – 3. kolo

První ročník ceny pro mladé autory EXHYBRIS se dostává do třetího kola. Máte-li chuť se zapojit, tak neváhejte 
a posílejte nám Vaše původní autorské dramatické texty nebo dramatizace – rozsah 10-50 NS.  

Z doručených textů vybere umělecká rada ten nejlepší, který pak otiskneme v příštím čísle časopisu. 
Vybraný autor získá odměnu 500 Kč. 

V červnu 2012 umělecká rada vybere z otisknutých textů úplného výherce soutěže EXHYBRIS. Odměnou oce-
něnému autorovi bude scénické čtení jeho dramatického textu.

Své texty posílejte do 15. dubna 2012 na adresu info@hybris.cz.
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Exitorial
Klára Fleyberková

Kdeže ty loňské sněhy jsou...
Člověk... No, taková generalizace tady není úplně namís-
tě, řekněme tedy: Já neustále podléhám pocitu, že bych 
měla mít jistý obecný kulturní rozhled. Měla bych znát 
díla, o nichž se mluví. Ne snad proto, abych nemusela 
bořit nos do sklenky šampaňského doufajíc, že se nikdo 
neotáže, zda jsem již viděla La Putyku. Na podobné ve-
čírky se šumivým vínem mě žel bohu nikdo nezve. Přede-
vším se snažím vytvořit si vlastní názor na naši (chápej 
lidskou) kulturu jako celek. 
Vedena touto snahou, prožila jsem v posledních týdnech 
několik nevšedních uměleckých zážitků. Vyrazila jsem 
si do Národního divadla na Krále Leara, do Rudlofina 

na výstavu LaChapellových fotografií a to vše jsem prolo-
žila četbou nejnovějšího románu Michela Houellebecqa. 
Vskutku velkolepé kulturní vyžití, chtělo by se říci. Uzná-
vaný režisér, ceněný fotograf, světoznámý autor - zní to 
jako dostatečně reprezentativní vzorek současné umě-
lecké scény. Tak proč jsem se tak zoufale nudila? Ba co 
víc, proč jsem se cítila přímo popuzená? 
Všichni tři umělci mi tvrdošíjně a dosti prvopláno-
vě předkládali, v jak strašlivé společnosti žijeme, jak 
se bezostyšně oddáváme konzumu a touze po bohatství 
na úkor základní mravní výbavy. No dobrá, jsme zvěř utr-
žená ze řetězu a je třeba tomu učinit přítrž, toto základní 
sdělení nikterak nepopírám. Ale jsem opravdu tak staro-
módní, když od umění čekám, že mě bude také bavit, 
že má pozornost neopadne s odhalením onoho sdělení? 
Je už snad „out“ očekávat krásu?
Asi ano, zřejmě jsem duchovní babička, která by se ze vše-
ho nejraději proháněla kolem zlaté kapličky v pragovce 
s pokládanou vlnou na hlavě a přátelila se s Andulou 
Sedláčkovou. 
Inu, nemá asi smysl lamentovat, kdeže ty loňské sněhy 
jsou. Dobrá zpráva pro vás, kteří teď nevěřícně valíte oči 
nad mou omezeností, je, že časopis, jejž právě svíráte 
vztekem rozklepanýma rukama, je časopisem mladé ge-
nerace. A ta mé důchodcovské názory jistě bohatě vy-
váží. 
Pokud ovšem věříte, že zde nejde o věk, ať už duševní či 
biologický, a že nespokojenost s některými projevy nej-
modernější kultury nutně neznačí zpátečnické názory, 
tím spíše jste na správných stránkách. Hybris je totiž 
více než co jiného líheň mnohdy diametrálně rozličných 
náhledů, k nimž se můžete přiklánět či směle vyjádřit 
nesouhlas. Moje nástupkyně v roli šéfredaktorky toto 
specifikum rozhodně neopomíjí, a tak věřím, že bude-
te i nadále míti možnost koketovat s mnoha pohledy 
na současnou kulturu. Vlastně my všichni budeme mít 
tu možnost, já se četby Hybris jen tak nevzdám, stále 
totiž čekám, zda mě někdo přesvědčí, že kýč a svastika 
jsou prostředky umělecké, nikoli propagandistické.
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